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 انشکده است.ه این دکلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز

 
 

 بسمه تعالي

ن رد سالمت و بیماری  طرح ردس  بافت دندا

 

 تشخیص رادیوگرافیک پوسیدگی موضوع درس:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت گروه آموزشي:

 دکترمساوات رس:مد

 لي:هدف ک

 .آشناشود پوسیدگی دانشجوباتفسیررادیوگرافیک

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :

 .عوامل اتیولوژیک پوسیدگی را توضیح دهد .1

 پوسیدگی فعال را تعریف کند و تفاوت آن را با را با پوسیدگی متوقف شده ذکر نماید. .2

 نین محدودیت آنها در این امر را نام ببرد. نقش رادیوگرافیها در ارزیابی پوسیدگی و همچ .3

 نحوه تهیه رادیوگرافی مناسب جهت بررسی ضایعات پوسیدگی را توضیح دهد. .4

 نمای رادیوگرافیک نرمال هر یک از ساختارهای دندانی را بداند. .5

 نماهای شایع پوسیدگی در سطوح مختلف دندانی را در  رادیوگرافی بشناسد. .6

 خیص دهد .رافی تشپروگزیمال، اکلوزال، باکال، لینگوال و سطوح ریشه را از روی رادیوگضایعات پوسیده در سطوح  .7

 و .. افتراق دهد. cervical  burn out ،mach band effectپوسیدگی را از  .8

 پوسیدگی های مرتبط با رستوریشن ها را یاد بگیرد. .9

 و پوسیدگیهای پس از رادیوتراپی آشناشود. Rampantبا پوسیدگیهای  .10

 روشهای درمان پوسیدگیها در سطوح مختلف دندانی را یاد بگیرد. .11

 ابزارهای تشخیصی جایگزین رادیوگرافی به منظور تشخیص پوسیدگی را بشناسد .12

 
 

 :مجازی روش آموزشي

 فالین با استفاده از نویدآ
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 انشکده است.ه این دکلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز

 
 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 ت صداگذاری شدهیک پاورپین د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک تکلیف که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

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

 

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................نمایید:

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

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

 

 خیر   بلی  اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

ره کنندهادا ساعت تاریخ  

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

  ه نداردنمرتکلیف 

 پایان ترم مطابق با طرح دورهدر   MCQچهرگزینه ای( (آزموننمره 

 

 :نحوه ارتباط با استاد

 سامانه نوید "پیام"

 .نماییدرفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج  در صورتي که روشي برای

 سامانه نوید "پیام"


