
 بَ ٌام رسا                                                                   

 داٌؼگاه غهّم پضػكي كصىاٌؼاه

 داٌؼكسه پیصاپضػكي

 اؾّل و ىباٌي تؿّیص بصداری ىلعػي در پضػكي ُعتَ ایظصح درس:  

                              95-96ٌیيعال اول تصم و ظال تدؿیهي :                                                  دكتص اخعان رساىصادیىسرس : 

        كارػٍاظي پضػكي ُعتَ ای  5داٌؼجّیان تصم ىزاظبان : واخس غيهي(           1-واخس ٌظصی 1واخس) 2تػساد و ٌّع واخس : 

   4-6زىان ارائَ درس: یكؼٍبَ                                                             -درس پیغ ٌیاز : 

          13-14دوػٍبَ زىان پاظزگّیي بَ ظّاالت فصاگیص : 

 MRIو   CT:  تؿّیص بصداری ىلعػي فیضیكي اؾّل و ىباٌيآػٍایي با ُسف كهي : 

 

 جهعات ٌظصی:  رفتاریاُساف 

  MRIآػٍایي با اؾّل فیضیک جهعَ اول: 

  MRIو ىفِّم تؼسیس ىغٍاظیعي از دیسگاه كّاٌتّىي و كالظیک، زىاٌِای آظایغ در  RFآػٍایي با پانط ُای جهعَ دوم: 

، كٍتصاظت بافت و بصري كاربصدُای كهیٍیكي آن و آػٍایي با تّاني   TEو زىان تاریص اكّ TRآػٍایي با ىفاُیو زىان تكصار جهعَ ظّم: 

 پانط

 Kبا ىفاُیو اٌزتاب بصش ، كس گشاری فصكاٌط و فاز، فضای اظالغات و فضای آػٍایي  جهعَ چِارم: تؼكیم تؿّیص :

آػٍایي با ىفاُیو اونیَ پصدازش تؿّیص  و پاراىتصُای تؿّیص بصداری و بِیٍَ ظازی تؿّیص و  آػٍایي با آرتیفكت ُای تؿّیص  جهعَ پٍجو :

 MRIدر 

 (CTتّىّگصافي كاىپیّتصی )آػٍایي با ىدسودیت ُای رادیّگصافي،  اؾّل اونیَ : جهعَ ػؼو

 CTو ٌدّه چیسىان و غيهكصد آٌِا، آػٍایي با ٌعم ُای ىزتهف  CTاٌّاع آػكارظازُای :   جهعَ ُفتو

 آػٍایي با اظاس تؿّیصبصداری در ظي تي و ػارؽ ُای ٌيایغ تؿّیص و اٌّاع انگّریتو ُای تؿّیص: جهعَ ُؼتو

 یفكت ُای آنتو آر CT، پاراىتصُای كیفیت تؿّیص در  CTآػٍایي با اٌسازه گیصی دز در و : جهعَ ٌِ

 )بَ ؾّرت ىجازی( Multi Slice CTو   CT  Spiralآػٍایي با و: جهعَ دُ

 ٌظصی:  بص ىبٍای اُسافاُساف رفتاری 



  MRI: آػٍایي با اؾّل فیضیک جهعَ اول

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 را بیان كٍس.  MRIرؿّؾیات اىّاج انكتصوىغٍاظیعي را بصػيارد و خیعَ فصكاٌعي ىّرد اظتفاده در  .1

، غسد كّاٌتّىي اظپیٍي، خانت ُای اٌصژی ُعتَ، گؼتاوردوكعبي ىغٍاظیعي ) غّاىم ىّجص  NMRىفاُیو اظپیً،  .2

از چَ ُعتَ ُایي بیؼتص اظتفاده  MRIبص آن( و ىغٍاظغ ظّني را تؼصیح كٍس و بص ىبٍای آٌِا تّضیح دُس كَ در 

 ىي ػّد و چصا؟

پشیصفتاری ىغٍاظیعي و ٌفّد پشیصی ىغٍاظیعي را تػصیف كٍس و اٌّاع ىّاد با پشیصفتاری ىغٍاظیعي  ىزتهف و  .3

 را تؼصیح كٍس.  MRIاُيیت ُص كسام در 

 تارآن را تّضیح دُس. رفتار گؼتاور دوكعبي ىغٍایعي در ىیسان ىغٍاظیعي را تؼصیح كٍس و غّاىم ىّجص بص رف .4

 را ٌام ببصد.  MRIاٌّاع ىگٍت ُا و كّیم ُا ىّرد اظتفاده در  .5

 را بَ ظّر رالؾَ تؼصیح كٍس.  MRIاظاس كهي تؿّیصبصداری  .6

 

  MRIو ىفِّم تؼسیس ىغٍاظیعي از دیسگاه كّاٌتّىي و كالظیک، زىاٌِای آظایغ در  RF: آػٍایي با پانط ُای مجهعَ دو

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 تؼصیح كٍس.  RFرفتار بصدار ىغٍاظغ را در ىیسان ىغٍاظیعي در خضّر و غسم خضّر پانط  .1

 را )از دیسگاه كّاٌتّىي و كالظیک(تّضیح دُس.  MRIىفِّم تؼسیس را تؼصیح كٍس و ػصط وكّع ایً پسیسه در  .2

 را ٌام ببصد و در ىّرد تفاوت آٌِا تّضیح دُس.   MRIپانط ُای ىػيّل ىّرد اظتفاده در  .3

 ىفاُیو زاویَ چصرغ ، و زاویَ چصرغ جضئي را بیان كٍس.  .4

 را تؼصیح كٍس و غّاىم ىّجص بص آن را ٌام ببصد.  T2 *و T1 ،T2 ىفاُیو زىان آظایغ  .5

 ىفِّم فصوپاػي انلای آزاد را تؼصیح كٍس.  .6

 

و  ، كٍتصاظت بافت و بصري كاربصدُای كهیٍیكي آن  TEو زىان تاریص اكّ TRم: آػٍایي با ىفاُیو زىان تكصار ظّجهعَ 

 آػٍایي با تّاني پانط

 داٌؼجّ كادر باػس: 

در  MRIتؿاویص  T2و  T1بصای تغییص وزن  TE)و زىان تاریص اكّ  )  TR)چگٌّگي تٍظیو كصدن زىان تكصار )  .1

 كهیٍیک )با اظتفاده از روابط ریاضي ىصبّظَ( را تجضیَ تدهیم كٍس. 

 آب، جاىسات، چصبي و ىّاد پصوتئیٍي را با ُو ىلایعَ و تفعیص كٍس.  T2و     T1زىان آظایغ  .2

ىٍدٍي ُای بازیافت  و وفصوپاػي ىاده ظفیس ىغض و راكعتصی و ىایع ىغضی ٌزاغي را رظو كٍس و ػست ظیگٍال ُص  .3

 ػصح دُس.  TRو   TEرا با اٌتزاب ىلادیص بافت 



 را ٌام ببصد. MRIتّاني پانط را تػصیف كٍس و ظَ ٌّع تّاني پانط در  .4

 ىفِّم اػباع  را تّضیح دُس و تّاني پانط اػباع جضئي را تّؾیف كٍس.  .5

 تّاني بازیافت اػباع را تّؾیف كٍس. .6

 یاضي ىصبّظَ، كاربصد كهیٍیكي آن را تؼصیح كٍس. تّاني بازیافت ىػكّس را تّؾیف كٍس  و با تّجَ بَ روابط ر .7

 تّاني پانط اظپیً اكّ را تؼصیح ٌيایس . .8

 

 K: تؼكیم تؿّیص : آػٍایي با ىفاُیو اٌزتاب بصش ، كس گشاری فصكاٌط و فاز، فضای اظالغات و فضای مچِارجهعَ 

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 چگٌّگي اٌتزاب یک بصش و تٍظیو ضزاىت  را تؼصیح كٍس.  .1

چگٌّگي تٍظیو ضزاىت بصش اٌتزاب ػسه را بَ دو روش تغییص پٍِای باٌس پانط و تغییص گصادیان اٌتزاب بصش  .2

 تؼصیح كٍس. 

 چگٌّگي تػییً اظالغات فضایي ىصبّط بَ بصش اٌتزاب ػسه را تّضیح دُس.  .3

 را  تؼصیح ٌيایس. kای را تّضیح داده و ویژگیِای آٌصا از جيهَ ىصكض ، تؿّیص و نبَ فض kفضای اظالغات و فضای   .4

 

و  آػٍایي با آرتیفكت  آػٍایي با ىفاُیو اونیَ پصدازش تؿّیص  و پاراىتصُای تؿّیص بصداری و بِیٍَ ظازی تؿّیص و :پٍججهعَ 

 MRIُای تؿّیص در 

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 ىفِّم تبسیم فّریَ را تؼصیح كٍس.  .1

 ىفِّم تبسیم آٌانّگ بَ دیجیتال و ٌيٌَّ بصداری از ظیگٍال را بیان كٍس.  .2

 تئّری ٌایكّئیعت و اُيیت آن در بازظازی ظیگٍال را با ٌّػتً روابط ریاضي ىصبّظَ تؼصیح كٍس.  .3

 كٍس.  را بیان تدهیم MRIارتباط ظیگٍال بَ ٌّیض، پٍِای باٌس،  خجو ىّرد پّػغ، فاؾهَ  و زىان ٌيٌَّ بصداری  در  .4

 ، پٍِای باٌس و گصادیاٌِا را تؼصیح كٍس.  FOVرابعَ ىیسان دیس  .5

ىي تّاٌس تٍظیو كٍس را ٌام ببصد و  در چگٌّگي تاجیص آٌِا بص كیفیت  MRIپاراىتصُایي را كَ اپصاتّر ىي تّاٌس در  .6

 تؿّیص را تدهیم كٍس. 

 آرتیفكت ُای پصدازش تؿّیص را ٌام ببصد و در ىّرد آن تّضیح دُیس.  .7

 آرتیفكت ُای ىصبّط بَ بیيار را ٌام ببصد  ودر ىّرد ُصیک تّضیح دُس.  .8

 را ٌام ببصد و در ىّرد ُصیک تّضیح دُس. RFآرتیفكت ُای ىصبّط بَ ظیگٍال  .9

 آرتیفكت ُای ىصبّط بَ گصادیان را ٌام ببصد و در ىّرد ُصیک تّضیح دُس. .11

ُای اظالغات، پشیصفتاری ىغٍاظیعي را تّضیح آرتیفكت ُای ىصبّط بَ جصیان، ىیسان ىغٍاظیعي رارجي، رعا .11

 دُس.

 



 (CTجهعَ ػؼو: آػٍایي با ىدسودیت ُای رادیّگصافي،  اؾّل اونیَ تّىّگصافي كاىپیّتصی )

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 ُسف درس و ىٍابع آن را بیان كٍس.   .1

 ىؼكالت رادیّگصافي ىػيّني  و تّىّ گصافي ىػيّني و چصرؼي را بساٌس و راه خم آٌِا را تؼصیح كٍس.  .2

 را بساٌس و رؿّؾیت تیّب پصتّ ایكط را تّضیح دُس.  CTاؾّل اونیَ دظتگاه  .3

 

 CTو ٌدّه چیسىان و غيهكصد آٌِا، آػٍایي با ٌعم ُای ىزتهف  CTجهعَ ُفتو :  اٌّاع آػكارظازُای 

 جّ كادر باػس: داٌؼ

 را تؼصیح كٍس.  CTویژگیِای دظتَ پصتّ ایكط در  .1

 ی تي  را تلعیو بٍسی كٍس.  CT اٌّاع آػكارظازُای س .2

 ىؼزؿات آػكارظازُای گازی ، ظٍتیالظیّن و ٌیيَ ُادی و ٌدّه چیسىان و غيهكصد آٌِا را تؼصیح كٍس.  .3

 و اٌّاع آن تّضیح دُس.  CTدر ىّرد راٌسىان آػكارظازُای  .4

 را تّضیح دُس.  CTدر آػكارظازُای   Crosstalkسیسه پ .5

 را ٌام  ببصد و ىؼزؿات و ىؼكالت ُص یک از آٌِا را تؼصیح كٍس.  CTٌعم ُای ىزتهف   .6

 

 جهعَ ُؼتو: آػٍایي با اظاس تؿّیصبصداری در ظي تي و ػارؽ ُای ٌيایغ تؿّیص و اٌّاع انگّریتو ُای تؿّیص

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 تّضیح دُس.  CTىفاُیو وكعم، پیكعم و ىاتصیط   را در  .1

 را تؼصیح كٍس و ٌدّه ىداظبَ آن را بیان كٍس.  CTNىفاُیو  .2

 بیان كٍس.  CTػارؽ ُای ٌيایغ تؿّیص را در  .3

 را تػصیف كٍس.  Window Levelو  Window Widthىفاُیو  .4

 را ٌام ببصد و تّضیح دُس.  CTتلعیو بٍسی انگّریتو ُا ی بازظازی تؿّیص در  .5

 

 و آریتفكت ُای آن CT، پاراىتصُای كیفیت تؿّیص در  CTجهعَ ٌِو : آػٍایي با اٌسازه گیصی دز در 

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 را تؼصیح كٍس.  Conventional CTػارؽ ُای اٌسازه گیصی دز در  .1

 ٌدّه ىداظبَ آٌِا را تّضیح دُس.  CTDI  ،CTDI weightedىفاُیو  .2

 را تػصیف كٍس و غّاىم ىّجص بص آن را تّضیح دُس. CTىفاُیو ٌّیض و كسرت تفكیک فضایي و كٍتصاظت در  .3

 را بیان كٍس.  CTىفِّم یكٍّارتي فضایي و رعي بّدن در  .4

 راٌام ببصد و در ىّرد ُص یک تّضیح و راُِای كاُغ آن را تؼصیح دُس.  CTاٌّاع آرتیفكت در  .5



 

 )بَ ؾّرت ىجازی(Multi Slice CT و   CT  Spiralجهعَ دُو: آػٍایي با 

 داٌؼجّ كادر باػس: 

 و راه خم ُای ىصتفع كصدن آن را تّضیح دُس.  Conventional CTىدسودیت ُای  .1

 را تؼصیح كٍس.  Spiral CTىؼزؿات و تجِیضات الزم بصای  .2

 و ىٍبع و ىضایای آن را تؼصیح كٍس.  Spiral CTىفِّم خهلَ نغضػي در  .3

 را تؼصیح كٍس.  Spiral CTپاراىتصُای ىّجص بص كیفیت تؿّیص و دز در  .4

 را تّضیح دُیس.  Spiral CTو دز ىّجص ارگان  در   CTDI-volumic   ،DLP، خجو اظكً ،  Pitchىفاُیو  .5

 را بیان كٍس.  Spiral CTىضایا وىدسودیت ُای  .6

 ک بصػَ را تّضیح دُس. ُای ت CTُای چٍس بصػَ و ىضایای آن ٌعبت بَ  CTاؾّل فیضیكي  .7

 ُای چٍس بصػَ را تؼصیح كٍس.  CTىؼزؿات ٍُسظي دظتَ پصتّ، ذ كّنیياظیّن و آػكارظازُای  .8

 ُای چٍس بصػَ و ٌدّه ىداظبَ آن را تؼصیح كٍس.  CTدر  Pitchىفِّم  .9

 ُای چٍس بصػَ را بیان كٍس.  CTٌدّه بازظازی تؿّیص در  .11
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 ظزٍصاٌي و پصظغ و پاظذ ُيصاه با بدث گصوُي روش تسریط :

 ویسئّ پصوژكتّر، پاورپّیٍت ، ظایت ُای آىّزػي ایٍتصٌتيرظاٌَ ُای كيک آىّزػي: 

 آزىّن پایان تصم بَ ؾّرت تعت ُای چِار گضیٍَ ای –یک آزىّن ىیان تصم بَ ؾّرت تؼصیدي ظٍجغ و ارزیابي:    

 ظاغت تاریذ  ظِو از ٌيصه كم )درؾس( روش  آزىّن

ُص جهعَ كبم از آغاز  درؾس( 11ٌيصه ) 2 ػفاُي كّئیژ 

 بدث

 یكؼٍبَ ُا ظاغت 

6-4 

 آبان  25 –یكؼٍبَ  درؾس( 31ٌيصه ) 6 تؼصیدي -كتبي آزىّن ىیان دوره 

 

14-13 
 

   درؾس(  51ٌيصه ) 11 گضیٍَ ای4-كتبي آزىّن پایان تصم 

ارائَ تدلیق و  تكانیف داٌؼجّ

 ىلانَ

 ----- تا جهعَ آرص دوره درؾس( 5ٌيصه )   1

ػصكت فػال در  خضّر در كالس

 -بدث گصوُي

خضّر فیضیكي در 

 كالس

خضّر فیضیكي خساكم  درؾس(  5ٌيصه )   1

 جهع7َدر 

 4-6یكؼٍبَ 
 2-4غيهي یكؼٍبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      4 -6: یكؼٍبَ زىان ارائَ درس        كارػٍاظي پضػكي ُعتَ ای  5داٌؼجّیان تصم :  ىزاظبان

 بصٌاىَ زىاٌبٍسی :          

ػياره  ردیف

 جهعَ

تجِیضات  آىّزػي  ىسرس ىّضّع

 ىّرد ٌیاز

 تاریذ

دكتص اخعان   MRIآػٍایي با اؾّل فیضیک  جهعَ اول 1

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

21/6/1395 

و ىفِّم تؼسیس  RFآػٍایي با پانط ُای  جهعَ دوم 2

ىغٍاظیعي از دیسگاه كّاٌتّىي و كالظیک، 

  MRIزىاٌِای آظایغ در 

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

28 /6/1395 

تاریص و TRآػٍایي با ىفاُیو زىان تكصار  جهعَ ظّم 3

افت و بصري كاربصدُای كٍتصاظت ب، TEاكّ

 و آػٍایي با تّاني پانطكهیٍیكي آن 

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

4 /7/1395 

جهعَ  4

 چِارم 

زاب تآػٍایي با ىفاُیو اٌ : تؼكیم تؿّیص

بصش ، كس گشاری فصكاٌط و فاز، فضای 

 Kاظالغات و فضای 

اخعان دكتص 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

11/7/1395 

جهعَ  5

 پٍجو

آػٍایي با ىفاُیو اونیَ پصدازش تؿّیص  و 

پاراىتصُای تؿّیص بصداری و بِیٍَ ظازی 

تؿّیص و  آػٍایي با آرتیفكت ُای تؿّیص در 
MRI 

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

18/7/1395 

جهعَ  6

 ػؼو

آػٍایي با ىدسودیت ُای رادیّگصافي،  اؾّل 

 (CTاونیَ تّىّگصافي كاىپیّتصی )

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

25/8/1395 

و ٌدّه چیسىان و  CTاٌّاع آػكارظازُای  جهعَ ُفتو 7

 CTغيهكصد آٌِا، آػٍایي با ٌعم ُای ىزتهف 

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

2/8/1395 

جهعَ  8

 ُؼتو

و  CTآػٍایي با اظاس تؿّیصبصداری در 

ػارؽ ُای ٌيایغ تؿّیص و اٌّاع انگّریتو 

 ُای تؿّیص

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

9/8/1395 

،  CTآػٍایي با اٌسازه گیصی دز در  جهعَ ٌِو 9

و آریتفكت  CTپاراىتصُای كیفیت تؿّیص در 

 ُای آن

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

16/8/1395 

 Multi Sliceو   CT  Spiralآػٍایي با  جهعَ دُو 11

CT )بَ ؾّرت ىجازی( 

دكتص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكتّر

 وایت بصد-كاىپیّتص

23/8/1395 

 آػٍا رّاُس ػس. MRIبا تكٍیک ُا و پصوتكم ُای  MRIدر ىّرد بزغ غيهي داٌؼجّ در بزغ 


