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                                                                رادیوگرافیک بیماریهای غدد بزاقی رتفسیموضوع درس:  

                                                                   رادیولوژی دهان و فک و صورت :گروه آموزشي

                                                                   دکتر حوریه باشی زاده فخار:  مدرس

 هدف کلي:

 دانشجو پس از اتمام  این مبحث باید عالئم رادیوگرافیک ضایعات غدد بزاقی را بشناسد.

 اهداف ویژه:

 آناتومی غدد بزاقی و مجاورات آنها را توضیح دهد. .1

 اجزا تصاویر کراس سکشنال غدد بزاقی و مجاورات آنها را نام گذاری کند.  .2

 عالئم بالینی اختالالت غدد بزاقی را فهرست کند. .3

 بیماریهای ایجاد کننده تورم در ناحیه غدد بزاقی پاروتید و ساب مندیبوالر را نام ببرد. .4

 بیماریهای انسدادی غدد بزاقی را فهرشت کند. .5

 نسدادی غدد بزاقی را توضیح دهد.عالئم بیماریهای ا .6

 عالئم رادیوگرافیک و سیالوگرافیک سیالولیت را توضیح دهد. .7

 موارد تشخیص افتراقی سیالولیت را نام ببرد. .8

 مکانیسم سیاالدنیت حاد و مزمن باکتریال را توضیح دهد. .9

 عالئم سیاالدنیت حاد و مزمن باکتریال را توضیح دهد. .10

 ت حاد و مزمن باکتریال را توضیح دهد.عالئم سیالوگرافیک سیاالدنی .11

 را فهرست کند. MRIو CTعالئم سیاالدنیت غدد بزاقی در تصاویر اولتراسونوگرافی،  .12

 مکانیسم سیالودوشیت را توضیح دهد. .13

 عالئم بالینی و تصویری سیالودوشیت را توضیح دهد. .14

 عالئم بالینی و تصویری سیاالدنیت اتوایمیون را توضیح دهد.  .15

 بیماریهای غیر آماسی غدد بزاقی را فهرست کند. .16

 عالئم بالینی و تصویری سیاالدنوز را توضیح دهد. .17
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 عالئم بالینی و تصویری کیستهای غدد بزاقی را توضیح دهد. .18

 عالئم بالینی و تصویری تومورهای خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی را توضیح دهد. .19

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 آموزش آفالین غیر همزمان در سامانه نوید

 درسیستم نوید : و ... و تکلیفمحتوا  

                                                                               یک فایل پاورپوینت و یک فایل صوتی د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تشریحی سوال دو تا یک که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه ارسال پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت  -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                

 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 از نمره این جلسه به تکالیف اختصاص داده می شود. 25/0

 در صورت ارسال با تاخیر تکلیف نمره ای تعلق نمی گیرد. 

 

  :ا استادنحوه ارتباط ب

www.tumsnavid.vums.ac.ir 
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 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 سیستم پیام سامانه نوید

www.tumsnavid.vums.ac.ir 
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