
 ةَ ٌام رسا

 داٌؼگاه غهّم پضػكي كصىاٌؼاه

 داٌؼكسه پیصاپضػكي

 (( MRIجصّیص ةصداری جؼسیس ىغٍاظیعي  فیضیک ظصح درس: 

                              95-96ٌیيعال اول جصم و ظال جدصیهي :                                                دكحص اخعان رساىصادیىسرس : 

                  كارػٍاظي رادیّنّژی  5داٌؼجّیان جصم ىزاظتان :                                       واخس ٌظصی 2جػساد و ٌّع واخس : 

                                               8-01چِارػٍتَ زىان ارائَ درس:                                                                 -درس پیغ ٌیاز : 

          03-04چِارػٍتَ زىان پاظزگّیي ةَ ظّاالت فصاگیص : 

 MRI: آػٍایي ةا ظارحيان و اصّل فیضیكي خاكو ةص كاركصد ظیعحو ُای جصّیصةصداری ُسف كهي

 اُساف كهي جهعات ٌظصی: 

 MRIفیضیک  و ىتاٌي آػٍایي ةا اصّلجهعَ اول: 

  MRIو ىفِّم جؼسیس ىغٍاظیعي از دیسگاه كّاٌحّىي و كالظیک، زىاٌِای آظایغ در  RFآػٍایي ةا پانط ُای جهعَ دوم: 

 ، كٍحصاظث ةافث و ةصري كارةصدُای كهیٍیكي آن  TEو زىان جاریص اكّ TRآػٍایي ةا ىفاُیو زىان جكصار جهعَ ظّم: 

  آػٍایي ةا جّاني پانط جهعَ چِارم :

 ، كس گشاری فصكاٌط و فازاب ةصشزحىفاُیو اٌ آػٍایي ةاجهعَ پٍجو : 

 آػٍایي ةا ىفاُیو اونیَ پصدازش جصّیص  جهعَ ػؼو: 

 FOVو ىیسان   Kفضای اظالغات و فضای آػٍایي ةا  جهعَ ُفحو :

 پاراىحصُای جصّیص ةصداری و ةِیٍَ ظازی جصّیصجهعَ ُؼحو: 

 MRIآػٍایي ةا آرجیفكث ُای جصّیص در جهعَ ٌِو: 

 اظپیً اكّی ظصیع  آػٍایي ةا جكٍیکدُو:  جهعَ

 اصّل پایَ ای و جكٍیک ُای ظصیع گصادیان اكّآػٍایي ةا  جهعَ یازدُو:

 آػٍایي ةا جكٍیک جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایجهعَ دوازدُو: 

  آػٍایي ةا جكٍیک فصوٌؼاٌي ةافث جهعَ ظیضدُو:



  آػٍایي ةا پسیسه جصیان جهعَ چِاردُو:

 صّرت ىجازی(ةَ ) MRآػٍایي ةا آٌژیّگصافي   جهعَ پاٌضدُو: 

 آػٍایي ةا گصادیاٌِای كاةهیث ةاالجهعَ ػاٌضدُو: 

 جصّیصةصداری رزوٌاٌط ىغٍاظیعي در كهب جهعَ ُفسُو: 

 

 اُساف ویژه رفحاری ةَ جفكیک اُساف كهي ُص جهعَ:

  MRIفیضیک  و ىتاٌي آػٍایي ةا اصّلجهعَ اول: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 . را ةیان كٍس MRIرصّصیات اىّاج انكحصوىغٍاظیعي را ةصػيارد و خیعَ فصكاٌعي ىّرد اظحفاده در  .0

غّاىم ىّدص )  غسد كّاٌحّىي اظپیٍي، خانث ُای اٌصژی ُعحَ، گؼحاوردوكعتي ىغٍاظیعي،  NMRىفاُیو اظپیً،  .2

از چَ ُعحَ ُایي ةیؼحص اظحفاده  MRIرا جؼصیح كٍس و ةص ىتٍای آٌِا جّضیح دُس كَ در  و ىغٍاظغ ظّني ةص آن(

 ىي ػّد و چصا؟

پشیصفحاری ىغٍاظیعي و ٌفّد پشیصی ىغٍاظیعي را جػصیف كٍس و اٌّاع ىّاد ةا پشیصفحاری ىغٍاظیعي  ىزحهف و  .3

 را جؼصیح كٍس.  MRIاُيیث ُص كسام در 

 حارآن را جّضیح دُس. رفحار گؼحاور دوكعتي ىغٍایعي در ىیسان ىغٍاظیعي را جؼصیح كٍس و غّاىم ىّدص ةص رف .4

 را ٌام ةتصد.  MRIاٌّاع ىگٍث ُا و كّیم ُا ىّرد اظحفاده در  .5

 را ةَ ظّر رالصَ جؼصیح كٍس.  MRIاظاس كهي جصّیصةصداری  .6

 

  MRIو ىفِّم جؼسیس ىغٍاظیعي از دیسگاه كّاٌحّىي و كالظیک، زىاٌِای آظایغ در  RFجهعَ دوم: آػٍایي ةا پانط ُای 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 جؼصیح كٍس.  RFرفحار ةصدار ىغٍاظغ را در ىیسان ىغٍاظیعي در خضّر و غسم خضّر پانط  .0

 جّضیح دُس.  را )از دیسگاه كّاٌحّىي و كالظیک( MRIىفِّم جؼسیس را جؼصیح كٍس و ػصط وكّع ایً پسیسه در  .2

 اوت آٌِا جّضیح دُس. را ٌام ةتصد و در ىّرد جف  MRIپانط ُای ىػيّل ىّرد اظحفاده در  .3

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

 را جؼصیح كٍس و غّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد.  T2 *و T1 ،T2 ىفاُیو زىان آظایغ  .5

 ىفِّم فصوپاػي انلای آزاد را جؼصیح كٍس.  .6

 

 ، كٍحصاظث ةافث و ةصري كارةصدُای كهیٍیكي آن  TEو زىان جاریص اكّ TRةا ىفاُیو زىان جكصار  يآػٍای جهعَ ظّم:



 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

در  MRIجصاویص  T2و  T1ةصای جغییص وزن  TE)و زىان جاریص اكّ  )(TRچگٌّگي جٍظیو كصدن زىان جكصار ) .0

 كهیٍیک )ةا اظحفاده از رواةط ریاضي ىصةّظَ( را ججضیَ جدهیم كٍس. 

 آب، جاىسات، چصةي و ىّاد پصوجئیٍي را ةا ُو ىلایعَ و جفعیص كٍس.  T2و     T1زىان آظایغ  .2

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

 ػصح دُس.  TRو   TEةافث را ةا اٌحزاب ىلادیص 

 

 ةا جّاني پانط  جهعَ چِارم :آػٍایي

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را ٌام ةتصد. MRIجّاني پانط را جػصیف كٍس و ظَ ٌّع جّاني پانط در  .0

 ىفِّم اػتاع  را جّضیح دُس و جّاني پانط اػتاع جضئي را جّصیف كٍس.  .2

 جّاني ةازیافث اػتاع را جّصیف كٍس. .3

 كهیٍیكي آن را جؼصیح كٍس. كارةصد  و ةا جّجَ ةَ رواةط ریاضي ىصةّظَ، جّاني ةازیافث ىػكّس را جّصیف كٍس  .4

 .ي پانط اظپیً اكّ را جؼصیح ٌيایسجّان .5

 

 ، كس گشاری فصكاٌط و فازاب ةصشزحاٌآػٍایي ةا ىفاُیو جؼكیم جصّیص : : جهعَ پٍجو

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 چگٌّگي اٌحزاب جٍظیو ضزاىث  را جؼصیح كٍس.  .0

 را جؼصیح كٍس. چگٌّگي اٌحزاب یک ةصش  .2

گصادیان اٌحزاب ةصش  ةَ دو روش جغییص پٍِای ةاٌس پانط و جغییص ةصش اٌحزاب ػسه راچگٌّگي جٍظیو ضزاىث  .3

 جؼصیح كٍس. 

 چگٌّگي جػییً اظالغات فضایي ىصةّط ةَ ةصش اٌحزاب ػسه را جّضیح دُس.  .4

 

 آػٍایي ةا ىفاُیو اونیَ پصدازش جصّیص  و :جهعَ ػؼ

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ىفِّم جتسیم فّریَ را جؼصیح كٍس.  .0

 ىفِّم جتسیم آٌانّگ ةَ دیجیحال و ٌيٌَّ ةصداری از ظیگٍال را ةیان كٍس.  .2

 جئّری ٌایكّئیعث و اُيیث آن در ةازظازی ظیگٍال را ةا ٌّػحً رواةط ریاضي ىصةّظَ جؼصیح كٍس.  .3

 كٍس.  را ةیان جدهیم MRIارجتاط ظیگٍال ةَ ٌّیض، پٍِای ةاٌس،  خجو ىّرد پّػغ، فاصهَ  و زىان ٌيٌَّ ةصداری  در  .4



 ، پٍِای ةاٌس و گصادیاٌِا را جؼصیح كٍس.  FOVراةعَ ىیسان دیس  .5

 

 FOVو اٌحزاب ىیسان  Kفضای  ، فضای اظالغات  جهعَ ُفحو:

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

  جػصیف كٍس. را  kفضای اظالغات و فضای    .0

 را  جؼصیح ٌيایس. kاز جيهَ ىصكض ، جصّیص و نتَ فضای  kویژگیِای فضای   .2

 و ىصكض جصّیص را جفعیص كٍس.  kراةعَ ةیً ىصكض فضای  .3

 ةدخ كٍس.  FOVىدسودیث ُای اپصاجّر را ةصای اٌحزاب ىیسان دیس  در ىّرد .4

 

 پاراىحصُای جصّیص ةصداری و ةِیٍَ ظازی جصّیصآػٍایي ةا  جهعَ ُؼحو :

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 .ىي جّاٌس جٍظیو كٍس را ٌام ةتصد MRIرا كَ اپصاجّر ىي جّاٌس در  اونیَ و داٌّیَ پاراىحصُایي  .0

 ةا ٌّػحً رواةط ریاضي ةدخ كٍس. پاراىحصُا ةص كیفیث جصّیص ایً  چگٌّگي جادیصىّرد در  .2

 ُای ىّجّد در جػییً پاراىحصُای ىّدص ةص كیفیث جصّیص را جّضیح دُس.  Trade offىصاندَ ُا   .3

 

 MRIآػٍایي ةا آرجیفكث ُای جصّیص در جهعَ ٌِو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 آرجیفكث ُای پصدازش جصّیص را ٌام ةتصد و در ىّرد آن جّضیح دُیس.  .0

 آرجیفكث ُای ىصةّط ةَ ةیيار را ٌام ةتصد  ودر ىّرد ُصیک جّضیح دُس.  .2

 را ٌام ةتصد و در ىّرد ُصیک جّضیح دُس. RFآرجیفكث ُای ىصةّط ةَ ظیگٍال  .3

 ةتصد و در ىّرد ُصیک جّضیح دُس.آرجیفكث ُای ىصةّط ةَ گصادیان را ٌام  .4

آرجیفكث ُای ىصةّط ةَ جصیان، ىیسان ىغٍاظیعي رارجي، رعاُای اظالغات، پشیصفحاری ىغٍاظیعي را جّضیح  .5

 دُس.

 

 اظپیً اكّی ظصیع  آػٍایي ةا جكٍیکجهعَ دُو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 جفاوت ُای اظاظي ةیً اظپیً اكّی ىػيّني و ظصیع را ةیان كٍس و ایسه اصهي اظپیً اكّی ظصیع را جّضیح دُس.    .0

در  و ٌاخیَ جصّیصةصداریاصعالخات ظّل ظصی و فاصهَ اكّ را جػصیف كٍس و ارجتاط ایً كيیث ُا ةا زىان اظكً     .2

 اظپیً اكّی ظصیع را جؼصیح كٍس. 



 ع را نیعث كٍس. فّایس اظپیً اكّی ظصی    .3

   در ىّرد جكٍیک جصّیصةصداری اكّی دوجایي در اظپیً اكّی ظصیع جّضیح دُس.   .4

 

 اصّل پایَ ای و جكٍیک ُای ظصیع گصادیان اكّآػٍایي ةا جهعَ یازدُو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 در ىّرد جكٍیک ظصیع گصادیان اكّ جّضیح دُس و ُسف اصهي ایً جكٍیک را ةیان كٍس.    .0

 جفاوت ُای جكٍیک گصادیان اكّ و اظپیً اكّی ظصیع را جؼصیح كٍس.     .2

 كارةصدُای جكٍیک گصادیان اكّی ظصیع را ػصح دُس.     .3

 راةعَ ریاضي ىداظتَ زىان جكٍیک گصادیان اكّی ظصیع را ةیان كٍس.  .4

 جكٍیک ُای ػٍارحَ ػسه گصادیان اكّ را نیعث كٍس . ةَ ظّر رالصَ در ىّرد ُصیک جّضیح دُس.  .5

    

 آػٍایي ةا جكٍیک جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایجهعَ دوازدُو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ةا ظایص جكٍیک ُای دیگص را ةیان كٍس.  جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایةصجصی اصهي جكٍیک ایسه و   .0

 را ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک  جّضیح دُس. جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایاٌّاع جكٍیک ُای  .2

   در آن را جّضیح دُس . kو رط ظیص دارم فضای  جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایٌيّدار جّاني پانط در  .3

 را ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک ىزحصصاً جّضیح دُس.  جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایاٌّاع آرجیفكث ُای جكٍیک  .4

 را جّضیح دُس. جاٌعّری دیفیّژن  و پصفیّژن ،اظاس جصّیصةصداری دیفیّژن  .5

 را ػصح دُس.  جصّیصةصداری اكّی صفدَ ایكارةصدُای كهیٍیكي  .6

 

  آػٍایي ةا جكٍیک فصوٌؼاٌي ةافثجهعَ ظیضدُو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را ةیان كٍس.  MRُسف از جكٍیک ُای فصوٌؼاٌي در  .0

 الزم ةصای خشف یک ةافث را جػییً كٍس. TIو  را ٌام ةتصدجكٍیک ةازیافث ىػكّس اٌّاع  .2

 در ىّرد جكٍیک اػتاع كٍٍسگي ػیيیایي )ظیفي( جّضیح دُس. .3

 در ىّرد ػاةع كٍٍسگي فضایي و ویژگیِای آن جّضیح دُس. .4

    را فِصظث كٍس و آٌِا را ةا ُو ىلایعَ كٍس.  ىضایا و ىػایب جكٍیک ُای فّق .5

 

  آػٍایي ةا پسیسه جصیانجهعَ چِاردُو: 



 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اٌّاع جصیان ُای رّن را ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک ةَ ارحصار جّضیح دُس.   .0

 ةدخ كٍس.  MRIدر ىّرد ادص زىان پصواز ةص روی ظیگٍال در  .2

  ةدخ كٍس.  MRIدر ىّرد ادص جغییصات فاز واةعحَ ةَ خصكث ةص روی ظیگٍال در  .3

 دالیم افضایغ و كاُغ ظیگٍال دارم غصوكي را ػصح دُس. .4

 ( را جؼصیح كٍس و جّضیح دُس چصا آن را پسیسه ورودی ىي ٌاىٍس.  FREپسیسه جؼسیس ظیگٍال ىصةّط ةَ جصیان ) .5

 جّضیح دُس. GREدر ىّرد غهث روػً ةّدن جصیان رّن در جصاویص  .6

    در ىّرد رٍذي ظازی ىيان گصادیان جّضیح دُس.  .7

 

 صّرت ىجازی(ةَ ) MRآػٍایي ةا آٌژیّگصافي  جهعَ پاٌضدُو:  

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را ٌام ةتصد و در ىّرد اظاس ُص یک جّضیح دُس. MRجكٍیک ُای اصهي آٌژیّگصافي  .0

 را  جّضیح دُس. MR كسگشاری ظصغث در آٌژیّگصافي .2

 جّضیح دُس.  MRدر آٌژیّگصافي  MIPدر ىّرد انگّریحو  .3

 را جّضیح دُس.  MR روػِای جلیهیم ادصات اػتاع كٍٍسگي در آٌژیّگصافي .4

 

 جهعَ ػاٌضدُو: 

 آػٍایي ةا گصادیاٌِای كاةهیث ةاالداٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را جّضیح دُس.  MRIدر  كاةهیث ةاالگصادیاٌِای نضوم ةَ كارگیصی    .0

 راةعَ ریاضي ةَ دظث آوردن آٍُگ افضایغ گصادیان در زىان را ةیان كٍس در ىّرد آن جّضیح دُس.  .2

 ػصایط الزم ةصای یک گصادیان ةا كاةهیث ةاال را جؼصیح كٍس.  .3

 ىضایای گصادیاٌِای ةا كسرت ةاال را فِصظث كٍس و در ىّرد ُصیک جّضیح دُس. .4

 

 جصّیصةصداری رزوٌاٌط ىغٍاظیعي در كهب جهعَ ُفسُو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 جّضیح دُس. و راه خم آن در ىّرد پیچیسگي ُای جصّیصةصداری رزوٌاٌط ىغٍاظیعي در كهب و ىؼكم اصهي آن    .0

 آیٍسه ٌگص و گشػحَ ٌگص را را ةا ُو ىلایعَ كٍس.  ECGجكٍیک دریچَ  .2

 جصّیصةصداری ظاكً و دیٍاىیكي كهتي را ةا جّجَ ةَ ویژگیِای كهي آن ةا ُو ىلایعَ كٍس.  .3

    كارةصدُای كهیٍیكي و جّاني پانط ىصةّظَ در جصّیصةصداری كهتي را ػصح دُس.  .4
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 ظزٍصاٌي و پصظغ و پاظذ ُيصاه ةا ةدخ گصوُي روش جسریط :

 ویسئّ پصوژكحّر، پاورپّیٍث ، ظایث ُای آىّزػي ایٍحصٌحيرظاٌَ ُای كيک آىّزػي: 

 ظٍجغ و ارزیاةي: 

 آزىّن پایان جصم ةَ صّرت جعث ُای چِار گضیٍَ ای –یک آزىّن ىیان جصم ةَ صّرت جؼصیدي 

 ظاغث جاریذ  ظِو از ٌيصه كم )درصس( روش  آزىّن

ُص جهعَ كتم از آغاز  درصس( 01) ٌيصه2 ػفاُي  كّئیژ

 ةدخ

چِار ػٍتَ ُا ظاغث 

01-8 

 03-04 آةان-چِارػٍتَ  درصس( 31ٌيصه )6 جؼصیدي -كحتي آزىّن ىیان دوره 

   درصس(  51ٌيصه ) 01 گضیٍَ ای4-كحتي آزىّن پایان جصم 

ارائَ جدلیق و  جكانیف داٌؼجّ

 ىلانَ

 ----- جا جهعَ آرص دوره درصس( 5ٌيصه )   0

ػصكث فػال در  خضّر در كالس

 -ةدخ گصوُي

خضّر فیضیكي در 

 كالس

خضّر فیضیكي خساكم در  درصس(  5ٌيصه )   0

 جهع7َ

 8-01چِارػٍتَ 

 

 

                                                8-01چِارػٍتَ زىان ارائَ درس:                              كارػٍاظي رادیّنّژی 5داٌؼجّیان جصم ىزاظتان :     

 ةصٌاىَ زىاٌتسی :                                        

ججِیضات  آىّزػي  ىسرس ىّضّع ػياره جهعَ ردیف

 ىّرد ٌیاز

 جاریذ

دكحص اخعان  MRIآػٍایي ةا اصّل فیضیک  جهعَ اول 0

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص
24/6/0395 

و  RFآػٍایي ةا پانط ُای  جهعَ دوم 2

ىفِّم جؼسیس ىغٍاظیعي از 

دیسگاه كّاٌحّىي و كالظیک، 

  MRIزىاٌِای آظایغ در 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

30 /6/0395 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ray+Hashman+Hashemi+MD++PhD&search-alias=books&field-author=Ray+Hashman+Hashemi+MD++PhD&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=William+G.+Bradley+Jr.++MD++PhD++FACR&search-alias=books&field-author=William+G.+Bradley+Jr.++MD++PhD++FACR&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Christopher+J.+Lisanti+MD++Col+%28ret%29+USAF++MC++S&search-alias=books&field-author=Christopher+J.+Lisanti+MD++Col+%28ret%29+USAF++MC++S&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Christopher+J.+Lisanti+MD++Col+%28ret%29+USAF++MC++S&search-alias=books&field-author=Christopher+J.+Lisanti+MD++Col+%28ret%29+USAF++MC++S&sort=relevancerank
http://www.simplyphysics.com/


آػٍایي ةا ىفاُیو زىان جكصار  جهعَ ظّم 3

TR ّو زىان جاریص اكTE   ،

كٍحصاظث ةافث و ةصري 

 كارةصدُای كهیٍیكي آن

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

7 /7/0395 

جهعَ  4

 چِارم 

دكحص اخعان   آػٍایي ةا جّاني پانط

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

04/7/0395 

آػٍایي ةا ىفاُیو اٌحزاب ةصش،  جهعَ پٍجو 5

 گشاری فصكاٌط و فازكس 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

20/7/0395 

آػٍایي ةا ىفاُیو اونیَ پصدازش  جهعَ ػؼو 6

 جصّیص  

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

28/8/0395 

فضای اظالغات و فضای آػٍایي ةا  جهعَ ُفحو 7

K   و ىیسانFOV 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

5/8/0395 

پاراىحصُای جصّیص ةصداری و ةِیٍَ  جهعَ ُؼحو 8

 ظازی جصّیص

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

02/8/0395 

آػٍایي ةا آرجیفكث ُای جصّیص در  جهعَ ٌِو 9
MRI 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-پصوژكحّرویسیّ 

 وایث ةصد-كاىپیّجص

09/8/0395 

اظپیً اكّی  آػٍایي ةا جكٍیک جهعَ دُو 01

 ظصیع 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

26/8/0395 

جهعَ  00

 یازدُو

آػٍایي ةا اصّل پایَ ای و جكٍیک 

 ُای ظصیع گصادیان اكّ

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-پصوژكحّرویسیّ 

 وایث ةصد-كاىپیّجص

3/9/0395 

جهعَ  02

 دوازدُو

آػٍایي ةا جكٍیک جصّیصةصداری 

 اكّی صفدَ ای

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

01/9/0395 

جهعَ  03

 ظیضدُو

دكحص اخعان   آػٍایي ةا جكٍیک فصوٌؼاٌي ةافث

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

07/9/0395 

جهعَ  04

 چِاردُو

دكحص اخعان   آػٍایي ةا پسیسه جصیان

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

24/9/0395 

جهعَ  05

 پاٌضدُو

ةَ ) MRآػٍایي ةا آٌژیّگصافي  

 صّرت ىجازی(

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

0/01/0395 

جهعَ  06

 ػاٌضدُو

دكحص اخعان  آػٍایي ةا گصادیاٌِای كاةهیث ةاال

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

8/01/0395 

جهعَ  07

 ُفسُو

جصّیصةصداری رزوٌاٌط ىغٍاظیعي 

 در كهب 

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

05/01/0395 

 

 آػٍا رّاُس ػس. ةیيارظحان   MRIدر ةزغ   ةا جكٍیک ُا و پصوجكم ُای  MRIدر ىّرد ةزغ غيهي داٌؼجّ در ةزغ 

 

 



 


