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  نام درس:

 1 عملی رادیولوژی
 

   نحوه ارائه درس:

 عملی
 

  تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 فک و صورت رادیولوژی دهان،

 

  مسئول درس:

   drgoodarzi@tums.ac.irدکتر داریوش گودرزی پور 

 

  پیش نیاز:

 1رادیولوژی نظری 

 

  اهداف کلی:

  داخل دهانی رادیوگرافی انجامآشنایی دانشجویان با نحوه 

 

    اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی 

 فراگير: که رود می انتظار درس این پایان از پس

o آشنا شود. با تهيه رادیوگرافی به روش نيمساز 

o روش انجام رادیوگرافی بایت وینگ را یادبگيرد 

o با نحوه تنظيم رادیوگرافی اکلوزال آشنا شود 

o تنظيم صحيح بيمار را قبل از انجام رادیوگرافی بياموزد 

o زوایای افقی و عمودی را بشناسد  

o  یاد بگيرد در هر ناحيه از فک  را گيرنده تصویرجای گذاری صحيح 

o  بياموزدتيوب را برای تهيه رادیوگرافی به درستی صله موقعيت و فاتنظيم 

o (فاکتورهای اکسپوژر )را بشناسد کيلوولتاژ و ميلی آمپرثانيه 

o .نحوه پروسس) ظهور و ثبوت( فيلم داخل دهانی را یادبگيرد 

o مشخصات یک تصویر رادیوگرافی مناسب را نام ببرد 

o . اشکاالت تکنيکی در تصاویر داخل دهانی را تشخيص دهد 

 

 :حیطه رفتاری 

 دانشجو باید در پایان این دوره بتواند:
o  انجام دهد.پری اپيکال را به روش نيمساز رادیوگرافی 
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o .رادیوگرافی بایت وینگ مناسبی از ناحيه پره مولر و مولر تهيه کند 

o .با نظارت استاد، رادیوگرافی اکلوزال را انجام دهد 

o ت نماید.یک فيلم داخل دهانی را به درستی ظاهر و ثاب 

o خطای تکنيکی تصاویر را تشخيص دهد و بتواند اصالح نماید 

 

 :حیطه عاطفی 

o  به دقت گوش بر روی فانتوم استاد توسطتوضيحات ارایه شده به (دهدAttending) 

o  بخشمقررات و نظم (را رعایت کندResponding) 

o  رادیوگرافی متعهد بداندتجویز و تهيه خود را نسبت به رعایت  اصول Internalizing Value)) 

o را داخل دهانی تصاویر رادیوگرافی نقش مهم (در تشخيص و طرح درمان درک کندReceiving) 

o  احترام بگذاردنظر استاد به Internalizing Value)) 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

 عنوان جلسه روز

 آموزش سانترال، لترال و کانين باال  به روش نيمساز اول

 آموزش پره مولر و مولر باال  به روش نيمساز دوم

 آموزش سانترال، لترال و کانين پایين  به روش نيمساز سوم

 آموزش پره مولر و مولر پایين به روش نيمساز چهارم

 آموزش بایت وینگ پره مولر و مولر پنجم

 ششم
 ازی و روش رادیوگرافی دیجيتالآموزش اصول مو

 آموزش روش ظهور و ثبوت دستی

 Review هفتم

 امتحان هشتم

 

 روش های تدریس:

 Role Modelو  بر روی فانتوم آموزش عملی در بخش

 

 وظایف دانشجو:

  بخشحضور به موقع در  

 داخل دهانی رادیوگرافیتهيه صحيح  رعایت اصول 

 اشکال رفع مطالعه و 

 

 :وظایف استاد

 به موقع در بخش حضور 

 آموزش گام به گام مراحل تهيه رادیوگرافی داخل دهانی در هر ناحيه فک 

  تصاویر رادیوگرافی در حين انجاممشاهده عملکرد دانشجو 

 ارزیابی تصاویر تهيه شده و ارایه بازخورد 

 پاسخ به سواالت دانشجویان 

 



 روش های ارزیابی دانشجو:

 (دقيقه 4 زمانمدت فک باال و پایين در در  رادیو گرافی از نواحی مشخص شدهدو کليشه تهيه ) بخشان پای عملیامتحان 
 

  مقررات:

 (.انجام می شود12:30ضور و غياب راس ساعت حضور به موقع در بخش)ح 

 پوشيدن رو پوش سفيد )آراسته و تميز( و رعایت اصول ظاهر حرفه ای 

  ده از تلفن همراهاستفاعدم 

  در بخشمصرف مواد غذایی عدم 

 به منظور احترام به حقوق بيماران وسایرین رعایت سکوت در فضای بخش  

  خروج از بخش بدون هماهنگی با استاد مربوطه عدم 
 

  حد مجاز غیبت:

 جلسه غيبت منجر به حذف واحد درسی خواهد شد.دو بيش از 

 

  قوانین نمره دهی:

 (2حضور و غياب )دقيقه  10خواهد شد. تاخير بيش از نمره غيبت موجب کسر یک نمره و 5/0تاخير منجر به کسر هر جلسه :  نمره

 .در صورت غيبت امکان شرکت در جلسات جبرانی وجود ندارد معادل یک جلسه غيبت محسوب می شود.

  نمره( 18پایان بخش) عملیامتحان 
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