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                                               تصَیربرداری فراصَت ٍ کبربرد آًْب در پسضکی ّستِ ای ػٌَاى درس :

 پسضکی ّستِ ای کبرضٌبسی پیَستِپٌجن داًطجَیبى ترم  هخبطببى:

 12-14 چْبرضٌبِ  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                                               ٍاحذ 1: ٍاحذ تؼذاد

                                                    99-00سبل تحصیلی -ًیوسبل اٍل (دٍمّفتِ 8ضٌبِ)دٍ 14-16سبػت زهبى ارائِ درس: 

 فبطوِ اهیری هذرس:

 ًذارد س پیص ًیبز:ٍدر

 
 

 

تَلیذ اهَاج فزاصَت ٍ تزخَرد آًْا تا تافت ّای تیَلَصیک جْت حصَل  اصَل فیشیکیدر پایاى درط فزاگیزاى  ّذف کلی درس:

 را هی آهَسًذ. تْتزیي کیفیت تصَیز تؾخیصی ٍ یا تاالتزیي تاسدُ درهاًی
 

 ّذاف کلی جلسبت : )جْت ّر جلسِ یک ّذف(ا

 هؼرفی درس، هٌببغ، هؼرفی ًحَُ ارزضیببی، آضٌبیی بب هبّیت هفبّین اهَاج فراصَت  .1

 

 آضٌبیی بب هکبًیسن فیسیکی ٍ ًحَُ تَلیذ اهَاج فراصَت .2

 

 آضٌبیی بب اثر پیسٍالکتریک ٍ پبراهترّبی هَثر بر آى .3

 

 آضٌبیی بب تراسذیَسرّب ٍ اجساء آى .4

 

 هرتبط بب آىآضٌبیی بب اهپذاًس اکَستیکی ٍ فبکتَرّبی  .5

 

 آضٌبیی بب اًَاع هذ ّبی تصَیربرداری در سًََگرافی .6
 

 آضٌبیی بب ػَاهل هَثر بر کیفیت تصبٍیر سًََگرافی .7

 

 آضٌبیی بب کبربردّبی درهبًی اهَاج التراسًَذ .8

 
 



 
 

 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 

 ّذف کلی جلسِ اٍل: 

 

 ًحَُ ارزضیببی، آضٌبیی بب هبّیت هفبّین اهَاج فراصَت جلسِ اٍل: هؼرفی درس، هٌببغ، هؼرفی
 در پایاى جلغِ اٍل تایذ داًؾجَ قادر تاؽذ:

 اّذاف کلی درط را تیاى کٌذ. .1

 هٌاتع درط ٍ ًحَُ ارسؽیاتی درط را تذاًذ. .2

 هقذهِ ٍ تاریخچِ  اعتفادُ اس اهَاج فزاصَت را ؽزح دّذ. .3

 

 اهَاج فراصَت ذیٍ ًحَُ تَل یکیسیف سنیبب هکبً ییآضٌب جلسِ دٍم:
 در پایاى جلغِ دٍم داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 دعتِ تٌذی اهَاج فزاصَت را ؽزح دّذ. .1

 هفاّین فزکاًظ، عَل هَج ٍ عزعت در التزاعًَذ تَضیح دّذ.  .2

 چگًَگی اًتؾار هَج صَتی را ؽزح دّذ. .3

 چگًَگی تضعیف ٍ جذب اهَاج فزاصَت  در تافت را تَضیح دّذ. .4

 

 م: آضٌبیی بب اثر پیسٍالکتریک ٍ پبراهترّبی هَثر بر آى جلسِ سَ

 در پایاى جلغِ عَم داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 اثز پیشٍالکتزیک ٍ ٍیضگی ّای آى را تَضیح دّذ. .1

 ًحَُ تَلیذ اهَاج فزاصَت در هَاد پیشٍالکتزیک را ؽزح دّذ. .2

 را ؽزح دّذ.عَاهل هَثز تز اثز پیشٍالکتزیک ٍ تاثیز آى تز هَج صَتی خزٍجی  .3

 

 

 جلسِ چْبرم: آضٌبیی بب تراسذیَسرّب ٍ اجساء آى

 در پایاى جلغِ چْارم داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 عاختار ٍ ٍیضگی ّای اجشاء تزاًغذیَعز ّا را ؽزح دّذ. .1

 عاختار ٍ عولکزد تزاعذیَعزّای درهاًی ٍ تؾخیصی را تَضیح دّذ. .2

 عَاهل هَثز تز خزٍجی تزاًغذیَعز را تؾٌاعذ ٍ ارتثاط ایي پاراهتز ّا را ؽزح دّذ.  .3

 تزاعذیَعز ّای قغاعی، آرایِ فاسی ٍ خغی را تَضیح دّذ. .4

 ًحَُ کاًًَی کزدى اهَاج صَتی در اًَاع تزاًغذیَعز ّا را تَضیح دّذ.  .5

 

 

 آى جلسِ پٌجن: آضٌبیی بب اهپذاًس اکَستیکی ٍ فبکتَرّبی هرتبط بب
 در پایاى جلغِ پٌجن داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 اهپذاًظ اکَعتیکی را ؽزح دّذ. .1

 عَاهل هَثز تز اهپذاًظ اکَعتیکی را تَضیح دّذ. .2

 ضزیة تاستاب ٍ ضزیة عثَر را هغاتق اهپذاًظ اکَعتیکی ؽزح دّذ. .3

 ًحَُ اثز اهپذاًظ اکَعتیکی تز تزخَرد اهَاج فزاصَتی تا تافت ّای هختلف ٍ تؾکیل تصَیز ًْایی تَضیح دّذ.  .4



 

 

 

 جلسِ ضطن: آضٌبیی بب اًَاع هذّبی تصَیربرداری در سًََگرافی
 در پایاى جلغِ ؽؾن داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 اًَاع هذّای تصَیزتزداری ٍ پیؾیٌِ آى را ؽزح دّذ. .1

 را تَضیح دّذ.  A-mode   ٍB- modeَیزتزداری رٍػ تص  .2

 را ؽزح دّذ. M-mode رٍػ تصَیزتزداری .3

 را تَضیح دّذ. Real-timeرٍػ تصَیزتزدای  .4

 
 

 جلسِ ّفتن: آضٌبیی بب ػَاهل هَثر بر کیفیت تصبٍیر سًََگرافی

 در پایاى جلغِ ّفتن داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:

 عًََگزافی ؽزح دّذ.کیفیت تصَیز ٍ عَاهل هَثز تز آى را در  .1

 ًحَُ تاثیز فاکتَر ّای هختلف تز کیفیت تصاٍیز عًََگزافی را تَضیح دّذ. .2

 ًَیش ٍ  خالصِ ای اس آرتیفکت در تصاٍیز عًََگزافی را ؽزح دّذ ٍ ٍ رٍػ ّای کاّؼ آًْا را تَضیح دّذ. .3

 

 جلسِ ّطتن: آضٌبیی بب کبربردّبی درهبًی اهَاج التراسًَذ
 داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ:در پایاى جلغِ ّؾتن 

 اصَل فیشیکی ٍ تجْیشات هختلف اهَاج فزاصَت در درهاى را ؽزح دّذ. .1

 کارتزدّای هختلف اهَاج فزاصَت درهاًی را ؽزح دّذ. .2

 پیؾزفت ّای اخیز در تکٌَلَصی اهَاج فزاصَت درهاًی  ٍ دعتگاُ ّای جذیذ را ؽزح دّذ. .3

 
 
 

 هٌببغ
 

 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 
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 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 سبػت تبریخ  سْن از ًورُ کل)بر حسب درصذ( رٍش       آزهَى

 14-16 ّب دٍضٌبِ ّر جلسِ درصد( 5)ًورُ 1 کتبی کَئیس

 14-16دٍضٌبِ   25/9/99 درصذ( 25ًورُ)  5 کتبی آزهَى هیبى ترم 

 -کتبی)تستی آزهَى پبیبى ترم

 تطریحی(

 14-16دٍضٌبِ  25/10/99 درصذ( 60ًورُ )  12

حضَر فؼبل در 

 کالس

 

 حضَرثبت 

پبسخ ٍ  درکالس

بِ سَاالت هطرح 

ضذُ درفَاصل 

ٍ ارائِ  کالس

 کٌفراًس

 14-16ّب دٍضٌبِ  ّر جلسِ درصد( 01) نمره  2

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:

 :ثبت حضَر در کالس، ػذم داضتي غیبت غیر هَجِ( )قَاًیي هَجَد در کالس را رػبیت کٌٌذ 

 پبسخگَیی داًطجَیبى در هببحث ٍ سَاالت هطرح ضذُ در کالس هجبزی 

 هطبلؼِ هطبلب ارائِ ضذُ ّرجلسِ ٍ اهبدگی برای کَیس 

 

 خذاهرادی                  احسبى  ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:  دکتر              اهیری   ًبم ٍ اهضبی هذرس: فبطوِ

    

 

 تَحیذ ًیب هحوذ رسَل داًطکذُ: اقبی EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل

 

 تبریخ ارسبل :                               99-6-10تبریخ ارسبل:                            10/6/99تبریخ تحَیل:  

 
 

 
 
 
 

  



                                      یّستِ ا یفراصَت ٍ کبربرد آًْب در پسضک یربرداریتصَجذٍل زهبًبٌذی درس     

 رٍز ٍ سبػت جلسِ :

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبریخ جلسِ

1 12/8/99 
 

 هعزفی درط، هٌاتع، هعزفی ًحَُ ارسؽیاتی، آؽٌایی تا

 هاّیت هفاّین اهَاج فزاصَت 

 

 خبًن اهیری

2 19/8/99 
 

 تا هکاًیغن فیشیکی ٍ ًحَُ تَلیذ اهَاج فزاصَت آؽٌایی

 

 خبًن اهیری

3 26/8/99 
 

 
 آؽٌایی تا اثز پیشٍ الکتزیک ٍ پاراهتزّای هَثز تز آى

 

 خبًن اهیری

4 3/9/99 
 

 آؽٌایی تا تزاعذیَعزّا ٍ اجشاء آى

 
 

 خبًن اهیری

5 10/9/99 
 

 آؽٌایی تا اهپذاًظ اکَعتیکی ٍ فاکتَرّای هزتثظ تا آى

  

 خبًن اهیری

6 17/9/99 
 

 آؽٌایی تا اًَاع هذ ّای تصَیزتزداری در عًََگزافی

 

 خبًن اهیری

7 24/9/99 
 

 آؽٌایی تا عَاهل هَثز تز کیفیت تصاٍیز عًََگزافی

 

 خبًن اهیری

8 1/10/99 
 

 آؽٌایی تا کارتزدّای درهاًی اهَاج التزاعًَذ

 

 خبًن اهیری

 
 

 




