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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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 ارشد فیزیک پزشکیدانشجویان کارشناسی  مخاطبان:          MR با تصویربرداری روش  عنوان درس :

 11تا  10شنبه ها دو :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت                                       واحد 5/1  )یا سهم استاد از واحد(:واحد تعداد

 دکتر معصومه رستم پور مدرس:            98-99نیمسال اول – 10تا8شنبه دو )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(زمان ارائه درس: 

 - پیش نیاز:و درس 

 

 درس: هدف کلی 
های مختلف دستگاه تصویر و اصول کار پروتکل، بازسازی و تشکیل MRIارتقاء سطح آگاهی و مهارت دانشجویان در زمینه اصول فیزیکی تصویربرداری 

MRI  و کیفیت تصاویرMRI 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 MRI هیپا میمفاهآشنایی با  -1
 ی، رزونانس، پالس رادیوییسیمغناط یها دانیدر م اتم رفتارآشنایی با   -2

 یسیمغناط دانیون حول متوپر یمیمعادله و فرکانس الرمور و حرکت تقدآشنایی با  -3

 T1 ،T2 ،*T2های آسایش زمان آشنایی با  -4

 T2 و T1 عوامل موثر بر ،یپروتون تهیالقا آزاد، دانس پاشیفرو آشنایی با زاویه انحراف، -5

 کنتراست بافت و TR ،TE فیتعرآشنایی با  -6

 تعریف توالی پالس، اشباع و اشباع جزئی آشنایی با -7

 های اسپین اکو و اسپین اکوی سریعسآشنایی با سکان -8

 آزمون میان ترم -9

 FLAIRو  Inversion recovery ،STIRتوالی پالس  آشنایی با -11

 آن یپالس ها یو توال عیسر یربرداریتصو ر،یاطالعات تصو هیته یموثر بر زمان الزم برا عواملآشنایی با  -11

 فضایی، کدگذاری فرکانس و فاز های انتخاب مقطع، کدگذاریآشنایی با گرادیان -12

 هیتابع انتقال فور ، پردازش سیگنال،Kی فضا آشنایی با  -13

 ها لی، مگنت ها و کوMRIی ربرداریتصو یها ستمیس یسخت افزار زاتیتجه آشنایی با  -14

 ریتصو هایآشنایی با ویژگی -15

 آشنایی با میدان دید و بهینه سازی پارامترها -16

 MRI  ریتصاو یها فکتیآرت آشنایی با  -17

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 MRI هیپا میمفاهآشنایی با  :جلسه اول
 

 :دانشجو قادر باشد
 .های پروتون را بیان کندویژگی-1-1

 را توضیح دهد. الکترون ها و هسته یا هیسرعت و تکانه زاو ،یحرکت دوران -2-1

 ن نماید.عدد کوانتوم اسپینی را بیا -3-1



 گشتاور دوقطبی مغناطیسی را بیان نماید. -1-4

 را توضیح دهد.ها اتم تعداد حاالت انرژی پروتون -1-5

 

 ی، رزونانس، پالس رادیوییسیمغناط یها دانیدر م اتم رفتارآشنایی با  جلسه دوم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 هد.را توضیح د سیو پارامغناط سیفرومغناط س،یامغناطیدمواد  -1-2

 ناطیسی خارجی بر پروتون را توضیح دهد.اثر میدان مغ -2-2

 های پالس رادیویی را بیان نماید.ویژگی -2-3

 رزونانس را شرح دهد. -2-4

 

 یسیمغناط دانیتون حول موپر یمیمعادله و فرکانس الرمور و حرکت تقدآشنایی با  جلسه سوم:

 

 دانشجو قادر باشد:

 ای آن آنایی داشته باشد.با معادله الرمور و اجز -3-1

 تاثیر اعمال پالس رادیویی بر پروتون قرار گرفته در میدان مغناطیسی خارجی را توضیح دهد. -3-2

 ضریب ژیرومغناطیس را توضیح دهد. -3-3

 حرکت تقدیمی پروتون را شرح دهد -3-4

 

 T1 ،T2 ،*T2های آسایش زمان آشنایی با  جلسه چهارم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 مفهوم زمان آسایش را شرح دهد. -1-4

 و عوامل موثر بر آن را شرح دهد. T1زمان آسایش  -2-4

 و عوامل موثر بر آن را شرح دهد. T2زمان آسایش  -3-4

 و عوامل موثر بر آن را شرح دهد.  T2*زمان آسایش  -4-4

 را بیان کند.  T2*و  T2های آسایش تفاوت زمان -5-4

 

 T2 و T1 عوامل موثر بر ،القا آزاد پاشیفرو اویه انحراف،آشنایی با ز جلسه پنجم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 زاویه انحراف بردار مغناطش را توضیح دهد. -1-5

 فروپاشی القائی آزاد را بیان نماید. -2-5

 ی را شرح دهد.پروتون تهیدانس -3-5

 را شرح دهد. T2و  T1عوامل موثر بر زمان های  -5-4

 

 کنتراست بافت و TR ،TE فیتعربا  آشنایی جلسه ششم:

 

 دانشجو قادر باشد:
6-1- TR  وTE .را شرح دهد 

 ها را شرح دهد.بر شدت سیگنال و کنتراست بافت TEو  TRاثر  -2-6

 کنتراست حاصل از دانسیته پروتونی را بیان کند. -6-3



 در وزن تصویر را شرح دهد. TEو  TRاثر تغییرات  -6-4

 را توضیح دهد. T2و  T1تصاویر با وزن -5-6

 

 تعریف توالی پالس، اشباع و اشباع جزئی آشنایی با  جلسه هفتم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 توالی پالسی را توضیح دهد. -7-1

 تعریف اشباع را شرح دهد. -7-2

 اشباع جزئی را توضیح دهد. -7-3

 

 های اسپین اکو و اسپین اکوی سریعآشنایی با سکانس جلسه هشتم:

 

 و قادر باشد:دانشج
 سکانس پالسی اسپین اکو را شرح دهد. -8-1

 سکانس پالس اسپین اکوی سریع را شرح دهد. -8-2

 تفاوت سکانس پالسی اسپین اکو و اسپین اکوی سریع را بیان کند. -8-3

 

 آزمون میان ترم جلسه نهم:

 

 دانشجو قادر باشد:

 مطالب ارائه شده را مطالعه نماید. -9-1

 برگزاری آزمون پایان ترم آشنا شود.با نحوه  -9-2

 

 FLAIRو  Inversion recovery ،STIRتوالی پالس  آشنایی با جلسه دهم:

 

 دانشجو قادر باشد:

 سکانس پالسی بازیافت معکوس را شرح دهد. -1-11

 معادله شدت سیگنال در سکانس پالسی بازیافت معکوس را بیان نماید. -2-11

 را شرح دهد. STIRو  FLAIRسکانس پالسی  -3-11

 

 آن یپالس ها یو توال عیسر یربرداریتصو ر،یاطالعات تصو هیته یموثر بر زمان الزم برا عواملآشنایی با  جلسه یازدهم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 آشنا باشد. MRIهای اسکن سریع در با سیستم -11-1

 های پالسی سریع متداول را بداند.سکانس  -11-2

 گرادیان اکو را شرح دهد.سکانس پالسی  -11-3

 عوامل موثر بر زمان الزم برای تهیه تصویر را شرح دهد. -11-4

 های پالسی گرادیان اکو و اسپین اکو را مقایسه نماید.سکانس -11-5

 

 انتخاب مقطع، کدگذاری فضایی، کدگذاری فرکانس و فازهای آشنایی با گرادیان جلسه دوازدهم:

 



 دانشجو قادر باشد:
 های گرادیان را ت.ضیح دهد.های مغناطیسی و کویلگرادیان -12-1

 گرادیان انتخاب مقطع را شرح دهد. -12-2

 نحوه کدگذاری فاز را توضیح دهد. -12-3

 نحوه کدگذاری فرکانس را شرح دهد. -12-4

 

 هیتابع انتقال فور ، پردازش سیگنال،Kی فضا آشنایی با  جلسه سیزدهم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 آشنایی داشته باشد. kبا فضای  -13-1

 های پالسی مختلف را شرح دهد.در سکانس kنحوه پرشدن خطوط فضای  -2-13

 تابع انتقال فوریه را توضیح دهد. -3-13

 را شرح دهد. MRIپردازش سیگنال در  -4-13

 

 ها لیکو، مگنت ها و MRIی ربرداریتصو یها ستمیس یسخت افزار زاتیتجه آشنایی با  جلسه چهاردهم:

 

 دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. MRIهای اصلی دستگاه قسمت -1-14

 های مختلف را بیان کند.نحوه عملکرد قسمت -2-14

 را شرح دهد. MRIهای انواع مگنت -3-14

 را توضیح دهد. MRIهای انواع کویل -4-14

 

 ریتصو هایآشنایی با ویژگی جلسه پانزدهم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 یی را توضیح دهد.فضا کی: قدرت تفک-15-1

 را توضیح دهد.کنتراست  کیقدرت تفک -15-2

 را شرح دهد.و عوامل موثر بر آن  زیبه نو گنالینسبت س -15-3

 

 آشنایی با میدان دید و بهینه سازی پارامترها جلسه شانزدهم:

 

 دانشجو قادر باشد:

 مفهوم میدان دید را شرح دهد. -16-1

 ی اثرگذار بر کیفیت تصویر را شرح دهد.پارامترها -16-2

 نحوه بهینه سازی پارامترها را شرح دهد. -16-3

 

 MRI  ریتصاو یها فکتیآرت آشنایی با  جلسه هفدهم:

 

 دانشجو قادر باشد:
 آرتیفکت تصویر را توضیح دهد. -17-1

 را توضیح دهد. MRIها در انواع آرتیفکت -17-2



 ویر را شرح دهد.علت ایجاد آرتیفکت در تصا -3-17

 ها را توضیح دهد.های کاهش آرتیفکتروش -4-17

 

 

 منابع:

1) Ray H Hashemi, William G Bradley Jr, Christofer J Lisanti. MRI The Basics. Lippincott Williams & Wilkins 

2) Peggy Woodward, Roger Freimarck. MRI for Technologists. McGraw-Hill Inc 

3) Catherine Westbrook. MRI in Practice. Blackwell Science 

 

 پاسخ فعال کالسی و ، بحث و پرسش power point  نمایشی روش از استفاده سخنرانی،  روش تدریس:
 

 ویدیو پروژکتور، پاورپوینت آموزشی : وسایل
 

   سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ  )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش       آزمون

 11تا  8شنبه ها ساعت دو  ابتدای هر جلسه  درصد( 11نمره ) 2 شفاهی زکوئی

 11تا  8 آبان-شنبه درصد( 31نمره ) 6 تشریحی -کتبی  آزمون میان دوره

 –کتبی )تستی  آزمون پایان ترم

 تشریحی(

 - - درصد( 51نمره ) 11

فعال در  روضح

 کالس

حضور فعال و موثر در 

شرکت در -کالس

 بحث گروهی 

 

حضور فیزیکی  درصد( 5نمره ) 1

 12حداقل در 

 جلسه

 11تا 8شنبه دو

تا آخرین جلسه  درصد( 5نمره ) 1 ارائه تحقیق تکالیف دانشجو

 دوره

------ 

 

 و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

  حضور فعال و موثر در کالس 

 ت مطرح شده در ابتدای جلسه بعدمرور مطالب تدریس شده در هر جلسه و کسب آمادگی برای پاسخ دهی به سئواال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MR با تصویربرداری روش جدول زمانبندی درس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر معصومه رستم پور MRI هیپا میمفاهآشنایی با  25/6/1398 1

2 1/7/1398 
 

 ومه رستم پوردکتر معص ی، رزونانس، پالس رادیوییسیمغناط یها دانیدر م اتم رفتارآشنایی با 

3 8/7/1398 
 

تون حول وپر یمیمعادله و فرکانس الرمور و حرکت تقدآشنایی با 

 یسیمغناط دانیم

 دکتر معصومه رستم پور

 دکتر معصومه رستم پور T1 ،T2 ،*T2های آسایش زمان آشنایی با  15/7/1398 4

عوامل  ،یپروتون تهیالقا آزاد، دانس پاشیفرو آشنایی با زاویه انحراف، 22/7/1398 5

 T2 و T1 موثر بر

 دکتر معصومه رستم پور

 دکتر معصومه رستم پور کنتراست بافت و TR ،TE فیتعرآشنایی با  29/7/1398 6

 دکتر معصومه رستم پور تعریف توالی پالس، اشباع و اشباع جزئی آشنایی با  6/8/1398 7

 دکتر معصومه رستم پور اکوی سریعهای اسپین اکو و اسپین آشنایی با سکانس 13/8/1398 8

 دکتر معصومه رستم پور ترم انیم آزمون 21/8/1398 9

11 27/8/1398 
 

و  Inversion recovery ،STIRهای پالس توالی آشنایی با
FLAIR 

 دکتر معصومه رستم پور

11 4/9/1398 
 

 ر،یاطالعات تصو هیته یموثر بر زمان الزم برا عواملآشنایی با 

 آن یپالس ها یو توال عیسر یرربردایتصو

 دکتر معصومه رستم پور

های انتخاب مقطع، کدگذاری فضایی، کدگذاری آشنایی با گرادیان 11/9/1398 12

 فرکانس و فاز

 دکتر معصومه رستم پور

 دکتر معصومه رستم پور هیتابع انتقال فور ، پردازش سیگنال،Kی فضا آشنایی با  18/9/1398 13

14 25/9/1398 
 

، MRIی ربرداریتصو یها ستمیس یسخت افزار زاتیتجه آشنایی با 

 ها لیمگنت ها و کو

 دکتر معصومه رستم پور

 دکتر معصومه رستم پور ریتصو هایآشنایی با ویژگی 2/11/1398 15

16 
 

 دکتر معصومه رستم پور آشنایی با میدان دید و بهینه سازی پارامترها 9/11/1398

 دکتر معصومه رستم پور MRI  ریتصاو یها فکتیآرت یی با آشنا 16/11/1398 17

 10تا  8شنبه دوروز و ساعت جلسه : 



 

 EDOنام و امضای مدرس: معصومه رستم پور         نام و امضای مدیر گروه:                 نام و امضای مسئول

 دانشکده:

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                                              تاریخ تحویل:           

 


