
 پوسیدگی شناسیطرح درس 

 تشخیص رادیوگرافی پوسیدگی  موضوع درس:

 رادیولوژی گروه آموزشی:

          دکتر فرزانه مساوات مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا پوسیدگی رادیوگرافیک تفسیر با دانشجو

 

 اهداف ويژه:

 عوامل اتیولوژیک پوسیدگی را توضیح دهد. 

 را با را با پوسیدگی متوقف شده ذکر نماید. پوسیدگی فعال را تعریف کند و تفاوت آن 

  .نقش رادیوگرافیها در ارزیابی پوسیدگی و همچنین محدودیت آنها در این امر را نام ببرد 

 .نحوه تهیه رادیوگرافی مناسب جهت بررسی ضایعات پوسیدگی را توضیح دهد 

 .نمای رادیوگرافیک نرمال هر یک از ساختارهای دندانی را بداند 

 شایع پوسیدگی در سطوح مختلف دندانی را در  رادیوگرافی بشناسد. نماهای 

 . ضایعات پوسیده در سطوح پروگزیمال، اکلوزال، باکال، لینگوال و سطوح ریشه را از روی رادیوگرافی تشخیص دهد 

  پوسیدگی را ازcervical  burn out، mach band effect .و .. افتراق دهد 

 ریشن ها را یاد بگیرد.پوسیدگی های مرتبط با رستو 

  با پوسیدگیهایRampant .و پوسیدگیهای پس از رادیوتراپی آشناشود 

 .روشهای درمان پوسیدگیها در سطوح مختلف دندانی را یاد بگیرد 

 .ابزارهای تشخیصی جایگزین رادیوگرافی به منظور تشخیص پوسیدگی را بشناسد 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ –تصاویر رادیوگرافی  –اسالید -آموزش بوسیله سخنرانی

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 در پایان ترم( MCQ) امتحان کتبی چهار گزینه ای

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

  نمره كل:نحوه محاسبه 

 آزمون پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation.7 th Ed.2013Chapter18 

page 285-299 



 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
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