
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 
                                                                2رادیولوژی دهان و فک و صورت نظری عنوان درس : 

                 ترم ششم 22 یورود مخاطبان:
     جلسه( 11جلسه از  6ساعته ) 1جلسه  11واحد = 1 تعدادواحد:

  11-11روز دوشنبه، ساعت  ی به سواالت فراگیر:ساعت پاسخگوی
              11-11دوشنبه زمان ارائه درس:  

 دکتر سپیده فالح کوشکی متخصص رادیولوژی فک و صورت  مدرس:
 1رادیولوژی دهان و فک و صورت نظری  درس و پیش نیاز:

  xبا اشعه 

و خارج دهانی و تصویربرداری پیشرفته و  آشنایی با انواع روشهای اخذ تصاویر داخل هدف کلی درس :
 اصول تفسیر آنها 

 
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 پري اپیکال به روش هاي نیمساز و موازي تکنیک هاي رادیوگرافی هاي داخلی دهانیبا آشنایی  -1

 ال و موارد خاصبایت وینگ، اکلوزال، اطف تکنیک هاي رادیوگرافی هاي داخلی دهانیبا آشنایی  -2

 روشهاي مهم تصویرسازي خارج دهانی در ناحیه سر و صورتژئومتري تابش آشنایی با  -3

 روشهاي مهم تصویرسازي خارج دهانی در ناحیه سر و صورتتکنیک هاي آشنایی با  -4

 دندانپزشکی اصول تجویز رادیوگرافی درآشنایی با  -5

 و نماهاي مختلف بیماریهاي پریودنتال ص بیماریهاي شناخت رادیوگرافیهاي مورد لزوم جهت تشخی -6

 در رادیوگرافیها پریودنتال

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 
 هدف کلی جلسه اول: 

 پري اپیکال به روش هاي نیمساز و موازي تکنیک هاي رادیوگرافی هاي داخلی دهانیبا آشنایی 
 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 
 و قادر باشددر پایان دانشج

 .فاکتورهاي کیفیت یک رادیوگرافی را بر شمارد -1-1

 .اصول روشهاي موازي و نیمساز تهیه رادیوگرافیهاي داخل دهانی را توضیح دهد  -2-1

  .محاسن و معایب هر یک از روشهاي موازي و نیمساز را توضیح دهد  -3-1

 ایاي مربوط به هر یک را در روشهاي موازي و نیمسازطریقه تهیه رادیوگرافی از دندانهاي فک پایین و زو  -4-1

 .توضیح دهد

 طریقه تهیه رادیوگرافـی از دندانهاي فک باال و زوایاي مربوط به هر یک را در روشهـاي مـوازي و نیمساز -5-1

 .توضیح دهد

 

 
 دوم: هدف کلی جلسه



 ل، اطفال و موارد خاصبایت وینگ، اکلوزا تکنیک هاي رادیوگرافی هاي داخلی دهانیبا آشنایی 

 
 :دوم اهداف ویژه جلسه

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 طریقه تهیه رادیوگرافی بایت وینگ را توضیح دهد. -1-2

 .روش تهیه رادیوگرافیهاي اکلوزال فک باال و پایین را توضیح دهد  -2-2

 .پروتکل هاي تهیه رادیوگرافیهاي دندانی اطفال را ذکر کند -3-2

، بارداري ،ناتوانی هاي جسمی و فکريعفونت، تروما، ه برخورد با بیماران خاص دندانپزشکی مانند نحو -4-2

 .را توضیح دهد رفلکس تهوع و بیماران بی دندان

 
 
 
 م:سوه هداف کلی جلسا

 روشهاي مهم تصویرسازي خارج دهانی در ناحیه سر و صورتژئومتري تابش آشنایی با 

 
 :سوم جلسه اهداف ویژه

  
 پایان دانشجو قادر باشد در

 ،cephalometry  Lateral، SMVژئومتري روشهاي مهم تصویرسازي خارج دهانی شـامل  -1-3

  .و لندرمارکهاي موجود در هر یک را بشناسد  ceph-PA ، Reverse town،واتـرز

 

 

 م:چهاره هداف کلی جلسا

 حیه سر و صورتروشهاي مهم تصویرسازي خارج دهانی در ناتکنیک هاي آشنایی با 

 

 :مچهار جلسه اهداف ویژه

  
 در پایان دانشجو قادر باشد

 و  lateral mandibular oblique projectionمـوارد اسـتفاده تکنیـک هـاي منـدیبل شـامل  -1-4

mandibular body  وmandibular ramus شناخته  را بیان کـرده و ژئـومتري و لنـدمارکهاي هـر کـدام را

 .باشد

 بیشترین سودمندي هر یک از رادیوگرافی هاي خارج دهانی را بداند.  -2-4

 
 
 :پنجمه هداف کلی جلسا

 دندانپزشکی اصول تجویز رادیوگرافی درآشنایی با 

 
 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 
 در پایان دانشجو قادر باشد



اپیکال، بیماري پریودنتال،  نقش رادیوگرافی در تشخیص و مانیتورینگ بیماري ها )پوسیدگی، بیماري پري -1-5

 و سینوس هاي پارانازال( را بداند. TMJآنومالی هاي دندانی، مال اکلوژن، تروما، بیماري هاي 

 موارد تجویز معاینات رادیوگرافیک داخل دهانی و خارج دهانی را بداند.  -2-5

 راهنماي استفاده از تصاویر را در تشخیص بیماري ها بداند. -3-5

 
 
 م:ششه ی جلسهداف کلا

 و نماهاي مختلف بیماریهاي پریودنتال شناخت رادیوگرافیهاي مورد لزوم جهت تشخیص بیماریهاي 

 در رادیوگرافیها پریودنتال

 

 :مشش اهداف ویژه جلسه

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 مکانیسم بیماري پریودنتال را بداند. -1-6

 .کاربرد و تفسیر رادیوگرافی هاي مناسب جهت تشخیص بیماریهاي پریو را بداند -2-6

 .محدودیتهاي موجود در رادیوگرافی جهت تشخیص بیماري پریو را بیان نماید -3-6

تغییرات ایجاد شده در مورفولوژي استخوان الوئول، تحلیل استخوان افقی، تحلیل استخوان عمودي،  -4-6

 و درگیري فورکا را بشناسد.  کریترهاي بین دندانی

 Severeو  Periodontitis Mild Periodontitis Moderateنماي رادیوگرافی هر یـک از مراحـل  -5-6

Periodontitis   وPeriodontal Abcess .را بیان نماید 

 .را بیان نماید  Aggressive Periodontitisنماي رادیوگرافی -6-6

 املی موضعی را که می توانند که سبب ایجاد یا تشدید بیماري پریو گردند راتظاهرات رادیوگرافیک عو -7-6

   .بیان نماید

 تغییرات ایجاد شده در نماي رادیوگرافی به دنبال درمان پریودنتال را بشناسد. -8-6

 
 Oral Radiology 4102, Principles and interpretation, Edition 7, White.Pharaoh منابع:

 

 پرسش و پاسخ ،Self Study  س:روش تدری

 

 Powerpoint وسایل آموزشی :
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

  اعالم نشده %5 کتبی-شفاهی کوئیز

آزمون میان 
 %55 تستی -کتبی ترم 

71/8/55  

آزمون پایان 
 %55 تستی -کتبی ترم

55/71/55  

ر حضور فعال د
 کالس

 
5% 

  

 



 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دانشجو قبل از استاد سر کالس حضور داشته باشد. -1

 دانشجو در کالس حضور فعال داشته باشد. -2

 دانشجو در پرسش و پاسخ شرکت کند. -3
 

 دانشکده: EDOئولنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مس

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



  41-41دوشنبه                          2درس : رادیولوژی دهان ، فک و صورت نظری 

 5کالس                  22ورودی          مسئول درس : خانم دکتر نیک کردار                              

 
 

 تاریخ
 

 نام مدرس محتوای آموزشی

 

 دوشنبه

41-41 

92/6/29 

 

 دکتر فالح های داخل دهانی و مواد تجویز آن )بایت دینگ ،اکلوزال تیوب شیف( رادیوگرافی

 دوشنبه

41-41 

9/7/29 

 

اکلوزال تیوب رادیوگرافی های داخل دهانی و موارد تجویز آن )بایت دینگ، 

 شیفت(

 دکتر فالح

 دوشنبه

41-41 

49/7/29 

 

 کردار دکتر نیک لندمارک های داخل دهانی

 دوشنبه

41-41 

42/7/29 

 

 کردار دکتر نیک لندمارک های داخل دهانی

 دوشنبه

41-41 

96/7/29 

 

 دکتر فالح رادیوگرافی های خارج دهانی و موارد تجویز و شناخت لندمارکهای آن

 دوشنبه

49-41 

96/7/29 

 

 دکتر فالح رادیوگرافی های خارج دهانی و موارد تجویز و شناخت لندمارک های آن

 دوشنبه

41-41 

1/8/29 

 

رادیوگرافی پانورامیک ) خطاهای تکنیکی ، لندمارک های آناتومیک و موارد 

 کاربرد آن (

 دکتر کریمی

 دوشنبه

41-41 

41/8/29 

 

ی ، لندمارک های آناتومیک و موارد رادیوگرافی پانورامیک )خطاهای تکنیک

 کاربرد آن (

 دکتر کریمی

 دوشنبه

41-41 

47/8/29 

 

 دکتر کریمی اصول تصویربرداری دیجیتال

 دوشنبه

41-41 

91/8/29 

 

 دکتر نیک کردار تکنیک های تصویربرداری نوین و اختصاصی و موارد کاربرد آنها

 دوشنبه

41-41 

4/2/29 

 

 دکتر نیک کردار ین و اختصاصی و موارد کاربرد آنهاتکنیک های تصویربرداری نو

 دوشنبه

41-41 

49/2/29 

 

 دکتر نیک کردار MRI، آرتروگرافی ،  CTلوکالیزاسیون شامل تکنیک های سیالوگرافی ، 

 دوشنبه

41-41 

99/2/29 

 

 دکتر نیک کردار MRI، آرتروگرافی ،  CTلوکالیزاسیون شامل تکنیک های سیالوگرافی ، 

 هدوشنب

49-41 

 دکتر نیک کردار کاربرد مواد کنتراست مدیا ، تکنیک های آن و سیالوگرافی 99/2/29

 دوشنبه

41-41 

 دکتر کریمی مالحظات رادیوگرافیک بیماران خاص 92/2/29

 دوشنبه

41-41 

 دکتر کریمی دستورالعمل های تجویز رادیوگرافی 6/41/29



 دوشنبه

41-41 

 دکتر فالح یماری های پریودنتالرادیوگرافیک انواع ب 41/41/29

 


