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 :اهداف ويژه

 دانشجو باید:

  را نام ببرد.متعدد مجزا ضایعات رادیولوسنت 

  را بیان نماید.متعدد مجزا رادیولوسنت نمای بالینی ضایعات 

  راشرح دهد.متعدد مجزا نمای رادیوگرافیک ضایعات رادیولوسنت 

  را از دیگر ضایعات تشخیص دهد.متعدد مجزا ضایعات رادیولوسنت 

  از یکدیگر را توضیح دهد. متعدد مجزا  رارادیولوسنت وجه افتراق ضایعات 

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

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی: 

 استاد محور، سخنرانی 

 دانشجومحور، پرسش و پاسخ 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی: 

   امتحان پایان ترم سواالت چهارجوابی یا تشریحی

 

 نمره برای اين مبحث:

25/1 

 

 نحوه محاسبه نمره كل: 

 فقط نمره امتحان پایانی

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 1394چاپ اول  ،33ت بهداشت درمان آموزش پزشکی فصلرادیولوژی دهان و فک و صوت از مجموعه کتابهای ملی، وزار 

 

 مطالعه بیشتر:منابع برای 

 Differential diagnosis of oral lesions, Norman K Wood, Paul W Goaz, Mosby, 1997 

 Oral radiology:  Sanjay Mallya, Ernest Lam, 8th edition, Elsevier,2019 

 



 نحوه ارتباط با استاد: 

 E-mail: bashizad@sina.tums.ac.ir 
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