
 4طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 

 رادیو لوسنسیهای منفرد با حدود نامنظم ونامشخص  موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         یاسمن خیراندیشدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا رادیو لوسنسیهای منفرد با حدود نامنظم ونامشخص نمای رادیوگرافیک با دانشجو
 

 اهداف ويژه:

 :پس از پایان درس قادر خواهد بود دانشجو

 اهمیت رادیولوسنسیهای با حدود نامشخص را شرح دهد. 

 عوامل مستعد کننده در استئو میلیت مزمن را بشناسد. 

 تفاوت استئیت و استئو میلیت را توضیح دهد. 

 انواع نماهای رادیو گرافیک استئو میلیت مزمن را نام ببرد. 

  دیسپالزی فیبرو را در فکین توضیح دهدعال ئم. 

  تخریب استخوان در عالئم رادیو گرافیکscc   مرکزی و محیطی شرح دهد. 

 را نام ببرد .رو سارکوم و..ندک ،نمای رادیو گرافیک استئو سارکوم انواع. 

  رادیو لوسنسی با حدود نا مشخص ایجاد میکنند از هم افتراق دهد.ضایعاتی که نمای رادیو گرافیک 

 

 عداد جلسات:ت

 جلسه یک

 

  روش آموزشی:

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ و بحث کالسی  

 

  ستفاده از سامانه مجازی دانشگاه:ا
 خیر

 

 ارزشیابی:نحوه 
 امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 25/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره در امتحان پایان ترم 25/1

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Wood NK ,Goaz PW.Differential diagnosis oral and maxillofacial lesions: Mosby; 1997 
(chapter21) 357-379 

 صفحه  -24فصل  -تر احمد رضا طالیی پوردک ،دکتر مهرداد پنج نوش ،شی زادهدکتر حوریه با: رادیو لوژی دهان فک و صورت

418-426  



 

 نابع برای مطالعه بیشتر:م

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 حضور در گروه جهت رفع اشکال  
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