
  

  طراحي پيشگام تدريس  ))  جدول( ( 
                                                                            

 ٥ترم  تكنولوژي پرتوشناسي فراگير : وهگر        MRIاصول فيزيكي سيستم هاي تصويربرداري      : عنوان درس 
 محمد كشتكاردكتر  نام استاد :                                                           ١٤٠٠- ١٤٠١اول     نيمسال :

    واحد تئوري  ٢تعداد واحد :           ١٠-١٢ شنبهدو روز برگزاري كالس  :
  

  اهداف  جلسات  موضوع   نحوه برگزاري كالس *   جلسه 
  آفالين اول  

  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه

 _جايابي  _ا برقراري ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازه

  تعيين اهداف 

  اسپين پروتون را توضيح دهد. -  MRI هياصول اول   آفالين دوم 

  را توضيح دهد. ممان دو قطبي مغناطيسي-

  عدد كوانتوم اسپيني را توضيح دهد.-

  معادله الرمور را بيان كند.- پالس راديويي و تشديد   آفالين سوم

  دهد.  ل توضيحرا كام  تاثير اعمال پالس راديويي بر پروتون-

  را توضيح دهد.  مفهوم رزونانس-

  مفهوم زمان آسايش را توضيح دهد. - و روابط آنها  T1,T2,PD شي آسا يها زمان  آنالين  چهارم

  را توضيح دهد.T1,T2 زمان آسايش -

  عوامل موثر بر ناهمفازي پروتون ها را شرح دهد. -

- FID  .را توضيح دهد  

  را شرح دهد. 2T*زمان اسايش  -

را بيان كند و تاثير آن بـر شـدت سـيگنال و وزن   TR  مفهوم-  و كنتراست بافت TRو  TEآشنايي با مفاهيم   آفالين جم نپ

T1 .را توضيح دهد  

را 2T*و  T1را بيــان كنــد و تــاثير آن بــر وزن  TEمفهــوم  -

  توضيح دهد.

  را شرح دهد.  PDمفهوم كنتراست   -

  ر شرح دهد.را در كنتراست تصوي TRو  TEتاثير مقادير   -

  م اشباع را بداند.مفهو- آشنايي با مفاهيم اشباع و اشباع جزئي  آفالين ششم

  اشباع جزئي را توضيح دهد. -

وزن تصاوير با استفاده از سكانس اشـباع و اشـباع جزئـي را   -

  شرح دهد.

  سكانس اسپين اكو را شرح دهد.- آشنايي با سكانس اسپين اكو  آفالين هفتم

را در كنتراست سكانس اسپين اكـو شـرح   TRو    TEمقادير  -

 دهد.

  را توضيح دهد. ي بازيافت معكوسسكانس پالس- بازيافت معكوس   آنالين  هشتم

را   معادله شدت سيگنال در سكانس پالسي بازيافت معكـوس-

  توضيح دهد.

 را توضيح دهد.  نقطه خنثي-

  توضيح دهد. رد سري فوريه راو كارب مفهوم  - آشنايي با مفهوم تبديل فوريه و تشكيل تصوير   آفالين نهم

  را توضيح دهد.  MRIنحوه تشكيل تصوير در -

  را توضيح دهد  MRIدر  تشكيل تصوير در   عوامل موثر -



  

  با گراديان مغناطيسي و كويل هاي گراديان آشنا باشد.- انتخاب مقطع   آفالين دهم 

 گراديان انتخاب مقطع را شرح دهد.-

  را شرح دهد. نحوه كدگذاري فاز - ري فركانس و فازايي، كدگذاكدگذاري فض  آفالين يازدهم 

  نحوه كدگذاري فركانس را شرح دهد. -

  آشنا باشد. Kبا فضاي داده ها و فضاي  -  Kآشنايي با فضاي   آنالين  دوازدهم 

  را شرح دهد.  Kنحوه پر شدن خطوط فضاي  -

  را توضيح دهد.  ان ديدمفهوم ميد- ميدان ديد، بهينه سازي پارامترها   آفالين سيزدهم 

  پارامترهاي موثر بر كيفيت تصوير را نام ببرد. -

ت تصوير  با نحوه تاثير هر يك از پارامترهاي موثر بر كيفي-

 . آشنا باشد.

را نام   MRIآرتيفكت را تعريف كند و انواع آرتيفكت در -  MRIدر   ها فكتيآرت  آفالين چهاردهم 

  ببرد. 

  را توضيح دهد. علت ايجاد هر يك از آرتيفكت ها-

  را شرح دهد. روش كاهش هر آرتيفكت-

  را توضيح دهد. اكو  سكانس پالسي گراديان- آشنايي با سكانس اسپين اكوي سريع گراديان اكو   آفالين پانزدهم

  سكانس پالسي گراديان اكو و اسپين اكو را مقايسه كند. -

  را شرح دهد.  ETLمفهوم   -

  انواع تكنيك هاي فرونشاني سيگنال بافت را شرح دهد. - ي سيگنال بافتتكنيك هاي فرونشان  آنالين  شانزدهم 

  را توضيح دهد.  هر يك از روش هاي فرونشاني بافت-

  ين تكنيك ها اشنا باشد.با كاربردهاي كلينيكي ا-

) و آنژيوگرافي در  flowآشنايي با پديده جريان (  آفالين  هفدهم

MRI  

  جريان را شرح دهد.پديده -

  آشنا باشد. MRIافي در با آنژيوگر-

آنزيـوگرافي و پرفيـوژن  MRمواد كنتراست مورد استفاده در -

  بافت ها را شرح دهد.

  تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو  ارزشيابي تراكمي  حضوري   هجدهم 

 
  آنالين / آفالين / حضوري  

 



  

  طرح جامع تدريس  

  (Course Plan)    
  

 پنج ترم   تكنولوژي پرتوشناسي گروه فراگير :    MRIربرداري  اصول فيزيكي سيستم هاي تصوي   س :عنوان در 

  محمد كشتكاردكتر نام استاد :                                                                ١٤٠٠-١٤٠١اول   نيمسال :

  -  :  پيشنياز                                                                                 واحد تئوري ٢ تعداد واحد :

   هدف كلي درس : 

    MRI  يربرداريتصو  يها  ستميحاكم بر س  يكيزيبا ساختمان و اصول ف  ييآشنا

  :اهداف ويژه 

  در خاتمه دوره قادر باشند: يستيبا انيدانشجو

  دهد.طرز ايجاد ميدان مغناطيسي و شدت ميدان مغناطيسي را توضيح    - ١

  و هسته را توضيح دهد و باهم مقايسه كند. ممان زاويه اي الكترون   - ٢

  ) و نسبت ژيرو مغناطيسي را بيان كند.MDMممان دوقطبي مغناطيسي هسته (  - ٣

  فركانس الرمور و حركت تقديمي پروتون ها را توضيح دهد.   - ٤

  ضيح دهد.انرژي پروتون و تغييرات آن بر اثر ارسال امواج راديويي را تو  - ٥

  يسي را بشناسد.بردار برايند مغناط  - ٦

  جريان القايي آزاد و علت ايجاد آن را در سيم پيچ گيرنده توضيح دهد.  - ٧

٨ -  T1,T2, T2.را تعريف كند و تفاوت آنها را توضيح دهد *  

  يان نمايد.مواد ديامغناطيس، پارامغناطيس و فرومغناطيس را تعريف كند و كاربرد آنها در ام آر آي را ب   - ٩

  و تاثير تنظيم آنها در تصويربرداري ام آر آي را توضيح دهد. TEو  TRزمان هاي   - ١٠

  پديده اشباع و اشباع جزئي را تعريف كند و كاربرد آنها را توضيح دهد.  - ١١

  روش حذف چربي را بيان نمايد.  - ١٢

  را توضيح دهد. Flip Angleو زاويه انحراف  TR ،TEعوامل ايجاد كنتراست تصوير مانند   - ١٣

  را بيان كند. Proton Densityو چگالي پروتوني  T1 ،T2عوامل كنتراست زا و اثر آن بر گرايش تصويري تغييرات   - ١٤

نخاعي و خونريزي ها را بــر اســاس - بعضي از كاربردهاي كلينيكي مانند كنتراست چربي، آب، ماده خاكستري و سفيد مغز، مايع مغزي  - ١٥

  توضيح دهد. T1,T2زمان هاي 

  و نحوه توليد ميدان مغناطيسي در هر سه نوع را توضيح دهد. MRIانواع دستگاه   - ١٦

  انواع سيم پيچ هاي فرستنده، گيرنده، سطحي، تنه و سر را توضيح دهد.  - ١٧

  را توضيح دهد. MRIتبديل فوريه و نقش آن در تصويربرداري   - ١٨

  را توضيح دهد.تشكيل تصوير بر اساس گراديان هاي مختلف   - ١٩

  از سيگنال و فضاي داده ها و نحوه پر شدن آن را توضيح دهد. نمونه برداري  - ٢٠

  مفهوم كلي پردازش سيگنال را توضيح دهد.  - ٢١



  

  مراحل تشكيل تصوير را شرح دهد.  - ٢٢

  قانون نايكوئيست را توضيح دهد.  - ٢٣

  توضيح دهد.و مشخصات آن را  Kو ديجيتالي شدن داده ها در فضاي  Kفضاي   - ٢٤

  ه و ثانويه اسكن را به تفكيك بيان كنند.پارامترهاي اولي  - ٢٥

٢٦ -  SNR .را تعريف كند و عوامل موثر بر آن را توضيح دهد  

  را بيان كند. SNRپهناي باند را تعريف  و اثر آن بر   - ٢٧

٢٨ -  SNR  بعدي مقايسه كند. ٢بعدي را با تصاوير  ٣در تصويربرداري  

  ا توضيح دهد و تفاوت آن با توالي پالس اكوي معمولي توضيح دهد.ف توالي پالس اسپين اكوي سريع رقسمت هاي مختل  - ٢٩

  كاربردهاي توالي پالس اسپين اكوي سريع و معايب آن را بيان كند.  - ٣٠

  توالي هاي ارسال پالس و كاربرد هاي آنها و مزايا و معايب هريك را بيان نمايد.  - ٣١

  را توضيح دهد. MRIروش آنژيوگرافي در   - ٣٢

  را توضيح دهد. MRIرا تعريف كند و منشا آرتيفكت در  آرتيفكت   - ٣٣

  را توضيح داده و روش هاي حذف هريك را بيان نمايد. MRIانواع مختلف آرتيفكت در   - ٣٤

  

  : روش تدريس 

  بهمراه پرسش و پاسخ يو بصر يسمع ليبا استفاده از وسا يسخنران

   لگوي تدريس :ا
  پيش سازمان دهنده

  : ف و تكاليف دانشجووظاي

  
  حضور در كالس هاي آنالين-انجام تكالبف در موعد مقرر-آموزشي  ديدن محتواهاي

  

   :  روش ارزشيابي دانشجو
  نمره از بيست   فعاليت   رديف

  ٣  انجام تكاليف در سامانه نويد در زمان مقرر  ١

  ١  آزمون هاي كالسي در سامانه نويد  ٢

  ١  هاي مجازي حضور در كالس  ٣

  ٥  امتحان ميان ترم  ٤

  ١٠  مامتحان پايان تر  ٥

٦      

  

  

  منابع مطالعه : 

  منابع اصلي:
1- Ray H Hashemi, William G Bradley Jr, Christofer J Lisanti. MRI The Basics. Lippincott Williams & 

Wilkins 

 منابع فرعي 

2- Peggy Woodward, Roger Freimarck. MRI for Technologists. McGraw-Hill Inc 
3- Catherine Westbrook. MRI in Practice. Blackwell Science 



  

  

  توضيحات:

  كالسي اعالم شده از طرف امور كالس ها و امتحانات برگزار خواهد گرديد. برنامه همان روز كالس هاي آفالين در  

 برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتالس ها و امتحانات در كالس هاي آنالين طبق برنامه كالسي اعالم شده از طرف امور ك  
  


