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 بیماریهای پریودنتال بررسی رادیوگرافیک موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

         دکتر مساوات مدرس:

 هدف كلی: 

 .شود آشنا پریودنتال بیماریهای رادیوگرافیک تفسیر با دانشجو

 

 اهداف ویژه:

 درس قادر خواهد بود :دانشجو پس از پایان 

 ببرد نام را ای تقسیم بندی بیماریهای لثه 

 .بیماری پریودنتیت را تعریف کند و تفاوت آن را با ژنژیویت ذکر نماید 

  .نقش رادیوگرافیها در ارزیابی بیمارهای پریودنتال و همچنین محدودیت آنها در این امر را نام ببرد 

  بررسی وضعیت پریودنتال بیمار را توضیح دهد.نحوه تهیه رادیوگرافی مناسب جهت 

 .نمای رادیوگرافیک نرمال بافت پریودنتال را تشریح کند  

 .ضایعات پریودنتال را از روی رادیوگرافی تشخیص دهد 

 .ویژگیهای رادیوگرافیک تحلیل افقی و عمودی استخوان را بیان نماید 

 شرح دهد. نمای رادیوگرافیک پریودنتیت پیشرونده و انواع آن را 

 .شرایط دندانی مستعد کننده جهت بیماری پریودنتال را توضیح دهد 

 شایعترین بیماریهای سیستمیک مرتبط با بیماری های پریودنتال را نام برده و توضیح دهد . 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

                سخنرانی تعاملی 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی كه از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 آموزشی                     مجازی                     کالس وارونهکمک 

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید. در صورتی که از

 

  نحوه ارزشیابی:

 نمره ای برای این آزمون منظور نخواهد شد(آنپایان  طول کالس یاامتحان چهار گزینه ای یا پاسخ کوتاه در ( 

 امتحان کتبی چهار گزینه ای پایان ترم 

 



 نمره برای این مبحث:

 کل نمره( 51/1)نمره 33.1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 پایان ترم( چهارگزینه ای MCQ)نمره در امتحان  1.33
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  نحوه ارتباط با استاد:
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