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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
 

 

 

 

 

 

 :هدف کلی درس

 ها با امواج فراصوتی در پزشکیی و تجهیزات سونوگرافی و همچنین انواع تصویربرداریکآشنایی با اصول فیزی

 

 : اهداف کلی جلسات

 تاریخچه سونوگرافی ای برآشنایی با اهداف کلی، منابع و نحوه ارزشیابی درس و مقدمه جلسه اول:

 فیزیک پایه امواج فراصوتیآشنایی با جلسه دوم:

 آشنایی با فیزیک پایه امواج فراصوتی )ادامه( جلسه سوم:

 آشنایی با توان و شدت فراصوت   جلسه چهارم:

 فراصوتی در بافتآشنایی با برخورد امواج  جلسه پنجم:

 آشنایی با اثر پیزوالکتیریک و پارامترهای موثر بر آن جلسه ششم:

 ترانسدیوسرها و اجزاء آنآشنایی با جلسه هفتم:

 آشنایی با ترانسدیوسرها و اجزاء آن )ادامه(  جلسه هشتم:

 آشنایی با امپدانس آکوستیکی و فاکتورهای موثر بر آن جلسه نهم:

 پرتوی فراصوت و پارامترهای مرتبط با آنآشنایی با  جلسه دهم:

 آشنایی با انواع قدرت تفکیک در سونوگرافی و پارامترهای موثر بر آن  جلسه یازدهم:

 میان ترم جلسه دوازدهم:

 انواع مدهای تصویربرداری در سونوگرافیآشنایی با  جلسه سیزدهم:

 کیفیت تصویر در سونوگرافیآشنایی با  جلسه چهاردهم:

 رادیولوژی پیوستهناکارشناسی  ومددانشجویان ترم  مخاطبان:        تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی:   عنوان درس

 01-01شنبه یک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                      واحد 3 واحد: تعداد

 دکتر صالحی ذهابی مدرس:      98-99نمیسال دوم  01-01دوشنبه، 01-8 یکشنبه زمان ارائه درس:

 ندارد پیش نیاز:
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 سونوگرافی داپلر آشنایی با اصول فیزیکی و تجهیزات پانزدهم:جلسه 

 آشنایی با اصول فیزیکی و تجهیزات سونوگرافی داپلر)ادامه( جلسه شانزدهم:

 های سونوگرافیآشنایی با آرتیفکت جلسه هفدهم:

 آشنایی با اثرات بیولوژیک امواج فراصوت و فاکتورهای موثر در آن جلسه هجدهم:

 آشنایی با کنترل کیفی در سونوگرافی جلسه نوزدهم:

 های اخیر در سونوگرافیها و پیشرفتآشنایی با تکنولوژی جلسه بیستم:

 آشنایی با برخی از تکنیک ها و وضعیت های سونوگرافی از اعضاء بدن ی بیست و یکم:جلسه

 ء بدن)ادامه(آشنایی با برخی از تکنیک ها و وضعیت های سونوگرافی از اعضا ی بیست و دوم:جلسه

 آشنایی با کاربردهای درمانی امواج فراصوتی ی بیست و سوم:جلسه

 رفع اشکال و ارائه سمینار ی بیست و چهارم:جلسه

 
 

 :به تفکیک هر جلسه اهداف ویژه

 ای بر تاریخچه سونوگرافیآشنایی با اهداف کلی، منابع و نحوه ارزشیابی درس و مقدمهجلسه اول: 
 اول باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه 

 بیان کند.اهداف کلی درس را  .0

 بداند.منابع درس و نحوه ارزشیابی درس را  .1

 شرح دهد. مقدمه ای از فراصوت و کاربردهای آن را .3

 را توضیح دهد. تاریخچه استفاده از امواج صوتی و فراصوتی  .1

 

 آشنایی با فیزیک پایه امواج فراصوتیجلسه دوم: 
 باید دانشجو قادر باشد: دومدر پایان جلسه 

 دسته بندی امواج صوتی را توضیح دهد. .0

 ویژگی های امواج را ذکر کند.انواع موج و  .1

 فرکانس، طول موج و سرعت را تعریف و کاربردهای عملیاتی آنها را در امواج صوتی شرح دهد. .3

 چگونگی انتشار موج صوتی را توضیح دهد.  .1

 

 )ادامه(امواج فراصوتیآشنایی با فیزیک پایه جلسه سوم: 
 باید دانشجو قادر باشد: سومدر پایان جلسه 

 پارامترهای فیزیکی مرتبط با امواج صوتی را بشناسد. .0

 را شرح دهد. چگونگی تضعیف و جذب امواج صوتی در بافت .1

 چگونگی محاسبه تضعیف و روابط مربوطه را بنویسد. .3

 دهد.اصطالحات رایج در سونوگرافی و تعاریف آنها راشرح  .1
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 آشنایی با توان و شدت فراصوتجلسه چهارم: 
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه چهارم 

 توان موج صوتی را تعریف کند و پارامترهای موثر بر آن را توضیح دهد. .0

 تعریف شدت امواج صوتی را بداند و واحد مربوط به آن را بداند. .1

 کند.دامنه و سایر ویژگی های موج صوتی را بیان  .3

 اهمیت و کاربرد شدت و توان موج صوتی را شرح دهد.
 

 آشنایی با برخورد امواج فراصوتی در بافت: پنجمجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: پنجمدر پایان جلسه 

 انواع برهمکنش های موج صوتی با بافت را نام ببرد. .0

 تابش و بازتابش موج صوتی و عوامل موثر بر  آنها را شرح دهد. .1

 در مورد جذب، شکست، پخش و پراکندگی موج صوتی توضیح دهد  .3

 شرح دهد. های موج صوتی رادالیل رخداد هریک از برهمکنش .1

 

 ریک و پارامترهای موثر بر آنآشنایی با اثر پیزوالکتجلسه ششم: 
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه ششم 

 ر کامل شرح دهد.پیزوالکتریک را بطواثر  .0

 خاصیت پیزوالکتریک دارند را با ذکر ویژگی ها نام ببرند.موادی که  .1

 چگونگی تولید امواج صوتی با استفاده از مواد پیزوالکتریک شرح دهد. .3

 فاکتورهای موثر در اثر پیزوالکتریک را توضیح دهند و اثرات آنها بر خروجی موج صوتی را نیز شرح دهند. .1

 

 آن آشنایی با ترانسدیوسرها و اجزاء جلسه هفتم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه هفتم 

 ساختار تشکیل دهنده ترانسدیوسر را بطور کامل بشناسد. .0

 ویژگی های اجزاء تشکیل دهنده ترانسدیوسر را بطور بیان کند. .1

 تفاوت ساختار و عملکرد ترانسدیوسرهای تشخیصی و درمانی را شرح دهد. .3

 بشناسد و نحوه تاثیر این پارامترها را شرح دهد. پارامترهای موثر بر خروجی ترانسدیوسر را .1

 

 آشنایی با ترانسدیوسرها و اجزاء آن )ادامه( جلسه هشتم:

 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه هشتم 

 انواع ترانسدیوسرهای تشخیصی و درمانی را بشناسد. .0

 را توضیح دهد. فازی و آرایه خطی قطاعی، ترانسدیوسرهایتفاوت  .1

  ترانسدیوسرهای قطاعی، آرایه خطی و فازی را بیان کند.کاربردها و ویژگی های  .3

 نحوه کانونی کردن امواج صوتی در انواع ترانسدیوسرها را توضیح دهد. .1
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 آشنایی با امپدانس آکوستیکی و فاکتورهای موثر بر آن جلسه نهم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه نهم 

 را تعریف کند و واحد آن را بیان کند. امپدانس آکوستیکی .0

 پارامترهای موثر بر امپدانس آکوستیکی را شرح دهد. .1

 امپدانس آکوستیکی را شرح دهد. ضریب بازتاب و ضریب عبور را براساس .3

 چگونگی تاثیر امپدانس آکوستیکی را بر تشکیل تصویر در بافت های مختلف توضیخ دهد. .1

 

 فراصوت و پارامترهای مرتبط با آنآشنایی با پرتوی  جلسه دهم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه دهم 

 قسمت های مختلف پرتوی فراصوت را بشناسد. .0

 پارامترهای موثر بر نحوه ی تشکیل قسمت های مختلف پرتوی فراصوت را توضیح دهد. .1

 دهد.نحوه تشکیل لب های کناری را توضیح دهد و چگونگی ظهور آن در تصویر را شرح  .3

 نحوه کانونی کردن پرتوی فراصوت و تاثیر آن بر شکل پرتو را توضیح دهد. .1

 

 آشنایی با انواع قدرت تفکیک در سونوگرافی و پارامترهای موثر بر آن جلسه یازدهم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه یازدهم 

 انواع قدرت تفکیک در سونوگرافی را بشناسد. .0

 محوری را با رسم شکل توضیح دهد.قدرت تفکیک کناری و  .1

 پارامترهای تاثیرگذار بر قدرت تفکیک کناری و محوری را شرح دهد. .3

 قدرت تفکیک زمانی در سونوگرافی را با ذکر فاکتورهای موثر بر آن توضیح دهد. .1
 

 میان ترم جلسه دوازدهم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه دوازدهم 

 در این درس آشنا شود.با نحوه سواالت پایانی  .0

 مباحث تدریس شده را کامال مرور کند. .1

 

 آشنایی با انواع مدهای تصویربرداری در سونوگرافی :سیزدهمجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: سیزدهمدر پایان جلسه 

 انواع مدهای تصویربرداری را بشناسد و تاریخچه ی آنها را بداند. .0

 را بطور کامل شرح دهد. B-modeو  A-modeتصویربرداری  .1

 را بطور کامل شرح دهد. M-modeتصویربرداری  .3

 را بطور کامل شرح دهد. Real-timeتصویربرداری  .1
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 آشنایی با کیفیت تصویر در سونوگرافی جلسه چهاردهم:
 باید دانشجو قادر باشد: چهاردهمدر پایان جلسه 

 کیفیت تصویر در سونوگرافی را تعریف کند. .0

 بشناسد.فاکتورهای موثر بر کیفیت تصویر در سونوگرافی را  .1

 چگونگی تاثیر فاکتورهای مختلف بر کیفیت تصویر در سونوگرافی را تشریح کند. .3

 نویز در تصاویر سونوگرافی را بشناسد و دالیل ایجاد و راه های کاهش آن را بیان کند. .1

 

 سونوگرافی داپلرآشنایی با اصول فیزیکی و تجهیزات  جلسه پانزدهم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه پانزدهم 

 اثر داپلر را  تعریف کند. .0

 اصول فیزیکی حاکم بر اثر داپلر را شرح دهد. .1

 شیفت داپلر و چگونگی نمایش آن در تصاویر سونوگرافی را شرح دهد. .3

 ضیح دهد.داپلر موج پیوسته و موج پالسی را با ذکر تفاوت ها و ویژگی های هریک تو .1

 
 

 آشنایی با اصول فیزیکی و تجهیزات سونوگرافی داپلر)ادامه( جلسه شانزدهم:
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه شانزدهم 

 اسکنرهای داپلکس را بشناسد. .0

 تشریح کند.را در سونوگرافی داپلر توان را توضیح دهد و کاربردهای آن اصول فیزیکی  .1

 کاربردهای آن در سونوگرافی را توضیح دهد.اصول فیزیکی داپلر رنگی و  .3

 شرح  دهد. در سونوگرافی داپلر راپیشرفت های اخیر  .1

 
 

 های سونوگرافیآشنایی با آرتیفکت :هفدهمجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: هفدهمدر پایان جلسه 

 آرتیفکتت در تصویر سونوگرافی را تعریف کند. .0

 سونوگرافی را نام ببرد.انواع آرتیفکت های رایج در تصاویر  .1

 چگونگی ایجاد هریک از آرتیفکت ها در تصاویر سونوگرافی را شرح دهد. .3

 آرتیفکت ها در تصاویر سونوگرافی را شرح دهد   راه های کاهش و یا حذف .1

 

 و فاکتورهای موثر در آن یصوتنایی با اثرات بیولوژیک امواج جلسه هجدهم: آش
 قادر باشد:باید دانشجو  هجدهمدر پایان جلسه 

 ایمنی در فراصوت را توضیح دهد. .0

 اثرات بیولوژیکی حاصل از امواج صوتی را بشناسد. .1

 پارامترهای موثر و دخیل در ایجاد اثرات بیولوژیکی امواج صوتی را توضیح دهد. .3
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 دستورالعمل های سازمان های مرتبط با اثرات بیولوژیک حاصل از امواج صوتی را بشناسد. .1

 

 آشنایی با کنترل کیفی در سونوگرافی :نوزدهمجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: نوزدهمدر پایان جلسه 

 مفهوم کنترل کیفی و اهمیت آن در سونوگرافی را توضیح دهد. .0

 اصول فیزیکی و نحوه اندازه گیری مواد معدنی را شرح دهد. .1

 را شرح دهد.دستگاه اندازه گیری مواد معدنی در تشخیص پوکی استخوان  کاربردها و اهمیت .3

 پیشرفت های اخیر و روش های جایگزین این دستگاه را شرح  دهد. .1

 

 های اخیر در سونوگرافیها و پیشرفتآشنایی با تکنولوژی :بیستمجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: بیستمدر پایان جلسه 

 پیشرفت های اخیر در زمینه استفاده از امواج صوتی را توضیح دهد. .0

 با فرکانس باال و کاربردهای آن را شرح دهد.تصویربرداری های  .1

 اصول فیزیکی تصویربرداری هارمونیک را توضیح دهد وکاربردهای آن را نیز بیان کند. .3

 کاربرد مواد کنتراست زا در سونوگرافی را شرح دهد. .1

 

 وضعیت های سونوگرافی از اعضاء بدنآشنایی با برخی از تکنیک ها و  :بیست و یکمجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: بیست و یکمدر پایان جلسه 

 را توضیح دهد وکاربردهای آن را نیز بیان کند. 4Dو  3Dاصول فیزیکی تصویربرداری های  .0

 آمادگی های بیمار برای آزمون های مختلف را بداند. .1

 پوزیشن های مختلف بیمار برای انجام آزمون های مختلف را شرح دهد. .3

 انجام یک تصویربرداری سونوگرافی را شرح دهد.مقدمات الزم برای  .1

 

 آشنایی با برخی از تکنیک ها و وضعیت های سونوگرافی از اعضاء بدن)ادامه( :بیست و دومجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: بیست و دومدر پایان جلسه 

 چگونگی انجام سونوگرافی شکم و لگن را شرح دهد. .0

 مجاری ادراری را شرح دهد.چگونگی انجام سونوگرافی کلیه و  .1

 چگونگی انجام سونوگرافی در زنان و مامایی را شرح دهد. .3

 را شرح دهد.تیروئید، مفاصل و ... چگونگی انجام سونوگرافی  .1

 

 آشنایی با کاربردهای درمانی امواج فراصوتی :بیست و سومجلسه 
 باید دانشجو قادر باشد: بیست و سومدر پایان جلسه 

 امواج فراصوت درمانی را شرح دهد.اصول فیزیکی  .0

 تفاوت های تجهیزات امواج فراصوت درمانی را توضیح هد. .1

 کاربردهای امواج فراصوت درمانی را شرح دهد. .3
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 را شرح  دهد.و تکنولوژی های جدید در امواج فراصوت درمانی پیشرفت های اخیر  .1

 

 رفع اشکال و ارائه سمینارها :بیست و چهارمجلسه 

 باید دانشجو قادر باشد: بیست وچهارمدر پایان جلسه 

 با نحوه انتخاب مقاالت تخصصی مرتبط با سونوگرافی آشنا شود. .0

 های مختلف یک مقاله آشنا شود.با قسمت .1

 با نحوه ارائه یک مقاله آشنا شود. .3

 با نکات مهم در یک ارائه خوب آشنا شود. .1

 

 منابع

1. Ultrasound Physics and Instrumentation. Wayne R. Hedrick, PhD, David L. 

Hykes, PhD and Dale E. Starchma, Latest Edition. 

 

2. Ultrasound Physics and Technology : How, Why and When. Vivien 

Gibbs, David Cole, Antonio Sassano. Latest Edition. 

  

3. Ultrasound Scanning: Principles and Protocols. Betty Bates Tempkin. Latest 

Edition. 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی :روش تدریس

 های آموزشی، فیلم و انیمیشنپاورپوینت، ویدئو پروژکتور :آموزشی وسایل

 

 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 01-8ها شنبهیک هرجلسه  درصد( 5نمره ) 0 شفاهی کوئیز

 01-01دوشنبه  12/8/98 درصد( 15نمره ) 5 کتبی آزمون میان دوره

 01-8شنبه سه  11/01/98 درصد( 11نمره ) 01 تشریحی(-کتبی)تستی آزمون پایان ترم

 01-8ها شنبهکی هر جلسه درصد( 5نمره ) 0 در کالس یتفعال حضور و حضور فعال در کالس

 01-01شنبه دو

 01-8  شنبهدو 00/3/98 درصد( 5نمره ) 0 ارائه سمینار تکالیف دانشجو

   
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول       احسان خدامرادی           نام و امضای مدیر گروه:               نام و امضای مدرس:            

                                             تاریخ ارسال :                               13/1/98تاریخ ارسال                  تاریخ تحویل:                             

 

https://www.google.com/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Vivien+Gibbs%22&sa=X&ved=0ahUKEwijvvXMsaLZAhXFh7QKHR0VAM8Q9AgIKTAA
https://www.google.com/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Vivien+Gibbs%22&sa=X&ved=0ahUKEwijvvXMsaLZAhXFh7QKHR0VAM8Q9AgIKTAA
https://www.google.com/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Cole%22&sa=X&ved=0ahUKEwijvvXMsaLZAhXFh7QKHR0VAM8Q9AgIKjAA
https://www.google.com/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Sassano%22&sa=X&ved=0ahUKEwijvvXMsaLZAhXFh7QKHR0VAM8Q9AgIKzAA
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Betty+Bates+Tempkin%22


8 
 

 

 تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکیجدول زمانبندی درس 

 01-01سه شنبه ها ساعت ، 01-8شنبه  روز و ساعت جلسه:
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر صالحی ذهابی ای بر تاریخچه سونوگرافیدرس و مقدمهاهداف کلی، منابع آشنایی با  11/1/98 0

 دکتر صالحی ذهابی فیزیک پایه امواج فراصوتی 30/1/92 1

 صالحی ذهابی دکتر فیزیک پایه امواج فراصوتی )ادامه( 2/2/92 3

 دکتر صالحی ذهابی توان و شدت فراصوت 01/2/92 1

 دکتر صالحی ذهابی برخورد امواج فراصوتی در بافت 10/2/92 5

 دکتر صالحی ذهابی اثر پیزوالکتیریک و پارامترهای موثر بر آن 18/2/92 1

 دکتر صالحی ذهابی ترانسدیوسرها و اجزاء آن 5/8/92 2

 دکتر صالحی ذهابی ترانسدیوسرها و اجزاء آن )ادامه( 01/8/92 8

 دکتر صالحی ذهابی امپدانس آکوستیکی و فاکتورهای موثر بر آن 09/8/92 9

 دکتر صالحی ذهابی پرتوی فراصوت و پارامترهای مرتبط با آن 11/8/92 01

 صالحی ذهابیدکتر  انواع قدرت تفکیک در سونوگرافی و پارامترهای موثر بر آن 11/8/92 00

 دکتر صالحی ذهابی میان ترم 12/8/92 01

 دکتر صالحی ذهابی انواع مدهای تصویربرداری در سونوگرافی 3/9/92 03

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با کیفیت تصویر در سونوگرافی 1/9/92 01

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با اصول فیزیکی و تجهیزات سونوگرافی داپلر 01/9/98   05

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با اصول فیزیکی و تجهیزات سونوگرافی داپلر)ادامه( 00/9/98 01

 دکتر صالحی ذهابی های سونوگرافیآرتیفکت 02/9/98 02

 دکتر صالحی ذهابی *اثرات بیولوژیک امواج فراصوت و فاکتورهای موثر در آن 08/9/98 08

 دکتر صالحی ذهابی کنترل کیفی در سونوگرافی 11/9/98 09

 دکتر صالحی ذهابی های اخیر در سونوگرافیها و پیشرفتتکنولوژی 15/9/98 11

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با برخی از تکنیک ها و وضعیت های سونوگرافی از اعضاء بدن 0/01/98 10

 دکتر صالحی ذهابی  آشنایی با برخی از تکنیک ها و وضعیت های سونوگرافی از اعضاء بدن 1/01/98 11

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با کاربردهای درمانی امواج فراصوتی 8/01/98 13

 دکتر صالحی ذهابی رفع اشکال و ارائه سمینار 9/01/98 11

 

 ی جبرانی متعاقبا اعالم می گردد.رسمی، جلسه تتعطیالدر 

 


