
 

 (Syllabus)راهنمای درس 

 معرفی کلی درس : -الف

 2رادیولوژی نظری نام درس :

 94-95دوم   : نیمسال تحصیلی

 یک واحد: تعداد واحد  

 :5:45-5:45شنبه روز و ساعت  برگزاری کلاس 

 دکتر زرها غنچه مسئول  درس :  

 دکتر زرها غنچه :مسئول تدوین راهنمای درس  

 3کالس محل برگزاری کلاس :

 :مقدم زاده ،دکتر حمیدیدکترغنچه،دکتر کاویانی،دکتر  اسامی اساتید مدرس  در این واحد درسی  

 

 

 : توضیح کلی در مورد درس و اهداف درس 



،  آنها تصوریربداری داخل داهنی ، خارج داهنی و انواع روشهای پیشرفته تصوریربداری  و نقش کارربدیمختلف هدف   از این واحد آموزش اصول تکنیکهای 

 .میباشد اصول تفسیر تصاوری رادیوگرافی و بیماری اهی رپیودنتال 

 :...حضور وغیاب سیاست کلی گروه در مورد حضور و غیاب و امتحان  ونمره دهی و

 دانشجویان هر جلسه توسط اساتید در ابتدای جلسه انجام میشود.

 دام از اساتیدبه تناسب در امتحان پایان ترم خواهند گرفت که هر ک راکل نمره این واحد

 تعداد جلسات شرکت کرده، سوال طرح خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 :جدول زمان بندی 

 

 تاریخ نام استاد عنوان درس

اصول کلی تکنیکهای داخل دهانی 
 واشکاالت تکنیکی

 دکتر   غنچه
 
 

51/51/49  



11/51/49 دکتر   مقدم زاده رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال  

دهانی تکنیکهای خارج 15/5/41 دکتر حمیدی   

12/5/41 دکتر  غنچه رادیو گرافی پانورامیک  

9/1/41 دکتر کاویانی تصویربرداری دیجیتال  

تصویربرداری اختصاصی ) پزشکی 
 ( CTهسته ای و 

55/1/41 دکتر کاویانی  

و  MRIتصویربرداری اختصاصی ) 
 سونوگرافی (

52/1/41 دکتر حمیدی  

11/1/41 دکتر  غنچه ( CBCTتصویربرداری اختصاصی )   

5/3/41 دکتر کاویانی دستور العمل تجویز  رادیوگرافی  

 بررسی رادیوگرافیک بیماریهای
پریو دنتال   

2/3/41 دکتر مقدم زاده  

11/3/41 دکتر  غنچه اصول تفسیر تصاویر  

 

 

 

 



 :معرفی درس به تفکیک  اساتید و به تفکیک موضوع -ب

 نام استاد دکتر غنچه

یصول کلی تکنیک های داخل دهانی و اشکاالت تکنیکا  عنوان جلسه  

51/51/44  تاریخ 

آشنایی با نحوه تهیه رادیوگرافیهای داخل دهانی و 

 خطاهای تکنیکی
 هدف کلی درس

 انتخاب بیمار مناسب جهت تهیه انواع رادیوگرافیهای

 داخل دهانی

رادیوگرافی در کودکانآشنایی با اصو ل تهیه   

 مالحظات خاص در تهیه رادیوگرافی داخل دهانی

 آشنایی با رادیو گرافی متحرک

 

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 )امتحان(روش ارزیابی  MCQامتحان اخر ترم 

5-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

< --رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان -2

 دکتر طالئی  پور –دکتر پنج نوش  –دکتر باشی زاده 

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 



 

 

 

 

مقدم زادهدکتر   نام استاد 

 عنوان جلسه  رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال

11/51/44  تاریخ 

ت آشنایی با تکنیکهای تصویربرداری داخل دهانی بای

 وینگ و اکلوزال

 هدف کلی درس

 رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال واندیکاسیونهای 

 انتخاب بیمار

 نحوه جایگذاری فیلم و تنظیم تیوب اشعه جهت تهیه

 رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال

آشنایی با ساختارهای آناتومیک مشاهده شده در رادیو 

های بایت وینگ و اکلوزال گرافی  

 کنترل رفتاری بیمار در حین تهیه رادیوگرافی 

 

 جزیی:اهداف 

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 



1. Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

-فک و صورت .نویسندگان  رادیولوژی دهان و .1

دکتر  –دکتر پنج نوش  –< دکتر باشی زاده -

 طالئی  پور

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

حمیدیدکتر   نام استاد 

خارج دهانیتکنیکهای   عنوان جلسه  

15/5/41  تاریخ 

 هدف کلی درس آشنایی با انواع روشهای تصویربرداری خارج دهانی

 آشنایی با انواع روشهای مختلف تصویربرداری خارج

و کاربرد آنها دهانی  

 نحوه تنظیم بیمار در روشهای مختلف

 تعیین شرایط اکسپوژر بر اساس سن و جثه بیمار

ناتومیک نرمال مشاهده شده در هر آبررسی ساختارهای 

 کدام از روشهای تصویربرداری خارج دهانی

 اهداف جزیی:



 

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

5-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

--رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان -2

دکتر طالئی   –دکتر پنج نوش  –< دکتر باشی زاده 

 پور

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 العه بیشتر منابع برای مط 

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 نام استاد دکتر غنچه

 عنوان جلسه  رادیوگرافی پانورامیک



12/5/14  تاریخ 

 هدف کلی درس آشنایی با تکنیک رادیوگرافی پانورامیک

 تعریف رادیوگرافی پانورامیک و الیه تصویر

پانورامیکاصول تشکیل تصویر در رادیو گرافی   

 آشنایی با انواع دستگاههای پانورامیک

 نحوه قرارگیری بیمار و تنظیم سر

تصویر آشنایی با تاثیر خطاهای تکنیکی بر روی کیفیت  

  تفسیر تصویر پانورامیک 

 

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

5-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

--رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان -2

دکتر طالئی   –دکتر پنج نوش  –< دکتر باشی زاده 

 پور

5321آذر -تهرانانتشارات علوم پزشکی   

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  



 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 

یدکتر کاویان  نام استاد 

 DIGITALتکنیکهای پیشرفته تصویربرداری 

IMAGING 
 عنوان جلسه 

4/1/41  تاریخ 

دیجیتالروشهای تصویربرداری آشنایی با   هدف کلی درس 

 تعریف اصطالح دیجیتال و آنالوگ در رادیوگرافی

 معرفی انواع گیرنده های تصویربرداری دیجیتال

بررسی مزایا  و معایب و مقایسه انواع گیرنده های 

 تصویربرداری دیجیتال

یتالنحوه تشکیل تصویر در روشهای تصویربرداری دیج  

کنتراست بررسی خصوصیات دتکتورها از نظر 

 رزولوشن، دامنه تصویر، حساسیت دتکتور

 بررسی انواع روشهای نحوه نمایش تصاویر دیجیتال

ا و مقایسه روشهای تصویربرداری دیجیتال و بیان مزای

 معایب آنها در مقایسه با فیلم رادیوگرافی

رد بررسی مشکالت شایع در اکسپوژر ،پردازش و کارب

 رسپتورهای دیجیتال

  

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

5-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

 منابع اصلی 



--فک و صورت .نویسندگان رادیولوژی دهان و -2

دکتر طالئی   –دکتر پنج نوش  –< دکتر باشی زاده 

 پور

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 

 

 نام استاد دکتر کاویانی

اختصاصی ) پزشکی تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری 

 ( CTهسته ای و 
 عنوان جلسه 

55/1/41  تاریخ 

تفاده از آشنایی با  روشهای تصویربرداری پیشرفته با اس

 اشعه یونیزان
 هدف کلی درس

و   CT معرفی تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری شامل 

Scintigraphy 

روشهای کاربرد و اندیکاسیونهای انواع 

 تصویربرداری)مورفولوژیک و فیزیولوژیک(

اصول تهیه و تشکیل تصویر در تکنیکهای مذبور   

مقایسه روشها و بررسی مزایا و معایب هر کدام از 

 روشها

 نحوه تشخیص انواع بیماریها در تکنیکهای 

 Scintigraphy  و  CT تصویربرداری

 

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 



 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

5-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

< --رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان 2-

 دکتر طالئی  پور –دکتر پنج نوش  –باشی زاده دکتر 

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

حمیدیدکتر   نام استاد 

و  MRIاختصاصی ) تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری 

 سونوگرافی (
 عنوان جلسه 

52/1/41  تاریخ 

ستفاده آشنایی با  روشهای تصویربرداری پیشرفته بدون ا

 از اشعه یونیزان
 هدف کلی درس

و  MRIمعرفی تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری شامل 

 سونوگرافی 

و  MRI کاربرد و اندیکاسیونهای روشهای تصویربرداری

 سونوگرافی 

 اهداف جزیی:



 اصول تهیه و تشکیل تصویر در تکنیکهای مذبور و 

 نحوه افتراق بین بافت های مختلف 

مقایسه روشها و بررسی مزایا و معایب هر کدام از 

 روشها

نحوه تشخیص انواع بیماریها در تکنیکهای 

 و سونوگرافی MRI تصویربرداری

  

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   نیازمندی  های اولیه دانشجورفتار  ورودی و  

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

5-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

< --رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان 2-

 دکتر طالئی  پور –پنج نوش دکتر  –دکتر باشی زاده 

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 

 

 نام استاد دکتر غنچه

 عنوان جلسه  CBCTتکنیکهای پیشرفته تصویربرداری 



11/1/41  تاریخ 

 هدف کلی درس CBCTتصویربرداری  آشنایی با تکنیک

 و تاریخچه آن CBCTمعرفی تکنولوژی 

  CBCTنحوه تشکیل تصویر در 

 روشهای آشکارسازی ، پردازش و بازسازی تصاویر

 بررسی معیارهای انتخاب بیمار 

 نحوه آماده سازی بیمار 

 اشنایی با پروتکلهای تصویربرداری

 ایجاد شده در تصاویربررسی آرتیفکتهای 

 CBCTنقاط قوت و محدودیتهای 

 در دندانپزشکی CBCTکاربردهای 

 

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

1-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

--رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان -1

دکتر طالئی   –دکتر پنج نوش  –< دکتر باشی زاده 

 پور

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 

 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 



 

 

 

کاویانیدکتر   نام استاد 

 عنوان جلسه  دستورالعمل تجویز رادیوگرافی

5/3/41  تاریخ 

 هدف کلی درس آشنایی با نحوه تجویز رادیوگرافی

فاکتورهای موثر در چگونگی تصمیم گیری در مورد 

رادیوگرافیانجام و تهیه   

اریبررسی نقش رادیوگرافی در تعیین و ارزیابی بیم  

 اندیکاسیونهای رادیوگرافی

 معرفی الگوریتم جهت درخواست رادیوگرافی

صی معرفی بهترین روش رادیوگرافی جهت کارهای تشخی

 و درمانی در بیماریهای مختلف

راهنماها جهت تجویز رادیوگرافی بر اساس سن و 

 بهداشت فردی

با حاالت خاص در تجویز رادیوگرافی آشنایی  

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 

 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

1-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

--رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان -1

دکتر طالئی   –دکتر پنج نوش  –< دکتر باشی زاده 

 پور

5321آذر -انتشارات علوم پزشکی تهران  

 منابع اصلی 



 سیاست های اختصاصی  استاد  

 منابع برای مطالعه بیشتر  

 نحوه تماس با استاد  تماس با بخش رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

مقدم زاده دکتر  نام استاد 

بیماریهای پریودنتال بررسی رادیوگرافیک  عنوان جلسه  

 تاریخ 2/3/41

لبیماریهای پریودنتا بررسی نمای رادیوگرافی انواع  هدف کلی درس 

انواع آنتعریف بیمای پریودنتال و   

ارزیابی بیماریهای پریودنتال توسط تشخیص و

گرافیورادی  

نتالمحدودیتهای رادیوگرافی در بررسی بیماریهای پریود  

زایا معرفی انواع روشهای مناسب رادیوگرافی و بررسی م

بیماریهای پریودنتال تشخیص و معایب آنها در  

بررسی نمای رادیوگرافیک انواع مختلف مشکالت 

 پریودنتال

ررسی نقش رادیو گرافی در ارزیابی درمان و سیر ب

 بهبودی در بیماریهای پریودنتال

 

 اهداف جزیی:

5گذراندن واحد رادیولوژی نظری   رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 



 خلاصه  محتوی درس 

 روش تدریس سخنرانی مشارکتی

 روش ارزیابی )امتحان( MCQامتحان اخر ترم 

1-Oral Radiology (Principles  and  

Interpretation ) ،White – Pharaoh 

,2014 

--رادیولوژی دهان و فک و صورت .نویسندگان -1
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 نام استاد دکتر غنچه

 عنوان جلسه  اصول تفسیر تصاویر

 تاریخ 11/3/41

 هدف کلی درس آشنایی با اصول تفسیر رادیوگرافی

 نحوه شناخت کیفیت رادیوگرافی

تعیین نوع رادیوگرافی مورد نیاز هر بیمار   

یهاشناخت شرایط مناسب  مشاهده و تفسیر رادیوگراف   

ساختار داخلی و تاثیر  -حدود –نحوه تشخیص محل 

 ضایعه بر ساختارهای اطراف

 اهداف جزیی:



 آموزش گزارش مرحله ای و تفسیر رادیوگرافیک

یشتر تعیین کلیشه ای تکمیلی مورد نیاز جهت بررسی ب

 ضایعه
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