
 1رادیولوژی دهان، فک و صورت نظری طرح درس 

 نیمساز() گرافی پری اپیکالرادیو موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         یاسمن خیراندیشدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا نیمساز(رادیو گرافی پری اپیکال) با دانشجو

 

 اهداف ویژه:

 : قادر خواهد بوددانشجو پس از پایان درس 

 مراحل عمومی تهیه  رادیو گرافی  داخل دهانی به روش نیمساز را توضیح  دهد. 

 هدف از تهیه  رادیو گرافی  داخل دهانی به روش نیمساز را بیان کند. 

 مزایا و معایب تکنیک های موازی و نیمساز  را با هم مقایسه کند. 

 افی  داخل دهانی به روش نیمساز را انجام دهدتنطیم زاویه عمودی و افقی مناسب برای   رادیو گر. 

 تکنیک مورد استفاده را در  تهیه  رادیو گرافی  داخل دهانی به روش نیمساز شرح دهد. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

  روش آموزشی:

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ و بحث کالسی  

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:
 امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم

 
 نمره برای این مبحث:

 نمره 425/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره در امتحان پایان ترم 425/1

 

 منابع آزمون )امتحان(:

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

7) page : 92-94 
 صفحه  -9فصل  -تر احمد رضا طالیی پوردک ،دکتر مهرداد پنج نوش ،شی زادهدکتر حوریه با :لوژی دهان فک و صورترادیو

134-120  

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:



--- 

   

  نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در گروه جهت رفع اشکال  

 


	طرح درس رادیولوژی دهان، فک و صورت نظری 1
	موضوع درس: رادیوگرافی پری اپیکال (نیمساز)
	هدف كلي:
	دانشجو با رادیو گرافی پری اپیکال(نیمساز) آشنا شود.
	اهداف ويژه:
	دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :
	تعداد جلسات:
	یک جلسه
	نحوه ارزشيابي:
	امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم
	نمره برای این مبحث:
	425/1 نمره
	نحوه محاسبه نمره کل:
	425/1 نمره در امتحان پایان ترم
	منابع آزمون (امتحان):
	منابع برای مطالعه بیشتر:
	---
	نحوه ارتباط با استاد:
	 حضور در گروه جهت رفع اشکال

