
 1رادیولوژی دهان، فک و صورت نظری طرح درس 

 در رادیولوژی کنترل عفونت موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         دکتر مساوات مدرس:

 هدف كلی: 

 ضد و استریل علمی روشهای وآشنا شود حين تهيه رادیوگرافیخطرناك  های بيماری و عفونت انتقال از گيری های پيش اهکارر با دانشجو

 . را حين انجام رادیوگرافی یاد بگيرد تجهيزات و وسایل کردن عفونی

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :

 کندبر اساس خطر بالقوه انتقال عفونتشان دسته بندی  وسایل مورد نياز رادیوگرافی وسطوح کار را. 

 ذکر نماید.حين تهيه رادیوگرافی داخل دهانی آنالوگ را نتقال عفونت جلوگيری از ا مراحل انجام کار به منظور 

 .روش جلوگيری از انتقال عفونت حين تهيه رادیوگرافی داخل دهانی دیجيتال را نام ببرد 

  را یاد بگيرد سطوح کارو ضد عفونی کردن و پوشاندن دستگاه اشعه ایکس نحوه. 

 از قبيل فيلم هلدر و روش انتقال آنها به اتاق رادیوگرافی را یاد بگيرد آماده سازی فيلم و سنسور و وسایل مورد نياز. 

 اصول کنترل عفونت حين قراردادن فيلم در دهان بيمار و انجام اکسپوژر را بداند. 

  نحوه انتقال بدون آلودگی فيلم به تاریکخانه و سنسور بهreader را یاد بگيرد. 

 هلدر را بداند روش استریليزاسيون و ضدعفونی کردن فيلم. 

  روش over Gloves و Two Gloves را بشناسد و مقایسه کند. 

  یاد بگيردرا اصول کنترل عفونت در تاریکخانه. 

  تهيه رادیوگرافی ازروش (بيماران خاصHIV , HBV ..راو ) بياموزد. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 کالسی بحث و پاسخ و پرسش-اسالید-آموزش بوسيله سخنرانی تعاملی

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خير

 

  نحوه ارزشيابی:
 ره ندارد()نم امتحان چهار گزینه ای یا پاسخ کوتاه درطول کالس یا پایان آن

           (MCQ)امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم

 

 نمره برای این مبحث:

 کل نمره( 14/1نمره) 1.42

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 ت(از کل جلسا 14/1)نمره در امتحان پایان ترم 42.1

 



 منابع آزمون )امتحان(:

  13فصل   1394-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -فک و صورت ورادیولوژی دهان کتاب ملی 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر

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

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: f-mosavat@sina.tums.ac.ir 
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