
1 
 

 

 
 
 

 

 

 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 

 2 عملي رادیولوژی درس:اطالعات 

 دومنیم سال:                                               رادیولوژی فک و صورت  گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 2رادیولوژی عملي  درس: عنوان

  كد درس:

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

 داریوش گودرزی پورنام مسؤول درس: 

     مدرسان: گروه رادیولوژیمدرس/ 

 2رادیولوژی نظری و 1رادیولوژی عملي : زمانهم /نیازپیش

 دكترای حرفه ای دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 رادیولوژی فک و صورت                                               رشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي تهران، بخش رادیولوژی محل كار:

 88351154 تلفن تماس:

 drgoodarzi@tums.ac.ir الکترونیک: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

 استفاده از تکنیک  نیمساز و فیلم هلدر، با  داخل دهاني رادیوگرافي انجامآشنایي دانشجویان با نحوه 

، اصول تکنیکي و و تشخیص پوسیدگي در تصاویر بایت وینگ آشنایي با لندماركهای داخل و خارج دهاني

 ، سیستم های دیجیتال و اصول تشکیل تصاویر توموگرافيخطاهای تصویر پانورامیک

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 :حیطه شناختی 

 فراگیر: كه رود مي انتظار درس این پایان از سپ

 را یاد بگیرد. سطوح كارو ضد عفوني كردن و پوشاندن دستگاه اشعه ایکس نحوه  .1

 را یاد بگیرد. ، اكلوزال و بایت وینگ اصول تهیه تصاویررادیوگرافي پری اپیکال به روش  نیمساز و موازی .2

 نحوه برخورد با بیماران را فراگیرد. .3

 اصول كنترل عفونت حین قراردادن فیلم در دهان بیمار و انجام اكسپوژر را بداند. .4

 تکنیک قراردهي سنسور و فیلم هلدر در دهان بیمار را بیاموزد. .5

 را یاد بگیرد. readerنحوه انتقال بدون آلودگي سنسورو وارد كردن آن به  .6

 روش ضدعفوني كردن فیلم هلدر را بداند. .7

 و..( را بیاموزد. HIV , HBVروش تهیه رادیوگرافي از بیماران خاص) .8

 و ناتواني جسمي و بیماران غیرهمکار را مدیریت نماید.  Gagبیماران دارای رفلکس  .9

 اشکاالت تکنیکي در تصاویر داخل دهاني را تشخیص دهد. .10

 تصاویر داخل دهاني و خارج دهاني را یاد بگیرد.لندمارک های  .11

 اصول كلي تکنیک پانورامیک، لندماركهای تصویر و خطاهای تکنیکي آن را فراگیرد. .12

 و مزایا و معایب هر یک را بداند. CCDو  CCD  ،CMOSاصول تصویربرداری دیجیتال با سنسورهای  .13

 آشنا شود. CBCTای رادیوگرافي تصاویر اصول پایه تشکیل تصاویر توموگرافي را بیاموزد و با نم .14

 پوسیدگي را در تصاویر بایت وینگ تشخیص دهد. .15
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 یطه رفتاری:ح 

 دانشجو باید در پایان این دوره بتواند:

با رعایت اصول  پری اپیکال دیجیتال را با استفاده از تکنیک نیمساز و موازی به كمک فیلم هلدر ورادیوگرافي    -1

 كنترل عفونت انجام دهد.

 را تشخیص دهد و بتواند اصالح نماید. داخل دهانيخطای تکنیکي تصاویر  -2

 شخیص دهد.تتصاویر داخل دهاني و خارج دهاني موارد غیرنرمال را  با شناخت لندمارک های آناتومیک -3

 آورد. دید درستي نسبت به توانایي هرتصویر خارج دهاني در نمایش ساختارهای آناتومیک به دست -4

 هارت ارتباط با بیمار را بیاموزدنحوه مدیریت و م -5

 

 :حیطه عاطفی 

 (Internalizing Value) نسبت به رعایت اصول كنترل عفونت احساس مسولیت و تعهد نماید. -1

 (Attending)دهد گوش مباحث مطرح  شده دركالس های ارایه توسط استاد به دقتبه  -2

 (Internalizing Value)مند شودعالقه  حضور در بخشبه مطالعه مباحث قبل از  -3

 (Receivingرادیوگرافي درک كند)را در شناخت لندمارک های آناتومیکاهمیت  -4

 (Responding)را رعایت كند بخشمقررات و نظم  -5

 (Internalizing Value ضرورت برخورد صحیح با بیمار و پرسنل  را درک نماید) -6
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 : 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 

  ( PBLحل مسئله )یادگیری مبتني بر  

  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(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

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

 .................... لطفا نام ببرید

                                                           
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 
 

 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

 یهاتیفعال

یادگیری/ تکالیف 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 1 برگزاری امتحان ورود به بخشتوضیح مقررات بخش و    گروه   رادیولوژی

 2 لندمارک های آناتومیک تصاویر داخل دهاني   دکتر مساوات

 3 دهاني خارجلندمارک های آناتومیک تصاویر    دکتر خیر اندیش

 اصول تکنیکي و خطاها و لندمارک های تصویر    دکتر باشی زاده

 انورامیکپ
4 

 5 به روش موازی اپیکال اصول تهیه رادیوگرافي پری   دکتر نیک نامی

 6 و مزایا و معایب  داخل دهاني اصول تصویربرداری دیجیتال   دکتر پنج نوش

 اصول تشکیل تصاویر توموگرافي   دکتر گودرزی پور

 CBCTنمای رادیوگرافي   و
7 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

  بخشحضور به موقع در  -1

 رعایت اصول كنترل عفونت -2

 انجام صحیح رادیوگرافي -3

 ریکوایرمنت و تایید شدن توسط استاد پركردن فرم -4

 برخورد صحیح با بیمار -5

 بحث كالسي در شركت فعال  -6

 اشکال رفع مطالعه و -7

 رعایت مقررات بخش -8

 دانشجو:  یابیارز روش

 ورود به بخشامتحان  -1

 كنترل عفونت و اصول تکنیکي(مشاهده عملکرد دانشجو در بخش توسط استاد)شامل نظم، مهارت ارتباطي،  -2

 بررسي ریکوایرمنت دانشجو -3

 بخشامتحان كتبي پایان  -4
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  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

 مباحث كالسي (1

 

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

 1394-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي -فک و صورت ورادیولوژی دهان كتاب ملي  (3

 

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

 

 


