
 



 تعالي بسمه
 پیراپزشكيدانشكده  -لرستان شكيزپدانشگاه علوم 

 MRIسیستمهای تصویربرداری اصول فیزیكي  (Course Plan)طرح درس 

 

 MRIاصول فیزیكي سیستمهای تصویربرداری  نام درس:

 نظري واحد 2    :تعداد واحد

                             پنجم پرتوشناسی دانشجويان ترم       : مخاطبان

 -     :پیش نیاز

 99-96اول نيم سال   تحصیلي(: لنیم سااری )ززمان برگ

 محمود رسولی  :نام استاد یا هماهنگ كننده درس

 

 :)موضوع یا موضوعات اساسي، اهمیت درس، چگونگي چارچوب مباحث( شرح مختصری از درس

 

يماري سيستمهاي مختلف بدن و پيچيدگيهاي قابل مالحظه آن در تشخيص ب  MRIبا توجه به اهميت و نقش ويژه سيستم تصويربرداري 

ل فيزيکی و جزييات کارکرد اين سيستم ، پروتکل ها و عوامل موثر بر تشکيل تصوير، کيفيت جاب می نمايد که دانشجويان با اصواي

گونه که متناسب با رشته آن MRI يکفيزپايه اي  یاصول علم تالش می گرددطی اين واحد درسی  .تصوير و آرتيفکتها و ... آشنا گردند

خواهد  ارائه درس عمدتاً به شکل سخنرانی توأم با پرسش و پاسخ شجويان اين رشته آموزش داده شود.باشد، به دان تکنولوژي پرتوشناسی

  بود.

 

 هدف كلي درس:
  MRIحاکم بر کارکرد سيستمهاي تصويربرداري فيزيکی  آشنايی با ساختمان و اصول

 

 تاری:اهداف رف
 آشنا گردد. MRI و کاربرد آن دربا مفهوم علم فيزيک  دانشجو بايد (1

  گيرد.را فرا و امواج الکترومغناطيس  ذره اي  مفاهيم فيزيک نور  دانشجو بايد (2

  را شرح دهد. ساختار اتم، هسته و اعداد کوانتايیدانشجو بايد  (3

 آشنايی کاملی پيدا نمايد. MRIصويربرداري سيستمهاي ترا فراگيرد و با   MRIمبانی فيزيکی  دانشجو بايد (4

 

 ، تمرين گروهی، پرسش و پاسخسخنرانی  )های( تدریس:شیوه

 کامپيوتر، ويديو پروژکتوروايت برد، آموزشي:  ()و یا موادی هارسانه

  8-01شنبه ساعتيک: درس هارائزمان 



 



 پيراپزشکی 808کالس شماره  برگزاری درس: مكان 

 :ها و زمان سنجش و ارزشیابي دانشجوروش
 

 نمره روش

 0 ارزیابي مستمر 

 09 آزمون پایان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:

انتظار می رود اطالعات دانشجويان همپاي مطالب مطرح . يد )ارزيابی مستمر(آل پرسش و پاسخ به عمل میبهر جلسه از مطالب جلسه ق.

  باشد.شده تا آن زمان 
 

 :منابع و مواد آموزشي مورد استفاده
 :منبع اصلی 

MRI : The Basics   تاليف اچ. ري. هاشمی  ترجمه دکتر مجمد علی عقابيان 

 :منبع کمکی 

 کتب آم آر آي انواع 
 

 زمان بندی و موضوعات درس

 موضوع تاریخ جلسه

 MRIمفاهيم پايه معارفه، بيان طرح درس، مقدمه و  20/6/99 اول

 اعداد کوانتايی، اسپين، ممان دوقطبی مغناطيسی، اتم در ميدان مغناطيسی، رزونانس، پالس راديويی   28/6/99 مدو

 MRIطبقه بندي مواد مغناطيسی، انواع مگنتها در  4/7/99 سوم

 *T1,T2, T2زمانهاي آسايش  00/7/99 چهارم

 TR,TE,T1 weigthing,T2 weighting , PD weighting 08/7/99 پنجم

 کنتراست بافت ، کاربردهاي بالينی، سکانسهاي پالسی 29/7/99 ششم

 اشباع ، اشباع جزئی، بازيافت معکوس 2/8/99 هفتم

 اسپين اکو 9/8/99 هشتم

 بررسی مختصر تبديل فوريه، تشکيل تصوير 06/8/99 نهم

 گراديان انتخاب مقطع يا برش 28/8/99 دهم



 



 کدگذاري فاز 7/9/99 ميازده

 کدگذاري فرکانس 04/9/99 مزدهدوا

 MRIبررسی پردازش سيگنال در  20/9/99 مسيزده

 ، بهينه سازي پارامترها (FOV)، ميدان ديد  Kفضاي داده ها، فضاي  28/9/99 مچهارده

 MRIآرتيفکتها در  9/01/99 پانزدهم

 (… ,Flair)تکنيکهاي فرونشانی سيگنال بافت  02/01/99 شانزدهم

 MRIآنژيوگرافی در  09/01/99 مفدهه

 


