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  نام درس:

  1 دهان، فک و صورت رادیولوژی

 

  نحوه ارائه درس:

 نظری
 

  تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 فک و صورت رادیولوژی دهان،

 

  مسئول درس:

 داریوش گودرزی پوردکتر  
drgoodarzi@tums.ac.ir 

 

 پیش نیاز:

 فیزیک پزشکی، آناتومی و مورفولوژی دندان

 

  اهداف کلی:

ظهور و ثبوت و  دهانی، آرتیفکت های تصویر، لداخ و لندمارک تصاویر دانشجویان با فیزیک اشعه، خصوصیات ژئومتری تصاویر،تکنیک آشنایی

 اثرات اشعه بر ساختارهای بدن

 

    اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی 

 فراگیر: که رود می انتظار درس این پایان از پس

o اشعه  خصوصیاتX .را توضیح دهد 

o .نحوه تولید اشعه ایکس را بداند و تفاوت اشعه ایکس ترمزی و اختصاصی را بشناسد 

o ببرد نام کمیت اشعه ایکس رارا و کیفیت بر مؤثر عوامل 

o  دهد را شرح آن عملکرد نحوه و اجزاءتیوب اشعه ایکس. 

o ایکس با ماده را یادبگیرد و پراکندگی کامپتون، کوهرنت و جذب فتوالکتریک را به درستی تشریح کند. تداخالت اشعه 

o .خصوصیات بصری و هندسی تصاویر را نام برده و هریک را تعریف کند 

o .عوامل مؤثر بر خصوصیات بصری و هندسی تصویر را بشناسد 

o ردبب نام را روش نیمساز به آپیکال تصویر پری تهیه اصول. 

o  کند بیان را با روش نیمساز تصویربرداری  نحوه. 

o ببرد و موارد تجویز و مزایای آن را بشناسد. نام را روش موازی تصاویربه تهیه اصول 

o  یاد بگیرد با فیلم نگهداررا تصویربرداری  نحوه 

o .لندمارکها آناتومیک در کلیشه های رادیوگرافی را به درستی تشخیص دهد 

o دهد توضیح را ه یک فیلم داخل دهانیتشکیل دهند اجزاء. 

o را بشناسد و موارد کاربرد هر یک را بداند. داخل دهانی فیلمهای انواع 



o شرح دهد را آرتیفکتها انواع. 

o فیلمهای رادیوگرافی را بشناسد و بتواند تفسیرکند. منحنی اختصاصی 

o ی مشخصه مقایسه کند.دامنه، کنتراست؛  دانسیته و سرعت فیلمهای رادیوگرافی را براساس منحن 

o دهد تصویر شرح کیفیت و ، دوز بیمار تعداد فوتونها روی بر اثرآن و کرده تعریف را فیلتراسیون. 

o .مراحل ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی را با جزییات یاد بگیرد 

o .ترکیبات تشکیل دهنده ظهور و ثبوت را بشناسد و نحوه عملکرد آن را توضیح دهد 

o ت را یاد بگیرد.مراحل کنترل عفون 

o .روشهای کنترل عفونت در تهیه یک کلیشه رادیوگرافی را توضیح دهد 

o  دهد توضیح و و نام ببرد تشعشع واحد های. 

o کند تعریف را دوزیمتری. 

o شرح دهد آنهابا یکدیگر را ارتباط و را نام برده مؤثر معادل و دوز جذبی، دوز دوز واحد. 

o کند تعریف رارادیوبیولوژی  در کاربردی اصطالحات. 

o دهد را توضیح اشعه زودرس و دیررس اثرات. 

o یاد بگیرد های بدن را بر سلول اشعه اثرات. 

o توصیف کند را تشعشع برابر سلولهای بدن در انواع حساسیت. 

 

 :حیطه رفتاری 

 دانشجو باید در پایان این دوره بتواند:

o  انجام دهد. اصول کنترل عفونتبا رعایت  داخل دهانی را به روش نیمساز و موازیرادیوگرافی 

o درستی تفسیر نماید لندمارک های داخل دهانی را به. 

o .خطاهای تکنیکی تصاویر داخل دهانی را تشخیص دهد و با روش مناسب برطرف نماید 

o تطبیق دهد.  نمای رادیوگرافی ضایعات داخل استخوانی را با تفسیر پاتولوژیک 

o  انجام دهد.مراحل انجام ظهور و ثبوت را به درستی 

o  .اثرات پرتو بر ساختارهای بدن را بداند و بتواند برای بیمار توضیح دهد 

 

 :حیطه عاطفی 

o اثرات پرتوی شناخت اهمیتX  بر ساختارهای بدن درک کند را در رادیوگرافی. (Receiving) 

o و خطاهای تکنیکی به دست آورد دید درستی نسبت به نحوه تشکیل تصاویر .(Receiving) 

o  تشخیص لندمارکهای آناتومیک را به منظور افتراق از ضایعات درک نمایداهمیت .(Receiving) 

o داشته باشد شرکت فعال بحث کالسی در .(Responding) 

o دهد گوش ارایه شده توسط استاد و نظرات دانشجویان به دقت به مباحث درسی .(Attending) 

o مقررات و نظم کالس را رعایت کند .(Responding) 

o لعه مباحث قبل از کالس عالقه نشان دهدبه مطا .(Internalizing Value) 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

 مدرس موضوع جلسه تاریخ روز ردیف

 دکتر مهرداد پنج نوش ماهیت اشعه ایکس و دستگاههای مولد 28/11/97 یکشنبه 1

 دکتر مهرداد پنج نوش یکسروشهای تولید اشعه ا 5/12/97 یکشنبه 2

 دکتر مهرداد پنج نوش تداخل اشعه ایکس با مواد 12/12/97 یکشنبه 3

 دکتر مهرداد پنج نوش خصوصیات بصری و هندسی تصویر 19/12/97 یکشنبه 4



 دکتر یاسمن خیراندیش پری اپیکال نیمساز 18/1/97 یکشنبه 5

 ن خیراندیشدکتر یاسم لندمارکهای آناتومیک 25/1/98 یکشنبه 6

 دکتر مهدی نیکنامی لوکالیزاسیون-تکنیک موازی 1/2/98 یکشنبه 7

 دکتر داریوش گودرزی پور فیلمهای رادیوگرافی 8/2/98 یکشنبه 8

 دکتر داریوش گودرزی پور ظهور، ثبوت و تاریکخانه 15/2/98 یکشنبه 9

 دکتر فرزانه مساوات کنترل عفونت 22/2/98 یکشنبه 10

 دکتر حوریه باشی زاده فخار 1اثرات پرتوهای یون ساز  29/2/98 یکشنبه 11

 دکتر حوریه باشی زاده فخار 1اثرات پرتوهای یون ساز  12/3/98 یکشنبه 12

 دکتر حوریه باشی زاده فخار واحدهای سنجش اشعه ایکس 19/3/98 یکشنبه 13

 فخار دکتر حوریه باشی زاده حفاظت بیمار و پرتونگار 26/3/98 یکشنبه 14

 

 روش های تدریس:

  سخنرانی تعاملی 

  پرسش و پاسخ و بحث کالسی 

 ارایه اسالید  

 

 وظایف دانشجو:

 به مباحث درسی دادن حضور به موقع در کالس و گوش 

 بحث کالسی در شرکت فعال 

 به سواالت مطرح شده در طول کالس پاسخ 

 اشکال رفع مطالعه و 

 

 وظایف استاد:

 سحضوربه موقع در کال 

 ارایه درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 استفاده از ابزارهای کمک آموزشی 

  پاسخ به سواالت دانشجویان وطرح سوال 
 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 در نمره پایان ترم تاثیر داده نخواهد شد(به صورت کوئیز امتحان پاسخ کوتاه درطول کالس یا پایان آن( 

 ی پایان ترم امتحان کتبی چهار گزینه ا(MCQ) 

 

  مقررات:

 حضور به موقع در کالس 

  حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ 
 

  حد مجاز غیبت:

 جلسه غیبت منجر به حذف واحد درسی خواهد شد. 4بیش از 
 

  قوانین نمره دهی:

 امتحان کتبی چهار گزینه ای(MCQ)  نمره( 20) در پایان ترم 



 ارزشیابی طی برنامه ای که در آغاز نیمسال از طرف معاونت آموزشی اعالم می گردد برگزار می شود. 

  است. 20از  12حداقل نمره ی قبولی 

  موفق به گرفتن نمره قبولی در امتحان پایان ترم نمی شوند، می توانند دانشجویانی که در کالس های نظری حضور پیدا می کنند ولی

 .در آغاز نیمسال بعد واحد را انتخاب نمایند و با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی در امتحانات آغاز نیمسال بعدی شرکت کنند
 

 منابع:

 White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. Ed.2019 

 Wood  NK, Goaz PW. Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions. Last Ed 

1997. 
 پور اد پنج نوش ، دکتر احمدرضا طالییدکترحوریه باشی زاده فخار ، دکتر مهرد ،رادیولوژی دهان و فک و صورت  

  1394-بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت -فک و صورت ورادیولوژی دهان کتاب ملی 

 اسالیدهای کالسی 
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