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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 

 درس:اطالعات 

 اولنیم سال:                                   صورت و دهان،فک رادیولوژی   گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 1رادیولوژی نظری  درس: عنوان

  درس:كد 

 عملي:                 عملي:                 كارگاهي:-نظری              1نظری:                 :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر داریوش گودرزی پورنام مسؤول درس: 

      گروه رادیولوژیمدرسان:  مدرس/ 

 فیزیک پزشکي، آناتومي و مورفولوژی دندان: زمانهم /نیازپیش

 دكترای حرفه ای دندانپزشکي  تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 رادیولوژی دهان، فک و صورت رشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران محل كار:

 88351154 تلفن تماس:

  drgoodarzi@tums.ac.irالکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 : درس یکل فیتوص

 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

آشنایی دانشجویان با فیزیک اشعه، خصوصیات ژئومتری تصاویر،تکنیک و لندمارک تصاویر داخل دهانی، 

 اثرات اشعه بر ساختارهای بدنآرتیفکت های تصویر، ظهور و ثبوت و 

 توانمندیهای دوره دکترای عمومی دندانپزشکی:     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف 

 :حیطه شناختی 

 فراگیر: كه رود مي انتظار درس این پایان از پس

 را توضیح دهد. Xاشعه  خصوصیات .1

 اختصاصي را بشناسد. نحوه تولید اشعه ایکس را بداند و تفاوت اشعه ایکس ترمزی و .2

 ببرد نام كمیت اشعه ایکس رارا و كیفیت بر مؤثر عوامل .3

 .دهد را شرح آن عملکرد نحوه و اجزاءتیوب اشعه ایکس  .4

تداخالت اشعه ایکس با ماده را یادبگیرد و پراكندگي كامپتون، كوهرنت و جذب فتوالکتریک را به  .5

 درستي تشریح كند.

 نام برده و هریک را تعریف كند. خصوصیات بصری و هندسي تصاویر را .6

 عوامل مؤثر بر خصوصیات بصری و هندسي تصویر را بشناسد. .7

 .ببرد نام را روش نیمساز به آپیکال تصویر پری تهیه اصول .8

 .كند بیان را با روش نیمساز تصویربرداری  نحوه  .9

 بشناسد.ببرد و موارد تجویز و مزایای آن را  نام را روش موازی تصاویربه تهیه اصول .10

 یاد بگیرد با فیلم نگهداررا تصویربرداری  نحوه  .11

 لندماركها آناتومیک در كلیشه های رادیوگرافي را به درستي تشخیص دهد. .12

 .دهد توضیح را تشکیل دهنده یک فیلم داخل دهاني اجزاء .13

 را بشناسد و موارد كاربرد هر یک را بداند. داخل دهاني فیلمهای انواع .14

 .شرح دهد را آرتیفکتها انواع .15

 فیلمهای رادیوگرافي را بشناسد و بتواند تفسیركند. منحني اختصاصي .16
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 دامنه، كنتراست؛  دانسیته و سرعت فیلمهای رادیوگرافي را براساس منحني مشخصه مقایسه كند. .17

 .دهد تصویر شرح كیفیت و ، دوز بیمار تعداد فوتونها روی بر اثرآن و كرده تعریف را فیلتراسیون .18

 و ثبوت فیلم رادیوگرافي را با جزییات یاد بگیرد.مراحل ظهور  .19

 تركیبات تشکیل دهنده ظهور و ثبوت را بشناسد و نحوه عملکرد آن را توضیح دهد. .20

 مراحل كنترل عفونت را یاد بگیرد. .21

 روشهای كنترل عفونت در تهیه یک كلیشه رادیوگرافي را توضیح دهد. .22

 .دهد توضیح و و نام ببرد تشعشع واحد های  .23

 .كند تعریف را دوزیمتری .24

 .شرح دهد آنهابا یکدیگر را ارتباط و را نام برده مؤثر معادل و دوز جذبي، دوز دوز واحد .25

 .كند تعریف رادیوبیولوژی را در كاربردی اصطالحات .26

 .دهد را توضیح اشعه زودرس و دیررس اثرات .27

 .یاد بگیرد های بدن را بر سلول اشعه اثرات .28

 .توصیف كند را تشعشع برابر بدن درسلولهای  انواع حساسیت .29

 

 :حیطه رفتاری 

 دانشجو باید در پایان این دوره بتواند:

 با رعایت اصول كنترل عفونت انجام دهد. داخل دهاني را به روش نیمساز و موازیرادیوگرافي  -1

 .درستي تفسیر نماید لندمارک های داخل دهاني را به -2

 تشخیص دهد و با روش مناسب برطرف نماید.خطاهای تکنیکي تصاویر داخل دهاني را  -3

 تطبیق دهد.  نمای رادیوگرافي ضایعات داخل استخواني را با تفسیر پاتولوژیک -4

 مراحل انجام ظهور و ثبوت را به درستي انجام دهد. -5

 اثرات پرتو بر ساختارهای بدن را بداند و بتواند برای بیمار توضیح دهد.  -6

 

 

 :حیطه عاطفی 

 (Receiving)را بر ساختارهای بدن درک كند  در رادیوگرافي  Xاثرات پرتوی  شناخت اهمیت -1

 (Receiving)و خطاهای تکنیکي به دست آورد دید درستي نسبت به نحوه تشکیل تصاویر -2

 (Receiving)اهمیت تشخیص لندماركهای آناتومیک را به منظور افتراق از ضایعات درک نماید -3
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 (Respondingداشته باشد) شركت فعال بحث كالسي در -4

 (Attending)دهد گوش ارایه شده توسط استاد و نظرات دانشجویان به دقت به مباحث درسي -5

 (Responding)مقررات و نظم كالس را رعایت كند -6

 (Internalizing Valueبه مطالعه مباحث قبل از كالس عالقه نشان دهد) -7
 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 به حیطه های ذكر شده در باال تسلط كافي داشته باشد.

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

  تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین 

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  )... سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  



5 
 

 یادگیری مبتني بر بازی  

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 :درس میتقو

یادگیری/  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

ماهیت اشعه ایکس و دستگاههای  مجازی تکلیف در سامانه نوید دكتر مهرداد پنج نوش

 مولد

1 

 2 روشهای تولید اشعه ایکس مجازی تکلیف در سامانه نوید دكتر مهرداد پنج نوش

 3 تداخل اشعه ایکس با مواد مجازی تکلیف در سامانه نوید دكتر مهرداد پنج نوش

 دكتر مهرداد پنج نوش

یاسمن دكتر 

 خیراندیش

خصوصیات بصری و هندسي  مجازی تکلیف در سامانه نوید

 تصویر

4 

دكتر یاسمن 

 خیراندیش

اپیکال نیمساز مجازی تکلیف در سامانه نوید  5 پری 

دكتر یاسمن 

 خیراندیش

آناتومیک مجازی تکلیف در سامانه نوید  6 لندماركهای 

 7 لوكالیزاسیون-تکنیک موازی مجازی تکلیف در سامانه نوید نامي دكتر مهدی نیک

دكتر داریوش گودرزی 

 پور

 8 فیلمهای رادیوگرافي مجازی تکلیف در سامانه نوید

دكتر داریوش گودرزی 

 پور

 9 ظهور، ثبوت و تاریکخانه مجازی تکلیف در سامانه نوید

 10 كنترل عفونت مجازی تکلیف در سامانه نوید دكتر فرزانه مساوات

زاده دكتر حوریه باشي 

 فخار

 11 اثرات پرتوهای یون ساز  مجازی تکلیف در سامانه نوید

دكتر حوریه باشي زاده 

 فخار

 12 واحدهای سنجش اشعه ایکس مجازی تکلیف در سامانه نوید

دكتر حوریه باشي زاده 

 فخار

 13 حفاظت بیمار و پرتونگار مجازی تکلیف در سامانه نوید
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 به مباحث درسي دادن حضور به موقع در كالس و گوش. 1

 بحث كالسي در شركت فعال. 2

 به سواالت مطرح شده در طول كالس پاسخ. 3

 اشکال رفع مطالعه و. 4

 

 دانشجو:  یابیارز روش

 . انجام تکالیف ارائه شده مربوط به هر مبحث در سامانه نوید1

 (MCQ) امتحان كتبي چهار گزینه ای پایان ترم .2

  :منابع

1) White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. Ed.2019 
 

2) 2) Wood  NK, Goaz PW. Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions. Last Ed 1997. 

 

 پور پنج نوش ، دكتر احمدرضا طالیياد دكترحوریه باشي زاده فخار ، دكتر مهرد ،رادیولوژی دهان و فک و صورت -3

 1394-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي -فک و صورت ورادیولوژی دهان كتاب ملي  -4

 اسالیدهای كالسي -5

 * منابع به طور دقیق تر در طرح درس هر جلسه ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 


