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  نشکده است.ه این دادانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1رادیولوژی نظری  طرح ردس
  

 

 لندمارکهای اناتومیک     موضوع درس:

                                                                 رادیولوژی دهان، فک و صورت   گروه آموزشي:

 یاسمن خیراندیشدکتر      رس:مد

 هدف کلي:

 .شود آشنا رادیو گرافی پری اپیکال لندمارکهای اناتومیک دربا  دانشجو

 اهداف ویژه:

 پس از پایان درس قادر خواهد بود :دانشجو        

 نشانه های اناتومیک طبیعی فک باال در رادیو گرافی دندانی را تشخیص و توضیح دهد .1

 نشانه های اناتومیک طبیعی فک پایین در رادیو گرافی دندانی را تشخیص و توضیح دهد .2

 دسته بندی کندساختمانهای اناتومیک مختلف را از جهت رادیو لوسنت و رادیو اوپاک بودن  .3

 شاخصهای اناتومیک را از ضایعات پاتولوژیک افتراق دهد .4

 کلیشه های رادیو گرافیک فک باال و پایین را از یکدیگر افتراق دهد .5

                                                                                         

 :مجازی  روش آموزشي

 نوید ( سامانه غیر همزمان )آفالین با استفاده از

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                              یک پاور پوینت صدا گذاری شده   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 روز 21 :زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -
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ن درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزما -

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

 

                                                                                                                                                                                                               خیر  -

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

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 یردگبه تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده شده نمره ای تعلق نمی  .است جلسه این تکلیف به مربوط تکالیف نمره 2/0

 

 است جلسه این از ترم پایان ای چهارگزینه کتبی آزمون نمره 285/1

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 از طریق پیام در سامانه نوید

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                     پرسش و پاسخ در سامانه نوید


