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 بسمه تعالي

 2رادیولوژی نظری  طرح ردس
 

 

 آناتومی کراس سکشنال موضوع درس:

 رادیولوژی دهان و فک و صورت :گروه آموزشي

 دکتر داریوش گودرزی پور رس:مد

 دف کلي:ه

 دانشجو بایستی پس از اتمام  آناتومی تصاویر رایج کراس سکشنال  را بشناسد.

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان این مبحث بایستی قادر باشد:

 ساختارهای مشهود در تصاویر کراس سکشنال را نامگذاری کند. .1

 ایدمقطع مناسب را به منظور مشاهده هر یک از ساختارهای اناتومیک انتخاب نم .2

 

 :مجازی وش آموزشير

 آموزش آفالین غیر همزمان در سامانه نوید

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 ایل پاورپوینت و یک فایل صوتییک فد:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد

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

 یک ماهزمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

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

..............................................................................................................................................................................................................................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: 

 یادر دو نوبت میان ترم   (MCQ)نمره دارد.همچنین امتحان کتبی با سواالت چند گزینه ای 0.33انجام تا مهلت مشخص شده تکلیف 

 نمره 20نمره از  1.25 .پایان ترم بعمل خواهد آمد

 منابع آزمون: 

 Oral radiology. white & Pharoah Elsevier, 2019 

 

 :نحوه ارتباط با استاد

 سیستم پیام سامانه نوید

 

 .نماییدنجا درج در صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در ای

 سیستم پیام سامانه نوید 

 


