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 MRIדימות בתהודה מגנטית  קורס
 : פרופ' דורית גולדשר אקדמיתרפואית ומנהלת 

 
האחרונות  בשניםעלה בקצב מהיר  -( בישראל MRIמספר מערכות הדימות בתהודה מגנטית ) רקע:

הודות לפעילותו של משרד הבריאות. יכולותיהן ויתרונותיהן של מערכות אלו מאפשר קידום איכותי 

משמעותי באבחון מחלות שונות והתוויית הטיפול בהן. יחד עם זאת מספר הרדיולוגים המיומנים העוסקים 

נוצר צורך קליני דוחק  בפענוח בדיקות אלו אינו מדביק את קצב הגידול הנדרש והביקוש הגובר להן.

ובאפשרויות  MRI-להכשיר רדיולוגים נוספים ולהקנות להם ידע מעמיק ונרחב בתכונות מערכות ה

 מונות בהן. טה

 

 מטרות הקורס:

  הקניית ידע בעקרונות הטכנולוגיים של מערכות ה– MRI   שיאפשר ניתוח נכון של תמונות הדימות 

 המופקות ומוצגות בהן.        

  שיפור והעמקת ההבנה של פעולת מערכת ה– MRI  של המערכת  יכולות, בצורה שתאפשר מיצוי

ותגביר את כמות ואיכות המידע הרפואי המתקבל ממערכות הגוף השונות, למטרות אבחנתיות 

 וטיפוליות.  

 העברת מידע על פיתוחים חדשניים שנוספו למערכות ה- MRI ם בשנים האחרונות והיישומים הקליניי

 שהם מאפשרים. 

 הצצה לעולם המחקר 

 

  :קהל יעד

, MRI, רדיולוגים במסגרת השתלמות עמיתים בלרדיולוגיה אבחנתית )רדיולוגים( /דימות רפאי מומחים

 .שלב א' -לאחר עמידה בבחינת ההתמחות הראשונה  ,מתמחים בדימות רפואי

 

ת"א  -שרונה )סמוך לתחנת רכבתמתחם  –הלימודים יתקיימו בקמפוס הטכניון בתל אביב  :מקום

 השלום(.

 

 24.3.20: קורסהפתיחת 

 

 :מתכונת הקורס

 13:30-16:45בימי שלישי בין השעות מפגשים  14

 

  דמ"ר₪  250+  ₪ 3,100 :שכר לימוד



 

 
 

  

 בין נושאי הלימוד:

 הגדרת התהודה המגנטית, והפיסיקה הבסיסית 

 סוגי הסלילים, סוגי המגנטים ותפקידם 

 דוגמאות קליניות, רצפי פעימות בסיסיות – הרכשת התמונה 

  שיטות דימות מבוססות דיפוזיה ב– MRI 

  תפקיד ה– Big Data  בעולם הדימות בכלל וב– MRI בפרט 

 דימות כלי הדם 

  'דימות הפרוסטטה במעMRI וייתרונותיה 

 דימות השד 

 ועוד דימות גידולי מח: רצפים בסיסיים ומתקדמים 

 

+מעבר במבחן מסכם( תוענק תעודת סיום  80%בדרישות הקורס )נוכחות לעומדים  זכאות לתעודה:

 מטעם הטכניון, היחידה ללימודי המשך מתקדמים ברפואה.

 *אין בתעודה זו הכשר מטעם משרד הבריאות לעסוק בדימות.

 

 צוות ההוראה: 

מנוסים ופיזיקאים  MRIצוות המרצים כולל רדיולוגים בכירים ומנוסים העוסקים בפענוח בדיקות 

 במוסדות אקדמיים.

 

 ה ע ר ו ת

  .המינימלי תכנית מותנית במספר הנרשמיםהפתיחת מס' הנרשמים מוגבל. 

  במקרה של אי פתיחת התכנית  , ואינם מוחזרים אלא רקאינם כלולים בשכר הלימודדמי ההרשמה

 על ידי היחידה.

  היחידה מביאה לידיעת הנרשמים התלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים

כפוף לנהלי היחידה ללימודי המשך ב הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפיאו בכל נושא אחר. 

 במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

 

  מוד הבאטופס הרשמה בע

 לפרטים נוספים והרשמה:

 svetapa@trdf.technion.ac.ilלימודי המשך ברפואה ל ביה"ססווטה אפנסנקו, מנהלת 

  8295381-04| טלפקס  esstudrefua@trdf.technion.ac.ilמריה/ פאינה, רכזות לימודים | דוא"ל  

mailto:svetapa@trdf.technion.ac.il
mailto:esstudrefua@trdf.technion.ac.il


 

 
 

 

  –רישום ללימודי המשך 
 MRIדימות בתהודה מגנטית קורס 

(24.3.20-542904) 

      ת.ז:        שם פרטי:         שם משפחה:  

 זכר       שם פרטי באנגלית:       שם משפחה באנגלית: 

 נקבה 

       מיקוד:      כתובת:   

      טלפון:   

       טלפון נייד:  

Email: 

       

 

      רשיון:       מקום עבודה:            תפקיד: 

 סיום לימודים         מאוניברסיטת:       השכלה אקדמית:

      בארץ:        בשנת:

 ת"א שרונה: בקמפוס לימודי המשך וחוץ  )להלן: "היחידה"(  –נרשם בזה ללימודים בטכניון 
. מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות מועד זה או  24.3.20מועד תחילת הלימודים הוא:

 לבטלו.
 הח"מ מתחייב לשלם ליחידה דמי הרשמה ושכר לימוד כדלקמן: 

 הערות: ₪ 250 דמי הרשמה

 ₪  3100    שכר לימוד

  מוסד הטכניון למו"פ בע"מיש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  

 3109601בת גלים  -חיפה 9649לימודי המשך פקולטה לרפואה ת.ד  -אפנסנקוסווטה  :ולשלוח לכתובת

 :תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בפורטל התשלומים  https://payments.technion.ac.il/ 

 ס זה.מספר תלמיד ומספר הזמנה להזדהות במערכת ישלחו לאחר העברת טופ

  דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי

 היחידה.  

  .יש לסיים את כל התשלומים עד למועד סיום הקורס ע"מ לקבל תעודת גמר 

 .פתיחת תוכנית הלימודים כפופה למינימום נרשמים בהתאם לתקנון היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ 

 

 

 יד -יש לחתום בכתב         חתימה:  ____________________                         תאריך:    

יש להצמיד 

כאן תמונת 

 פספורט 

בפורמט 

JPEG 

 נא לרשום את הפרטים ולחתום בכתב יד בתחתית כל עמוד
 את הטופס נא להחזיר ל:

 svetapa@technion.ac.ilמייל: 
 8295381-04פקס:  או
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