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                                                               MRI یرثرداریتصَ یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیػٌَاى درض :  تىٌ

 شی پرتَؼٌبظیتىٌَلَترم ؼؽن   َظتِیپ یوبرؼٌبظ بىیهخبعجبى: داًؽجَ

 12-14جِ ٌ: ؼریثِ ظَاالت فراگ ییظبػت پبظخگَ  ٍاحذ(                               2:)ٍاحذ تؼذاد

 یریهذرض: فبعوِ اه                 (      99-00دٍم وعبلیً ،14-16جِ ٌارائِ درض:   )ؼ زهبى

 MRIیرثرداریتصَ یّب عتنیظ یىیسیٍ اصَل ف یهمغؼ ی: آًبتَهبزیً ػیٍ پ درض

 

 

                                                                 MRI یرترداریتصَ یٌیتال یّا ٍ جٌثِ ّا هیتىٌجام در پایاى درس فراگیراى وارترد ٍ اصَل اً ّذف ولی درض:

 هی آهَزًذ.در تررسی آًاتَهی ٍ تیواری سیستن ّای هختلف تذى 
 

 ّذاف ولی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یه ّذف(ا

 یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیتىٌاًجبم ثب اصَل ی ول هؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی .1

   MRI    یرثرداریتصَ

                                                              MRI فیسیه پبراهترّبی هْن هرٍر اجوبلی ثر .2

هَاد وٌتراظت زای تسریمی،  هَارد وبرثرد ٍ ػذم وبرثرد، رٍغ ّبی آهبدُ ظبزی ٍ تجَیسآؼٌبیی ثب  .3

 للجی یب تٌفعی Gating، اظتفبدُ احتوبلی از ظیعتن ّبی رفی وَیل ّبی هختلفهؼ

 

 آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح .4

 ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظتی رتصَیرثردا اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی ٍ وَیل ّب

 )ثررظی آًبتَهیه، خًَریسی ّب، ثؼذ از ػول جراحی، گَغ داخلی(زا در ثررظی هغس ٍ جوجوِ 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح  .5

هَاد وٌتراظت  وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك

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

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح  .6

وٌتراظت وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد 

 اٍرثیت ٍ ّیپَفیس    زا در ثررظی

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح  .7

 ثبفت ًرم گردى در ثررظیَیرثرداری وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تص

 



ری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًت   .8

صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد 

  وٌتراظت زا در ثررظی لفعِ ظیٌِ، هذیبظتیٌَم

 

ثررظی، اًتخبة صحیح  آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد .9

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت 

  زا در ثررظی ثبفت ظیٌِ

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح  .10

اهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبر

 زا در ثررظی ؼىن ٍ لگي) وجذ، ظیعتن صفراٍی، رٍدُ وَچه، لَزالوؼذُ، ولیِ ّب(

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح  .11

پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت  وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ

 زا در ثررظی ؼىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثبًِ، پرٍظتبت(

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح   .12

ىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍت

ؼبًِ، آرترٍگرافی غیر هعتمین  ،(TMJ)فىی زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل) هفصل ؼبًِ گیجگبّی

 ؼبًِ، ثررظی لعوت فَلبًی ثبزٍ.

بة صحیح آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخ .13

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت 

 زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل آرًج، ظبػذ، هچ دظت، اًگؽتبى، هفصل ّیپ راى.

اًتخبة صحیح آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی،  .14

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت 

زاًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لعوت تحتبًی هچ پب، تبًذٍى آؼیل، هچ پب، تَهَر  زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل

  .ٍ ػرٍق

جِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَ .15

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت 

تَهَرال، دیعه، ثررظی ضبیؼبت اظتخَاًی، پؽتی) -ظتَى هْرُ ای فمرات گردًی زا در ثررظی

 گی( آثعِ،ضبیؼبت ًخبػی گردى، ترٍهب، ؼىعت

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح  .16

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت 

تخَاًی، تَهَرال، دیعه، ظبورٍایلیبن )ثررظی ضبیؼبت اظ -زا در ثررظی ظتَى هْرُ ای فمرات ووری

 آثعِ،ضبیؼبت ًخبػی ، ترٍهب، ؼىعتگی(

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح   .17

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك هَاد وٌتراظت 

آئَرت  -ػرٍق دظت -ؼریبى ّبی ظبػذ -ؼریبى ّبی اًذام فَلبًی -گرافی ػرٍق گردىزا در آًصیَ

 ؼریبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی. -ؼریبى ّبی ولیَی -ؼىوی

 اّذاف ٍیصُ ثِ تفىیه اّذاف ولی ّر جلعِ:



 

 ّذف ولی جلعِ اٍل: 

ّب ٍ جٌجِ  هیتىٌبم ولی ثب اصَل اًج هؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی جلعِ اٍل:

  MRI    یرثرداریتصَ یٌیثبل یّب

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

 ( اّذاف درس را ضرح دّذ.1-1

 را تیاى وٌذ.MRI  یرترداریتصَ یٌیتال یّا ٍ جٌثِ ّا هیتىٌولی اًجام  (  اصَل2-1

 

                                                              MRI پبراهترّبی هْن فیسیه هرٍر اجوبلی ثرجلعِ دٍم:  

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

 ضرح دّذ.را  MRIاصلی فیسیه ( هفاّین 1-2

 ضرح دّذ.T1,T2.TR,TEزهاى ّای آسایص( 2-2

 تیاى وٌذ. فاوتَرّای ولی تْیٌِ سازی تصَیر را( 3-2

 ( هفاّین  ولی آرتیفىت ّای تصَیری را ضرح دّذ.4-2

 

ثب هَارد وبرثرد ٍ ػذم وبرثرد، رٍغ ّبی آهبدُ ظبزی ٍ تجَیس هَاد وٌتراظت زای آؼٌبیی جلعِ ظَم: 

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

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

 را تَضیح دّذ. MRI(  وارترد ٍ عذم وارترد آزهَى 1-3

 را ضرح دّذ. تجَیس هادُ وٌتراست تسریمیرٍش ّای آهادُ سازی ٍ ( 2-3

 اًَاع وَیل ّای هختلف را تطٌاسذ.( 3-3

 

 ،یهَرد ثررظ یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌبجلعِ چْبرم: 

 كیسرٍ ًىبت هرثَط ثِ ت یرثرداریتصَ یٍ پرٍتىل ّب یپبراهترّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیوَ حیاًتخبة صح

گَغ  ،یّب، ثؼذ از ػول جراح یسیخًَر ه،یآًبتَه یهغس ٍ جوجوِ )ثررظ یهَاد وٌتراظت زا در ثررظ

 (یداخل

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

هَرد  یىیآًاتَه ِیتا تَجِ تِ ًاح یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضعهفاّین ، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط ( 1-4

هَاد  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیٍ اًتخاب تّْا  لیوَ حیاًتخاب صح ،یتررس

 ضرح دّذ. (یگَش داخل ،یّا، تعذ از عول جراح یسیخًَر ه،یآًاتَه یهغس ٍ جوجوِ )تررس یوٌتراست زا در تررس
 

 

ی هَرد ثررظی، آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىجلعِ پٌجن: 

اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك 

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

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

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

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

 هَاد وٌتراست زا در تررسی هغس ٍ جوجوِ )تَهَر عصة ضٌَایی، لَب توپَرال، صرع(  ضرح دّذ.

 



 

ی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد آؼٌبیجلعِ ؼؽن: 

ثررظی، اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط 

 اٍرثیت ٍ ّیپَفیس  ثِ تسریك هَاد وٌتراظت زا در ثررظی

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی،  هفاّین، اصَل ٍ( 1-6

اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در 

 اٍرتیت ٍ ّیپَفیس را ضرح دّذ.  تررسی

 

 

 ،یهَرد ثررظ یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ یآؼٌبی جلعِ ّفتن:

ٍ ًىبت هرثَط ثِ  یرثرداریتصَ یٍ پرٍتىل ّب یپبراهترّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیوَ حیاًتخبة صح

 ثبفت ًرم گردى یهَاد وٌتراظت زا در ثررظ كیتسر

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ                    

هَرد  یىیآًاتَه ِیتا تَجِ تِ ًاح یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضعهفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط ( 1-7

هَاد  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ لیوَ حیاًتخاب صح ،یتررس

 ضرح دّذ. تافت ًرم گردى یوٌتراست زا در تررس

 
 

 

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

اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك 

                                                                                    هَاد وٌتراظت زا در ثررظی لفعِ ظیٌِ، هذیبظتیٌَم
 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

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

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

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

 

 

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

َط ثِ تسریك اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرث

 هَاد وٌتراظت زا در ثررظی ثبفت ظیٌِ
 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ 

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

ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ 

 ضرح دّذ. تررسی تافت سیٌِ

 

 

 

 

 



آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثررظی، : دّنجلعِ  

ًىبت هرثَط ثِ تسریك رّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍاًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهت

 وجذ، ظیعتن صفراٍی، رٍدُ وَچه، لَزالوؼذُ، ولیِ ّب(ثررظی ؼىن ٍ لگي)وٌتراظت زادرهَاد

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد ( 1-10 

رّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهت

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

 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد  جلعِ یبزدّن:

ًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثررظی، اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ ا

 ثِ تسریك هَاد وٌتراظت زا در ثررظی ؼىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثبًِ، پرٍظتبت(

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

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

اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در 

 تررسی ضىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثاًِ، پرٍستات( را ضرح دّذ.

 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد  جلعِ دٍازدّن: 

ثررظی، اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط 

، ؼبًِ، (TMJ)ثِ تسریك هَاد وٌتراظت زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل) هفصل ؼبًِ گیجگبّی فىی

 رٍگرافی غیر هعتمین ؼبًِ، ثررظی لعوت فَلبًی ثبزٍ.آرت
 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ        

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

رترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَی

، ضاًِ، آرترٍگرافی غیر هستمین ضاًِ، تررسی لسوت فَلاًی (TMJ)تررسی استخَاى ّا ٍ هفاصل) هفصل ضاًِ گیجگاّی فىی

 تازٍ را ضرح دّذ.

 
 

َرد آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هجلعِ ظیسدّن: 

ثررظی، اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط 

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

 ّیپ راى
 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط تا ( 1-13

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، اًگطتاى، هفصل ّیپ راى ضرح دّذ

 

 

 



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

ثررظی، اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط 

عوت تحتبًی هچ پب، ثِ تسریك هَاد وٌتراظت زا در ثررظی اظتخَاى ّب ٍ هفبصل زاًَ ٍ لیگبهٌت ّب، ل

 تبًذٍى آؼیل، هچ پب، تَهَر ٍ ػرٍق. 
 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

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

داری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرتر

 تررسی استخَاى ّا ٍ هفاصل زاًَ ٍ لیگاهٌت ّا، لسوت تحتاًی هچ پا، تاًذٍى آضیل، هچ پا، تَهَر ٍ عرٍق ضرح دّذ.

 
 

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

حیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك اًتخبة ص

پؽتی)ثررظی ضبیؼبت اظتخَاًی، تَهَرال،  -هَاد وٌتراظت زا در ثررظی ظتَى هْرُ ای فمرات گردًی

 دیعه، آثعِ،ضبیؼبت ًخبػی گردى، ترٍهب، ؼىعتگی( 

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

ن، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط  تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، هفاّی( 1-15

اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در 

ایعات استخَاًی، تَهَرال، دیسه، آتسِ،ضایعات ًخاعی گردى، ترٍها، پطتی)تررسی ض -تررسی ستَى هْرُ ای فمرات گردًی

 ضىستگی( را ضرح دّذ.

 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد جلعِ ؼبًسدّن: 

هرثَط ثررظی، اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت 

ظبورٍایلیبن )ثررظی ضبیؼبت  -ثِ تسریك هَاد وٌتراظت زا در ثررظی ظتَى هْرُ ای فمرات ووری

 اظتخَاًی، تَهَرال، دیعه، آثعِ،ضبیؼبت ًخبػی ، ترٍهب، ؼىعتگی(

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی،  هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط  تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ( 1-16

اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در 

ساورٍایلیان )تررسی ضایعات استخَاًی، تَهَرال، دیسه، آتسِ،ضایعات ًخاعی ، ترٍها،  -تررسی ستَى هْرُ ای فمرات ووری

 تطریح وٌذ.تگی( را ضىس

 

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

اًتخبة صحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهترّبی ٍ پرٍتىل ّبی تصَیرثرداری ٍ ًىبت هرثَط ثِ تسریك 

ػرٍق  -ؼریبى ّبی ظبػذ -اًذام فَلبًیؼریبى ّبی  -هَاد وٌتراظت زا در آًصیَگرافی ػرٍق گردى

 ؼریبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی. -ؼریبى ّبی ولیَی -آئَرت ؼىوی -دظت

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ

تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، هفاّین، اصَل ٍ تىٌیه ّای هرتثط  ( 1-17

ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در اًتخاب صحیح وَیل ّا 

 -ضریاى ّای ولیَی -آئَرت ضىوی -عرٍق دست -ضریاى ّای ساعذ -ضریاى ّای اًذام فَلاًی -آًژیَگرافی عرٍق گردى

 تطریح وٌذ.ضریاى ّای لگي ٍ اًذام تحتاًی را 
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                                                                                                   MRI یرثرداریتصَ یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیتىٌجذٍل زهبًجٌذی درض 

     14-16ؼٌجِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 27/10/99 
 

ولی تا  هعرفی درس، هٌاتع، هعرفی ًحَُ ارزضیاتی، آضٌایی

    یرترداریتصَ یٌیتال یّا ٍ جٌثِ ّا هیتىٌاصَل اًجام 

MRI   

 خبًن اهیری

2 4/11/99 
 

 خبًن اهیری                                                              MRI پاراهترّای هْن فیسیه هرٍر اجوالی تر

3 11/11/99 
 

آضٌایی تا هَارد وارترد ٍ عذم وارترد، رٍش ّای آهادُ 

سازی ٍ تجَیس هَاد وٌتراست زای تسریمی، هعرفی وَیل 

 Gatingّای هختلف، استفادُ احتوالی از سیستن ّای 

 للثی یا تٌفسی

 خبًن اهیری

4 18/11/99 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییضٌاآ

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیاتَهآً ِ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

 (یگَش داخل ،یّا، تعذ از عول جراح یسیخًَر

 خبًن اهیری

5 25/11/99 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر روایت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 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 ضٌَا یزا در تررس

 لَب توپَرال، صرع(  

 خبًن اهیری

6 2/12/99 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیا ٍضعت ییآضٌا

 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

 خبًن اهیری

7 9/12/99 
 

ر در داخل گاًتری تا تَجِ تِ آضٌایی تا ٍضعیت دّی تیوا

ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ 

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ 

تافت ًرم  ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی

 گردى

 خبًن اهیری

8 16/12/99 
 

تَجِ تا  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

 خبًن اهیری



 ٌَمیاستیهذ ٌِ،یلفسِ س یزا در تررس

9 23/12/99 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 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

 خبًن اهیری

10  

14/1/00 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 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 ستنیضىن ٍ لگي) وثذ، س یزا در تررس

 (اّ ِیوَچه، لَزالوعذُ، ول

 خبًن اهیری

11  

21/1/00 

آضٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ 

احیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ ً

اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرترداری ٍ 

ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی ضىن ٍ 

 لگي) غذد ولیَی، هثاًِ، پرٍستات(

 خبًن اهیری

12 28/1/00 
 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 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 ضاًِ  یزا در تررس

 ریغ یٍگراف(، ضاًِ، آرترTMJ)یفى یجگاّیگ

 تازٍ. یلسوت فَلاً یضاًِ، تررس نیهستم

 بًن اهیریخ

13 4/2/00 
 

تا تَجِ تِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

ّا ٍ  لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیًاح

ٍ  یرترداریتصَ یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیاًتخاب تْ

استخَاى  یهَاد وٌتراست زا در تررس كیًىات هرتَط تِ تسر

 پیت، اًگطتاى، هفصل ّّا ٍ هفاصل آرًج، ساعذ، هچ دس

  .اىر

 خبًن اهیری

14  

11/2/00 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

ّا،  گاهٌتیّا ٍ هفاصل زاًَ ٍ ل استخَاى یزا در تررس

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

 عرٍق.

 خبًن اهیری

15 
 

آضٌایی تا ٍضعیت دّی تیوار در داخل گاًتری تا تَجِ تِ  18/2/00

ًاحیِ آًاتَهیىی هَرد تررسی، اًتخاب صحیح وَیل ّا ٍ 

ری ٍ اًتخاب تْیٌِ پاراهترّای ٍ پرٍتىل ّای تصَیرتردا

 خبًن اهیری



ًىات هرتَط تِ تسریك هَاد وٌتراست زا در تررسی ستَى 

پطتی)تررسی ضایعات استخَاًی،  -هْرُ ای فمرات گردًی

تَهَرال، دیسه، آتسِ،ضایعات ًخاعی گردى، ترٍها، 

 ضىستگی(

16  

25/2/00 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یررسهَرد ت یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

 -یفمرات وور یستَى هْرُ ا یزا در تررس

تَهَرال،  ،یاستخَاً عاتیضا ی)تررس انیلیساورٍا

 (ی، ترٍها، ضىستگ یًخاع عاتیآتسِ،ضا سه،ید

 خبًن اهیری

17  

1/3/00 

تا تَجِ  یدر داخل گاًتر واریت یدّ تیتا ٍضع ییآضٌا

 لیوَ حیاًتخاب صح ،یهَرد تررس یىیآًاتَه ِیتِ ًاح

 یٍ پرٍتىل ّا یپاراهترّا ٌِیّا ٍ اًتخاب تْ

هَاد وٌتراست  كیٍ ًىات هرتَط تِ تسر یرترداریتصَ

اًذام  یّا اىیضر -عرٍق گردى یَگرافیزا در آًژ

آئَرت  -دست ٍقعر -ساعذ یّا اىیضر -یفَلاً

لگي ٍ اًذام  یّا اىیضر -یَیول یّا اىیضر -یضىو

 .یتحتاً
 

 خبًن اهیری

        ********************************************* 

 

 

 




