
 4دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس

  ناهنجاریهای رشدی تکاملی موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         یاسمن خیراندیشدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا   ناهنجاریهای رشدی تکاملی نمای رادیوگرافیکبا دانشجو

 

 اهداف ويژه:

 قادر خواهد بود :دانشجو پس از پایان درس 
 .یافته های بالینی و رادیو کرافیک دیسپالزی کلیدو کرانیال را توضیح دهد تعریف،

 .عالئم کلینیکی و رادیو گرافیک کرانیو فاسیال دیس استوزیس را بیان کند
 .را توصیف کند Treacher collin’sعالئم کلینیکی و رادیو گرافیک سندرم 

  .هیپر تروفی یک طرفه صورت را تعریف و عالئم ان را بیان کند
 .را توضیح دهد ental odontomaxillary dysplasiasegm یافته های رادیو گرافیک 

 .یافته های بالینی و رادیو گرافیک هیپو پالزی یک طرفه صورت را بیان کند
 .علت، تعریف و نمای رادیو گرافیک شکاف کام و لب را توضیح دهد

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

  روش آموزشی:

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ و بحث کالسی  

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
 حان کتبی چهار گزینه ای پایان ترمامت

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 25/1

 

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 White  and  pharoah’s  Oral  Radiology, Principles  and  Interpretation. 8th Ed. 2019; (chapter 

29) page: 562-575 
 صفحه  -34فصل  –تر احمد رضا طالیی پور دکدکتر مهرداد پنج نوش،  ،شی زادهدکتر حوریه با :لوژی دهان فک و صورترادیو

534-530 

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

   

  نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در گروه جهت رفع اشکال  
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