
 

 رحیمل رحمن ال سم اهلل اب 

 
 

             (MRI)تصَیرثرداریبلیٌی ظیعتن ّبی ٍ جٌجِ ّبی ثاصَل فیسیکی، تکٌیک ػٌَاى درض : 

 پیَظتًِبکبرؼٌبظی  مظَداًؽجَیبى ترم  هخبعجبى:

                       51-51جِ ؼٌدٍ  ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر:               ٍاحذ( 3)از ٍاحذ 57.1: ٍاحذ تؼذاد

                               ..-99تحصیلیظبل  دٍمًیوعبل  -( اٍل ّفت8ِ )ؼٌجِ ظِ 51-58 ٍ  دٍؼٌجِ 51-58ظبػت زهبى ارائِ درض: 

 فبعوِ اهیری هذرض:

 آًبتَهی همغؼی پیػ ًیبز: ض ٍدر

 

ٍ ّوچٌیي وارترد ٍ اصَل اًجام تىٌیه ّا  ٍ  MRIساختواى ٍ اجسا دستگاُ  درس فراگیراىدر پایاى  :ّذف کلی درض

 را هی آهَزًذ. MRIسیستن  جٌثِ ّای تالیٌی
 

 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا
 MRIستگاُ ّای د ارزشیاتی، آشٌایی تا ساختواى هعرفی ًحَُ درس، هٌاتع،هعرفی  .1

 

آشٌایی تا هَارد وارترد ٍ عذم وارترد، رٍش ّای آهادُ سازی ٍ تجَیس هَاد وٌتراست زای تسریمی، هعرفی وَیل  .2

 للثی یا تٌفسی Gatingّای هختلف، استفادُ احتوالی از سیستن ّای 

 

وَیل ّا ٍ آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح  .3

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی هغس ٍ 

 جوجوِ )تررسی آًاتَهیه، خًَریسی ّا، تعذ از عول جراحی، گَش داخلی(

 

اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، .4

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی هغس ٍ 

 جوجوِ )تَهَر عصة شٌَایی، لَب توپَرال، صرع(

 

صحیح وَیل ّا ٍ آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب  .5

   اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی

 اٍرتیت ٍ ّیپَفیس

 

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .6

تافت  ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای

 ًرم گردى

 

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .7



سریك هَاد وٌتراست زا در تررسی لفسِ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ ت

 سیٌِ، هذیاستیٌَم

 

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .8

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی تافت 

 سیٌِ

 

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .9

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی شىن ٍ 

 ولیِ ّا(لگي) وثذ، سیستن صفراٍی، رٍدُ وَچه، لَزالوعذُ، 

 

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .10

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی شىن ٍ 

 لگي) غذد ولیَی، هثاًِ، پرٍستات(

 

ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  آشٌایی تا .11

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی 

ر هستمین شاًِ، تررسی لسوت ، شاًِ، آرترٍگرافی غی(TMJ)استخَاى ّا ٍ هفاصل) هفصل شاًِ گیجگاّی فىی

 فَلاًی تازٍ.

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .12

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی 

 آرًج، ساعذ، هچ دست، اًگشتاى، هفصل ّیپ راى.استخَاى ّا ٍ هفاصل 

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .13

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی 

 اصل زاًَ ٍ لیگاهٌت ّا، لسوت تحتاًی هچ پا، تاًذٍى آشیل، هچ پا، تَهَر ٍ عرٍق.استخَاى ّا ٍ هف

آشٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ  .14

تراست زا در تررسی ستَى اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌ

)تررسی ضایعات استخَاًی، تَهَرال، دیسه، آتسِ،ضایعات ساورٍایلیان  -، ووریپشتی -هْرُ ای فمرات گردًی

 ًخاعی گردى، ترٍها، شىستگی(

 

 

 

 اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 

 ّذف کلی جلعِ اٍل:
 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

 MRIدظتگبُ ّبی ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب ظبختوبى هؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ جلعِ اٍل: 
 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

 اّذاف درس را شرح دّذ.( 1-1

 را تیاى وٌذ. MRIدستگاُ ّای  (  ساختواى ٍ اصَل فیسیىی حاون تر وارگرد 2-1

 



 

: آؼٌبیی ثب هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد، رٍغ ّبی آهبدُ ظبزی ٍ تجَیس هَاد کٌتراظت زای جلعِ دٍم 

 للجی یب تٌفعی Gatingتسریمی، هؼرفی کَیل ّبی هختلف، اظتفبدُ احتوبلی از ظیعتن ّبی 

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

 را تَضیح دّذ. MRIوارترد ٍ عذم وارترد آزهَى   (1-2

 آهادُ سازی ٍ تجَیس هادُ وٌتراست تسریمی را شرح دّذ.( رٍش ّای 2-2

 ( اًَاع وَیل ّای هختلف را تشٌاسذ.3-2

 

 

 ،یهَرد ثررظ یکیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب: ظَمجلعِ 

ٍ ًکبت هرثَط ثِ  یرثرداریتصَ یٍ پرٍتکل ّب یپبراهترّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیکَ حیاًتخبة صح

 ،یّب، ثؼذ از ػول جراح یسیخًَر ک،یآًبتَه یهغس ٍ جوجوِ )ثررظ یهَاد کٌتراظت زا در ثررظ كیتسر

 (یگَغ داخل

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

 یىیآًاتَه ِیتا تَجِ تِ ًاح یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع( هفاّین ، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط 1-3

ٍ ًىات هرتَط تِ  یرترداریتصَ یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس

گَش  ،یّا، تعذ از عول جراح یسیخًَر ه،یآًاتَه یهغس ٍ جوجوِ )تررس یهَاد وٌتراست زا در تررس كیتسر

 شرح دّذ. (یداخل
 

 

تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، : آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب چْبرمجلعِ 

اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثِ 

 تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی هغس ٍ جوجوِ )تَهَر ػصت ؼٌَایی، لَة توپَرال، صرع(

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

ای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد ( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه 5-4ّ

تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك 

 ذ.هَاد وٌتراست زا در تررسی هغس ٍ جوجوِ )تَهَر عصة شٌَایی، لَب توپَرال، صرع(  شرح دّ

 

 

: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، پٌجنجلعِ 

اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثِ 

 اٍرثیت ٍ ّیپَفیس تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-5

هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ 

 .اٍرتیت ٍ ّیپَفیس را شرح دّذ  تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی

 

 



 ،یهَرد ثررظ یکیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼآؼٌبیی  :ؼؽنجلعِ 

ٍ ًکبت هرثَط ثِ  یرثرداریتصَ یٍ پرٍتکل ّب یپبراهترّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیکَ حیاًتخبة صح

 ثبفت ًرم گردى یهَاد کٌتراظت زا در ثررظ كیتسر

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

 یىیآًاتَه ِیتا تَجِ تِ ًاح یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط 1-6

ٍ ًىات هرتَط تِ  یرترداریتصَ یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس

 شرح دّذ. تافت ًرم گردى یهَاد وٌتراست زا در تررس كیتسر

 
 

 

: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، ّفتنجلعِ 

اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثِ 

                                                                                    تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی لفعِ ظیٌِ، هذیبظتیٌَم

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-7

تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای 

 را شرح دّذ. تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی لفسِ سیٌِ، هذیاستیٌَم

 

 

: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، ّؽتنجلعِ 

ٍ ًکبت هرثَط ثِ  اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری

 تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی ثبفت ظیٌِ

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-8

رترداری ٍ ًىات هرتَط تِ هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَی

 شرح دّذ. تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی تافت سیٌِ

 

 

 

 

: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، ًْنجلعِ 

اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ًٍکبت هرثَط ثِ 

 تسریك هَادکٌتراظت زادرثررظی ؼکن ٍ لگي)کجذ، ظیعتن صفراٍی، رٍدُ کَچک، لَزالوؼذُ، کلیِ ّب(

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-9

ِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌ

 تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی شىن ٍ لگي) وثذ، سیستن صفراٍی، رٍدُ وَچه، لَزالوعذُ، ولیِ ّا(

 



 

دّن: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، جلعِ 

ب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثِ اًتخبة صحیح کَیل ّ

 تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی ؼکن ٍ لگي) غذد کلیَی، هثبًِ، پرٍظتبت(

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

َهیىی ( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًات1-10

هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ 

 تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی شىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثاًِ، پرٍستات( را شرح دّذ.

 

 

یِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، زدّن: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیبجلعِ 

اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثِ 

، ؼبًِ، (TMJ)تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل) هفصل ؼبًِ گیجگبّی فکی

 آرترٍگرافی غیر هعتمین ؼبًِ، ثررظی لعوت فَلبًی ثبز7ٍ

 ى داًشجَ لادر تاشذدر پایا

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-11

هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ 

، شاًِ، آرترٍگرافی (TMJ)ا ٍ هفاصل) هفصل شاًِ گیجگاّی فىیتسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی استخَاى ّ

 غیر هستمین شاًِ، تررسی لسوت فَلاًی تازٍ را شرح دّذ.

 
 

دّن: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد جلعِ دٍاز

پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثررظی، اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ 

ثِ تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل آرًج، ظبػذ، هچ دظت، اًگؽتبى، هفصل 

 ّیپ راى

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-12

هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ 

تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی استخَاى ّا ٍ هفاصل آرًج، ساعذ، هچ دست، اًگشتاى، هفصل ّیپ راى شرح 

 دّذ.

 

 

 

 

 

 

 



گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد دّن: آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل جلعِ ظیس

ثررظی، اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًکبت هرثَط 

ثِ تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل زاًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لعوت تحتبًی هچ پب، 

 تبًذٍى آؼیل، هچ پب، تَهَر ٍ ػرٍق7

 ر پایاى داًشجَ لادر تاشذد

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط  تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-14

هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ 

تخَاى ّا ٍ هفاصل زاًَ ٍ لیگاهٌت ّا، لسوت تحتاًی هچ پا، تاًذٍى آشیل، تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی اس

 هچ پا، تَهَر ٍ عرٍق شرح دّذ.

 
 

:  آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد جلعِ چْبردّن

یرثرداری ٍ ًکبت هرثَط ثررظی، اًتخبة صحیح کَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتکل ّبی تصَ

پؽتی)ثررظی ضبیؼبت اظتخَاًی،  -ثِ تسریك هَاد کٌتراظت زا در ثررظی ظتَى هْرُ ای فمرات گردًی

 تَهَرال، دیعک، آثعِ،ضبیؼبت ًخبػی گردى، ترٍهب، ؼکعتگی(

 در پایاى داًشجَ لادر تاشذ

( هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط  تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی 1-14

هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ 

)تررسی ضایعات  انیلیساورٍا -یوور پشتی، -تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی ستَى هْرُ ای فمرات گردًی

 استخَاًی، تَهَرال، دیسه، آتسِ،ضایعات ًخاعی گردى، ترٍها، شىستگی( را شرح دّذ.
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 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی

حعت  ظْن از ًورُ کل)ثر رٍغ آزهَى

 درصذ(

 ظبػت تبریخ

 51-58 ّب ؼٌجِدٍ ّر جلعِ درصد( 5)ًورُ 5 ؼفبّی کَئیس

 51-58 ؼٌجِدٍ ّر جلعِ درصذ( 1ًورُ ) 5 کتجی کَئیس

 -کتجی)تعتی ترم آزهَى هیبى 

 تؽریحی(

 53:33-51:33  ؼٌجِ 33/5/33 درصذ( 11ًورُ)  1

 -کتجی)تعتی آزهَى پبیبى ترم

 تؽریحی(

ظِ ؼٌجِ ّب ٍ  51/1/33 درصذ( 13ًورُ)  51

 51-58ّب ؼٌجِ دٍ

حضَر فؼبل در 

 هجبزی کالض

 حضَرثجت 

پبظخ ٍ  درکالض

هغرح ثِ ظَاالت 

ؼذُ درفَاصل 

ٍ ارائِ  کالض

 ظویٌبر

  ّر جلعِ درصذ( 53ًورُ) 1

 

 همررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 ٌٌػذم داؼتي غیجت غیر هَجِ(ذ: ثجت حضَر در کالضلَاًیي هَجَد در کالض را رػبیت ک ، 

 هجبزی کالض هجبحث ٍ ظَاالت هغرح ؼذُ درداًؽجَیبى در  پبظخگَیی 

  ِؼذُ ّرجلعِ ٍ اهبدگی ثرای کَیسهغبلؼِ هغبلت ارائ 

 

 

 

 

   ًبم ٍ اهضبی هذرض:  فبعوِ اهیری      

 

  صبلح صبلحی رّبثیًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: دکتر 

 

      

 البی هحوذ رظَل تَحیذ ًیب داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 

 تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :                     11/53/99:      تبریخ تحَیل



 (MRIاصَل فیسیکی، تکٌیک ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی ظیعتن ّبی تصَیرثرداری)جذٍل زهبًجٌذی درض 

 51-58دٍؼٌجِ         ّفتِ اٍل( 8)   51-58ظِ ؼٌجِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

 هذرض جلعِهَضَع ّر  تبریخ جلعِ

1 11/12/99 
 

هعرفی درس، هٌاتع، هعرفی ًحَُ ارزشیاتی، آشٌایی تا اصَل 

 MRIفیسیىی دستگاُ ّای 

 

 خبًن اهیری

2 12/12/99 
 

آهادُ  یتا هَارد وارترد ٍ عذم وارترد، رٍش ّا ییآشٌا

 یهعرف ،یمیتسر یهَاد وٌتراست زا سیٍ تجَ یساز

 یّا ستنیاز س یهختلف، استفادُ احتوال یّا لیوَ

Gating یتٌفس ای یللث 

 یریخانم ام

3 18/12/99 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

 ه،یآًاتَه یهغس ٍ جوجوِ )تررس یزا در تررس

،یّا، تعذ از عول جراح یسیخًَر یگَش داخل  ) 

 یریخانم ام

4  

19/12/99 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

 ،ییهغس ٍ جوجوِ )تَهَر عصة شٌَا یزا در تررس

 (لَب توپَرال، صرع

 یریخانم ام

5  

25/12/99 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

سیپَفیٍ ّ تیاٍرت  یزا در تررس  

 یریخانم ام

6 16/1/00 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

تافت ًرم گردى یزا در تررس  

 یریخانم ام

7 23/1/00 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

ٌَمیاستیهذ ٌِ،یلفسِ س یزا در تررس  

 یریخانم ام



8  

30/1/00 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

ٌِیتافت س یزا در تررس  

 یریخانم ام

9 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا 6/2/00

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

رٍدُ  ،یصفراٍ ستنیشىن ٍ لگي) وثذ، س یزا در تررس

اّ ِیوَچه، لَزالوعذُ، ول ) 

 یریخانم ام

10  

13/2/00 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

هثاًِ،  ،یَیشىن ٍ لگي) غذد ول یزا در تررس

 (پرٍستات

 یریخانم ام

11 
 

20/2/00 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

استخَاى ّا ٍ هفاصل) هفصل شاًِ  یزا در تررس

یفى یجگاّیگ (TMJ)  ریغ یٍگراف، شاًِ، آرتر

تازٍ یلسوت فَلاً یشاًِ، تررس نیهستم . 

 یریخانم ام

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا 27/2/00 12

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

استخَاى ّا ٍ هفاصل آرًج، ساعذ، هچ  یزا در تررس

اىر پیدست، اًگشتاى، هفصل ّ . 

 یریخانم ام

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا 3/3/00 13

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

ّا،  گاهٌتیاستخَاى ّا ٍ هفاصل زاًَ ٍ ل یزا در تررس

هچ پا، تَهَر ٍ  ل،یآش اًذٍىهچ پا، ت یلسوت تحتاً

 .عرٍق

 یریخانم ام

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآشٌا 10/3/00 14

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یریخانم ام



 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

ی، پشت -یفمرات گردً یستَى هْرُ ا یزا در تررس

 ،یاستخَاً عاتیضا ی)تررس انیلیساورٍا -یوور

گردى، ترٍها،  یًخاع عاتیآتسِ،ضا سه،ید رال،تَهَ

 )یشىستگ
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