به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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هدف کلی :آؿٌبیی ثب ٍیظگی ّب ،ػبخشوبى فیضیکی ؿیویبیی اًَاع هَاد کٌششاػز صای هَسد اػشفبدُ دس سلَیشثشادسی دضؿکی ٍ
کبسثشد آًْب
شرح درس :دس ایي دسع ،داًـجَیبى ثب خَاف فیضیکی ؿیویبیی اًَاع هَاد کٌششاػز صای هَسد اػشفبدُ دس سکٌیک ّبی هخشلف
سلَیشثشادسی دضؿکی اصجولِ سادیَلَطی ،MRI ،ػًََگشافی ،هَاسد اػشفبدُ ٍ ػذم اػشفبدُ ٍ دٍص هلشفی آًْب آؿٌب هی گشدد.
هیبى سشم 7 :آرس سب اًشْبی جلؼِ 6

برنامه هفتگی
ؿٌجِ ّب 14- 16

میان ترم  6نمره
پایان ترم  12نمره
فعالیت کالسی  2نمره

ساعت امتحان تاریخ امتحان دوره آموزشی
10:00

1395/11/04

سٍصاًِ

گروه آموزشی

دانشکده گروه درس

سکٌَلَطی دشسَؿٌبػی دیشادضؿکی

1

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :شنبه ها  14- 16گروه :دشسَؿٌبػی

9026
محل برگساری :کالع  5دضؿکی
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جلسه :اٍل
موضوع جلسه :هقذهِ ای ثش هَاد حبجت ٍ کبسثشد آًْب دس سلَیشثشادسی دضؿکی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت سا سؼشیف کٌذ
 - 2اّویز ٍ جبیگبُ فؼلی اػشفبدُ اص هَاد حبجت سا ثذاًذ
 - 3دلیل اػشفبدُ اص هَاد حبجت سا دسک کٌذ.
 - 4سبسیخچِ حیدا یؽ ٍ سکبهل هَاد کٌششاػز ٍکبسثشد آى دس دشسًَگبسی سا ثذاًذ.

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هقذهِ ای دس هَسد داًؼیشِ ّبی عجیؼی سلبٍیش سادیَلَطی ٍ کٌششاػز  30دقیقِ
 - 2هَاد حبجت سؼشیف ٍ ًقؾ آًْب دس ایجبد کٌششاػز ثحث هی ؿَد  20دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - - 3اّویز ٍ جبیگبُ فؼلی اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس سلَیشثشداسی 20دقیقِ
 - 4سبسیخچِ حیدا یؽ ٍ سکبهل هَاد کٌششاػز ٍکبسثشد آى دس دشسًَگبسی 20دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیشًذُ

الضاهی هی ثبؿذ )
آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه2 :
موضوع جلسه :سقؼین ثٌذی ٍ ٍیظگی ّبی کلی هَاد کٌششاػز
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1سقغیم ثٌذی کلی هَاد حبجت اص ًظش هثجز ٍ هٌفی سا ثذاًذ
ٍ - 2یظگی ّبی هَاد حبجت هثجز ٍ هٌفی سا یبد ثگیشد
 - 3خلَكیبر هَاد حبجت ایذُ آل سا ثذاًذ
 - 4ػلز ایجبد کٌششاػز ثیي ثبفز ّب ٍ هَاد کٌششاػز هٌفی سا ثذاًذ.
 - 5ػلز ایجبد کٌششاػز ثیي ثبفز ّب ٍ هَاد کٌششاػز هثجز سا ثذاًذ.

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼِ قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی هَاد حبجت ٍ ٍیظگی ّبی ّش دػشِ  20دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ خلَكیبر هَاد حبجت ایذُ آل ٍ ٍیظگی ّبیی هثل ٍیؼکَصیشِ ٍ  30...دقیقِ
 - 4سذسیغ سًٍذ ایجبد کٌششاػز ثیي ثبفشْب ٍ هَاد حبجت هثجز ٍ هٌفی  20دقیقِ
 - 5خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه3 :
موضوع جلسه :فیضیک اػشفبدُ اص هَاد حبجت
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1فیضیک سـکیل سلَیش دس سادیَلَطی سا ثـٌبػٌذ
 - 2اثش فَسَالکششیک ٍ کبهذشَى دس ثشخَسد دشسَّب ثب هَاد سا ثذاًذ
 - 3حذاقل اًشطی دس فَسَالکششیک ٍ اثش افضایؾ اًشطی دشسَ ٍ ػذد اسوی هبدُ جبرة سا ثذاًذ
 - 4اثش جزة لجِ ّبی  ... ٍ L ٍ kسا ثذاًذ ٍ دسک کٌذ.
 - 5لجِ  kثبسین ٍ یذ ٍ ػذد اسوی آًْب سا ثذاًذ.
ً - 6قؾ لجِ  ٍ kاػشفبدُ آى دس سٌظین ؿشایظ اکؼذَطس دس سٍؽ ّبی ثب هَاد حبجت دسک کٌذ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2فیضیک سـکیل سلَیش  20دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3اثش فَسَالکششیک  .کبهذشَى 30دقیقِ
 - 4جزة لجِ  ٍ Kکبسثشد آى دس سکٌیک ّبی ثب هَاد حبجت  20دقیقِ
 - 5خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه4 :
موضوع جلسه :سقؼین ثٌذی ٍ سَلیذ هَاد حبجت
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت آلی ٍ هؼذًی سا ثذاًذ
 - 2اًَاع هَاد حبجت آلی سا ثذاًذ
 - 3اًَاع هَاد حبجت هؼذًی سا ثذاًذ
 - 4خلَكیبر ّش کذام اص دػشِ ّبی ثبال سا ثـٌبػٌذ
 - 5هَاد حبجت یذ داس سا ثـٌبػذ ٍ قؼوز ّبی هلکَل آًْب ٍ سًٍذ سَلیذ آًْب سا ثـٌبػذ
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی هَاد حبجت ٍ ٍیظگی ّبی ّش دػشِ  20دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ خلَكیبر هَاد حبجت ایذُ آل ٍ ٍیظگی ّبیی هثل ٍیؼکَصیشِ ٍ  20...دقیقِ
 - 4سذسیغ سًٍذ ایجبد کٌششاػز ثیي ثبفشْب ٍ هَاد حبجت هثجز ٍ هٌفی  20دقیقِ
 - 5هَاد حبجت ػذین داس ٍ هگلَهیي داس ٍ کبسثشد ٍ هضایب ٍ هؼبیت ّش کذام  10دقیقِ
 - 6خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )
سکبلیف یبدگیشًذُ

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم
آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه5 :
موضوع جلسهٍ :یظگی ّب ٍ ایوٌی هَاد حبجت
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

ٍ - 1یظگی ّبی دقیق ٍ هَثش دس دبػخ ّب ٍ سحول آًْب سَػظ ثذى سا ثـٌبػذ
 - 2هیضاى ایي هشغیشّب دس اًَاع هخشلف هَاد حبجت سا ثذاًذ ٍ دس دػشِ ّبی هخشلف هقبیؼِ
کٌذ.
 - 3اػبع هیضاى ػویز ٍ ایوٌی هَاد کٌششاػز صا سا ثذاًذ
 - 4خَاف ٍ ٍیظگی ّبی هَاد کٌششاػز یًَی ٍ غیش یًَی سا هقبیؼِ کٌذ.

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ٍ ؿشح اػوَالسیشِ ٍ سبثیش آى ثش اثشار هَاد حبجت  10دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ ٍ ؿشح یًَیؼیشِ ٍ سبثیش آى ثش اثشار هَاد حبجت  10دقیقِ
 - 4سذسیغ ٍ ؿشح ٍیؼکَصیشِ ٍ سبثیش آى ثش اثشار هَاد حبجت  10دقیقِ
 - 5سذسیغ ٍ ؿشح ًَح هلح هَاد حبجت ٍ سبثیش آى ثش اثشار  10دقیقِ
 - 6سذسیغ ٍ ؿشح حاللیز هَاد حبجت ٍ سبثیش آى ثش اثشار  10دقیقِ
 - 7سذسیغ ٍ ؿشح سؼذاد یذ ٍ آصاد ػبصی ّیؼشبهیي ٍ سبثیش آى ثش اثشار هَاد حبجت  10دقیقِ
 - 8سذسیغ ٍ ؿشح ثبًذ ثِ دشٍسئیي ٍ سبثیش آى ثش اثشار هَاد حبجت  10دقیقِ
 - 9خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه6 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػیؼشن گَاسؿی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػیؼشن گَاسؿی ؿبهل سادیَگشافی ّبی سخللی ٍ ػی سی
اػکي سا ثـٌبػذ.
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ ػذم اػشؼوبل ّش کذام سا ثذاًذ.
ٍ - 3یظگی ّبی فیضیکی ٍ حجن ٍ غلظز هَسد اػشفبدُ دس ّش آصهَى سا ثذاًذ
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ خلَفیار ظبّشی ٍ آهبدُ کشدى ػَلفبر ثبسین  10دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ هَادی کِ ثِ ػَلفبر ثبسین اضبفِ هی ؿَد  5دقیقِ
 - 4سذسیغ ػلل اػشفبدُ اص ػَلفبر ثبسین دس سلَیش ثشداسی ّبی ػیؼشن گَاسؿی  5دقیقِ
 - 5سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل ػَلفبر ثبسین  10دقیقِ
 - 6سذسیغ ػَاسم اػشفبدُ اص ػَلفبر ثبسین  10دقیقِ
ی  10دقیقِ
 - 7سذسیغ ًکبر سکيیکی ٌّگبم اػشفبدُ اص هبدُ حبجت ػَلفبر ثبس م
 - 8سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ػَلفبر ثبسین ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس آصهًَْبی
هخشلف 10دقیقِ
 - 9سذسیغ هَاسد اػشفبدُ ٍ ػذم اػشفبدُ اص هَاد حبجت هحلَل دس آة ٍ حجن ٍ غلظز هَسد
اػشفبدُ دس آصهَى ّبی ػیؼشن گَاسؿی  10دقیقِ
 - 10خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه7 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس دػشگبُ ادساس ی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس دػشگبُ ادساسی ؿبهل سادیَگشافی ّبی سخللی ٍ ػی سی
اػکي سا ثـٌبػذ.
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ ػذم اػشؼوبل ّش کذام سا ثذاًذ.
ٍ - 3یظگی ّبی فیضیکی ٍ حجن ٍ غلظز هَسد اػشفبدُ دس ّش آصهَى سا ثذاًذ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 2سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت دػشگبُ ادساسی  15دقیقِ
ی ّب ٍ هجبسی  15دقیقِ
 - 3سذسیغ سٍؽ ّبی اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس کلُ
ی ّب ٍ هجبسی  20دقیقِ
 - 4سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس کلُ
 - 5سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس آصهًَْبی هخشلف 20
دقیقِ
 - 6خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه8 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس هیلَگشافی ،ثشًٍکَگشافی ُ ،یػششٍػبلخیًَگشافی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس هیلَگشافی ،ثشًٍکَگشافی ُ ،یػششٍػبلخیًَگشافی ،ؿبهل
سادیَگشافی ّبی سخللی ٍ ػی سی اػکي سا ثـٌبػذ.
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ ػذم اػشؼوبل ّش کذام سا ثذاًذ.
ٍ - 3یظگی ّبی فیضیکی ٍ حجن ٍ غلظز هَسد اػشفبدُ دس ّش آصهَى سا ثذاًذ
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت هیلَگشافی  5دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس هیلَگشافی  5دقیقِ
 - 4سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس هیلَگشافی  5دقیقِ
 - 5سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس هیلَگشافی  10دقیقِ
 - 6سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت ثشًٍکَگشافی  5دقیقِ
 - 7سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس ثشًٍکَگشافی  5دقیقِ
 - 8سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس ثشًٍکَگشافی  5دقیقِ
 - 9سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس ثشًٍکَگشافی  5دقیقِ
 - 10سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت ُ یػششٍػبلخیًَگشافی  5دقیقِ
 - 11سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس ُ یػششٍػبلخیًَگشافی  5دقیقِ
 - 12سذسیغ هَاسد هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس ُ یػششٍػبلخیًَگشافی  5دقیقِ
 - 13سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس ُ یػششٍػبلخیًَگشافی  10دقیقِ
 - 14خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه9 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػیؼشن كفشاٍ ی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػیؼشن كفشاٍی ،ؿبهل سادیَگشافی ّبی سخللی ٍ ػی سی
اػکي سا ثـٌبػذ.
 - 3فیضیَلَطی سٍؽ دفغ هَاد حبجت اص کلیِ ٍ ػیؼشن كفشاٍی سا ثذاًذ ٍ هقبیؼِ کٌذ.
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ ػذم اػشؼوبل ّش کذام سا ثذاًذ.
ٍ - 3یظگی ّبی فیضیکی ٍ حجن ٍ غلظز هَسد اػشفبدُ دس ّش آصهَى سا ثذاًذ
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ
هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ
ی اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت هَسد اػشفبدُدس ػیؼشن كفشاٍی ؿبهل هَاد
 - 2سذسیغ خلَفیار ؽم
خَساکی ٍ سضسیقی 20دقیقِ
 - 3سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت هَسد اػشفبدُدس ػیؼشن كفشاٍی  10دقیقِ
 - 4سذسیغ هَاسد اػشفبدُ ٍهٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت هَسد اػشفبدُدس ػیؼشن كفشاٍی  20دقیقِ
كفشاٍیدقیقِ
 - 5سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس ػیؼشن 20
 - 5خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ 10دقیقِ

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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جلسه10 :
ی یهَگشافی ٍ آسسشٍگشافی
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ٍصیکَلَگشافی ،احی د د
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

ی یهَگشافی ٍ آسسشٍگشافی ؿبهل
 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ٍصیکَلَگشافی ،احی د د
سادیَگشافی ّبی سخللی ٍ ػی سی اػکي سا ثـٌبػذ.
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ ػذم اػشؼوبل ّش کذام سا ثذاًذ.
ٍ - 3یظگی ّبی فیضیکی ٍ حجن ٍ غلظز هَسد اػشفبدُ دس ّش آصهَى سا ثذاًذ
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت ٍصیکَلَگشافی  5دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس ٍص یکَلَگشافی  5دقیقِ
 - 4سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس ٍص یکَلَگشافی  5دقیقِ
 - 5سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس ٍصیکَلَگشافی  5دقیقِ
 - 6سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت آسسشٍگشافی  5دقیقِ
 - 7سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس آسسشٍگشافی  5دقیقِ
 - 8سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس آسسشٍگشافی  5دقیقِ
 - 9سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس آسسشٍگشافی  10دقیقِ
ی یهَگشافی  5دقیقِ
 - 10سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت احی د د
 - 11سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس احی دید یهَگشافی  5دقیقِ
 - 12سذسیغ هَاسد هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس احی دید یهَگشافی  5دقیقِ
ی یهَگشافی  10دقیقِ
 - 13سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس احی د د
 - 14خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه11 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس لٌفَگشافی ،عیالَگشافی ٍ داکشیٍعیػشَگشافی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس لٌفَگشافی ،عیالَگشافی ٍ داکشیٍعیػشَگشافی ؿبهل
سادیَگشافی ّبی سخللی ٍ ػی سی اػکي سا ثـٌبػذ.
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ ػذم اػشؼوبل ّش کذام سا ثذاًذ.
ٍ - 3یظگی ّبی فیضیکی ٍ حجن ٍ غلظز هَسد اػشفبدُ دس ّش آصهَى سا ثذاًذ
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت لٌفَگشافی  5دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس لٌفَگشافی  5دقیقِ
 - 4سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس لٌفَگشافی  5دقیقِ
 - 5سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس لٌفَگشافی  5دقیقِ
 - 6سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت عیالَگشافی  5دقیقِ
 - 7سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس عیالَگشافی  5دقیقِ
 - 8سذسیغ هَاسد ػذم اػشفبدُ ٍ هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس عیالَگشافی  5دقیقِ
 - 9سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس عیالَگشافی  10دقیقِ
 - 10سذسیغ خلَفیار ؽیم اییی ٍ ظبّشی هَاد حبجت داکشیٍعیػشَگشافی  5دقیقِ
 - 11سذسیغ سٍؽ اػشفبدُ اص هَاد حبجت دس داکش یٍعیػشَگشافی  5دقیقِ
 - 12سذسیغ هَاسد هٌغ اػشؼوبل اص هَاد حبجت دس داکشیٍعیػشَگشافی  5دقیقِ
 - 13سذسیغ ًحَُ آهبدُ کشدى ثیوبس ٍ غلظز ٍ حجن هَسد اػشفبدُ دس داکشیٍعیػشَگشافی  10دقیقِ
 - 14خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه12 :
موضوع جلسه :جذیدسش یى هَاد حبجت
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1جذیدسش یى هَاد حبجت ٍ کبسیشد ٍ ػبخشبسّبی آى ّب سا ثـٌبػٌذ
-2

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
ییدبک  ،الششاٍیؼز ٍ اهٌی دبک ٍ اؿکبل داسٍیی ٍ غلظز ّبی یذ
 - 2سذسیغ ٍیظگی ّبی ٍ ص

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

هَجَد دس آى  20دقیقِ
ییدبک ،الششاٍیؼز ٍ اهٌی دبک ٍ هَاسد هٌغ اػشفبدُ  15دقیقِ
 - 3سذسیغ کبسثشد ّبی ٍ ص
ییدبک ،الششاٍیؼز ٍ اهٌی دبک دس آصهَى ّبی
 - 4سذسیغ غلظز ّب ٍ حجن هَسد ًیبص ٍ ص
هخشلف ٍ ػٌیي هخشلف  15دقیقِ
ییدبک ،الششاٍیؼز ٍ اهٌی دبک ٍ سٍؽ جزة ٍ دفغ آى ٍ
 - 5سذسیغ ػَاسم احشوبلی ٍ ص
دیـگیشی ٍ هشاقجز صهبًی ،سذاخالر داسٍیی ٍ اػشفبدُ دس حبهلگی ٍ ؿیشدّی ،اٍس دٍص ٍ سٍؽ
ًگْذاسی  20دقیقِ
 - 6خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه13 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس MRI
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس  ٍ MRIخلَكیبر فیضیکی ٍ ؿیویبیی آًْب ثـٌبػٌذ
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ هٌغ اػشفبدُ اص آًْب سا ثذاًذ ٍ خلَكیبر ٍ ػَاسم آًْب سا هقبیؼِ کٌذ.
 - 3هقبدیش دٍص دس سکٌیک ّبی هخشلف  MRIسا یبد ثگیشد
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ
هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی هَاد کٌششاػز صای هَسد اػشفبدُ دس ام آس آی  10دقیقِ
 - 3سذسیغ خلَكیبر فیضیکی ٍ ؿیویبیی هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس  15 MRIدقیقِ
 - 4سذسیغ سًٍذ ایجبد کٌششاػز ثیي ثبفشْب دس ام آس آی 10دقیقِ
 - 5سذسیغ هَاسد اػشؼوبل ٍ هٌغ اػشفبدُ هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس  10 MRIدقیقِ
 - 6سذسیغ سٍؽ ّبی جزة ٍ دفغ ٍ ػَاسم هَاد کٌششاػز صای هَسد اػشفبدُ دس ام آس آی 10
دقیقِ
 - 7سذسیغ هقبدیش دٍص هلشفی دیـٌْبدی دس سکٌیک ّبی هخشلف دس ام آس آی هؼوَل ٍ
ًٍَگشافی ٍ آًظیَگشافی ّب  15دقیقِ
 - 5خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی
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دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه14 :
موضوع جلسه :هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػًََگشافی
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػًََگشافی ٍ خلَكیبر فیضیکی ٍ ؿیویبیی آًْب ثـٌبػٌذ
 - 2هَاسد اػشؼوبل ٍ هٌغ اػشفبدُ اص آًْب سا ثذاًذ ٍ خلَكیبر ٍ ػَاسم آًْب سا هقبیؼِ کٌذ.
 - 3هقبدیش دٍص دس سکٌیک ّبی هخشلف ػًََگشافی سا یبد ثگیشد
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی هَاد کٌششاػز صای هَسد اػشفبدُ دس ػًََگشافی  10دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ خلَكیبر فیضیکی ٍ ؿیویبیی هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػًََگشافی  15دقیقِ
 - 4سذسیغ سًٍذ ایجبد کٌششاػز ثیي ثبفشْب دس ام آس آی ػًََگشافی دقیقِ
 - 5سذسیغ هَاسد اػشؼوبل ٍ هٌغ اػشفبدُ هَاد حبجت هَسد اػشفبدُ دس ػًََگشافی  10دقیقِ
 - 6سذسیغ سٍؽ ّبی جزة ٍ دفغ ٍ ػَاسم هَاد کٌششاػز صای هَسد اػشفبدُ دس ػًََگشافی
 10دقیقِ
 - 7سذسیغ هقبدیش دٍص هلشفی دیـٌْبدی دس ػًََگشافی ّبی هخشلف  15دقیقِ
 - 5خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیشًذُ

الضاهی هی ثبؿذ )
آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :شنبه ها  14- 16گروه :دشسَؿٌبػی

9026
محل برگساری :کالع  5دضؿکی

دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه15 :
ی ی هَاد کٌششاػز
ی کلٍ
موضوع جلسه :ػَاسم جبًتی ؽ س
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

ی ی هَاد کٌششاػز سا ثـٌبػٌذ
ی کلٍ
 - 1ػَاسم جبًتی ؽ س
ً - 2حَُ هذیشیز ػَاسم جبًجی غیش کلیَی سا یبد ثگیشد
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
ی ی  10دقیقِ
ی کلٍ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی ػَاسم جبًتی ؽ س

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

ی ی حبد ٍ سبخیشی ٍ ثب سبخیش ثؼیبس
ی کلٍ
 - 3سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی ػَاسم جبًتی ؽ س
صیبد ٍ سیؼک فبکشَسّبی آى  10دقیقِ
ی ی حبد ٍ سبخیشی ٍ ثب سبخیش
ی کلٍ
 - 4سذسیغ سٍؽ کبّؾ احشوبل ثشٍص ػَاسم جبًتی ؽ س
ثؼیبس صیبد  15دقیقِ
ی ی حبد ٍ سبخیشی ٍ ثب سبخیش ثؼیبس صیبد ًبؿی اص هَاد
ی کلٍ
 - 5سذسیغ ػَاسم جبًتی ؽ س
حبجت  ٍ MRIػًََگشافی  10دقیقِ
ی ی حبد ٍ سبخیشی ٍ ثب سبخیش ثؼیبس صیبد ؿبهل
ی کلٍ
یؽس
 - 6سذسیغ هذیشیز ػَاسم جبًت
دسهبى خظ اٍل ػَاسم هخشلف  25دقیقِ
 - 7خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :شنبه ها  14- 16گروه :دشسَؿٌبػی

9026
محل برگساری :کالع  5دضؿکی

دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه16 :
ی ی هَاد کٌششاػز
موضوع جلسه :ػَاسم جبًتی کلٍ
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

ی ی هَاد کٌششاػز سا ثـٌبػٌذ
 - 1ػَاسم جبًتی کلٍ
ی ی سا یبد ثگیشد
ی کلٍ
ً - 2حَُ هذیشیز ػَاسم جبًت

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )

 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ
 - 2اًجبم حشکبر ثذى

ؿیَُ سذسیغ

ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
ی ی  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی ػَاسم جبًتی کلٍ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

ی ی  10دقیقِ
 - 3سذسیغ ٍ ؿشح سیؼک فبکشَسّبی ػَاسم جبًتی کلٍ
ی ی  15دقیقِ
 - 4سذسیغ سٍؽ کبّؾ احشوبل ثشٍص ػَاسم جبًتی کلٍ
ی ی ًبؿی اص هَاد حبجت  ٍ MRIػًََگشافی  10دقیقِ
 - 5سذسیغ ػَاسم جبًتی کلٍ
ی ی ؿبهل دسهبى خظ اٍل ػَاسم هخشلف  25دقیقِ
ی کلٍ
 - 6سذسیغ هذیشیز ػَاسم جبًت
 - 7خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیشًذُ

الضاهی هی ثبؿذ )
آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

به نام خدا
عشح دسع سٍصاًِ

نام درس :آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پسشکی
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیشادضؿکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :شنبه ها  14- 16گروه :دشسَؿٌبػی

9026
محل برگساری :کالع  5دضؿکی

دانشجویان رشته :دشسَؿٌبػی ٍسٍدی 94
جلسه17 :
موضوع جلسه :ػبیش ػَاسم جبًتی هَاد کٌششاػز
واحد 2 :سئَسی

تعداد دانشجویانً 22 :فش

ّذف کلی دسع

مدرس :آقبی ثشصٍئی

پیشنیازً :ذاسد

هَاسد
داًـجَیبى دس دبیبى جلؼِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف سفشبسی

 - 1ػَاسم جبًتی هشفشقِ هَاد کٌششاػز سا ثـٌبػٌذ
ی هشفشقِ سا یبد ثگیشد
ً - 2حَُ هذیشیز ػَاسم جبًت
 - 1دشػؾ ؿفبّی اص داًـجَیبى دس اسسجبط ثب اعالػبر آًْب ثب هَضَع جلؼِ

اسصؿیبثی سـخیلی (آغبصیي )
ؿیَُ سذسیغ

 - 2اًجبم حشکبر ثذى
ػخٌشاًی ،دشػؾ ٍ دبػخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍػبیل آهَصؿی

ٍیذئَ دشٍطکشَسٍ -ایز ثَسد
 - 1هشٍس هحشَای جلؼبر قجل ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ
 - 2سذسیغ ؿشح کلی سقؼین ثٌذی ػَاسم جبًتی هشفشقِ  10دقیقِ

هشاحل سذسیغ یب اسائِ هحشَا

 - 3سذسیغ ٍ ؿشح سیؼک فبکشَسّبی ػَاسم جبًتی هشفشقِ  10دقیقِ
 - 4سذسیغ سٍؽ کبّؾ احشوبل ثشٍص ػَاسم جبًتی هشفشقِ  15دقیقِ
 - 5سذسیغ ػَاسم جبًتی هشفشقِ ًبؿی اص هَاد حبجت  ٍ MRIػًََگشافی  10دقیقِ
ی هشفشقِ ؿبهل دسهبى خظ اٍل ػَاسم هخشلف  25دقیقِ
 - 6سذسیغ هذیشیز ػَاسم جبًت
 - 7خالكِ ثحث ٍ دشػؾ ٍ دبػخ  10دقیقِ

اسصؿیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالع ،کَئیض ،هیبى سشم ٍ دبیبى سشم (آؿٌب کشدى داًـجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الضاهی هی ثبؿذ )

سکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالع دسع ،دبػخ دادى ثِ ػَالر ،گَؽ دادى فؼبل ػش کالع ٍ اًجبم سکبلیف
دسػی کِ اص عشف اػشبد هـخق هی گشدًذ.

