
 به نام خذا                                                                   

 دانطگاه علوم پشضكي كزهانطاه

 دانطكذه پیزاپشضكي

 اصول و هباني تصویز بزداری هقطعي در پشضكي هسته ایطزح درس:  

                              95-96ًیوؼبل اٍل تزم و سال تحصیلي :                                                  دکتش احؼبى خذاهشادیهذرس : 

        کبسؿٌبػی پضؿکی ّؼتِ ای  5داًـجَیبى تشم هخاطباى : ٍاحذ ػولی(           1-ٍاحذ ًظشی 1ٍاحذ) 2تعذاد و نوع واحذ : 

   4-6سهاى ارائه درس: یكطنبه                                                             -درس پیص نیاس : 

          13-14دٍؿٌبِ سهاى پاسخگویي به سواالت فزاگیز : 

 CT   ٍMRI:  تصویز بزداری هقطعي فیشیكي اصول و هبانيآضنایي با هذف كلي : 

 

 جلسات نظزی:  رفتاریاهذاف 

  MRIآؿٌبیی بب اصَل فیضیک جلسه اول: 

  MRIٍ هفَْم تـذیذ هغٌبعیؼی اص دیذگبُ کَاًتَهی ٍ کالػیک، صهبًْبی آػبیؾ دس  RFآؿٌبیی بب پبلغ ّبی جلسه دوم: 

، کٌتشاػت ببفت ٍ بشخی کبسبشدّبی کلیٌیکی آى ٍ آؿٌبیی بب   TEٍ صهبى تبخیش اکَ TRآؿٌبیی بب هفبّین صهبى تکشاس جلسه سوم: 

 تَالی پبلغ

 Kبب هفبّین اًختبة بشؽ ، کذ گزاسی فشکبًغ ٍ فبص، فضبی اعالػبت ٍ فضبی آؿٌبیی  جلسه چهارم: تطكیل تصویز :

آؿٌبیی بب هفبّین اٍلیِ پشداصؽ تصَیش  ٍ پبساهتشّبی تصَیش بشداسی ٍ بْیٌِ ػبصی تصَیش ٍ  آؿٌبیی بب آستیفکت ّبی  جلسه پنجن :

 MRIتصَیش دس 

 (CTتَهَگشافی کبهپیَتشی )آؿٌبیی بب هحذٍدیت ّبی سادیَگشافی،  اصَل اٍلیِ : جلسه ضطن

 CTٍ ًحَُ چیذهبى ٍ ػولکشد آًْب، آؿٌبیی بب ًؼل ّبی هختلف  CTاًَاع آؿکبسػبصّبی :   جلسه هفتن

 آؿٌبیی بب اػبع تصَیشبشداسی دس ػی تی ٍ ؿبخص ّبی ًوبیؾ تصَیش ٍ اًَاع الگَسیتن ّبی تصَیش: جلسه هطتن

 یفکت ّبی آىتٍ آس CT، پبساهتشّبی کیفیت تصَیش دس  CTآؿٌبیی بب اًذاصُ گیشی دص دس ن : جلسه نه

 )بِ صَست هجبصی( CT  Spiral   ٍMulti Slice CTآؿٌبیی بب ن: جلسه ده



 نظزی:  بز هبنای اهذافاهذاف رفتاری 

  MRI: آضنایي با اصول فیشیک جلسه اول

 دانطجو قادر باضذ: 

 سا بیبى کٌذ.  MRIخصَصیبت اهَاج الکتشٍهغٌبعیؼی سا بشؿوبسد ٍ حیغِ فشکبًؼی هَسد اػتفبدُ دس  .1

، ػذد کَاًتَهی اػپیٌی، حبلت ّبی اًشطی ّؼتِ، گـتبٍسدٍقغبی هغٌبظیؼی ) ػَاهل هَثش  NMRهفبّین اػپیي،  .2

اص چِ ّؼتِ ّبیی بیـتش اػتفبدُ  MRIبش آى( ٍ هغٌبعؾ عَلی سا تـشیح کٌذ ٍ بش هبٌبی آًْب تَضیح دّذ کِ دس 

 هی ؿَد ٍ چشا؟

پزیشفتبسی هغٌبعیؼی ٍ ًفَد پزیشی هغٌبعیؼی سا تؼشیف کٌذ ٍ اًَاع هَاد بب پزیشفتبسی هغٌبعیؼی  هختلف ٍ  .3

 سا تـشیح کٌذ.  MRIاّویت ّش کذام دس 

 تبسآى سا تَضیح دّذ. سفتبس گـتبٍس دٍقغبی هغٌبیؼی دس هیذاى هغٌبعیؼی سا تـشیح کٌذ ٍ ػَاهل هَثش بش سف .4

 سا ًبم ببشد.  MRIاًَاع هگٌت ّب ٍ کَیل ّب هَسد اػتفبدُ دس  .5

 سا بِ عَس خالصِ تـشیح کٌذ.  MRIاػبع کلی تصَیشبشداسی  .6

 

و هفهوم تطذیذ هغناطیسي اس دیذگاه كوانتوهي و كالسیک، سهانهای  RF: آضنایي با پالس های مجلسه دو

  MRIآسایص در 

 دانطجو قادر باضذ: 

 تـشیح کٌذ.  RFسفتبس بشداس هغٌبعؾ سا دس هیذاى هغٌبعیؼی دس حضَس ٍ ػذم حضَس پبلغ  .1

 سا )اص دیذگبُ کَاًتَهی ٍ کالػیک(تَضیح دّذ.  MRIهفَْم تـذیذ سا تـشیح کٌذ ٍ ؿشط ٍقَع ایي پذیذُ دس  .2

 سا ًبم ببشد ٍ دس هَسد تفبٍت آًْب تَضیح دّذ.   MRIپبلغ ّبی هؼوَل هَسد اػتفبدُ دس  .3

 هفبّین صاٍیِ چشخؾ ، ٍ صاٍیِ چشخؾ جضئی سا بیبى کٌذ.  .4

 سا تـشیح کٌذ ٍ ػَاهل هَثش بش آى سا ًبم ببشد.  T1 ،T2 ٍ* T2 هفبّین صهبى آػبیؾ  .5

 هفَْم فشٍپبؿی القبی آصاد سا تـشیح کٌذ.  .6

 

، كنتزاست بافت و بزخي كاربزدهای   TEو سهاى تاخیز اكو TRم: آضنایي با هفاهین سهاى تكزار سوجلسه 

 و آضنایي با توالي پالس كلینیكي آى

 دانطجو قادر باضذ: 

دس  MRIتصبٍیش  T1  ٍT2بشای تغییش ٍصى  TE)ٍ صهبى تبخیش اکَ  )  TR)چگًَگی تٌظین کشدى صهبى تکشاس )  .1

 کلیٌیک )بب اػتفبدُ اص سٍابظ سیبضی هشبَعِ( سا تجضیِ تحلیل کٌذ. 



 آة، جبهذات، چشبی ٍ هَاد پشٍتئیٌی سا بب ّن هقبیؼِ ٍ تفؼیش کٌذ.  T1     ٍT2صهبى آػبیؾ  .2

هٌحٌی ّبی ببصیبفت  ٍ ٍفشٍپبؿی هبدُ ػفیذ هغض ٍ خبکؼتشی ٍ هبیغ هغضی ًخبػی سا سػن کٌذ ٍ ؿذت ػیگٌبل ّش  .3

 ؿشح دّذ.  TE   ٍTRسا بب اًتخبة هقبدیش ببفت 

 سا ًبم ببشد. MRIتَالی پبلغ سا تؼشیف کٌذ ٍ ػِ ًَع تَالی پبلغ دس  .4

 هفَْم اؿببع  سا تَضیح دّذ ٍ تَالی پبلغ اؿببع جضئی سا تَصیف کٌذ.  .5

 تَالی ببصیبفت اؿببع سا تَصیف کٌذ. .6

 یبضی هشبَعِ، کبسبشد کلیٌیکی آى سا تـشیح کٌذ. تَالی ببصیبفت هؼکَع سا تَصیف کٌذ  ٍ بب تَجِ بِ سٍابظ س .7

 تَالی پبلغ اػپیي اکَ سا تـشیح ًوبیذ . .8

 

: تطكیل تصویز : آضنایي با هفاهین انختاب بزش ، كذ گذاری فزكانس و فاس، فضای اطالعات و فضای مچهارجلسه 

K 

 دانطجو قادر باضذ: 

 چگًَگی اًتخبة یک بشؽ ٍ تٌظین ضخبهت  سا تـشیح کٌذ.  .1

چگًَگی تٌظین ضخبهت بشؽ اًتخبة ؿذُ سا بِ دٍ سٍؽ تغییش پٌْبی ببًذ پبلغ ٍ تغییش گشادیبى اًتخبة بشؽ  .2

 تـشیح کٌذ. 

 چگًَگی تؼییي اعالػبت فضبیی هشبَط بِ بشؽ اًتخبة ؿذُ سا تَضیح دّذ.  .3

 سا  تـشیح ًوبیذ. kبی سا تَضیح دادُ ٍ ٍیظگیْبی آًشا اص جولِ هشکض ، تصَیش ٍ لبِ فض kفضبی اعالػبت ٍ فضبی   .4

 

و  آضنایي  آضنایي با هفاهین اولیه پزداسش تصویز  و پاراهتزهای تصویز بزداری و بهینه ساسی تصویز ن :پنججلسه 

 MRIبا آرتیفكت های تصویز در 

 دانطجو قادر باضذ: 

 هفَْم تبذیل فَسیِ سا تـشیح کٌذ.  .1

 هفَْم تبذیل آًبلَگ بِ دیجیتبل ٍ ًوًَِ بشداسی اص ػیگٌبل سا بیبى کٌذ.  .2

 تئَسی ًبیکَئیؼت ٍ اّویت آى دس ببصػبصی ػیگٌبل سا بب ًَؿتي سٍابظ سیبضی هشبَعِ تـشیح کٌذ.  .3

 کٌذ.  سا بیبى تحلیل MRIاستببط ػیگٌبل بِ ًَیض، پٌْبی ببًذ،  حجن هَسد پَؿؾ، فبصلِ  ٍ صهبى ًوًَِ بشداسی  دس  .4

 ، پٌْبی ببًذ ٍ گشادیبًْب سا تـشیح کٌذ.  FOVسابغِ هیذاى دیذ  .5

هی تَاًذ تٌظین کٌذ سا ًبم ببشد ٍ  دس چگًَگی تبثیش آًْب بش کیفیت  MRIپبساهتشّبیی سا کِ اپشاتَس هی تَاًذ دس  .6

 تصَیش سا تحلیل کٌذ. 

 آستیفکت ّبی پشداصؽ تصَیش سا ًبم ببشد ٍ دس هَسد آى تَضیح دّیذ.  .7

 آستیفکت ّبی هشبَط بِ بیوبس سا ًبم ببشد  ٍدس هَسد ّشیک تَضیح دّذ.  .8



 سا ًبم ببشد ٍ دس هَسد ّشیک تَضیح دّذ. RFآستیفکت ّبی هشبَط بِ ػیگٌبل  .9

 آستیفکت ّبی هشبَط بِ گشادیبى سا ًبم ببشد ٍ دس هَسد ّشیک تَضیح دّذ. .10

ّبی اعالػبت، پزیشفتبسی هغٌبعیؼی سا تَضیح آستیفکت ّبی هشبَط بِ جشیبى، هیذاى هغٌبعیؼی خبسجی، خغب .11

 دّذ.

 

 (CTجلسه ضطن: آضنایي با هحذودیت های رادیوگزافي،  اصول اولیه توهوگزافي كاهپیوتزی )

 دانطجو قادر باضذ: 

 ّذف دسع ٍ هٌببغ آى سا بیبى کٌذ.   .1

 هـکالت سادیَگشافی هؼوَلی  ٍ تَهَ گشافی هؼوَلی ٍ چشخـی سا بذاًذ ٍ ساُ حل آًْب سا تـشیح کٌذ.  .2

 سا بذاًذ ٍ خصَصیت تیَة پشتَ ایکغ سا تَضیح دّذ.  CTاصَل اٍلیِ دػتگبُ  .3

 

 CTو نحوه چیذهاى و عولكزد آنها، آضنایي با نسل های هختلف  CTجلسه هفتن :  انواع آضكارساسهای 

 جو قادر باضذ: دانط

 سا تـشیح کٌذ.  CTٍیظگیْبی دػتِ پشتَ ایکغ دس  .1

 ی تی  سا تقؼین بٌذی کٌذ.  CT اًَاع آؿکبسػبصّبی ع .2

 هـخصبت آؿکبسػبصّبی گبصی ، ػٌتیالػیَى ٍ ًیوِ ّبدی ٍ ًحَُ چیذهبى ٍ ػولکشد آًْب سا تـشیح کٌذ.  .3

 ٍ اًَاع آى تَضیح دّذ.  CTدس هَسد ساًذهبى آؿکبسػبصّبی  .4

 سا تَضیح دّذ.  CTدس آؿکبسػبصّبی   Crosstalkذیذُ پ .5

 سا ًبم  ببشد ٍ هـخصبت ٍ هـکالت ّش یک اص آًْب سا تـشیح کٌذ.  CTًؼل ّبی هختلف   .6

 

 جلسه هطتن: آضنایي با اساس تصویزبزداری در سي تي و ضاخص های نوایص تصویز و انواع الگوریتن های تصویز

 دانطجو قادر باضذ: 

 تَضیح دّذ.  CTهفبّین ٍکؼل، پیکؼل ٍ هبتشیغ   سا دس  .1

 سا تـشیح کٌذ ٍ ًحَُ هحبػبِ آى سا بیبى کٌذ.  CTNهفبّین  .2

 بیبى کٌذ.  CTؿبخص ّبی ًوبیؾ تصَیش سا دس  .3

 سا تؼشیف کٌذ.  Window Width  ٍWindow Levelهفبّین  .4

 سا ًبم ببشد ٍ تَضیح دّذ.  CTتقؼین بٌذی الگَسیتن ّب ی ببصػبصی تصَیش دس  .5

 

 و آریتفكت های آى CT، پاراهتزهای كیفیت تصویز در  CTجلسه نهن : آضنایي با انذاسه گیزی دس در 



 دانطجو قادر باضذ: 

 سا تـشیح کٌذ.  Conventional CTؿبخص ّبی اًذاصُ گیشی دص دس  .1

 ًحَُ هحبػبِ آًْب سا تَضیح دّذ.  CTDI  ،CTDI weightedهفبّین  .2

 سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش بش آى سا تَضیح دّذ. CTهفبّین ًَیض ٍ قذست تفکیک فضبیی ٍ کٌتشاػت دس  .3

 سا بیبى کٌذ.  CTهفَْم یکٌَاختی فضبیی ٍ خغی بَدى دس  .4

 ساًبم ببشد ٍ دس هَسد ّش یک تَضیح ٍ ساّْبی کبّؾ آى سا تـشیح دّذ.  CTاًَاع آستیفکت دس  .5

 

 )بِ صَست هجبصی(Multi Slice CT و   CT  Spiralجلسه دهن: آضنایي با 

 دانطجو قادر باضذ: 

 ٍ ساُ حل ّبی هشتفغ کشدى آى سا تَضیح دّذ.  Conventional CTهحذٍدیت ّبی  .1

 سا تـشیح کٌذ.  Spiral CTهـخصبت ٍ تجْیضات الصم بشای  .2

 ٍ هٌبغ ٍ هضایبی آى سا تـشیح کٌذ.  Spiral CTهفَْم حلقِ لغضؿی دس  .3

 سا تـشیح کٌذ.  Spiral CTپبساهتشّبی هَثش بش کیفیت تصَیش ٍ دص دس  .4

 سا تَضیح دّیذ.  Spiral CTٍ دص هَثش اسگبى  دس   CTDI-volumic   ،DLP، حجن اػکي ،  Pitchهفبّین  .5

 سا بیبى کٌذ.  Spiral CTهضایب ٍهحذٍدیت ّبی  .6

 ک بشؿِ سا تَضیح دّذ. ّبی ت CTّبی چٌذ بشؿِ ٍ هضایبی آى ًؼبت بِ  CTاصَل فیضیکی  .7

 ّبی چٌذ بشؿِ سا تـشیح کٌذ.  CTهـخصبت ٌّذػی دػتِ پشتَ، ر کَلیوبػیَى ٍ آؿکبسػبصّبی  .8

 ّبی چٌذ بشؿِ ٍ ًحَُ هحبػبِ آى سا تـشیح کٌذ.  CTدس  Pitchهفَْم  .9

 ّبی چٌذ بشؿِ سا بیبى کٌذ.  CTًحَُ ببصػبصی تصَیش دس  .10
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 ػخٌشاًی ٍ پشػؾ ٍ پبػخ ّوشاُ بب بحث گشٍّی روش تذریس :

 ٍیذئَ پشٍطکتَس، پبٍسپَیٌت ، ػبیت ّبی آهَصؿی ایٌتشًتیرسانه های كوک آهوسضي: 

 آصهَى پبیبى تشم بِ صَست تؼت ّبی چْبس گضیٌِ ای –یک آصهَى هیبى تشم بِ صَست تـشیحی سنجص و ارسیابي:    

 ساعت تاریخ  سهن اس نوزه كل )درصذ( روش  آسهوى

ّش جلؼِ قبل اص آغبص  دسصذ( 10ًوشُ ) 2 ؿفبّی كوئیژ 

 بحث

 یکـٌبِ ّب ػبػت 

6-4 

 آببى  25 –یکـٌبِ  دسصذ( 30ًوشُ ) 6 تـشیحی -کتبی آسهوى هیاى دوره 

 

14-13 
 

   دسصذ(  50ًوشُ ) 10 گضیٌِ ای4-کتبی آسهوى پایاى تزم 

اسائِ تحقیق ٍ  تكالیف دانطجو

 هقبلِ

 ----- تب جلؼِ آخش دٍسُ دسصذ( 5ًوشُ )   1

ؿشکت فؼبل دس  حضور در كالس

 -بحث گشٍّی

حضَس فیضیکی دس 

 کالع

حضَس فیضیکی حذاقل  دسصذ(  5ًوشُ )   1

 جلؼ7ِدس 

 4-6یکـٌبِ 
 2-4ػولی یکـٌبِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      4 -6: یكطنبه صهبى اسائِ دسع        کبسؿٌبػی پضؿکی ّؼتِ ای  5داًـجَیبى تشم :  هخبعببى

 بشًبهِ صهبًبٌذی :          

ردی

 ف

ضواره 

 جلسه

تجهیشات   هذرس هوضوع

 آهوسضي هورد نیاس

 تاریخ

دکتش احؼبى   MRIآؿٌبیی بب اصَل فیضیک  جلؼِ اٍل 1

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

21/6/1395 

ٍ هفَْم تـذیذ  RFآؿٌبیی بب پبلغ ّبی  جلؼِ دٍم 2

هغٌبعیؼی اص دیذگبُ کَاًتَهی ٍ کالػیک، 

  MRIصهبًْبی آػبیؾ دس 

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

28 /6/1395 

تبخیش ٍ TRآؿٌبیی بب هفبّین صهبى تکشاس  جلؼِ ػَم 3

بفت ٍ بشخی کبسبشدّبی کٌتشاػت ب، TEاکَ

 ٍ آؿٌبیی بب تَالی پبلغکلیٌیکی آى 

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

4 /7/1395 

جلؼِ  4

 چْبسم 
خبة تآؿٌبیی بب هفبّین اً : تـکیل تصَیش

بشؽ ، کذ گزاسی فشکبًغ ٍ فبص، فضبی 

 Kاعالػبت ٍ فضبی 

احؼبى دکتش 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

11/7/1395 

جلؼِ  5

 پٌجن

آؿٌبیی بب هفبّین اٍلیِ پشداصؽ تصَیش  ٍ 

پبساهتشّبی تصَیش بشداسی ٍ بْیٌِ ػبصی 

تصَیش ٍ  آؿٌبیی بب آستیفکت ّبی تصَیش دس 
MRI 

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

18/7/1395 

جلؼِ  6

 ؿـن

آؿٌبیی بب هحذٍدیت ّبی سادیَگشافی،  اصَل 

 (CTاٍلیِ تَهَگشافی کبهپیَتشی )

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

25/8/1395 

ٍ ًحَُ چیذهبى ٍ  CTاًَاع آؿکبسػبصّبی  جلؼِ ّفتن 7

 CTػولکشد آًْب، آؿٌبیی بب ًؼل ّبی هختلف 
دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

2/8/1395 

جلؼِ  8

 ّـتن

ٍ  CTآؿٌبیی بب اػبع تصَیشبشداسی دس 

ؿبخص ّبی ًوبیؾ تصَیش ٍ اًَاع الگَسیتن 

 ّبی تصَیش

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

9/8/1395 

،  CTآؿٌبیی بب اًذاصُ گیشی دص دس  جلؼِ ًْن 9

ٍ آسیتفکت  CTپبساهتشّبی کیفیت تصَیش دس 

 ّبی آى

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

16/8/1395 

 CT  Spiral   ٍMulti Sliceآؿٌبیی بب  جلؼِ دّن 10

CT )بِ صَست هجبصی( 

دکتش احؼبى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت بشد-کبهپیَتش

23/8/1395 

 آؿٌب خَاّذ ؿذ. MRIبب تکٌیک ّب ٍ پشٍتکل ّبی  MRIدس هَسد بخؾ ػولی داًـجَ دس بخؾ 


