
 1نظری  رادیولوژی دهان، فک و صورتطرح درس 

 فیزیک اشعه ایکس و دستگاههای مولد آن موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         دکتر مهرداد پنج نوش مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا فیزیک اشعه ایکس و دستگاههای مولد آن با دانشجو

 

 اهداف ویژه:

 :پس از پایان درس قادر خواهد بود دانشجو

 دو نوع پرتو ذرهای و الکترو مغناطیس را با هم مقایسه کند. 

 رابطه میان جرم پرتو ذره ای و میزانLET  و نفوذ پرتو را بیان کند. 

 اجزا یک دستگاه اشعه ایکس را نام ببرد. 

  دهدقسمتهای لوله مولد اشعه ایکس را همراه با کارکرد هر قسمت توضیح. 

 و گستن در هدفندالیل استفاده از تfocusing cup  را در کاتد بیان کند. 

 علت زاویه دار بودن هدف نسبت به پرتو الکترون را تجزیه و تحلیل نماید. 

 ارزیابی کندسو کننده در طول یک سیکل جریان وضعیت تولید اشعه ایکس را در یک دستگاه اشعه ایکس خود یک. 

  زمان سنج در یک دستگاه اشعه ایکس بحث نمایددر مورد نحوه عملکرد. 

  نیرو را توضیح دهدنقش ترانسفورماتورهای بکار رفته در مدار منبع. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

  سخنرانی  

 پرسش و پاسخ و بحث کالسی  
 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 آنپایان  طول کالس یاامتحان چهار گزینه ای یا پاسخ کوتاه در 
 امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم 

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره 42/1
 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره در امتحان پایان ترم 42/1

 
 منابع آزمون )امتحان(:



 White  and  pharoah’s  Oral  Radiology, Principles  and  Interpretation. 8th Ed . 2019 ;(chapter 

1) page : 1-15 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 

    

 نحوه ارتباط با استاد:

 حضور در گروه جهت رفع اشکال  
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