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 ضایعات رادیولوسنت پری کرونال و اینتر رادیکوالر  موضوع درس:

 رادیولوژی دهان و فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر حوریه باشی زاده فخار مدرس:

 هدف كلی: 

 دانشجو باید:

 .ضایعات رادیولوسنت پری کرونال را بشناسد 

  رادیولوسنت اینتررادیکوالر را بشناسد.دانشجو با ضایعات 

 

 اهداف ويژه:

 دانشجو باید:

 .ضایعات رادیولوسنت پری کرونال را نام ببرد 

  را بیان نماید.رادیولوسنت پری کرونال نمای بالینی ضایعات 

 .نمای رادیوگرافیک ضایعات رادیولوسنت پری کرونال راشرح دهد 

  دیگر ضایعات تشخیص دهد.ضایعات رادیولوسنت پری کرونال را از 

  رادیولوسنت پری کرونال از یکدیگر را توضیح دهد.وجه افتراق ضایعات 

 .تشخیصهای افتراقی احتمالی را برای موارد بالینی مختلف ضایعات رادیولوسنت پری کرونال ذکرنماید 

 .ضایعات رادیولوسنت اینتررادیکوالر را نام ببرد 

  اینتررادیکوالر را بیان نماید.نمای بالینی ضایعات رادیولوسنت 

 .نمای رادیوگرافیک ضایعات ضایعات رادیولوسنت اینتررادیکوالر راشرح دهد 

 .ضایعات رادیولوسنت اینتررادیکوالر را از دیگر ضایعات تشخیص دهد 

 .وجه افتراق ضایعات رادیولوسنت اینتررادیکوالر از یکدیگر را توضیح دهد 

  برای موارد بالینی مختلف ضایعات رادیولوسنت اینتررادیکوالر ذکرنماید.تشخیصهای افتراقی احتمالی را 
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