
 4طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 

 رادیو لوسنسیهای شبه کیست منفرد بدون ارتباط با دندان موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         دکتر مهرداد پنج نوش مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا شبه کیست منفرد بدون ارتباط با دندان لوسنسیهایرادیو خصوصیاتبا دانشجو

 اهداف ويژه:

 را بشناسد رادیو لوسنسیهای شبه کیست منفرد بدون ارتباط با دندان. 

 را نام ببرد لوسنت شبه کیست منفرد بدون ارتباط با دندانرادیو ضایعات. 

 را بداند لوسنت شبه کیست منفرد بدون ارتباط با دندانرادیو ( ضایعاتنمای رادیوگرافیک و درمان ،نمای بالینی ،یژلوخصوصیات )اتیو. 

  مرحله ابتدایی جوانه دندانی، فرو رفتگی  ،سینوس ماگزیالری ،: نقص هماتو پویتیک مغز استخوان ضایعاتقادر به تشخیص افتراقی

 .و.... باشد ، ژانت سل گرانولومای مرکزیئید داخلی، ادنتوزنیک کراتو سیستسیگمو

  

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ و بحث کالسی  

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 
  ارزشیابی:نحوه 

 آنپایان  طول کالس یاامتحان چهار گزینه ای یا پاسخ کوتاه در

 امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 25/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره در امتحان پایان ترم 1

 نمره کوئیز 25/0

 

 منابع آزمون )امتحان(:
 

 Wood NK ,Goaz PW.Differential diagnosis oral and maxillofacial lesions : Mosby; 1997 

(chapter 19) 309-332. 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

---    



 

  با استاد:نحوه ارتباط 

 حضور در گروه جهت رفع اشکال  
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