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  (MRI, fMRIמבוא לדימות מוח האדם: הדמיה מבנית ותפקודית )
 הע"תש – 101-1-0025

 

  galiaa@bgu.ac.il  דר' גליה אבידן מרצה:
 00:11-00:11יום ג' 

 214חדר  34בנין 
 באמצעות מייל –שאלות וכו'  תיאומים,

 2נק"ז : 
 

/ ה של מערכת העצבים פיזיולוגיקורס בתואר ראשון. לתלמידי  מיועדהקורס : קדםדרישות 
 .המרצהבאישור  או קורס מקביל נוירוביולוגיה

 
 סרות הקומטר

ובעיקר בהם נעשה שימוש במחקר עם בני אדם הדמיה הכרות עם שיטות  .0
functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

 אלההעקרונות הפיסיקליים והפיסיולוגיים העומדים בבסיס שיטות הבנת  .0
בנושא יישום שיטות הדמיה תפקודית ושילובן בתחום מדע  פיתוח חשיבה ביקורתית .3

 העצב הקוגניטיבי 
 פיתוח כלים לקריאה מושכלת של מאמרים העושים שימוש בשיטות הדמיה שונות .0
)הדגמות יינתנו במהלך  fMRIלתכנון וניתוח ניסויי  מתן כלים מעשיים בסיסיים .5

 השיעורים הרלוונטיים(.

חלק מהשיעורים הניתן עבור  חומר הקריאה. הקורס מתבסס על קריאת החובה המצורפת
המאמרים  .מהשיעורים( 01%חובת נוכחות בקורס ) מקיף יותר מהפירוט שיינתן בכיתה.  יש

 יופיעו באתר הקורס עוסקים במגוון נושאים אשר ידונו במהלך הקורס והם המצורפים
 .-Moodleב

( ומבחינה שתתקיים בסופו 05%) הסמסטרמעבודה שתינתן במהלך יורכב הסופי הציון 
על מנת  מהרכיבים הללובכל אחד ומעלה(  55)כל סטודנט חייב לקבל ציון עובר (. 05%)

 .55נו  יציון עובר בקורס ה מגן בקורס. לקבל ציון עובר בקורס. אין ציון
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 נושא מספר שיעור

 שיטות הדמיה – כללי מבוא 0
 0-05עמ'  0פרק 
 )רק במסגרת סקירה קצרה) 03פרק 

 שיטות הדמיה – כללי )המשך( מבוא 0
 MRIבטיחות 

 00-50עמ'  0פרק 

  MRI עקרונות פיזיקליים של  3
 50-56עמ'  3פרק 
 08-86עמ'  0פרק 

 MRI עקרונות פיזיקליים של  0
 + יישומים שונים של הדמייה

 fMRIהבסיס לסריקת 
  5פרק 

  BOLD הבסיס הפיזיולוגי של סיגנל 5
  5פרק 
 083-000עמ'  6פרק 

5 fMRI  (0) 
 , רזולוציה בזמן ובמרחבבסיס-

 000-030עמ'  6פרק 
 הערכה של איכות הנתונים

 יחס אות לרעש
Preprocessing 

 0פרק 
6 fMRI (0) 

 תכנון ניסויים

 8פרק 
0 fMRI (3) 

 ניתוח תוצאות
 01פרק 

8 fMRI (3) 

 ניתוח תוצאות
 01פרק 

01 fMRI (0) 

 מתקדמותניתוח שיטות 
 018-005עמ'  00פרק 

 ותפקודית  (DTI)קישוריות מבנית  00
 366-010עמ'  00פרק 

00 
10.0.0105 

דר' אילן שלף, ראש  -  MRIיישומים קליניים של 
  המחלקה לרדיולוגיה במרכז הרפואי סורוקה

03 
00.0.0105 

-דר' תמי רביב -MRIשיטות חישוביות לניתוח נתוני 
 ריקלין, המחלקה להנדסת חשמל.

00 
ייקבע מועד במהלך 

 הסימסטר

 בסורוקה, הרצת ניסוי לדוגמה  MRIביקור ביחידת ה

 
 

  

  


