
 1رادیولوژی دهان، فک و صورت نظری طرح درس 

 خصوصیات بصری و هندسی تصویر موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         دکتر مهرداد پنج نوش مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا خصوصیات بصری و هندسی تصویر با دانشجو

 

 اهداف ویژه:

 :بوددانشجو پس از پایان درس قادر خواهد 

 عوامل موثر در ایجاد تصویر را بر شمارد. 

  تعریف دقیق و مشخصی ار دانسیته و کنتراست فیلم و عوامل موثر بر ان را ارائه کند. 

 عدم وضوح تصویر رادیو گرافیک و دالیل ایجاد ان را شرح دهد. 

 گرید و علت استفاده از ان را توضیح دهد. 

 بینی کند تاثیر گرید را در خصوصیات تصویری فیلم پیش. 

 عوامل موثر در افزایش وضوح تصویر رادیو گرافیک بیان کند. 

  تهیه یک تصویر با دقت و وضوح باال را توضیح دهدروشهای. 

 شکل شدن یک تصویر رادیو گرافیک را شرح دهید چگونگی بد. 

 جهت تابش اشعه را با توجه به تصویر رادیو گرافیک تشخیص دهد. 

  تصویر رادیو گرافیک تعیین کندموقعیت دقیق شیئ را به کمک. 

 

 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 : 72-79 , 81- 88 

 

 برای مطالعه بيشتر:منابع 

---     

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در گروه جهت رفع اشکال  
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