
 به نام خذا

 دانطگاه علوم پشضكي كزهانطاه

 دانطكذه پیزاپشضكي

 (( MRIتصَیز ثزداری تؾذیذ هغٌبعیغی  فیشیک طزح درس: 

                              95-96ًیوغبل اٍل تزم و سال تحصیلي :                                                دکتز احغبى خذاهزادیهذرس : 

                  کبرؽٌبعی رادیَلَصی  5داًؾجَیبى تزم هخاطباى :                                       ٍاحذ ًظزی 2تعذاد و نوع واحذ : 

                                               8-10چْبرؽٌجِ سهاى ارائه درس:                                                                 -درس پیص نیاس : 

          13-14چْبرؽٌجِ سهاى پاسخگویي به سواالت فزاگیز : 

 MRI: آضنایي با ساختواى و اصول فیشیكي حاكن بز كاركزد سیستن های تصویزبزداری هذف كلي

 اهذاف كلي جلسات نظزی: 

 MRIفیشیک  ٍ هجبًی آؽٌبیی ثب اصَلجلسه اول: 

  MRIٍ هفَْم تؾذیذ هغٌبعیغی اس دیذگبُ کَاًتَهی ٍ کالعیک، سهبًْبی آعبیؼ در  RFآؽٌبیی ثب پبلظ ّبی جلسه دوم: 

 ، کٌتزاعت ثبفت ٍ ثزخی کبرثزدّبی کلیٌیکی آى  TEٍ سهبى تبخیز اکَ TRآؽٌبیی ثب هفبّین سهبى تکزار جلسه سوم: 

  آؽٌبیی ثب تَالی پبلظ جلسه چهارم :

 ، کذ گذاری فزکبًظ ٍ فبسبة ثزػختهفبّین اً آؽٌبیی ثبجلسه پنجن : 

 آؽٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ پزداسػ تصَیز  جلسه ضطن: 

 FOVٍ هیذاى   Kفضبی اعالػبت ٍ فضبی آؽٌبیی ثب  جلسه هفتن :

 پبراهتزّبی تصَیز ثزداری ٍ ثْیٌِ عبسی تصَیزجلسه هطتن: 

 MRIآؽٌبیی ثب آرتیفکت ّبی تصَیز در جلسه نهن: 

 اعپیي اکَی عزیغ  آؽٌبیی ثب تکٌیکدهن:  جلسه

 اصَل پبیِ ای ٍ تکٌیک ّبی عزیغ گزادیبى اکَآؽٌبیی ثب  جلسه یاسدهن:

 آؽٌبیی ثب تکٌیک تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایجلسه دواسدهن: 



  آؽٌبیی ثب تکٌیک فزًٍؾبًی ثبفت جلسه سیشدهن:

  آؽٌبیی ثب پذیذُ جزیبى جلسه چهاردهن:

 صَرت هجبسی(ثِ ) MRآؽٌبیی ثب آًضیَگزافی   جلسه پانشدهن: 

 آؽٌبیی ثب گزادیبًْبی لبثلیت ثبالجلسه ضانشدهن: 

 تصَیزثزداری رسًٍبًظ هغٌبعیغی در للت جلسه هفذهن: 

 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفكیك اهذاف كلي هز جلسه:

  MRIفیشیک  ٍ هجبًی آؽٌبیی ثب اصَلجلسه اول: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 . را ثیبى کٌذ MRIخصَصیبت اهَاج الکتزٍهغٌبعیغی را ثزؽوبرد ٍ حیغِ فزکبًغی هَرد اعتفبدُ در  .1

ػَاهل هَثز )  ػذد کَاًتَهی اعپیٌی، حبلت ّبی اًزصی ّغتِ، گؾتبٍردٍلغجی هغٌبظیغی،  NMRهفبّین اعپیي،  .2

اس چِ ّغتِ ّبیی ثیؾتز اعتفبدُ  MRIرا تؾزیح کٌذ ٍ ثز هجٌبی آًْب تَضیح دّذ کِ در  ٍ هغٌبعؼ عَلی ثز آى(

 هی ؽَد ٍ چزا؟

پذیزفتبری هغٌبعیغی ٍ ًفَد پذیزی هغٌبعیغی را تؼزیف کٌذ ٍ اًَاع هَاد ثب پذیزفتبری هغٌبعیغی  هختلف ٍ  .3

 را تؾزیح کٌذ.  MRIاّویت ّز کذام در 

 تبرآى را تَضیح دّذ. رفتبر گؾتبٍر دٍلغجی هغٌبیغی در هیذاى هغٌبعیغی را تؾزیح کٌذ ٍ ػَاهل هَثز ثز رف .4

 را ًبم ثجزد.  MRIاًَاع هگٌت ّب ٍ کَیل ّب هَرد اعتفبدُ در  .5

 را ثِ عَر خالصِ تؾزیح کٌذ.  MRIاعبط کلی تصَیزثزداری  .6

 

و هفهوم تطذیذ هغناطیسي اس دیذگاه كوانتوهي و كالسیك، سهانهای  RFجلسه دوم: آضنایي با پالس های 

  MRIآسایص در 

 دانطجو قادر باضذ: 

 تؾزیح کٌذ.  RFرفتبر ثزدار هغٌبعؼ را در هیذاى هغٌبعیغی در حضَر ٍ ػذم حضَر پبلظ  .1

 تَضیح دّذ.  را )اس دیذگبُ کَاًتَهی ٍ کالعیک( MRIهفَْم تؾذیذ را تؾزیح کٌذ ٍ ؽزط ٍلَع ایي پذیذُ در  .2

 بٍت آًْب تَضیح دّذ. را ًبم ثجزد ٍ در هَرد تف  MRIپبلظ ّبی هؼوَل هَرد اعتفبدُ در  .3

 ، ٍ ساٍیِ چزخؼ جشئی را ثیبى کٌذ. هفبّین ساٍیِ چزخؼ .4

 را تؾزیح کٌذ ٍ ػَاهل هَثز ثز آى را ًبم ثجزد.  T1 ،T2 ٍ* T2 هفبّین سهبى آعبیؼ  .5



 هفَْم فزٍپبؽی المبی آساد را تؾزیح کٌذ.  .6

 

، كنتزاست بافت و بزخي كاربزدهای   TEو سهاى تاخیز اكو TRبا هفاهین سهاى تكزار  يآضنای جلسه سوم:

 كلینیكي آى

 دانطجو قادر باضذ: 

در  MRIتصبٍیز  T1  ٍT2ثزای تغییز ٍسى  TE)ٍ سهبى تبخیز اکَ  )(TRچگًَگی تٌظین کزدى سهبى تکزار ) .1

 کلیٌیک )ثب اعتفبدُ اس رٍاثظ ریبضی هزثَعِ( را تجشیِ تحلیل کٌذ. 

 آة، جبهذات، چزثی ٍ هَاد پزٍتئیٌی را ثب ّن همبیغِ ٍ تفغیز کٌذ.  T1     ٍT2سهبى آعبیؼ  .2

هٌحٌی ّبی ثبسیبفت  ٍ ٍفزٍپبؽی هبدُ عفیذ هغش ٍ خبکغتزی ٍ هبیغ هغشی ًخبػی را رعن کٌذ ٍ ؽذت عیگٌبل ّز  .3

 ؽزح دّذ.  TE   ٍTRثبفت را ثب اًتخبة همبدیز 

 

 با توالي پالس  جلسه چهارم :آضنایي

 دانطجو قادر باضذ: 

 را ًبم ثجزد. MRIتَالی پبلظ را تؼزیف کٌذ ٍ عِ ًَع تَالی پبلظ در  .1

 هفَْم اؽجبع  را تَضیح دّذ ٍ تَالی پبلظ اؽجبع جشئی را تَصیف کٌذ.  .2

 تَالی ثبسیبفت اؽجبع را تَصیف کٌذ. .3

 کلیٌیکی آى را تؾزیح کٌذ. کبرثزد  ٍ ثب تَجِ ثِ رٍاثظ ریبضی هزثَعِ، تَالی ثبسیبفت هؼکَط را تَصیف کٌذ  .4

 .ی پبلظ اعپیي اکَ را تؾزیح ًوبیذتَال .5

 

 ، كذ گذاری فزكانس و فاساب بزشختانآضنایي با هفاهین تطكیل تصویز : : جلسه پنجن

 دانطجو قادر باضذ: 

 چگًَگی اًتخبة تٌظین ضخبهت  را تؾزیح کٌذ.  .1

 را تؾزیح کٌذ. چگًَگی اًتخبة یک ثزػ  .2

گزادیبى اًتخبة ثزػ  ثِ دٍ رٍػ تغییز پٌْبی ثبًذ پبلظ ٍ تغییز ثزػ اًتخبة ؽذُ راچگًَگی تٌظین ضخبهت  .3

 تؾزیح کٌذ. 

 چگًَگی تؼییي اعالػبت فضبیی هزثَط ثِ ثزػ اًتخبة ؽذُ را تَضیح دّذ.  .4

 

 آؽٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ پزداسػ تصَیز  ن :جلسه ضط



 دانطجو قادر باضذ: 

 هفَْم تجذیل فَریِ را تؾزیح کٌذ.  .1

 هفَْم تجذیل آًبلَگ ثِ دیجیتبل ٍ ًوًَِ ثزداری اس عیگٌبل را ثیبى کٌذ.  .2

 تئَری ًبیکَئیغت ٍ اّویت آى در ثبسعبسی عیگٌبل را ثب ًَؽتي رٍاثظ ریبضی هزثَعِ تؾزیح کٌذ.  .3

 کٌذ.  را ثیبى تحلیل MRIارتجبط عیگٌبل ثِ ًَیش، پٌْبی ثبًذ،  حجن هَرد پَؽؼ، فبصلِ  ٍ سهبى ًوًَِ ثزداری  در  .4

 ، پٌْبی ثبًذ ٍ گزادیبًْب را تؾزیح کٌذ.  FOVراثغِ هیذاى دیذ  .5

 

 FOVو انتخاب هیذاى  Kفضای  ، فضای اطالعات  جلسه هفتن:

 دانطجو قادر باضذ: 

  تؼزیف کٌذ. را  kفضبی اعالػبت ٍ فضبی    .1

 را  تؾزیح ًوبیذ. kاس جولِ هزکش ، تصَیز ٍ لجِ فضبی  kٍیضگیْبی فضبی   .2

 ٍ هزکش تصَیز را تفغیز کٌذ.  kراثغِ ثیي هزکش فضبی  .3

 ثحث کٌذ.  FOVهحذٍدیت ّبی اپزاتَر را ثزای اًتخبة هیذاى دیذ  در هَرد .4

 

 پبراهتزّبی تصَیز ثزداری ٍ ثْیٌِ عبسی تصَیزآؽٌبیی ثب  جلسه هطتن :

 دانطجو قادر باضذ: 

 .هی تَاًذ تٌظین کٌذ را ًبم ثجزد MRIرا کِ اپزاتَر هی تَاًذ در  اٍلیِ ٍ ثبًَیِ پبراهتزّبیی  .1

 ثب ًَؽتي رٍاثظ ریبضی ثحث کٌذ. پبراهتزّب ثز کیفیت تصَیز ایي  چگًَگی تبثیزهَرد در  .2

 ّبی هَجَد در تؼییي پبراهتزّبی هَثز ثز کیفیت تصَیز را تَضیح دّذ.  Trade offهصبلحِ ّب   .3

 

 MRIآؽٌبیی ثب آرتیفکت ّبی تصَیز در جلسه نهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 آرتیفکت ّبی پزداسػ تصَیز را ًبم ثجزد ٍ در هَرد آى تَضیح دّیذ.  .1

 آرتیفکت ّبی هزثَط ثِ ثیوبر را ًبم ثجزد  ٍدر هَرد ّزیک تَضیح دّذ.  .2

 را ًبم ثجزد ٍ در هَرد ّزیک تَضیح دّذ. RFآرتیفکت ّبی هزثَط ثِ عیگٌبل  .3

 ثجزد ٍ در هَرد ّزیک تَضیح دّذ.آرتیفکت ّبی هزثَط ثِ گزادیبى را ًبم  .4

آرتیفکت ّبی هزثَط ثِ جزیبى، هیذاى هغٌبعیغی خبرجی، خغبّبی اعالػبت، پذیزفتبری هغٌبعیغی را تَضیح  .5

 دّذ.

 



 اعپیي اکَی عزیغ  آؽٌبیی ثب تکٌیکجلسه دهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 تفبٍت ّبی اعبعی ثیي اعپیي اکَی هؼوَلی ٍ عزیغ را ثیبى کٌذ ٍ ایذُ اصلی اعپیي اکَی عزیغ را تَضیح دّذ.    .1

در  ٍ ًبحیِ تصَیزثزداریاصغالحبت عَل عزی ٍ فبصلِ اکَ را تؼزیف کٌذ ٍ ارتجبط ایي کویت ّب ثب سهبى اعکي     .2

 اعپیي اکَی عزیغ را تؾزیح کٌذ. 

 غ را لیغت کٌذ. فَایذ اعپیي اکَی عزی    .3

   در هَرد تکٌیک تصَیزثزداری اکَی دٍتبیی در اعپیي اکَی عزیغ تَضیح دّذ.   .4

 

 اصَل پبیِ ای ٍ تکٌیک ّبی عزیغ گزادیبى اکَآؽٌبیی ثب جلسه یاسدهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 در هَرد تکٌیک عزیغ گزادیبى اکَ تَضیح دّذ ٍ ّذف اصلی ایي تکٌیک را ثیبى کٌذ.    .1

 تفبٍت ّبی تکٌیک گزادیبى اکَ ٍ اعپیي اکَی عزیغ را تؾزیح کٌذ.     .2

 کبرثزدّبی تکٌیک گزادیبى اکَی عزیغ را ؽزح دّذ.     .3

 راثغِ ریبضی هحبعجِ سهبى تکٌیک گزادیبى اکَی عزیغ را ثیبى کٌذ.  .4

 تکٌیک ّبی ؽٌبختِ ؽذُ گزادیبى اکَ را لیغت کٌذ . ثِ عَر خالصِ در هَرد ّزیک تَضیح دّذ.  .5

    

 آؽٌبیی ثب تکٌیک تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایجلسه دواسدهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 ثب عبیز تکٌیک ّبی دیگز را ثیبى کٌذ.  تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایثزتزی اصلی تکٌیک ایذُ ٍ   .1

 را ًبم ثجزد ٍ در هَرد ّز یک  تَضیح دّذ. تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایاًَاع تکٌیک ّبی  .2

   در آى را تَضیح دّذ . kٍ خظ عیز داخل فضبی  تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایًوَدار تَالی پبلظ در  .3

 را ًبم ثجزد ٍ در هَرد ّز یک هختصزاً تَضیح دّذ.  تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایاًَاع آرتیفکت ّبی تکٌیک  .4

 را تَضیح دّذ. تبًغَری دیفیَصى  ٍ پزفیَصى ،اعبط تصَیزثزداری دیفیَصى  .5

 را ؽزح دّذ.  تصَیزثزداری اکَی صفحِ ایکبرثزدّبی کلیٌیکی  .6

 

  آؽٌبیی ثب تکٌیک فزًٍؾبًی ثبفتجلسه سیشدهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 را ثیبى کٌذ.  MRّذف اس تکٌیک ّبی فزًٍؾبًی در  .1



 السم ثزای حذف یک ثبفت را تؼییي کٌذ. TIٍ  را ًبم ثجزدتکٌیک ثبسیبفت هؼکَط اًَاع  .2

 در هَرد تکٌیک اؽجبع کٌٌذگی ؽیویبیی )عیفی( تَضیح دّذ. .3

 در هَرد ؽبثغ کٌٌذگی فضبیی ٍ ٍیضگیْبی آى تَضیح دّذ. .4

    را فْزعت کٌذ ٍ آًْب را ثب ّن همبیغِ کٌذ.  هشایب ٍ هؼبیت تکٌیک ّبی فَق .5

 

  آؽٌبیی ثب پذیذُ جزیبىجلسه چهاردهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 اًَاع جزیبى ّبی خَى را ًبم ثجزد ٍ در هَرد ّز یک ثِ اختصبر تَضیح دّذ.   .1

 ثحث کٌذ.  MRIدر هَرد اثز سهبى پزٍاس ثز رٍی عیگٌبل در  .2

  ثحث کٌذ.  MRIدر هَرد اثز تغییزات فبس ٍاثغتِ ثِ حزکت ثز رٍی عیگٌبل در  .3

 دالیل افشایؼ ٍ کبّؼ عیگٌبل داخل ػزٍلی را ؽزح دّذ. .4

 ( را تؾزیح کٌذ ٍ تَضیح دّذ چزا آى را پذیذُ ٍرٍدی هی ًبهٌذ.  FREپذیذُ تؾذیذ عیگٌبل هزثَط ثِ جزیبى ) .5

 تَضیح دّذ. GREدر هَرد ػلت رٍؽي ثَدى جزیبى خَى در تصبٍیز  .6

    در هَرد خٌثی عبسی هوبى گزادیبى تَضیح دّذ.  .7

 

 صَرت هجبسی(ثِ ) MRآؽٌبیی ثب آًضیَگزافی  جلسه پانشدهن:  

 دانطجو قادر باضذ: 

 را ًبم ثجزد ٍ در هَرد اعبط ّز یک تَضیح دّذ. MRتکٌیک ّبی اصلی آًضیَگزافی  .1

 را  تَضیح دّذ. MR کذگذاری عزػت در آًضیَگزافی .2

 تَضیح دّذ.  MRدر آًضیَگزافی  MIPدر هَرد الگَریتن  .3

 را تَضیح دّذ.  MR رٍؽْبی تمیلیل اثزات اؽجبع کٌٌذگی در آًضیَگزافی .4

 

 جلسه ضانشدهن: 

 آؽٌبیی ثب گزادیبًْبی لبثلیت ثبالدانطجو قادر باضذ: 

 را تَضیح دّذ.  MRIدر  لبثلیت ثبالگزادیبًْبی لشٍم ثِ کبرگیزی    .1

 راثغِ ریبضی ثِ دعت آٍردى آٌّگ افشایؼ گزادیبى در سهبى را ثیبى کٌذ در هَرد آى تَضیح دّذ.  .2

 ؽزایظ السم ثزای یک گزادیبى ثب لبثلیت ثبال را تؾزیح کٌذ.  .3

 هشایبی گزادیبًْبی ثب لذرت ثبال را فْزعت کٌذ ٍ در هَرد ّزیک تَضیح دّذ. .4

 



 تصَیزثزداری رسًٍبًظ هغٌبعیغی در للت جلسه هفذهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 تَضیح دّذ. ٍ راُ حل آى در هَرد پیچیذگی ّبی تصَیزثزداری رسًٍبًظ هغٌبعیغی در للت ٍ هؾکل اصلی آى    .1

 آیٌذُ ًگز ٍ گذؽتِ ًگز را را ثب ّن همبیغِ کٌذ.  ECGتکٌیک دریچِ  .2

 تصَیزثزداری عبکي ٍ دیٌبهیکی للجی را ثب تَجِ ثِ ٍیضگیْبی کلی آى ثب ّن همبیغِ کٌذ.  .3

    کبرثزدّبی کلیٌیکی ٍ تَالی پبلظ هزثَعِ در تصَیزثزداری للجی را ؽزح دّذ.  .4

 

 هٌبثغ : 

1. Ray Hashman Hashemi, William G. Bradley Jr. FACR , Christopher J. Lisanti MD 

Col (ret) USAF MC S (Author)MRI: The Basics. Third Edition. Lippincott Williams 

& Wilkins, 2010. 

2. Catherine Westbrook, Carolyn Kaut Roth. MRI in Practice. John Wiley & 

Sons, Fourth Edition. 2011.  

3. Dominik Weishaupt, Victor D. Köchli, Borut. How does MRI work? An Introduction 

to the Physics and Function of Magnetic Resonance Imaging. First Edition. Springer 

Science & Business Media. 2013.  

4. http://www.simplyphysics.com/  
 

 عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ پبعخ ّوزاُ ثب ثحث گزٍّی روش تذریس :

 ٍیذئَ پزٍصکتَر، پبٍرپَیٌت ، عبیت ّبی آهَسؽی ایٌتزًتیرسانه های كوك آهوسضي: 

 سنجص و ارسیابي: 

 آسهَى پبیبى تزم ثِ صَرت تغت ّبی چْبر گشیٌِ ای –یک آسهَى هیبى تزم ثِ صَرت تؾزیحی 

 ساعت تاریخ  سهن اس نوزه كل )درصذ( روش  آسهوى

ّز جلغِ لجل اس آغبس  درصذ( 10) ًوز2ُ ؽفبّی  كوئیژ

 ثحث

چْبر ؽٌجِ ّب عبػت 

10-8 

 13-14 آثبى-چْبرؽٌجِ  درصذ( 30ًوزُ )6 تؾزیحی -کتجی آسهوى هیاى دوره 

   درصذ(  50ًوزُ ) 10 گشیٌِ ای4-کتجی آسهوى پایاى تزم 

ارائِ تحمیك ٍ  تكالیف دانطجو

 همبلِ

 ----- تب جلغِ آخز دٍرُ درصذ( 5ًوزُ )   1

ؽزکت فؼبل در  حضور در كالس

 -ثحث گزٍّی

حضَر فیشیکی در 

 کالط

حضَر فیشیکی حذالل در  درصذ(  5ًوزُ )   1

 جلغ7ِ
 8-01چهارضنبه 

 

 

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/


                                                8-10چْبرؽٌجِ سهاى ارائه درس:                              کبرؽٌبعی رادیَلَصی 5داًؾجَیبى تزم هخاطباى :     

 بزناهه سهانبذی :                                        

ضواره  ردیف

 جلسه

تجهیشات   هذرس هوضوع

آهوسضي هورد 

 نیاس

 تاریخ

دکتز احغبى  MRIآؽٌبیی ثب اصَل فیشیک  جلغِ اٍل 1

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز
24/6/1395 

ٍ  RFآؽٌبیی ثب پبلظ ّبی  جلغِ دٍم 2

هفَْم تؾذیذ هغٌبعیغی اس 

دیذگبُ کَاًتَهی ٍ کالعیک، 

  MRIسهبًْبی آعبیؼ در 

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

31 /6/1395 

آؽٌبیی ثب هفبّین سهبى تکزار  جلغِ عَم 3

TR َسهبى تبخیز اک ٍTE   ،

کٌتزاعت ثبفت ٍ ثزخی 

 کبرثزدّبی کلیٌیکی آى

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

7 /7/1395 

جلغِ  4

 چْبرم 

دکتز احغبى   آؽٌبیی ثب تَالی پبلظ

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

14/7/1395 

آؽٌبیی ثب هفبّین اًتخبة ثزػ،  جلغِ پٌجن 5

 گذاری فزکبًظ ٍ فبسکذ 

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

21/7/1395 

آؽٌبیی ثب هفبّین اٍلیِ پزداسػ  جلغِ ؽؾن 6

 تصَیز  

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

28/8/1395 

فضبی اعالػبت ٍ فضبی آؽٌبیی ثب  جلغِ ّفتن 7

K   هیذاى ٍFOV 

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

5/8/1395 

پبراهتزّبی تصَیز ثزداری ٍ ثْیٌِ  جلغِ ّؾتن 8

 عبسی تصَیز

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

12/8/1395 

آؽٌبیی ثب آرتیفکت ّبی تصَیز در  جلغِ ًْن 9
MRI 

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-پزٍصکتَرٍیذیَ 

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

19/8/1395 

اعپیي اکَی  آؽٌبیی ثب تکٌیک جلغِ دّن 10

 عزیغ 

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

26/8/1395 

جلغِ  11

 یبسدّن

آؽٌبیی ثب اصَل پبیِ ای ٍ تکٌیک 

 ّبی عزیغ گزادیبى اکَ

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-پزٍصکتَرٍیذیَ 

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

3/9/1395 

جلغِ  12

 دٍاسدّن

آؽٌبیی ثب تکٌیک تصَیزثزداری 

 اکَی صفحِ ای

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

10/9/1395 

جلغِ  13

 عیشدّن

دکتز احغبى   آؽٌبیی ثب تکٌیک فزًٍؾبًی ثبفت

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

17/9/1395 

جلغِ  14

 چْبردّن

دکتز احغبى   آؽٌبیی ثب پذیذُ جزیبى

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

24/9/1395 

 1/10/1395-ٍیذیَ پزٍصکتَردکتز احغبى ثِ ) MRآؽٌبیی ثب آًضیَگزافی  جلغِ  15



 ٍایت ثزد-کبهپیَتز خذاهزادی صَرت هجبسی( پبًشدّن

جلغِ  16

 ؽبًشدّن

دکتز احغبى  آؽٌبیی ثب گزادیبًْبی لبثلیت ثبال

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

8/10/1395 

جلغِ  17

 ّفذّن

تصَیزثزداری رسًٍبًظ هغٌبعیغی 

 در للت 

دکتز احغبى 

 خذاهزادی

-ٍیذیَ پزٍصکتَر

 ٍایت ثزد-کبهپیَتز

15/10/1395 

 

 آؽٌب خَاّذ ؽذ. ثیوبرعتبى   MRIدر ثخؼ   ثب تکٌیک ّب ٍ پزٍتکل ّبی  MRIدر هَرد ثخؼ ػولی داًؾجَ در ثخؼ 

 

 

 


