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داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی کشهبًؾبٍ 
داًؾکذٍ پیشاپضؽکی 

تشهی  دسططشذ 
 

                                                     ثب عبختوبى ّ ّیژگی ُبی هْاد کٌتشاعت صا دس تصْیش ثشداسی پضؽکی آؽٌبیی :ػٌْاى دسط  
                                                   سادیْلْژی  کبسؽٌبعی پیْعتَپٌدن داًؾدْیبى تشم : هخبطجبى

 -------:دسط  پیؼ ًیبص                                                               ًظشی ّازذ    2: تؼذاد ّ ًْع ّازذ  

                                                                            12-14ؽٌجَ ُب چِبس: ٍ عبػت هؾبّس               14-16    ُب ؽٌجَچِبس  95-96ًیوغبل اّل عبل تسصیلي : : صهبى اسائَ دسط   

    هسوذ سعْل تْزیذًیب :هذسط  
 
 

: ُذف کلی

 
ثب ّیژگی ُبی عبختوبى فیضیکی،ؽیویبیی اًْاع هْاد کٌتشاعت صای هْسد اعتفبدٍ دس تصْیشثشداسی پضؽکی دسپبیبى دسط فشاگیشاى  

 .آؽٌب هی ؽًْذ اسثشد آًِب ّک
 

:   (كلي خلغبت)اُذاف هشزلَ ای

ّ کبسثشد آى دس تکٌیک ُبی هختلف تصْیش ثشداسی  کٌتشاعتای ثش هْاد هقذهَ  ,هؼشفی دسط ، هٌبثغ ، اسصؽیبثی هقذهبتی -1
 پضؽکی

 تقغین ثٌذی اًْاع هْاد کٌتشاعت صا  -2
 عی لْلَ گْاسؽیدس ثشس عْلفبت ثبسین هْاد کٌتشاعت صای خْساکیآؽٌبیی ثب  -3
 لْلَ گْاسؽی دس ثشسعی  تشکیجبت آلی یذداس هْاد کٌتشاعت صای خْساکی ّتضسیقیعبختبس آؽٌبیی ثب  -4
 هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن ادساسیآؽٌبیی ثب  -5
 هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن قلجی ّػشّقیآؽٌبیی ثب  -6
 ی یًْی ّغیش یًْیصسیقهقبیغَ اًْاع هْاد کٌتشاعت صای ت -7
 آصهْى هیبى تشم -8

 هالزظبت ضشّسی دس تدْیض هْاد کٌتشاعت تضسیقی -9 
 ؽٌبخت ّاکٌؼ ُبی اصلی دس ثشاثش هْاد کٌتشاعت صا -10
 دس ثشاثش هْاد کٌتشاعت صا  ازتوبلیّاکٌؼ ُبی  اًْاع - 11
 اصْل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صا دس آصهْى ُبی هختلف عی تی اعکي   -12
 (اداهَ)ل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صا دس آصهْى ُبی هختلف عی تی اعکياصْ  –13
 کبسثشد هْاد کٌتشاعت صای خْساکی دس آصهْى ُبی هختلف ام آس ایاصْل  -14

 اصْل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس آصهْى ُبی هختلف ام آس ای -15

 هْسد اعتفبدٍ دس عًْْگشافی هْاد کٌتشاعت صایآؽٌبیی ثب  -16
        

 : ّیژٍاُذاف 
 
: ای ثش هْاد زبخت ّ کبسثشد آى دس تکٌیک ُبی هختلف تصْیش ثشداسی پضؽکیهقذهَ  ,هؼشفی دسط ، هٌبثغ ، اسصؽیبثی هقذهبتی  –1

 درپایان دانشجو قادرباشد
اُذاف دسط سا تؾشذ ًوبیذ  (  1-1
 ای هختلف تصْیش ثشداسی پضؽکی سا تؾشیر کٌذ،فلغفَ ّضشّست اعتفبدٍ اص هْاد کٌتشاعت صا سا دسسّؽَاصْل کلی (  2-1
 .ّیژگی ُبی کلی اًتخبة ػبهل کٌتشاعت هطلْة سا فِشعت ًوبیذ( 3-1
 
 : تقغین ثٌذی اًْاع هْاد کٌتشاعت صاآؽٌبیی ثب  -2

 درپایان دانشجو قادرباشد

. سا تؾشیر کٌذس سًّذ ُبی فیضیْلْژیک دعتَ ثٌذی اًْاع هْاد کٌتشاعت صا سا ثشزغت هیضاى کذّست دس ثشاثش پشتْ ّؽشکت د (  1-2
.  تؾشیر کٌذ ّیژگی ُبی تصْیشی ّتضؼیف دس ثشاثشپشتْی ّهْاسد کبس ثشد هْاد کٌتشاعت هٌفی سا( 2-2
 .ّیژگی ُبی تصْیشی ّتضؼیف دس ثشاثشپشتْی ّهْاسد کبس ثشد هْاد کٌتشاعت هثجت سا تؾشیر کٌذ(3-2
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کی عْلفبت ثبسین دس ثشسعی لْلَ گْاسؽی هْاد کٌتشاعت صای خْساآؽٌبیی ثب   –3

 درپایان دانشجو قادرباشد

.   ًوبیذّیژگی آى سا فِشعت 5ّزذاقل   عبختبس پْدس عْلفبت ثبسین سا ثؼٌْاى هبدٍ کٌتشاعت خْساکی لْلَ گْاسػ تؾشیر(  1-3
 .تؾشیر کٌذ ًبطق هختلف لْلَ گْاسؽیًکبت کبسثشدی دس تدْیض عْلفبت ثبسین سا اصخولَ غلظت،زدن ّعشػت ػجْس آى سا دس م(  2-3
عْلفبت ثبسین سا ثؼٌْاى هبدٍ کٌتشاعت خْساکی لْلَ  هالزظبت ثِذاؽتی هْاسد هٌغ اعتؼوبل ّػْاسض ازتوبلی اعتفبدٍ اص( 3-3

. تؾشیر کٌذ  گْاسػ
 

 ی عبختبس هْاد کٌتشاعت صای خْساکی ّتضسیقی تشکیجبت آلی یذداس دس ثشسعی لْلَ گْاسػآؽٌبیی ثب   –4 -9

 درپایان دانشجو قادرباشد

  .سا تؾشیر کٌذثشسعی لْلَ گْاسؽی هْسد اعتفبدٍ دس ّتضسیقی  هْاد کٌتشاعت آلی یذاس خْساکی  هْاسد اعتفبدٍ ّهٌغ اعتفبدٍ عبختبس( 1-4

 .سا تؾشیر کٌذهْسد اعتفبدٍ دس عیغتن صفشاّی آلی یذاس خْساکی  هْاد کٌتشاعت ّیژگی ُب ّدّص تدْیضی( 2-4
 .سا تؾشیر کٌذهْاد کٌتشاعت آلی یذاس تضسیقی هْسد اعتفبدٍ دس عیغتن صفشاّی  ّیژگی ُب ّدّص تدْیضی ( 3-4
 

  هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن ادساسیآؽٌبیی ثب    -5

 درپایان دانشجو قادرباشد

.  ل کٌذتسلی ادساسی ّػشّقیعیغتن دسثشسعی سا  تشکیجبت آلی یذداسدالیل اعتفبدٍ اص ( 1-5
 .ػْاهل هْثش دس تؼییي دّص هبدٍ کٌتشاعت دس اسّگشافی سا تؾشیر کٌذ (2-5

 .هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن ادساسی سا فِشعت ًوبیذسایح تشیي ( 3-5
 

هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن قلجی ّػشّقی آؽٌبیی ثب   –6

 درپایان دانشجو قادرباشد

 . ی هبدٍ کٌتشاعت هطلْة دس ثشسعی عیغتن قلجی ّػشّقی سا فِشعت ًوبیذگی ُبژّی( 1-6

. سا فِشعت ًوبیذ قلجی ّػشّقیهْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن سایح تشیي (  6 -2

 ..سا تْضیر دُذ قلجی ّػشّقیهْاد کٌتشاعت صای تضسیقی دس ثشسعی عیغتن  ًکبت اعبعی دس تؼیي دّص ًّسٍْ تدْیض ( 3-6
 

 هقبیغَ اًْاع هْاد کٌتشاعت صای تضسیقی یًْی ّغیش یًْی  –7

 درپایان دانشجو قادرباشد 
 .هْاد کٌتشاعت آلی یذداس سا ثشزغت یًْی یب غیش یًْی، ثْدى هٌْهش یب دایوش ثْدى دعتَ ثٌذی ًوبیذ(  1-7
 .ت ّثشای ُشگشٍّ یک ًوًَْ هثبل ثضًذ یًْی ، غیش یًْی، هٌْهش ّ دایوش سا فِشط آلی یذداس ّیژگی ُبی هبدٍ کٌتشاعت (2-7
 .تْضیر دُذ ساثطَ ّهیضاى ّیغکْصیتی ّاعوْالسیتی اًْاع هْاد کٌتشاعت تضسیقی سا ( 3-7
 

 :آصهْى هیبى تشم -8
 .ثشسعی کبسآیی سّػ تذسیظ( 1-8
 تؾْیق فشاگیشاى ثَ تالػ ثیؾتش خِت یبدگیشی هطبلت ( 2-8
الت آهْختَ ؽذٍ سفغ اثِبهبت ّ اؽکبالت ازتوبلی هط( 3-8
 .عْاالت پبعخ صسیر ثذُذ% 60اص فشاگیش اًتظبس هی سّد زذاقل ثَ ( 4-8
 .اص فشاگیش اًتظبس هی سّد پبعخ صسیر کل عْاالت سا تؾشیر کٌذ( 5-8
 
 

 هالزظبت ضشّسی دس تدْیض هْاد کٌتشاعت تضسیقی  –9

 درپایان دانشجو قادرباشد

 ّاد کٌتشاعت صای تضسیقیاثشات فیضیْلْژیک ّػْاسض م آؽٌبیی ثب( 1-9

 هالزظبت ضشّسی قجل اص تدْیض هْاد کٌتشاعت تضسیقی( 2-9

هالزظبت ضشّسی زیي ّپظ اصتدْیض هْاد کٌتشاعت تضسیقی ( 3-9
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 ؽٌبخت ّاکٌؼ ُبی اصلی دس ثشاثش هْاد کٌتشاعت صا  –10

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کٌذ سا ثیبى کٌتشاعت سا تؼشیف ػالئن آى سا فِشعت ًّسٍْ دسهبى ّهذیشیت آىّاکٌؼ ُبی ّاصّّاگبل ًبؽی اص تضسیق هْاد (  1-10

  تؾشیر کٌذًبؽی اص تضسیق هْاد کٌتشاعت سا تؼشیف ػالئن آى سا فِشعت ًّسٍْ دسهبى ّهذیشیت آى سا ّاکٌؼ ُبی آًبفیالکغی(  2-10
  

 اًْاع ّاکٌؼ ُبی ازتوبلی دس ثشاثش هْاد کٌتشاعت صا   –11

 نشجو قادرباشددرپایان دا

 ..کٌذ ّاکٌؼ ُبی خفیف ًبؽی اص تضسیق هْاد کٌتشاعت سا تؼشیف ػالئن آى سا فِشعت ًّسٍْ دسهبى ّهذیشیت آى سا ثیبى (1-11
 .کٌذ ّاکٌؼ ُبی هتْعط ًبؽی اص تضسیق هْاد کٌتشاعت سا تؼشیف ػالئن آى سا فِشعت ًّسٍْ دسهبى ّهذیشیت آى سا ثیبى( 2-11

 یذ ّکؾٌذٍ ًبؽی اص تضسیق هْاد کٌتشاعت سا تؼشیف ػالئن آى سا فِشعت ًّسٍْ دسهبى ّهذیشیت آى سا ثیبىّاکٌؼ ُبی ؽذ (3-11
 .کٌذ
. سیغک فبکتْسُبی ثشّص ّاکٌؼ ُبی ًبؽی اص تضسیق ػْاهل کٌتشاعت دس ثیوبساى  سا فِشعت ًوبیذ(11- 4
 

 اصْل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صا دس آصهْى ُبی هختلف عی تی اعکي  – 12

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کٌذ هشازل عَ گبًَ تؾذیذ کٌتشاعت ثبفتی سا ثذًجبل تضسیق هْاد کٌتشاعت زیي آصهْى ُبی عی تی اعکي سا تؾشیر  (1-12
 .هْاد کٌتشاعت زیي آصهْى ُبی عی تی اعکي اص عیغتن گْاسؽی سا ًبم ثجشد هْاسد کبسثشد( 2-12
یح تشیي هْاد کٌتشاعت هْسد اعتفبدٍ زیي آصهْى ُبی عی تی اعکي اص عیغتن گْاسؽی سا ًسٍْ اهبدٍ عبصی ،دّص تدْیضی سا( 3-12

. تؾشیر کٌذ
 

( اداهَ)اصْل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صا دس آصهْى ُبی هختلف عی تی اعکي  - 13

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کٌذ ثیبى ص ّکبًبل ًخبػی ساهْاد کٌتشاعت زیي آصهْى ُبی عی تی اعکي اص هغ دّص،عشػت ًّسٍْ تضسیق  (1-13

 .تؾشیر کٌذساّهذیبعتیي هْاد کٌتشاعت زیي آصهْى ُبی عی تی اعکي اص عیغتن تٌفغی  دّص،عشػت ًّسٍْ تضسیق( 2-13
 

دس آصهْى ُبی هختلف ام آس ای  ی خْساکیاصْل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صا –14

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .دس آصهًِْبی ام آس آی سا ثیبى ّاًْاع آى سا ًبم ثجشد ُذف اص کبسثشد هْاد کٌتشاعت( 1-14

 .لْلَ گْاسؽی سا ًبم ثشدٍ هکبًیغن ػول آًِب سا تؾشیر کٌذ ام آس ای اًْاع ػْاهل کٌتشاعت هْسد اعتفبدٍ دس( 2-14

 .سا فِشعت کٌذ لْلَ گْاسؽی ام آس ای خْساکی هْسد اعتفبدٍ دس ّیژگی ُب ّاًْاع ػْاهل کٌتشاعت هثجت( 3-14

 .لْلَ گْاسؽی سا فِشعت کٌذ ام آس ای خْساکی هْسد اعتفبدٍ دس ّیژگی ُب ّاًْاع ػْاهل کٌتشاعت هٌفی( 4-14
 

 

 دس آصهْى ُبی هختلف ام آس ای ی تضسیقیاصْل کبسثشد هْاد کٌتشاعت صا  –15

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .ّلَ گْاسؽی سا ًبم ثشدٍ هکبًیغن ػول آًِب سا تؾشیر کٌذل ام آس ای اًْاع ػْاهل کٌتشاعت تضسیقی هْسد اعتفبدٍ دس (15 -1

                                                                                                                                                                                                                                .تؾشیر کٌذ صفشاّی-عیغتن کجذی  ام آس ای ّیژگی ُب ّ ًسٍْ ػولکشد هْاد کٌتشاعت هْسد اعتفبدٍ دس   (2-15      

 .عیغتن  ستیکلْاًذّتلیبل سا تؾشیر کٌذ ام آس ایّیژگی ُب ّ ًسٍْ ػولکشد هْاد کٌتشاعت هْسد اعتفبدٍ دس   (3-15      
 

   هْسد اعتفبدٍ دس عًْْگشافی د کٌتشاعت صایهْاآؽٌبیی ثب   -16

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .سا تؾشیر کٌذ ُذف اص کبسثشد هْاد کٌتشاعت دس آصهًِْبی عًْْگشافی (1-16
 .عبختبس هیکشّ زجبثِب سا ثَ ػٌْاى هْاد کٌتشاعت دس عًْْگشافی تؾشیر کٌذ(2-16
  .ایذسایح تشیي ػْاهل کٌتشاعت هْخْد سا فِشعت ًن (3-16
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 :هٌبثغ ثشای هطبلؼَ 
 

ّلی اهلل رکشیبیی ؛سضب ازذی –هْاد زبخت خذیذ دس تصْیش ثشداسی پضؽکی -1  

فضل اهلل تْسچیبى ؛ػلی عؼیذی –هْاد زبخت دس سادیْلْژی -2  

.؛اًتؾبسات فدش تجشیضتشخوَ دکتش داغغتبًی  –هْاد زبخت -3  

4-.Emilio  Quaia. contrast media in Ulterasonogeraphy. 2005  

5- grrent pharnacoutical desing. magnetic resonance contrast agent. 2005. 

 
 

:  یبدگیشی  –ؽیٍْ ُبی یبد دُی 
 عخٌشاًی ، پشعؼ ّ پبعخ ، اسائَ کٌفشاًظ تْعط داًؾدْیبى 

 
:   سعبًَ ُبی آهْصؽی

 ّایت ثشد ، کبهپیْتش ، دیتبپشّژکتْس ، ًگبتْعکْپ 
 
 

سصؽیبثی عٌدؼ ّ ا  
     

سّػ       آصهْى (ثش زغت دسصذ)عِن اص ًوشٍ کل   عبػت تبسیخ  

/////////////////////////// ----------------------------- ----------- کْئیض  //////////////////////// 

تشم آصهْى هیبى  ( ًوشٍ   %3 )15      

(ًوشٍ   16 %)80  آصهْى پبیبى تشم حاًاتطبق برًاهَ اهت    

زضْس فؼبل دس 
 کالط

(ًوشٍ %1)5     

 
:هقشسات کالط ّ اًتظبسات اص داًؾدْ  

ثَ هٌظْس ثِشٍ ثشداسی هٌبعت اص ّقت هسذّد کالط اص داًؾدْیبى ػضیض اًتظبس هی سّد ثَ سػبیت ًکبت صیش تْخَ کبهل            
: ًوبیٌذ
 ...(ّسّد ّخشّج کالط،خبهْػ ثْدى تلفي ُوشاٍ ػذم غیجت کالعی،عبػت)ثَ هقشسات اًظجبطی کالط ازتشام ثگزاسد -

. ُب سا هطبلؼَ ًوبیٌذثَ هٌبثغ دسعی هؼشفی ؽذٍ هشاخؼَ ّهطبلت تکویلی ثسث      -
. ؽشکت فؼبل توبهی داًؾدْیبى دس ثسث ُبی گشُّی کالط  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 : EDOًبم ّاهضبی هغئْل          :          ًبم ّاهضبی هذیش گشٍّ:                            ًبم ّاهضبی هذسط  
: تبسیخ اسعبل:                                 تبسیخ اسعبل:                                     تبسیخ تسْیل   
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 خذّل صهبى ثٌذی ثشًبهَ

 14-16چِبس ؽٌجَ ُب :سّص ّعبػت خلغَ
 

    
 

رّظ تـذریص رش هـذهْضْع ُر جلطَ  تبسیخ جلطَ

ای بر هقذهَ  ,هؼرفی درش ، هٌابغ ، ارزغیابی هقذهاتی 24/6/95 1
هْاد کٌتراضت ّ کاربرد آى در تکٌیک ُای هختلف 

 تصْیر برداری پسغکی

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ،

ًوایع اضالیذ  

رضْل هحوذ  تقطین بٌذی اًْاع هْاد کٌتراضت زا  31/6/95 2
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

هْاد کٌتراضت زای خْراکی ضْلفات بارین آغٌایی با  7/7/95 3
 در بررضی لْلَ گْارغی

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

خْراکی ضاختار هْاد کٌتراضت زای آغٌایی با  14/7/95 4
ّتسریقی ترکیبات آلی یذدار در بررضی لْلَ 

 گْارغی 
 

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

هْاد کٌتراضت زای تسریقی در بررضی آغٌایی با  28/7/95 5
  ضیطتن ادراری

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

الیذ  ًوایع اش

هْاد کٌتراضت زای تسریقی در بررضی آغٌایی با  5/8/95 6
 ضیطتن قلبی ّػرّقی

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

هقایطَ اًْاع هْاد کٌتراضت زای تسریقی یًْی   12/8/95 7
 ّغیر یًْی

 

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 حث گرُّی،ب پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

هحوذ رضْل  آزهْى هیاى ترم 19/8/95 8
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

هحوذ رضْل  هالحظات ضرّری در تجْیس هْاد کٌتراضت تسریقی 26/8/95 9
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

خت ّاکٌع ُای اصلی در برابر هْاد کٌتراضت غٌا 3/9/95 10
 زا

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

اًْاع ّاکٌع ُای احتوالی در برابر هْاد کٌتراضت  17/9/95 11
 زا 

 

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

هحوذ رضْل  دضتگاُِای ظِْر ّثبْت اتْهاتیکآغٌایی با  24/9/95 12
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

اصْل کاربرد هْاد کٌتراضت زا در آزهْى ُای  1/10/95 13
 (اداهَ)هختلف ضی تی اضکي

 

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ًوایع اضالیذ  

در آزهْى ُای  زااصْل کاربرد هْاد کٌتراضت  8/10/95 14
  هختلف ام آر ای

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
پاضخ ، ًوایع اضالیذ  

هْرد اضتفادٍ در  هْاد کٌتراضت زایآغٌایی با  15/10/95 15
   ضًْْگرافی

هحوذ رضْل 
تْحیذًیا 

ضخٌراًی ، پرضع ّ 
 بحث گرُّی، پاضخ ، 

ضالیذ  ًوایع ا


