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          الینی سیستم های توموگرافی کامپیوتری)سی تی اسکن(و جنبه های باصول فیزیکی، تکنیک عنوان درس : 

 پیوستهنا کارشناسی  دانشجویان ترم دوم مخاطبان:

 41-41به شندو واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                                               واحد 3: واحد تعداد

                                                    98-99سال تحصیلی -نیمسال اول -( دوم هفته 8) دوشنبه1-1 و هفته(هر)بهشنیک 1-1ساعت زمان ارائه درس: 

 امیری خانم مدرس:

 شناسی، آناتومی مقطعیفیزیک پرتو درس و پیش نیاز:

 

، ساختمان و اجزا دستگاه سی تی اسکن، همچنین کاربرد و اصول انجام تکنیک درس فراگیران اصول فیزیکیایان در پ :هدف کلی درس

 را می آموزند. سی تی اسکنسیستم  و جنبه های بالینیها 
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ه های سی تی اسکنمعرفی نحوه ارزشیابی، آشنایی با اصول فیزیکی دستگا درس، منابع،معرفی  .1

 

  مکانیسم فیزیکی اصول جمع آوری داده ها و تشکیل تصویر، نسل های مختلف سی تی اسکنآشنایی با  .2

 

 کنتراست و کیفیت تصویر و عوامل موثر در آن .3

 

 )ادامه(کنتراست و کیفیت تصویر و عوامل موثر در آن  .4

 

رال تک مقطع و چند مقطعی و ویژگی های کاربردی آنها در معرفی توانایی ها و مکانیسم کار دستگاه های سی تی اسکن اسپی .5

 عمل

 

 چند مقطعی معرفی ویژگی های خاص تصویربردای و امکانات تشخیصی قابل ارائه با سیستم های سی تی اسکن .6

 

 آشنایی با موارد کاربرد و عدم کاربرد روش صحیح آماده سازی بیمار در آزمون تصویربرداری    .7

 

 امده سازی و تجویز مواد کنتراست زای خوراکی و تزریقی آشنایی با روش های  .8

 

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری با توجه به ناحیه آناتومیکی مورد بررسی، انتخاب صحیح و بهینه پارامترهای  .9

 سیستم تصویربردای با توجه به ناحیه آناتومیک مورد بررسی و شرح حال بالینی بیمار

داخل گانتری در سی تی اسکن جمجمه و مغز، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های ت دهی بیمار در آشنایی با وضعی  .11

 تصویربرداری و شرح حال بیمار



های رامترآشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن جمجمه و مغز، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پا .11

 ادامه(تصویربرداری و شرح حال بیمار) 

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن گردن، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامترهای  .12

 تصویربرداری و شرح حال بیمار

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن قفسه سینه، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های  .13

 حال بیمار تصویربرداری و شرح

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن قفسه سینه، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های  .14

 تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن شکم، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های  .15

 رداری و شرح حال بیمارتصویرب

شکم، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های در سی تی اسکن آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری  .16

 تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

ای همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر ه در سی تی اسکن قفسه شکمآشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری  .17

 تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن ستون مهره ای، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های  .18

 تصویربرداری و شرح حال بیمار

صحیح و بهینه پارامتر های  آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن اندام تحتانی، همچنین انتخاب .19

 تصویربرداری و شرح حال بیمار

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن اندام تحتانی، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های  .21

 تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

ی، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی آنژیوگراف .21

 تصویربرداری و شرح حال بیمار

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی آنژیوگرافی، همچنین انتخاب صحیح و بهینه پارامتر های  .22

 تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

 اینترونشنال آشنایی با کاربرد سی تی اسکن در تکنیک های رادیولوژی .23

 ارائه سمینار و رفع اشکال  .24

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 هدف کلی جلسه اول: 
 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 معرفی درس، منابع، معرفی نحوه ارزشیابی، آشنایی با اصول فیزیکی دستگاه های سی تی اسکن .4

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .اهداف درس را شرح دهد( 1-1

 را بیان کند. توموگرافی کامپیوتری(  ساختمان و اصول فیزیکی حاکم بر کارگرد قسمت های مختلف 2-1

 

 

 

 

 



 

 آشنایی با مکانیسم فیزیکی اصول جمع آوری داده ها و تشکیل تصویر، نسل های مختلف سی تی اسکن  .1

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ح دهد.را شر ( مفاهیم جمع آموری داده ها درسی تی1-2

 شرح دهد.نسل های مختلف دستگاه های سی تی اسکن را  (2-2

 را بیان کند. سی تیماتریس بازسازی تصویر در  (3-2

 را تشریح کند. سی تی، تجهیزات و وسایل سی تی عدد (4-2

 

 

 

 

 و عوامل موثر در آن ریتصو تیفیکنتراست و ک .3

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ر)عرض پنجره و تراز پنجره( را توضیح دهد.مفاهیم دستکاری تصوی ( 1-3

 ( را شرح دهد.EBCTتوموگرافی کامپیوتری با پرتو الکترونی)( 2-3

 توموگرافی کامپیوتری موبایل را شرح دهد.( 3-3

 

 

 و عوامل موثر در آن )ادامه( ریتصو تیفیو ک کنتراست .1

 در پایان دانشجو قادر باشد

 نویز( را شرح دهد. -موثر بر قدرت تفکیک فضایی و قدرت تفکیک کنتراست پارامترهای کیفیت تصویر) عوامل(  1-4

 مفاهیم مربوط به اندازه گیری دز بیمار در سی تی اسکن را بیان کند. ( 2-4

 

 

 یژگیو و یتک مقطع و چند مقطع رالیاسکن اسپ یت یس یکار دستگاه ها سمیها و مکان ییتوانا یمعرف .5

 آنها در عمل یکاربرد یها
 یان دانشجو قادر باشددر پا

 اصول فیزیکی و تجهیزات دستگاه های سی تی اسکن اسپیرال تک مقطعی شرح دهد.  (1-5

 پیشرفت در تصویربرداری حجمی را توضیح دهد.( 2-5 

 شرح دهد.(EBCT) اصول فیزیکی و تجهیزات دستگاه های سی تی اسکن اسپیرال چند مقطعی( 3-5

 
 
 

اسکن چند  یت یس یها ستمیقابل ارائه با س یصیو امکانات تشخ یربردایخاص تصو یها یژگیو یمعرف    .6

 یمقطع

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تصویربرداری پیوسته)سی تی فلوروسکپی( را شرح دهد.(  1-6

 ( اصول مقدماتی سی تی اسکن سه بعدی را توضیح دهد.2-6

 ( اصول مقدماتی سی تی آنژیوگرافی را بیان کند.3-6

 تصویربرداری مجازی با سی تی اسکن را تشریح کند.ل مقدماتی ( اصو4-6

 
 



 

 یربرداریدر آزمون تصو ماریب یآماده ساز حیبا موارد کاربرد و عدم کاربرد روش صح ییآشنا    .7
 در پایان دانشجو قادر باشد

بیمار، بیماری های زمینه ای، با توجه به نوع آزمایش، شرح حال  (آمادگی های بیمار برای آنجام آزمایشات سی تی اسکن( 1-7

 هیپرتیروئیدیسم، وضعیت قلب و تنفس بیمار و داروهای مورد نیاز(را شرح دهد.
 

 

  یقیو تزر یخوراک یمواد کنتراست زا زیو تجو یامده ساز یبا روش ها ییآشنا .8

 در پایان دانشجو قادر باشد

 سازی آنها را شرح دهد.نکات مربوط به مواد کنتراست زا خوراکی و تزریقی و آماده ( 1-8
 

 

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری با توجه به ناحیه آناتومیکی مورد بررسی، انتخاب صحیح و   .9

 بهینه پارامترهای سیستم تصویربردای با توجه به ناحیه آناتومیک مورد بررسی و شرح حال بالینی بیمار

 در پایان دانشجو قادر باشد

ت مربوط به وضعیت دهی بیمار و چگونگی انتخاب و تغییر پارامترهای تصویربرداری  جهت داشتن تصاویر ( بطور کلی نکا1-9

 مطلوب در ازمون های مختلف سی تی اسکن را شرح دهد.

 
 

 

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن جمجمه و مغز، همچنین انتخاب صحیح و   .41

 برداری و شرح حال بیماربهینه پارامتر های تصویر

 در پایان دانشجو قادر باشد

 -مغزشامل  سی تی اسکن مختلف  ( روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و تهیه نماهای مناسب جهت آزمایشات 1-11 

 کانال گوش و استخوان های صورت را شرح دهد. -پتروس -استخوان -اوربیت
 

 

ر سی تی اسکن جمجمه و مغز، همچنین انتخاب صحیح و آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری د .44

 بهینه پارامترهای تصویربرداری و شرح حال بیمار) ادامه(

 در پایان دانشجو قادر باشد
توجه به پارامترهای تصویربرداری سی تی اسکن جهت تشخیص بهتر و افتراقی در موارد سکته ها و خونریزی های ( 1-11

فرایندهای التهابی، تغییرات ایجاد شده در اوربیت، سینوس های پارانازال و استخوان های صورت را مغزی، تومورها، متاستازها، 

 تشریح کند.

 

 

 نهیو به حیانتخاب صح نیاسکن گردن، همچن یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا.12

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یپارامترها

 قادر باشد در پایان دانشجو        

 روش های صحیح وضعیت دهی بیمارو تهیه نماهای مناسب جهت آزمایشات مختلف سی تی اسکن گردن بیان کند.( 1-12

( انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای جهت تشخیص بهتر و افتراقی ضایعات، فرایند های التهابی، تومورها، و غده 2-12

 تیرویئد را شرح دهد.

 



 

 نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن نه،یاسکن قفسه س یت یدر س یدر داخل گانتر ارمیب یده تیبا وضع .43

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یپارامتر ها

 در پایان دانشجو قادر باشد

ر و انتخاب پارامترها جهت بررسی سی تی اسکن دیواره توراکس، موارد استفاده، کاربرد و روش های وضعیت دهی بیما( 1-13

 تار استخوانی قفسه سینه را شرح دهد.پستان و ساخ

موارد استفاده، کاربرد و روش های وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترها جهت بررسی مدیاستینوم، شامل روش های ( 2-13

 بررسی توده های تومورال، غدد لنفاوی بزرگ شده، ضایعات پاتولوژیک عروق و قلب بیان کند.

 

 

 

 حیانتخاب صح نیهمچن نه،یاسکن قفسه س یت یدر س یر داخل گانترد ماریب یده تیبا وضع ییآشنا .41

 )ادامه(ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یپارامتر ها نهیو به

 در پایان دانشجو قادر باشد

( موارد استفاده، کاربرد و روش های وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترها جهت بررسی ریه ها، شامل روش انجام 1-14

خاب مناسب پارامترها جهت مشاهده ندول های داخل بافت ریه، کارسینوم برونشیال، لنف آنژیومای بد خیم، آزمایش، انت

 سارکوئیدوزیس، آسپرژیلوس، تغییرات پلورال، آزبستوز، سیلیکوز، آمفینوم ریوی را شرح دهد.

 پی را بیان کند.ک( نحوه تشکیل تصویر در فلوروس2-14

 ویدیویی تصویر را توضیح دهد.(  وپژگی های صفحه نمایش 3-14
 

 

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن شکم، همچنین انتخاب صحیح و    .45

 بهینه پارامتر های تصویربرداری و شرح حال بیمار

 در پایان دانشجو قادر باشد

ی دیواره شکم: شامل بررسی غدد ای کاربردی جهت بررس( روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامتره1-15

 لنفاوی بزرگ شده، تزریقات هپارین زیر پوستی، متاستازه ای دیواره شکم و فتق لینگوال را شرح دهد. 

 WINDOWروش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی کبد شامل: انتخاب ( 2-15

ی، کیست، متاستازهای کبدی، ضایعات همانژیوم، آدنوما، ندوالر، تغییرات و ضایعات مناسب،تزریق ماده کنتراستزا، پورتوگراف

 منتشر در بافت کبد، کبد چرب، هموکروماتوسیز، سیروز کبدی، سیستم صفراوی، کیسه صفرا را توضیح دهد.
 

 

آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری در سی تی اسکن شکم، همچنین انتخاب صحیح    .46

 و بهینه پارامتر های تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

 در پایان دانشجو قادر باشد

غییرات روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی طحال شامل:اسپلنومگلی، ت( 1-16

 فوکال و.... تشریح کند.

روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی لوزالمعده شامل: التهاب حاد و مزمن  (2-16 

 و نئوپالسم بیان کند.

پالزی، روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی غدد فوق کلیه شامل: هیپر ( 3-16

 آدنوم، متاستاز و نئوپالسم شرح دهد.

روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی کلیه ها شامل تغییرات  (4-16



 مادرزادی،کیست، هیدونفروز تومورها و تغییرات عروقی را بیان کند. 

 

 

شکم همچنین انتخاب صحیح و  در سی تی اسکن آشنایی با وضعیت دهی بیمار در داخل گانتری  .47

 بهینه پارامتر های تصویربرداری و شرح حال بیمار)ادامه(

 در پایان دانشجو قادر باشد

روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی مثانه شامل: دیورتیکول و ضایعات ( 1-17

 توده ای تشریح کند.

اندام های تناسلی: رحم، تخم دان ها،  بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی ( روش های صحیح وضعیت دهی2-17

 غده پروستا و واس دفران بیان کند.

روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی دستگاه گوارشی شامل: معده، بیماری  (3-17

 صفاق تشریح کند. های التهابی روده، کولون، ایلئوس و خلف

روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب پارامترهای کاربردی جهت بررسی تغییرات استخوانی شامل: لگن  (4-17

 خاصره، شکستگی ها و مفصل هیپ بیان کند.

 

انتخاب  نیهمچن ،یاسکن ستون مهره ا یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا .48

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یمتر هاپارا نهیو به حیصح

 در پایان دانشجو قادر باشد       

ستون (  روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای و نکات کاربردی جهت بررسی 1-18

 فقرات گردنی شامل: پروالپس دیسک و شکستگی مهره ها را شرح دهد.

دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای و نکات کاربردی جهت بررسی ستون  (  روش های صحیح وضعیت2-18

 فقرات پشتی شامل: یافته های نرمال و شکستگی ها را تشریح کند.

( روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای و نکات کاربردی جهت بررسی ستون 3-18

 فته های نرمال، پروالپس دیسک، تومور، متاستاز و التهاب را توضیح دهد.فقرات کمری شامل: یا
 

 

و  حیانتخاب صح نیهمچن ،یاسکن اندام تحتان یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا .49

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یهاپارامتر نهیبه

 در پایان دانشجو قادر باشد
ربردای و نکات کاربردی جهت بررسی آناتومی و صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویروش های ( 1-19           1

 ضایعات ران: شکستگی ها و ضایعات التهابی را توضیح دهد.

روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای و نکات کاربردی جهت بررسی آناتومی و  (2-19

 ت زانو: شکستگی ها و ضایعات التهابی را توضیح دهد.ضایعا

 

 

و  حیانتخاب صح نیهمچن ،یاسکن اندام تحتان یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا  .11

 )ادامه(ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یپارامتر ها نهیبه

 در پایان دانشجو قادر باشد

دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای و نکات کاربردی جهت بررسی آناتومی و  ( روش های صحیح وضعیت1-21           

 ضایعات ساق پا: شکستگی ها و ضایعات التهابی را توضیح دهد.

( روش های صحیح وضعیت دهی بیمار و انتخاب صحیح پارامترهای تصویربردای و نکات کاربردی جهت بررسی آناتومی و 2-21



 کستگی ها و ضایعات التهابی را توضیح دهد.ضایعات پا: ش

 

 

و  حیانتخاب صح نیهمچن ،یوگرافیآنژ یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا -14 

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یپارامترها نهیبه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 دی، شریان های کاروتید و آئورت  را توضیح دهد.روش های آنژیوگرافی شریان های مغزی، سینوس های وری( 1-21

 
 

 نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن ،یوگرافیآنژ یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا .11

 )ادامه(ماریو شرح حال ب یربرداریتصو یپارامتر ها

 در پایان دانشجو قادر باشد

رونری، کلسیفیکاسیون های عروقی، عروق ریوی، عروق شکمی و عروق ( روش های آنژیوگرافی شریان های قلب و عروق ک1-22

 ایلیوفمورال را تشریح کند.

 

 نترونشنالیا یولوژیراد یها کیاسکن در تکن یت یبا کاربرد س ییآشنا -13

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ( استفاده از سی تی اسکن با تکنیک های رادیولوژِی اینترونشنال را توضیح دهد.1-23

 

 . ارائه سمینار و رفع اشکال11

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 توسط دانشجویان اجرا می شود.در موضوعات مرتبط با سرفصل درس ارائه شده، کنفرانس یک نفره یا گروهی   (1-24
 ( از مباحث درسی مطرح شده، در صورت نیاز رفع اشکال به عمل می آید.2-24
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اصول فیزیکی، تکنیک و جنبه های بالینی سیستم های توموگرافی  درسجدول زمانبندی     

           کامپیوتری)سی تی اسکن(

 هفته اول( 8) 41-46و   دوشنبه     41-46یکشنبه  ت جلسه :روز و ساع

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

4 11/6/98 
 

معرفی درس، منابع، معرفی نحوه ارزشیابی، آشنایی با اصول 

 فیزیکی دستگاه های سی تی اسکن

 خانم امیری

1 15/6/98 
 

داده ها و تشکیل آشنایی با مکانیسم فیزیکی اصول جمع آوری 

 تصویر، نسل های مختلف سی تی اسکن 

 

 خانم امیری

3 34/6/98 
 

 خانم امیری کنتراست و کیفیت تصویر و عوامل موثر در آن

1 4/7/98 
 

 کنتراست و کیفیت تصویر و عوامل موثر در آن )ادامه(

 

 خانم امیری

5 7/7/98 
 

اسکن  یت یس یکار دستگاه ها سمیها و مکان ییتوانا یمعرف

آنها در  یکاربرد یها یژگیو و یتک مقطع و چند مقطع رالیاسپ

  عمل

 خانم امیری

6 8/7/98 
 

قابل  یصیو امکانات تشخ یربردایخاص تصو یها یژگیو یمعرف

 یاسکن چند مقطع یت یس یها ستمیارائه با س

 خانم امیری

7 41/7/98 
 

 یه سازآماد حیبا موارد کاربرد و عدم کاربرد روش صح ییآشنا   

 یربرداریدر آزمون تصو ماریب

 خانم امیری

8 45/7/98 
 

 یمواد کنتراست زا زیو تجو یامده ساز یبا روش ها ییآشنا

 یقیو تزر یخوراک

 خانم امیری

9 14/7/98 
 

 هیبا توجه به ناح یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یهاپارامتر نهیو به حیانتخاب صح ،یمورد بررس یکیآناتوم

و  یمورد بررس کیآناتوم هیبا توجه به ناح یربردایتصو ستمیس

  ماریب ینیشرح حال بال

 خانم امیری

41  

11/7/98 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیجمجمه و مغز، همچن

  ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

44  

18/7/98 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یپارامترها نهیو به حیانتخاب صح نیجمجمه و مغز، همچن

 ) ادامه(    ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

41 19/7/98 
 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یربرداریتصو یپارامترها نهیو به حیحانتخاب ص نیگردن، همچن

 ماریو شرح حال ب

 خانم امیری

43 41/8/98 
 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن نه،یقفسه س

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری



41  

5/8/98 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییشنا

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن نه،یقفسه س

 )ادامه(ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

45 
 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا 6/8/98

 یربرداریتصو یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیشکم، همچن

  ماریل بو شرح حا

 خانم امیری

46  

43/8/98 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یربرداریتصو یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیشکم، همچن

 )ادامه(ماریو شرح حال ب

 خانم امیری

47 
 

49/8/98 
 

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچنقفسه شکم 

  مه()اداماریو شرح حال ب یربرداریتصو
  

 خانم امیری

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا 16/8/98 48

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن ،یستون مهره ا

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا 3/9/98 49

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن ،یاندام تحتان

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

اسکن  یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا 41/9/98 11

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن ،یاندام تحتان

 )ادامه(ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

 یت یدر س یدر داخل گانتر ماریب یده تیبا وضع ییآشنا 47/9/98 14

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن ،یوگرافیآنژ

 ماریو شرح حال ب یربرداریتصو
 

 خانم امیری

 یت یدر س یل گانتردر داخ ماریب یده تیبا وضع ییآشنا 11/9/98 11

 یپارامتر ها نهیو به حیانتخاب صح نیهمچن ،یوگرافیآنژ

 )ادامه(ماریو شرح حال ب یربرداریتصو

 خانم امیری

 یولوژیراد یها کیاسکن در تکن یت یبا کاربرد س ییآشنا 4/41/98 13

 نترونشنالیا

 خانم امیری

 خانم امیری ارائه سمینار و رفع اشکال 41/41/98 11
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