
 

 

 ( 1401ماهه دوم شش ژهی)و MRI یعمل-یجامع تئور یدوره حضور

را برگزار نماید.    MRIعملی  -، در نظر دارد دوره حضوری جامع تئوریMRIهای قبلی جامع خود در زمینه  گالنی در راستای آموزش 

 .خواهد شد MRI ای در زمینهاین دوره هر کارشناس محترم رادیولوژی، پس از پایان کامل این دوره کارشناس خبرهبر اساس 

  MRI عملی-بندی دوره حضوری جامع تئوری ها و برنامه زمان سرفصل  

 نکات مهم: 

برای کسب اطالعات بیشتر  ) MRI کلینیکمیلیون تومانی برای همکارانی که دوره آنالین جامع فیزیک، تکنیک و    1تخفیف   .1

 .در نظر گرفته شده است  کلیک کنید(، را قبال شرکت کرده اند، اینجا

نام در دوره  اند، پس از تکمیل ثبت شرکت نکرده  MRI همکارانی که قبال در دوره آنالین جامع فیزیک، تکنیک و کلینیک .2

 .، به این دوره )دوره آنالین( دسترسی رایگان خواهند داشتMRI  عملی-حضوری جامع تئوری

 .معتبر به زبان انگلیسی )با لینک رهگیری( دریافت خواهید کردت  یبرای هر دو دوره از طرف گالنی سرتیفیک .3

 نفره انجام خواهد شد.   7  یال  5های  بخش عملی با هماهنگی قبلی و تشکیل گروه  .4

ای پس از اتمام بخش تئوری، در سایت بارگذاری  ها( با فاصله زمانی یک هفتهمحتواهای اختصاصی )ویدئو، اسالید و رفرنس  .5

 .خواهد شد

رسانی  نام اطالعتوسط شما، مراحل تکمیل ثبتوارد شده در سایت  نام اولیه در سایت، از طریق شماره تماس  بت پس از ث .6

 .خواهد شد

 .نام توسط تیم گالنی خواهد بودحضور شما در دوره منوط به تکمیل ثبت .7

 .فعال خواهد بود  1401مرداد    15درصد تا تاریخ    10نام زودهنگام با تخفیف  ثبت .8

 .بندی برگزاری دوره به هیچ عنوان تغییر نخواهد کردزمانتاریخ و   .9

 

 مدرس بندیزمان  روز عنوان جلسه
 دکتر صادق قادری 10:30 - 9 اول MRI+ مبانی مقدماتی فیزیک  MRIتجهیزات 

 دکتر صادق قادری 11:45 - 11 اول MRIدهی در گیری، کنتراست و وزنسیگنال

 یمحمد یدکتر مهد 13:30 - 12 اول و تشکیل تصویر Kفضای 

 یدکتر صادق قادر 17 - 14:30 اول MRIسازی پارامترهای تصویربرداری بهینه

 دکتر صادق قادری 13 - 9 دوم  معکوس( سکانس پالسی اسپین اکو )اشباع، معمولی، سریع و بازیافت 

 یدکتر صادق قادر 17 - 14 دوم  EPIگرادیان اکو +  سکانس پالسی

 دکتر صادق قادری  - یمحمد یدکتر مهد 10:30 - 9 سوم  های فرونشانی بافت + تصویربرداری موازی تکنیک

 یمحمد یدکتر مهد 13:30 - 11 سوم  های متداول آرتیفکت 

 یدکتر صادق قادر   -یمحمد یدکتر مهد 17 - 14:30 سوم  MRIهای پیشرفته تکنیک

هاستون مهره  یهاکیتکن  دکتر مهدی محمدی 10:30 - 9 چهارم 

 دکتر مهدی محمدی 13:30 - 11 چهارم توراکس  یهاکیتکن

 دکتر مهدی محمدی 17 - 14:30 چهارم (یو فوقان یاندام )تحتان یهاکیتکن

 دکتر مهدی محمدی 13:30 - 9 پنجم گردن  و های سرتکنیک

 دکتر مهدی محمدی 17 - 14:30 پنجم های شکم و لگن تکنیک

https://galleny.com/courses/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-mri-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-a-to-z/
https://galleny.com/courses/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-mri-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-a-to-z/


 

 

 

 مکان برگزاری مبحث تئوری: 

 ی میدان ولیعصرتهران، محدوده

 زمان و شیوه برگزاری: 

 17الی   9هر روز از ساعت    -ی  روز متوال  5در قالب     –  1401شهریور    31تا    27از  

 : MRI ی عمل-ی جامع تئور یدوره حضورمراحل ثبت نام 

است. در    MRI  کینیو کل  کیتکن  ک،یزیجامع ف  نیدوره آنالشرکت در    MRIعملی  -نیاز حضور در دوره حضوری تئورینکته مهم: پیش 

نام  ثبت  نیدر دوره آنال  که قبالًی درصورت، بدون هیچ مشکلی در دوره عملی ثبتنام کنید. اما،  دیانام کرده ثبت  نیقبال در دوره آنالصورتی که  

 .دیکن  افتیدر  یدرصد  100  فیکد تخف  نیاز مدرس  ،دیانکرده 

 

 .کنید کلیک،  MRI  نام دوره آنالین جامع فیزیک، تکنیک و کلینیکجهت ثبت 

 کنید.   کلیک،  MRIعملی  -دوره حضوری تئورینام  ثبت   جهت

ثبت نام اولیه در دوره عملی

برگزاری آزمونهدریافت برنامه دقیق حضور در دورتیبانی گالنیتکمیل ثبت نام بعد از دریافت پیام از پش

عملی و مشاهده دوره -حضور در دوره تئوری
آنالین 

یتکمیل فرم ارزشیابی و دریافت سرتیفیکت دوره های آنالین و حضور

https://galleny.com/courses/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-mri-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-a-to-z/
https://galleny.com/courses/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-mri/

