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 بسمه تعالي

 طرح دوره 

نپزشکي دکشنه دندا  واحداهي ردسي مجازیدا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :95ورودی:                ولا نیم سال:             3رادیولوژی نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                ملیع            ظرین    واحد 1 :واحدتعداد  

 تماسنحوه    کاویانی هانیهدکتر خانوادگی استاد مسئول درس:  نام و نام :haniehkaviani@yahoo.com  

 

 :هدف کلی 

خارج  وافی داخل ادیوگررآشنایی دانشجویان با نحوه انجام رادیوگرافی داخل دهانی با استفاده از فیلم هلدر و اصول تفسیر 

 دهانی و ارایه تشخیص افتراقی ضایعات

 

 ف اختصاصی:اهدا 

 فراگیر: که رود می انتظار درس این پایان از پس

 را یاد بگیرد. سطوح کارو ضد عفونی کردن و پوشاندن دستگاه اشعه ایکس نحوه  .1

 گیرد.بفی را یاد دیوگراآماده سازی فیلم و سنسور و وسایل مورد نیاز از قبیل فیلم هلدر و روش انتقال آنها به اتاق را .2

 ین قراردادن فیلم در دهان بیمار و انجام اکسپوژر را بداند.اصول کنترل عفونت ح .3

 لوازم کنترل عفونت را قبل از انجام رادیوگرافی آماده کند .4

 اصول تهیه تصاویررادیوگرافی پری اپیکال به روش موازی را یاد بگیرد. .5

 معاینه کلینیکی داخل و خارح دهانی در ارتباط با رادیوگرافی مورد نظر را انجام دهد .6

 از حفاظ های مناسب برای بیماران استفاده کند .7

 موقعیت مناسب بیمار را در هر نوع تکنیک تنظیم نماید .8

 و فیلم هلدر در دهان بیمار را بیاموزد.  فیلمی تکنیک قرارده .9

 تیوب دستگاه را بر اساس نوع رادیوگرافی تنظیم کند .10

 شرایط تابش را برای هر بیمار بر روی دستگاه تنظیم کند .11

 را یاد بگیرد. سطوح کارو ضد عفونی کردن و پوشاندن دستگاه اشعه ایکس نحوه  .12

 اصول کنترل عفونت حین قراردادن فیلم در دهان بیمار و انجام اکسپوژر را بداند. .13
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 را یاد بگیرد. فیلم را به تاریکخانهنحوه انتقال بدون آلودگی  .14

 روش استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن فیلم هلدر را بداند. .15

 و..( را بیاموزد. HIV , HBVوش تهیه رادیوگرافی از بیماران خاص)ر .16

 و ناتوانی جسمی و بیماران غیرهمکار را مدیریت نماید.  Gagبیماران دارای رفلکس  .17

 علل تجویز هر یک از تصاویر داخل دهانی و خارج دهانی را بداند. .18

 بایت وینگ( را یادبگیرد . تکنیک انجام رادیوگرافی  داخل دهانی )پری اپیکال، اکلوزال و   .19

 اشکاالت تکنیکی در تصاویر داخل دهانی را تشخیص دهد . .20

 بتواند تصاویر داخل دهانی و خارج دهانی را تفسیر کند. .21

 ضایعات رادیولوسنت، میکس و اپک را در تصاویر رادیوگرافی به درستی تشخیص دهد .22

 اساس نمای رادیوگرافی تعیین نمایدحدود ضایعات، محل و میزان گسترش ضایعات در استخوان را بر .23

 مراحل تفسیر یک ضایعه را به درستی بیان نماید. . .24

 تشخیص افتراقی مناسبی برای ضایعات ارایه نماید. .25

 یاد بگیردداخل دهانی و پانورامیک تشخیص پوسیدگی و مشکالت پریونتال را در تصاویر  .26
 

 

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 ادگیریی-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 (... مالت وانتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعا. 

و دنوان تصویر ازی به عرادیوگرافی های داخل دهانی مو آن از الزامات دندانپزشکی است. صحیح تهیه رادیوگرافی مناسب و تفسیرتجویز و 

یهای ترین بیمار ان شایعتشخیص رادیوگرافیک بیماری های پریودنتال و پوسیدگی ها به عنوبعدی با دقت بسیار باال در نظر گرفته میشود. 

بسیار  وند درمانرتشخیص های افتراقی در ارائه .هم چنین تشخیص ضایعات داخل استخوانی و تفسیر مناسب و  سیار اهمیت دارددهان ب

گرافی و صاویر رادیوتال در به آموزش نحوه تهیه رادیوگرافی موازی ، تشخیص پوسیدگی و بیماریهای پریودنت موثر است لذا در این واحد درسی

شخصی را مه، کیس در آغاز هر جلسه هر دانشجو بر اساس برنامه تعیین شده توسط گرو استخوانی خواهیم پرداخت. تفسیر ضایعات داخل

طالعه قبلی منشجویان با ایر داارایه خواهد داد و به درستی تفسیر خواهد کرد و تشخیص های افتراقی مناسبی ارائه خواهد داد. انتظار میرود س

ور خواهد فسیر حضتهم چنین هر دانشجو بر اساس برنامه مشخص از سوی گروه در اتاق ث مشارکت نمایند. در جلسه حضور یابند و در بح

اسخگویی به پاساس  یافت و با نظارت استاد به بررسی و تفسیر پوسیدگی ها و مشکالت پریودنتال خواهند پرداخت و در پایان جلسه بر

م آمادگی از سوی و با اعال DOPSهم چنین در طول دوره ، دو بارآزمون  اهد گرفت.سواالت مربوطه از سوی استاد به او نمره تعلق خو

ایند توسط ابتدا تا انتهای فر بر اساس مشاهده عملکرد دانشجو از. نمره به این آزمون اختصاص می یابد  2دانشجو انجام خواهد گرفت و هر بار 

 به او نمره داده خواهد شد.  استاد و پر کردن چک لیست مربوطه

ت و تایید ریکوارمن فرمبا پر کردن موازی توسط دانشجویان تهیه خواهد شد و هر دانشجو رادیوگرافی داخل دهانی به روش بخش عملی  رد

 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. استاد مربوطه
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 روش های تدریس:

 آموزش عملی در بخش -1

 ارایه تصاویر رادیوگرافی و تفسیر -2

 بحث گروهی در ارایه کیس -3

 

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع در بخش  -1

 رعایت اصول کنترل عفونت -2

 انجام صحیح رادیوگرافی -3

 برخورد صحیح با بیمار -4

 و جلسات بررسی کیس درتفسیر رادیوگرافی شرکت فعال  -5

 ارایه کیس مناسب و تشخیص افتراقی صحیح -6

 به سواالت مطرح شده در اتاق تفسیر  پاسخ  -7

 اشکال رفع ه ومطالع -8

 
 )سیاست های کلی دوره( مقررات:

 (.انجام می شود 8:45راس ساعت  صبحضور و غیاب برای شیفت حضور به موقع در بخش)ح -1

 پوشیدن رو پوش سفید )آراسته و تمیز( و رعایت اصول ظاهر حرفه ای -2

 استفاده از تلفن همراهعدم  -3

 در بخشمصرف مواد غذایی عدم  -4

  به منظور احترام به حقوق بیماران وسایرین رعایت سکوت در فضای بخش -5

 خروج از بخش بدون هماهنگی با استاد مربوطه عدم  -6

 .بیش از یک جلسه غیبت منجر به حذف واحد درسی خواهد شد حد مجاز غیبت:

 روش های ارزیابی دانشجو:

دقیقه معادل  10ز خواهد شد. تاخیر بیش ا نمرهغیبت موجب کسر یک نمره و 5/0تاخیر منجر به کسر هر جلسه :  نمره( 2حضور و غیاب) -1

ذف ر به حدر صورت غیبت امکان شرکت در جلسات جبرانی وجود ندارد. بیش از یک جلسه غیبت منجیک جلسه غیبت محسوب می شود.

 واحد درسی خواهد شد.

 یکی(ت و اصول تکنطی، کنترل عفوننمره( مشاهده عملکرد دانشجو در بخش توسط استاد)شامل نظم، مهارت ارتبا 4نحوه عملکرد در بخش) -2

 تفسیر پوسیدگی و بیماری های پریودنتال  نمره(: 3اتاق تفسیر) -3

 راقی(نمره()برا ساس شیوایی بیان، تسلط بر محتوا، تعامل با فراگیران و اصول صحیح تفسیر و تشخیص افت 3ارایه کیس) -4

ن ه. این آزموت مربوطانتهای فرایند توسط استاد و پر کردن چک لیس نمره( بر اساس مشاهده عملکرد دانشجو از ابتدا تا 4) DOPSآزمون  -5

 می یابد. نمره به این آزمون اختصاص 2دوبار در طی دوره و با اعالم آمادگی از سوی دانشجو انجام خواهد گرفت و هر بار 

 اسبنمره(: تقسیر ضایعات داخل استخوانی و ارائه تشخیص افترافی من 4امتحان کتبی پایان بخش)  -6
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 .شد خواهدرگزاربکلیه جلسات بصورت حضوری و عملي در بخش *
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 ارزشیابي  -د

 

 رهنم 2حضور و غیاب 

 نمره 3ارائه کیس 

 نمره 4نمره عملی بخش 

 نمره 3اتاق تفسیر 

 DOPS  4  (2نمره)بار 

 نمره4(ASCEامتحان پایان بخش)شبه 

 

 قوانین نمره دهي:

دقیقه معادل  10ز خواهد شد. تاخیر بیش انمره غیبت موجب کسر یک نمره و 5/0تاخیر منجر به کسر هر جلسه :  نمره( 2حضور و غیاب) -1

ذف ر به حدر صورت غیبت امکان شرکت در جلسات جبرانی وجود ندارد. بیش از یک جلسه غیبت منججلسه غیبت محسوب می شود. یک

 واحد درسی خواهد شد.

 یکی(ت و اصول تکنمشاهده عملکرد دانشجو در بخش توسط استاد)شامل نظم، مهارت ارتباطی، کنترل عفون نمره( 4نحوه عملکرد در بخش) -2

 تفسیر پوسیدگی و بیماری های پریودنتال  نمره(: 3)اتاق تفسیر -3

 راقی(نمره()برا ساس شیوایی بیان، تسلط بر محتوا، تعامل با فراگیران و اصول صحیح تفسیر و تشخیص افت 3ارایه کیس) -4

ن ه. این آزمومربوط ستنمره( بر اساس مشاهده عملکرد دانشجو از ابتدا تا انتهای فرایند توسط استاد و پر کردن چک لی 4) DOPSآزمون  -5

 می یابد. نمره به این آزمون اختصاص 2دوبار در طی دوره و با اعالم آمادگی از سوی دانشجو انجام خواهد گرفت و هر بار 

 

 نمره(: تقسیر ضایعات داخل استخوانی و ارائه تشخیص افترافی مناسب 4امتحان کتبی پایان بخش) -6

 

 

 

 


