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 فکیناصول تفسیر و تشخیص افتراقی ضایعات رادیواپک  موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

          مساواتفرزانه دکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 تک فکین وتوصیف و تفسیر این ضایعاآشنایی با اصول تشخیص ضایعات رادیواپ

 

  اهداف ويژه:

 :شجو پس از پایان درس قادر خواهد بود دان

 .ضایعات رادیواپاک را از لندرماکهای آناتومیک رادیواپک افتراق دهد 

 .ضایعات رادیواپاک پری اپیکال را تشخیص دهد و آنها را از هم افتراق دهد 

 .هایپرسمنتوز اطراف ریشه را تشخیص داده و آن را از ضایعات رادیواپک پری اپیکال افتراق دهد 

 .علل متفاوت اسکلروز در استخوان را شرح دهد 

 .نمای رادیوگرافیک ضایعات رادیواپک التهابی موضعی و انواع استئومیلیت را تشخیص داده و آنها را از هم افتراق دهد 

 .نمای رادیوگرافیک اگزوستوزها و توروس های استخوانی در فک را بشناسد 

  یاد ی هر یک در نمای رادیوگرافیک را نمای رادیواپک را بشناسد و خصوصیات افتراقانواع تومورهای خوش خیم و بدخیم فکین با

 بگیرد.

 ضایعات رادیواپاک ژنرالیزه را لیست کند و خصوصیات رادیوگرافیک هر یک را توضیح دهد. 

 

  تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

  روش آموزشی:
  سخنرانی تعاملی 
  پرسش و پاسخ و بحث کالسی 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 کوئیز()نمره ندارد(امتحان پاسخ کوتاه درطول کالس یا پایان آن( 

 امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم(MCQ) 

 

 نمره برای اين مبحث:

 کل نمره( 16/1) نمره 1.25

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره در امتحان پایان ترم 1.25

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. Ed.2019 



 Wood  NK, Goaz PW. Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions. Last Ed 1997 
 مباحث کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب ملی رادیولوژی، انتشارات وزارت بهداشت 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: f-mosavat@sina.tums.ac.ir  
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