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 طرح دوره راديولوژي يك نظري:
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

  راديولوژي يك نظرينام درس:
  دندانپزشكي عموميمقطع:

  3318 واحد ، 1 تعداد و كد واحد:
  نداردپيش نياز:

  اعضاي هيئت علمي بخش راديولوژي فك و صورتمسئول برنامه:
  جلسه يك ساعته)17يك ترم (مدت زمان ارائه درس: 

 شرح درس: 
اين واحد درسي بر پنج محور اصلي فيزيك و توليد اشعه ، فيلم ، تصوير راديوگرافي، بيولوژي و بهداشت اشعه استوار مي باشد. در اين واحد 

بجز مبحث ظهور وثبوت تصوير هيچگونه مبحث كلينيكي وجود نداشته و اساس اين واحد بر علوم پايه (فيزيك، شيمي و بيولوژي) استوار 
است. اين واحد به بسياري از سئواالت دانشجويان در مورد توليد اشعه و تداخل اشعه خطرات اشعه و نحوه حفاظت در برابر اشعه پاسخ خواهد 

داد. لذا براي ورود به كلينيك راديولوژي ، عالوه بر راديولوژي يك نظري ، گذراندن پنج جلسه اول راديولوژي دو نظري الزامي مي باشد. اين 
 واحد پيش نياز كليه واحدهاي ديگر راديولوژي اعم از نظري و عملي مي باشد. 

 برنامه آموزشي
 

  نظري1برنامه راديو لوژي
 

 تاريخ استاد عنوان درس رديف
  دكتر محتوي پور فيزيك اشعه ايكس 1

  دكتر محتوي پور تيوپ اشعه ايكس 2

  دكتر محتوي پور جلسه يك ساعته)2توليد اشعه ايكس و فاكتورهاي كنترل كننده آن( 4و3

  دكتر محتوي پور تداخالت اشعه ايكس با ماده،تضعيف اشعه ايكس دوزيمتري 5

 جلسه يك 2فيلم هاي داخل دهاني و خارج دهاني و صفحات تشديدكننده( 7و6

 ساعته)

  دكترنعمتي

  دكتر جوادزاده 1خصوصيات تصوير  8

  دكتر جوادزاده 2خصوصيات تصوير  9

  دكتر نعمتي  جلسه يك ساعته)2ظهور و ثبوت و تاريكخانه ( 11 و 10

  دكتر دليلي خطاهاي راديوگرافي داخل دهاني 12

  دكتر جوادزاده 1بيولوژي اشعه  13

  دكتر جوادزاده 2بيولوژي اشعه  14



  دكتر نعمتي 1بهداشت اشعه  15

  دكتر نعمتي 2بهداشت اشعه  16

  دكتر نعمتي كنترل عفونت 17

  
 *اسامي اساتيد در هر دوره ميتواند متفاوت باشد.

 
 

 

  اهداف ارزشيابي

  دندانپزشكي با اصول كلي توليد اشعه، تشكيل تصوير و بهداشت اشعه.7آشنايي دانشجويان ترم هدف كلي:
 :آشنايي دانشجويان با :اهداف جزئي

 اصول فيزيك پرتونگاري(اشعه هاي يونيزان)
 عوامل موثر در تشكيل تصاوير پرتونگاري

 عوامل موثر در كيفيت نگاره هاي پرتونگاري

 اثرات سوء اشعة ايكس

 اثرات سوء اشعة ايكس تشخيصي

 بهداشت اشعه و حفاظت

 تشكيل تصوير 

 ظهور و ثبوب و شرايط تاريكخانه

 اشتباهات تكنيكي ظهور و ثبوت

 
 :اهداف رفتاري

 از فراگير انتظار مي رود كه در طول و پس از پايان ترم تحصيلي و بر اساس كتب مرجع و مطالب آموزش داده شده قادر باشد:
 : ساختمان اتمي را بطور كامل توضيح دهد.1-1
 % صحت توضيح دهد.100 را با Radaition: ماهيت 2-1
 % صحت شرح دهد.100 مورد)را با 3 (حداقل Radiation: انواع 3-1
 % صحت بيان كند.100: جزئيات دستگاه مولد اشعة ايكس را بطور كامل با 4-1
 

 % صحت شرح دهد.100 را با x: اثر زمان اكسپوژر بر روي كنترل اشعة1-2
 % صحت شرح دهد.100 را با x: اثر ميلي آمپر بر روي كنترل اشعة 2-2
 % صحت شرح دهد.100 را با x (كيلو ولتاژ پيك) بر روي كنترل اشعه KVP اثر 3-2
 % صحت شرح دهد.100 را با x: اثر فيلتراسيون بر روي كنترل اشعة4-2
 % صحت شرح دهد.100 را با x: اثر كاليماسيون بر روي كنترل اشعة 5-2
 % صحت شرح دهد.100  را با x: اثر فاصله از تيوب  بر روي كنترل اشعة 6-2
 : چهار نوع تداخل اشعه باماده را توضيح دهد.7-2
 

 % صحت توضيح دهد.100: مفاهيم كنتراست، دانسيته را با 1-3



 % صحت بيان كند.100: حداقل سه عامل موثر بر كنتراست و دانسيته را با 2-3
 % صحت توضيح دهد.100 راديوگرافيك را با latitude: مفهوم 3-3
 % صحت شرح دهد.100 راديوگرافيك را با noise: مفهوم 4-3
 % صحت شرح دهد.100 در راديوگرافي را بطور كامل با blurring: حداقل سه عامل موثر در ايجاد5-3
 % صحت توضيح دهد.70: ساختمان گريد را با 6-3
 % صحت شرح دهد.70: تأثير گريد بر كيفيت تصوير را با 7-3
  

 % صحت بيان كند.100 با مولكول هاي بيولوژيك را با x: حداقل سه مورد از اثرات شيميايي تداخل اشعة 1-4
 % صحت توضيح دهد.60: حداقل سه مورد از اثرات تشعشع در سطح مولكولي را با 2-4
 % صحت شرح دهد.60: حداقل سه مورد از اثرات تشعشع در سطح سلولي را با 3-4
 % صحت شرح دهد.60: حداقل سه مورد از اثرات تشعشع در سطح ارگاني را با 4-4
 % صحت بيان كند.100: حداقل سه مورد از عوامل مربوط به نوع تشعشع موثر بر شدت آسيب حاصل از تشعشع رابطور كامل با 5-4
 % صحت توضيح دهد.100: سه مورد از اثرات سوء اشعه پس از راديوتراپي در حفرة دهان را با 6-4
 % صحت توضيح دهد.100: سه نوع از سندرمهاي حاد تابش در سطح كل بدن را بطور كامل با 7-4
 

  مورد) را بيان كند.3 تشخيصي(حداقل x:اثرات ديررس ناشي از اشعة 1-5
 % صحت توضيح دهد.100: مفهوم اكسپوژر را با 2-5
 % صحت توضيح دهد.100: مفهوم دوز را با 3-5
 % صحت شرح دهد.100: مفهوم دوز معادل را با 4-5
 % صحت بيان كند.100: مفهوم دوز موثر را با 5-5
  

 : حداقل دومورد از منابع طبيعي تشعشع يونيزان را بيان كند.1-6
 : حداقل دو مورد از منابع مصنوعي تشعشع يونيزان را بيان كند.2-6
 % صحت توضيح دهد.100 را با Dose limit: مفهوم 3-6
 % صحت شرح دهد.100: حداقل چهار روش كاهش اكسپوژز را با 4-6
 % صحت توضيح دهد.100: ساختمان فيلم را با 5-6
 % صحت توضيح دهد.100: ساختمان صفحات تشديد كننده را با 6-6
 % صحت شرح دهد.100: تأثير سرعت فيلم بر روي دوز جذب بيمار را با 7-6
 : دو نوع از صفحات تشديد كننده و فيلم مربوط به اين صفحات را نام ببرد.8-6
 % صحت توضيح دهد.60: انتخاب مناسب فيلم و صفحه تشديدكننده را با 9-6

 % صحت توضيح دهد.100 فوت) را با distance) 6: در صورت فقدان حفاظ هاي سربي قانون 10-6
 % صحت توضيح دهد.100: واكنش شيميايي اشعه با فيلم جهت تشكيل تصوير نهفته را بطور كامل با 1-7
 

 % صحت شرح دهد.100: تركيبات محلول ظهور را با 1-8
 % صحت بيان كند.100: تركيبات محلول ثبوت را با 2-8
 % صحت توضيح دهد.100: واكنش شيميايي در برگيرندة پروسة ظهور و ثبوت را با 3-8
 % صحت بيان كند.100: تبديل تصوير نهفته به تصوير آشكار را با 4-8



 % صحت شرح دهد. 100: چهارمورد از تجهيزات الزم جهت احداث تاريكخانه را با 5-8
 % صحت بيان كند.100: دماي مناسب تاريكخانه را با 6-8
 % صحت بيان كند.100 ايده ال را با Safe light:خصوصيات 7-8
 % صحت بيان كند.100 تا ميز كار را با Safe light: فاصلةايده آل 8-8
 % صحت شرح دهد.100: نحوة جلوگيري از نشت نور در تاريكخانه را با 9-8

 % صحت بيان كند.100 اختالف ظهور و ثبوت دستي و اتوماتيك را با 3: حداقل 10-8
 % صحت توضيح دهد.100: چهار مورد از اشكاالت مراحل مختلف ظهور و ثبوت را در نحوة تشكيل تصوير با 1-9
 % صحت ارائه دهد.100: راهكار مناسب جهت جلوگيري از تكرار مجدد هر خطا را به طور صحيح با 2-9

 اطالعات مدرسين: 
 دكتر زهرا دليلي -1

dalili@gums.ac.ir  
 دكتر طاهره محتوي پور -2

s.t_mohtavipour@yahoo.com 
 

 دكتر عاليه سادات جوادزاده -3
drjavadzadeh@gums.ac.ir 

 
 دكتر سميه نعمتي -4

       Nemati60@gums.ac.ir  
 آدرس مدرسين:     

  دانشكده دندانپزشكي–رشت 
 آزمون ها:

شركت در جلسه عمومي آزمون بر اساس زمان اعالم شده از طرف آموزش دانشكده در ابتداي ترم تحصيلي و عدم وجود سياست  -
 امتحان جبراني 

 اساس ارزيابي و نمره دهي: 
 )MCQطراحي سؤاالت به صورت گروهي از طرف اساتيد راديولوژي مي باشد. ( -

 حق اعتراض به نمرات و تجديد نظري خواهي با پرنمودن فرمهاي مخصوص موجود در آموزش براي دانشجويان محفوظ مي باشد.  -
 
 
 

 منابع:
1- Oral Radiology ,principles and interpretation. White SC , Pharoah MJ. MOSBY: 7th Edition, 

2014. 
 
2- Essentiol of dental radiography and radiology. Eric whaite . Elsevier: 5th Edition, 2013.  

 
 
 

 ( هر گونه تغيير در منابع و عناوين درسي در هر نيمسال در برنامه ارائه  شده اعمال خواهد شد.)
 
 

mailto:dalili@gums.ac.ir
mailto:Nemati60@gums.ac.ir
mailto:Nemati60@gums.ac.ir


 طرح دوره راديولوژي دو نظري:
  نظري2راديولوژي نام درس: 

 دندانپزشكي عموميمقطع: 
 8 ترم:

 3320 واحد ، 1 تعداد و كد واحد:
  جلسه يك ساعته)17يك ترم (مدت زمان ارائه درس: 

  نظري1راديولوژي پيش نياز: 
  اعضاي هيئت علمي بخش راديولوژي فك و صورتمسئول برنامه:

  شرح درس:
در اين واحد درسي به مباحث تكنيكال راديولوژي فك و صورت پرداخته مي شود. اين مباحث در سه محور تكنيكهاي داخل دهاني، 

 خارج دهاني ، و تكنيكهاي پيشرفته راديولوژي فك و صورت مي باشد. در اين واحد موارد تجويز هر تكنيك ، نحوة تهية آن، 
يافته هاي حجم هر تكنيك و لندماركهاي قابل مشاهده و خطاهاي احتمالي هر تكنيك بحث خواهد شد. در اين واحد مهمترين 

تكنيكهاي مورد استفاده توسط دندانپزشكان عمومي شامل تكنيك بايت وينگ، پري اپيكال و و پاتوراميك مورد آموزش و بحث 
قرار مي گيرد. تكنيكهاي ديجيتال پيشرفته به صورت بسيار ساده و جهت اطالعات اوليه براي دانشجوياني كه بعداً دوره هاي 

  عملي مي باشد. 2 عملي و 1 نظري اساس راديولوژي 2تخصصص را خواهند گذراند كمك كننده است. راديولوژي 
 عناوين مباحث: -

 

  نظري2برنامه راديو لوژي 
 

 
 

 تاريخ استاد عنوان درس رديف
  دكتر دليلي تكنيك نيمساز ( اصول اوليه ، تكنيك هاي ماگزيال ) 1

  دكتر دليلي تكنيك نيمساز( تكنيك هاي منديبل ، محدوديت هاي انجام تكنيك 2

  دكتر نعمتي  ساعته)1 جلسه 2تكنيك بايت وينگ  و كليات تشخيص پوسيدگي( 4و3

  دكتر نعمتي  تكنيك موازي  5

  دكتر محتوي پور تكنيك هاي اكلوزال ولوكاليزاسيون 6

  دكتر جوادزاده 1نرمال لندمارك هاي تكنيك هاي داخل دهاني  7

  دكتر جوادزاده 2نرمال لندمارك هاي تكنيك هاي داخل دهاني   8

  دكترنعمتي جلسه يك ساعته)2اصول اوليه راديوگرافي پانوراميك( 10و9

  دكتر جوادزاده نرمال لندمارك هاي پانوراميك 11

  دكتر جوادزاده خطاهاي پانوراميك 12

  دكتر محتوي پور 1تكنيك هاي خارج دهاني  13

  دكتر محتوي پور 2تكنيك هاي خارج دهاني  14

  دكتردليلي تكنيكهاي تصويربرداري مفصل گيجگاهي- فكي 15

  دكتر دليلي معرفي تكنيك هاي ديجيتال 16

17 CBCT,MRI دكتر دليلي  



 اهداف: -
  دندانپزشكي با تكنيك هاي داخل و خارج دهاني.8:آشنايي دانشجويان ترم هدف كلي

 :آشنايي دانشجويان با:اهداف جزئي
 تكنيك هاي داخل دهاني.
 تكنيك هاي خارج دهاني.

 اصول اولية تكنيك هاي پيشرفته.

 
 اهداف رفتاري:

 از فراگير انتظار مي رود كه در طول و پس از پايان ترم تحصيلي و بر اساس كتاب مرجع
 Oral radiology)white& pharaoh:و مطالب آموزش داده شده قادر باشد ( 

 % صحت بيان كند.100: تكنيك داخل دهاني نيمساز را با 1-1
 % صحت بيان كند.100: تكنيك داخل دهاني موازي را با 2-1
 % صحت بيان كند.100: تكنيك داخل دهاني بايت وينگ را با 3-1
 % صحت بيان كند.100: تكنيك داخل دهاني اكلوزال را با 4-1
 % صحت توضيح دهد.100: در هر تكنيك داخل دهاني تنظيم سر بيمار را با 5-1
 % صحت انتخاب كند.100: نوع فيلم مورد نظر را با 6-1
 % صحت بيان كند.100: طرز قرار دادن فيلم در دهان بيمار را بر حسب تكنيك و وسايل مورد مصرف بطور كامل با 7-1
 % صحت بيان نمايد.60: مشخصات لندمارك هاي نرمال در هر كليشة داخل دهاني را با 8-1
 % صحت بيان كند.100: حداقل سه مورد از خطاهاي مربوط به زاوية تيوب را با 9-1

 % صحت بيان كند.100: حداقل سه مورد از خطاهاي مربوط به اكسپوژر نامناسب را با 10-1
 

 % صحت بيان كند.80: تكنيك خارج دهاني مفصل گيجگاهي فكي را با 1-2
 % صحت بيان كند.100: دو مورد از تكنيك هاي خارج دهاني سينوس را با 2-2
 % صحت شرح دهد.100: تكنيك خارج دهاني پانوراميك را با 3-2
 % صحت بيان كند.100 منديبل را با lateral oblique: تكنيك خارج دهاني 4-2
 % صحت شرح دهد.100 را با lateral skull  : تكنيك خارج دهاني5-2
 % صحت بيان كند.100 را با posterior- anterior skull: تكنيك خارج دهاني 6-2
 % صحت توضيح دهد.60: در هر تكنيك خارج دهاني نحوة استقرار بيمار در دستگاه را با 7-2
 % صحت توضيح دهد.60: در هر تكنيك خارج دهاني تنظيم سر بيمار را با 8-2
 % صحت بيان كند.100 را با point of entry: در هر تكنيك خارج دهاني 9-2

 % صحت بيان كند.100 را با point of exit: در هر تكنيك 10-2
 : حداقل دو نوع فيلم وكاست مورد استفاده را بيان كند.11-2
 % صحت بيان كند.100: تنظيم دستگاه پرتونگاري را با 12-2
 % صحت توضيح دهد.100 بيمار را با position: حداقل سه مورد خطاهاي مربوط به 13-2
 % صحت مقايسه نمايد.60: ارزش ترجيحي تكنيك هاي خارج دهاني را با 14-2
 % صحت توضيح دهد.80: كاربرد تكنيك هاي خارج دهاني را با 15-2

 



 % صحت بيان كند.60: اصول اولية تكنيك هاي راديوگرافي ديجيتال را با 1-3
 % صحت توضيح دهد.7: چهار نوع سنسور مورد استفاده در راديوگرافي ديجيتال را با 2-3
 % صحت توضيح دهد.50: اصول اولية پردازش تصوير در اين تكنيك ها را با 3-3
  مورد اختالف مقايسه نمايد.3: راديوگرافي ديجيتال را با راديوگرافي معمولي با ذكر حداقل 4-3
 % صحت بيان كند.60: اصول اولية توموگرافي كامپيوتري را با 5-3
 % صحت ارائه دهد.60: در مورد استفاده از توموگرافي كامپيوتري اطالعات اوليه را با 6-3

        اطالعات مدرسين: 
 دكتر زهرا دليلي -5

dalili@gums.ac.ir  
 دكتر طاهره محتوي پور -6

s.t_mohtavipour@yahoo.com 
 

 دكتر عاليه سادات جوادزاده -7
drjavadzadeh@gums.ac.ir 

 
 دكتر سميه نعمتي -8

       Nemati60@gums.ac.ir  
 آدرس مدرسين:     

  دانشكده دندانپزشكي–رشت 
 آزمون ها:

شركت در جلسه عمومي آزمون بر اساس زمان اعالم شده از طرف آموزش دانشكده در ابتداي ترم تحصيلي و عدم وجود سياست  -
 امتحان جبراني 

 اساس ارزيابي و نمره دهي: 
 )MCQطراحي سؤاالت به صورت گروهي از طرف اساتيد راديولوژي مي باشد. ( -

 حق اعتراض به نمرات و تجديد نظري خواهي با پرنمودن فرمهاي مخصوص موجود در آموزش براي دانشجويان محفوظ مي باشد.  -
 

-  
-  
 منابع: -

  
 
1- Oral Radiology ,principles and interpretation. White SC , Pharoah MJ. MOSBY: 7th Edition, 

2014. 
 
2- Essentiol of dental radiography and radiology. Eric whaite . Elsevier: 5th Edition, 2013.  

3- Principles of Dental Imaging . Olaf E.  langland, Robert P. Langlais.2002. 
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  نظري:3طرح دوره راديولوژي 
  نظري3راديولوژي نام درس: 

 دندانپزشكي عموميمقطع: 
 9 ترم:

 3322 واحد ، 1 تعداد و كد واحد:
  جلسه يك ساعته)17يك ترم (مدت زمان ارائه درس: 

  نظري2راديولوژي پيش نياز: 
  اعضاي هيئت علمي بخش راديولوژي فك و صورتمسئول برنامه:

  شرح درس:
 نظري به بررسي ضايعات استخوانهاي فكين خواهيم پرداخت. در هر مبحث ، يافته هاي كلينيكي ، موقعيت 3   در برنامه راديولوژي 

ضايعه، نماهاي راديوگرافي ممكن، تأثير روي ساختارهاي اطراف و تشخيص افتراقي ضايعه بحث مي شود. همچنين در اين مبحث به 
 بررسي ضايعاتي كه منشأ بيماريهاي سيستميك دارند نيز خواهيم پرداخت. راديولوژي سه نظري به همراه راديولوژي دو نظري

  پيش نياز راديولوژي سه عملي مي باشد. 
 عناوين مباحث:

  نظري 3برنا مه راديولوژي               
 تاريخ عنوان استاد

 1 راديولوسنسي پري اپيكال دكتر جوادزاده

 2 راديولوسنسي پري اپيكال دكتر جوادزاده

 1 جلسه 2راديولوسنسي هاي پري كرونال( دكتر نعمتي
 ساعته) 

3,4 

 5 راديولوسنسي مالتي الكوالر دكتر دليلي

 6 راديولوسنسي مالتي الكوالر دكتر دليلي

 7 راديولوسنسي  اينتر راديكوالر دكتر نعمتي

 8 راديولوسنسي با حدود نامشخص دكترمحتوي پور

 9 راديولوسنسي با حدود نامشخص  دكترمحتوي پور

 10 راديولوسنسي متعدد با حدود مشخص دكترمحتوي پور
 11  جنراليزهRarefact دكتر جوادزاده

 13و12  ساعته)1 جلسه 2 ضايعات(Mixed دكتر نعمتي
 14و15  ساعته)1جلسه 2ضايعات راديو اوپك( دكتر جوادزاده

 1 جلسه 2كلسيفيكاسيون بافت نرم ( دكتر نعمتي
 ساعته)

 17و16

 
 



 
 
 
 
 

 اهداف:
 دندانپزشكي با تفسير كليشه هاي پرتو نگاري و تشخيص انواع ضايعات پاتولوژيك استخوان هاي 9آشنايي دانشجويان ترم هدف كلي:

 فك وصورت.

  آشنايي دانشجويان با :اهداف جزئي:
 اصول تفسير ضايعات در كليشه هاي پرتو نگاري. -1
  صورتي.–انواع ضايعات پاتولوژيك استخوانهاي فكي  -2

 كلسيفيكاسيون بافت نرم -3

 اهداف رفتاري:
 از فراگير انتظار مي رود كه در طول و پس از پايان ترم تحصيلي و بر اساس كتب مرجع

) Oral radiology( white& pharoah),Differential diagnosis (Wood:و مطالب آموزش داده شده قادر باشد  
 % صحت بيان كند.100: محل ضايعه را با 1-1
 % صحت شرح دهد.100: حدود و شكل ضايعه را با 2-1
 % ضحت شرح دهد.100: ساختار داخلي ضايعه را با 3-1
 % صحت بيان كند.100: اثر برساختارهاي اطراف را با 4-1
 
 % صحت بيان كند.100: انواع تقسيم بندي ضايعات فكي- صورتي را با 1-2
 : شش مورد از ضايعات پري اپيكال را نام ببرد.2-2
 % صحت بيان كند.100: در مورد هر ضايعة پري اپيكال تمايل به سن را با 3-2
 % صحت بيان كند.100: در مورد هر ضايعة پري اپيكال تمايل به جنس را با 4-2
 % صحت مطرح نمايد.100: در مورد هر ضايعة پري اپيكال مشخصات راديوگرافي را بطور كامل با 5-2
 % مطرح كند.100: در مورد هر ضايعة پري اپيكال حداقل سه تشخيص افتراقي با 6-2
 : چهار مورد از ضايعات پري كرونال را نام ببرد.7-2
 : در مورد هر ضايعة پري كرونال سه خصوصيت باليني ذكر كند.8-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر ضايعة پري كرونال نماي راديوگرافي را با 9-2

 % صحت مطرح كند.80: در مورد هر ضايعة پري كرونال حداقل سه تشخيص افتراقي را با 10-2
 : شش مورد از ضايعات راديولوسنت منفرد بدون ارتباط بادندان را نام ببرد.11-2
 : در مورد هر ضايعة راديولوسنت منفرد بدون ارتباط با دندان سه خصوصيت باليني ذكر كند.12-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر ضايعة راديولوسنت منفرد بدون ارتباط با دندان نماي راديوگرافي را با 13-2
 % صحت مطرح نمايد.70: در مورد هر ضايعة راديولوسنت منفرد بدون ارتباط با دندان سه تشخيص افتراقي را با 14-2
 : شش مورد از ضايعات چند حفره اي را نام ببرد.15-2
 : در مورد هر ضايعة چند حفره اي سه خصوصيت باليني ذكر كند.16-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر ضايعة چند حفره اي نماي راديوگرافي را با 17-2
 % صحت بيان كند.100: در مورد هر ضايعة چند حفره ايسه تشخيص افتراقي با 18-2



 : چهار مورد از ضايعات راديولوسنت با حدود نامشخص را نام ببرد.19-2
 : در مورد هر ضايعة راديولوسنت با حدود نامشخص سه خصوصيت باليني ذكر كند.20-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر ضايعة راديولوسنت با حدود نامشخص نماي راديوگرافي را با 21-2
 % صحت ذكر كند.60: در مورد هر ضايعة راديولوسنت با حدود نامشخص سه تشخيص افتراقي را با 22-2
 : سه نوع از ضايعات راديولوسنت متعدد مجزا را نام ببرد.23-2
 : در مورد هر يك از ضايعات راديولوسنت متعدد مجزا سه خصوصيت باليني ذكر كند.24-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر يك از ضايعات راديولوسنت متعدد مجزا نماي راديوگرافي با 25-2
 % صحت بيان كند.60: در مورد هر يك از ضايعات راديولوسنت متعدد مجزا سه تشخيص افتراقي با 26-2
   ژنراليزه فكين مي شود را نام ببرد.rarefaction: سه مورد از مشكالت سيستميك كه منجر به27-2
 : در مورد هر يك از مشكالت سيستميك سه خصوصيت باليني ذكر كند.28-2
 : در مورد هر يك از مشكالت سيستميك نماي راديوگرافي فكين را شرح دهد.29-2
 % صحت شرح دهد.70: در مورد هر يك از مشكالت سيستميك سه تشخيص افتراقي با 30-2
  (لوسنت- اوپك) مرتبط با دندان را نام ببرد.Mixed: شش مورد از ضايعات 31-2
  (لوسنت- اوپك) مرتبط با دندان سه خصوصيت باليني را ذكر كند.Mixed: در مورد هر يك از ضايعات 32-2
 % صحت بيان كند.100 (لوسنت-اوپك) مرتبط با دندان سه تشخيص افتراقي با Mixed: در مورد هر يك از ضايعات 33-2
  (لوسنت- اوپك) بدون ارتباط با دندان را نام ببرد.Mixed: چهار مورد از ضايعات 34-2
  (لوسنت- اوپك) بدون ارتباط با دندان سه خصوصيت باليني ذكر كند.Mixed: در مورد هر يك از ضايعات 35-2
% صحت شرح 100 (لوسنت- اوپك) بدون ارتباط با دندان نماي راديوگرافي فكين را با Mixed: در مورد هر يك از ضايعات 36-2

 دهد.
 % صحت ذكر كند.80 (لوسنت- اوپك) بدون ارتباط با دندان سه تشخيص افتراقي با Mixed: در مورد هر يك ازضايعات 37-2
 : سه مورد از راديو اپاسيته هاي پري اپيكال رانام ببرد.38-2
 : در مورد هر يك از راديو اوپاسيته هاي پري اپيكال سه خصوصيت باليني ذكر كند.39-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر يك از راديواوپاسيته هاي پري اپيكال نماي راديوگرافي را با 40-2
 % صحت ذكر كند.80: در مورد هر يك از راديواوپاسيته هاي پري اپيكال سه تشخيص افتراقي با 41-2
 : سه مورد از راديو اپاسيته هاي منفرد بدون ارتباط با دندان را نام ببرد.42-2
 : در مورد هر يك ازراديو اوپاسيته هاي منفرد بدون ارتباط با دندان سه خصوصيت باليني ذكر كند.43-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر يك از اوپاسيته هاي منفرد بدون ارتباط با دندان نماي راديوگرافي را با 44-2
 % صحت بيان كند.70: در مورد هر يك از اوپاسيته هاي منفرد بدون ارتباط با دندان سه تشخيص افتراقي با 45-2
 : سه مورد از راديو اپاسيته هاي منتشر را نام ببرد.46-2
 : در مورد هر يك از راديو اپاسيته هاي منتشر سه خصوصيت باليني ذكر كند.47-2
 % صحت شرح دهد.100: در مورد هر يك از راديو اپاسيته هاي منتشر نماي راديوگرافي را با 48-2
 % صحت بيان كند.60: در مورد هر يك از راديو اپاسيته هاي منتشر سه تشخيص افتراقي با 49-2
 % صحت بيان كند.60با كلسيفيكاسيونهاي بافت نرم را : نماهاي راديوگرافيك انواع 1-3

 
 

 
  دكتر زهرا دليلياطالعات مدرسين: اطالعات مدرسين: -9



dalili@gums.ac.ir  
 دكتر طاهره محتوي پور -10

s.t_mohtavipour@yahoo.com 
 
 دكتر عاليه سادات جوادزاده -11

drjavadzadeh@gums.ac.ir 
 

 دكتر سميه نعمتي -12

       Nemati60@gums.ac.ir  
 آدرس مدرسين:     

  دانشكده دندانپزشكي–رشت 
 آزمون ها:

شركت در جلسه عمومي آزمون بر اساس زمان اعالم شده از طرف آموزش دانشكده در ابتداي ترم تحصيلي و عدم وجود سياست  -
 امتحان جبراني 

 اساس ارزيابي و نمره دهي: 
 )MCQطراحي سؤاالت به صورت گروهي از طرف اساتيد راديولوژي مي باشد. ( -

 حق اعتراض به نمرات و تجديد نظري خواهي با پرنمودن فرمهاي مخصوص موجود در آموزش براي دانشجويان محفوظ مي باشد.  -
 

 منابع:
  

 
1.Oral Radiology ,principles and interpretation. White SC , Pharoah MJ. MOSBY: 7th Edition, 2014. 
 
2.Essentiol of dental radiography and radiology. Eric whaite . Elsevier: 5th Edition, 2013.  

3.Differential diagnosis of oral lesion (wood)2000. 
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 دوره راديولوژي عملي: طرح

 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 راديولوژي يك عملينام درس: 

 دندانپزشكي عمومي مقطع: 
 8ترم:

  5119 واحد ، 1 تعداد و كد واحد:
  ساعته در نظر گرفته 5 روز كاري 8 حداقل چهار گروه آموزشي كه در هر گروه Rotation يك ترم با مدت زمان ارائه درس:

 مي شود. 
  نظري 2راديولوژي يك نظري و راديولوژي پيش نياز: 

  اعضاي هيئت علمي بخش راديولوژي فك و صورتمسئول برنامه:
  شرح درس:

در اين واحد ابتدا در جلسه اول كليات تجهيزات راديوگرافي داخل دهاني ، اصول عملي كار در تاريكخانه و اصول كنترل عفونت در تهيه 
تصوير ، ظهور تصوير و ارائه تصوير به بيماران به صورت عملي توضيح داده مي شود. در ساير جلسات نحوة انجام تكنيك هاي مختلف 

راديوگرافي داخل دهاني در هر جلسه بوسيله يك استاد بر روي مدل به صورت عملي نشان داده مي شود و از دانشجويان خواسته مي شود 
 كه در ابتدا با نحوة پوزيشن دهي فيلم ، تيوب بر روي فانتوم و تهيه تصوير تمرين نمايند. 

ضمناً در مراحل بعدي دانشجو با نظارت كارشناسان راديولوژي بخش از بيماران راديوگرافي داخل دهاني به عمل مي آورد. و در هر 
كليشه راديوگرافي با دانشجويان در مورد تشخيص نرمال لندمارك بحث و بررسي صورت مي گيرد. بطوريكه در پايان اين ترم دانشجويان 

 قادر به تهيه تكنيك هاي راديوگرافي داخل دهاني پري اپيكال و بايت وينگ به صورت نسبتاً مستقل باشند. 
 عناوين:

  عملي 1برنا مه راديولوژي 
 ايام هفته عنوان تاريخ استاد

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

آشنائي با تجهيزات راديو گرافي داخل دهاني ،  
 تاريكخانه و كنترل عفونت در راديولوژي

1 

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

اصول راديوگرافي داخل دهاني تكنيك نيمساز  
 (ماگزيال)

2 

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

اصو ل راديوگرافي داخل دهاني تكنيك نيمساز  
 (منديبل) 

3 

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

 4 اصول راديوگرافي بايت وينگ و تشخيص پوسيدگي  

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

 5 اصول راديوگرافي اكلوزال ماگزيال و منديبل 

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

 6 نرمال لندمارك هاي تكنيك هاي داخل دهاني ماگزيال 

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

 7 نرمال لندمارك هاي تكنيك هاي داخل دهاني منديبل 

 دكتر – دكتر جوادزاده –دكتر دليلي 
 نعمتي-دكتر محتوي پور

و , آشنائي با تكنيك راديوگرافي داخل دهاني پارالل  
 ديجيتال

8 

 



 
 

 اهداف:
  دندانپزشكي با انجام و تفسير راديوگرافي هاي داخلي دهاني.8:آشنايي دانشجويان ترم هدف كلي

 : آشنايي دانشجويان با :اهداف جرئي
 انواع فيلم هاي داخل دهاني.

 اجزاء دستگاه راديوگرافي داخل دهاني.

 Xشرايط حفاظت در برابر اشعة 

 انواع تكنيك هاي راديوگرافي داخل دهاني(نيمساز، موازي، بايت وينگ و اكلوزال)وانجام انها

 مراحل انجام ظهور و ثبوت

 شرايط تاريكخانه

 نرمال لندمارك ها.

Error.هاي راديوگرافي  

 :اهداف رفتاري
 از فراگير انتظار مي رود كه در طول و پس از پايان ترم تحصيلي بر اساس كتاب مرجع

Oral radiology ( White& Pharoah):و مطالب آموزش داده شده قادر باشد  
 % صحت از هم افتراق دهد.100: انواع فيلم هاي داخل دهاني را از لحاظ شكل، سايز و سرعت با 1-1
2-1 :-tube side و opposite side صحت تشخيص دهد.100 فيلم را با % 
 % صحت انتخاب كند.100: هر فيلم را بر اساس نوع تكنيك بطور صحيح با 3-1
 % صحت انتخاب كند.100: براي هر نوع فيلم شرايط اكسپوژر متناسب با آن را با كمك تكنيسين با 4-1
 % صحت معرفي كند.100: اجزاء دستگاه راديوگرافي را بطور صحيح با 1-2 

 % صحت انتخاب نمايد.100: بر اساس دندان مورد نظر جهت راديوگرافي، كليد مورد نظر در صفحة كنترل را با 2-2
 % صحت اجرا كند.100: در مورد خانم هاي حامله شرايط حفاظت در برابر اشعه را با 1-3
 % صحت اجراء كند.100 فوت) را بطور صحيح با 6 (قانون distance: در صورت فقدان ديوارة سربي قانون2-3
 :  روش استفاده از جليقة سربي را با صحت كامل اجراء نمايد.3-3
 

 % صحت تنظيم نمايد100 بيمار را با position: در انجام هر تكنيك  الف) 1-4
 % صحت اجراء كند.100                                ب) نحوة جايگذاري فيلم را در داخل دهان با 

 % صحت تنظيم كند.100                                ج) زاوية تيوب را با 
                                  د) شرايط اكسپوژر را براي هر دندان به درستي انتخاب كند.

 % صحت انتخاب كند.100: هر تكنيك را بر اساس نياز بيمار( تشخيص پوسيدگي، تحليل استخوان، دندان نهفته،.....) با 2-4
  را بطور صحيح بيان كند.full mouth: تعداد فيلم هاي مورد نياز براي 3-4
  را بشناسد.film holder): فيلم نگهدارنده هاي تكنيك موازي(4-4
 : نحوة استفاده از فيلم نگهدارنده ها را بطور صحيح اجراء نمايد.5-4
 

 : محلول هاي ظهور و ثبوت را با كمك تكنيسين تهيه كند.1-5
 % صحت بچيند.100: محلول هاي ظهور و ثبوت را به ترتيب استفاده در   ظروف مورد نياز با 2-5



 % صحت اجراء كند.100: حفاظت فيلم از نور در مرحلة ظهور را با 3-5
 % صحت تشخيص دهد.100: تصوير نهفته را در تاريكي با 4-5
 % صحت تشخيص دهد.100: كفايت زمان ثبوت را با 5-5
 % صحت انجام دهد.100: شستشوي كافي فيلم را با 6-5
 

 % صحت بيان كند.100: دماي مناسب تاريكخانه را با 1-6
 % صحت بيان كند.100: رنگ مناسب ديوارهاي تاريكخانه را با 2-6
3-6 :Safe light صحت تشخيص دهد.100 مناسب براي تاريكخانه را با % 
 % صحت شرح دهد.100: نحوة جلوگيري از نشست نور در تاريكخانه را با 4-6
 

 % صحت تشخيص دهد.100: لند مارك هاي نرمال را در هر يك از كليشه هاي داخل دهاني با 1-7
 % صحت تشخيص دهد.60: وجود ابنورماليتي در كليشه هاي داخل دهاني را به صورت كلي با 2-7
 -يك مقاله در ارتباط با كليشه هاي داخل دهاني ارائه دهد.3-7
 % صحت تشخيص دهد.100: خطاهاي مربوط به موقعيت فيلم را با 1-8
 % صحت تشخيص دهد.100: خطاهاي مربوط به موقعيت تيوب را با 2-8
 % صحت تشخيص دهد.100: خطاهاي مربوط به ظهور فيلم را با 3-8
 % صحت تشخيص دهد.100: خطاهاي مربوط به ثبوت فيلم را با 4-8
 % صحت تشخيص دهد.100 فيلم را با handling: خطاهاي ناشي از 5-8
 .% صحت ارائه نمايد100: جهت جلوگيري از تكرار مجدد خطا راهكار مناسب با 6-8
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  دانشجويان (راديوگرافي هاي تهيه شده و تأئيد شده دانشجويان)requirmentارائه فرم هاي  -1

 تيوپ- –امتحان عملي نحوة تهيه تكنيك هاي راديوگرافي داخل دهاني بر روي مدل (فانتوم)  شامل: نحوة پوزيشن هاي فيلم  -2
 فانتوم- ظهور و ثبوت 

3- Slide projection                              .به صورت امتحان گروهي براي يافتن نرمال لند مارك ها و خطاها در تصاوير  
 
 
 

  عملي:2طرح دوره راديولوژي 
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 راديولوژي دو عملينام درس: 
 دندانپزشكي عمومي مقطع: 

  9ترم: 
  5121كد   واحد ،1تعداد و كد واحد: 

  ساعته در نظر گرفته 5 روز كاري 8 حداقل چهار گروه آموزشي كه در هر گروه Rotationيك ترم با مدت زمان ارائه درس: 
 مي شود. 

  عملي1 نظري و راديو 2و1راديو پيش نياز: 
 اعضاي هيئت علمي بخش راديولوژي فك و صورتمسئول برنامه: 

  عملي:2راديو 
 شرح درس:

در اين واحد درسي، از دانشجو انتظار مي رود كه بر لندماركهاي نرمال  تصاوير داخل دهاني احاطه كامل داشته و پوسيدگيهاي دنداني را در 
تصاوير راديوگرافي داخل دهاني بايت وينگ تشخيص دهد. دانشجو بايد بتواند كليه اصول تهيه راديوگرافيهاي داخل دهاني را دانسته و اجرا 

 نمايد. 
در اين واحد، هر جلسه يكي از تكنيكهاي راديوگرافي خارج دهاني به وسيله يكي از اساتيد توضيح داده مي شود و نرمال لندمارك ها روي  
كليشه هاي راديوگرافي به وسيله دانشجويان نشان داده مي شوند. دراين واحد يك جلسه به موارد كاربرد اين تكنيك ها در تروماهاي فك و 

 صورت و تظاهرات راديوترافي تروماي دنتوآلوئالر اختصاص داده مي شود. 
ضمناً در اين واحد به منظور آشنايي دانشجويان با تكنيك هاي پيشرفته،  نرم افزار راديوگرافي داخل دهان ديجيتال توضيح داده مي شود. در 

 اين واحد دانشجو به صورت انتخابي چند تكنيك راديوگرافي خارج دهاني را با گذاشتن ماركر روي نواحي آناتوميك  
  مشخص بر روي فانتوم ( اسكال )، تهيه مي نمايد. ضمناً از دانشجو خواسته مي شود به ارائه مطالب در مورد تكنيك هاي خارج دهاني بپردازد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عناوين مباحث: -

 
 

 

 
 
 
 

 تاريخ عنوان استاد
ايام 

 هفته
 دكتر دليلي-  –دكتر نعمتي 

دكتر جوادزاده- دكتر 
 محتوي پور

بررسي راديوگرافي هاي داخل دهاني 
تهيه شده و مرور نرمال لندمارك ها 

 و تشخيص پوسيدگي 
  

دكتر دليلي-  دكتر 
 دكتر نعمتي-–جوادزاده

 دكتر محتوي پور

بررسي راديوگرافي هاي داخل دهاني 
تهيه شده و مرور نرمال لندمارك ها 

 و تشخيص پوسيدگي
  

 دكتر –دكتر جوادزاده 
نعمتي-  دكتر دليلي- 

 دكتر محتوي پور

راديوگرافي پانوراميك (نرمال 
   لندمارك)

 دكتر –دكتر جوادزاده 
نعمتي-  دكتر دليلي- 

 دكتر محتوي پور

 راديوگرافي پانوراميك ( خطاها)

  

 دكتر –دكتر جوادزاده 
نعمتي-  دكتر دليلي- 

 دكتر محتوي پور

 پوستريوانتريور –لترال سفالومتري 
  –سفالومتري 

 تاون معكوس
  

 دكتر –دكتر جوادزاده 
نعمتي-  دكتر دليلي- 

 دكتر محتوي پور

  ساب منتو و رتكس– كالدول –واترز 
 

 

 دكتر –دكتر جوادزاده 
نعمتي-  دكتر دليلي- 

 دكتر محتوي پور

 تروماي دنتو آلوئولر و منديبل 

 

 

 دكتر –دكتر جوادزاده 
نعمتي-  دكتر دليلي- 

 دكتر محتوي پور

 آشنايي با نرم افزار ديجيتال 
 

 



 
 

 آشنايي دانشجويان با:اهداف جزئي: 
 انواع تكنيك هاي خارج دهاني و انجام ان

 انواع فيلم هاي خارج دهاني.

 اجزاء دستگاه راديوگرافي خارج دهاني.

 شرايط حفاظت در برابراشعه.

 تفسير راديوگرافي هاي خارج دهاني.

 

 اهداف رفتاري:
 از فراگير انتظار مي رود كه در طول و پس از پايان ترم تحصيلي و بر اساس كتاب مرجع

 Oral radiology (white& pharaoh):و مطالب آموزش داده شده قادر باشد  
 : چهار نوع از تكنيك هاي خارج دهاني مربوط به ناحية فك و صورت را بيان كند.1-1
 : نحوة تهية هر كدام از تكنيك هاي خارج دهاني را بطور كامل بيان كند.2-1
 : حداقل سه مورد از انديكاسيوهاي تكنيك هاي خارج دهاني را بيان كند.3-1
  مطرح شده به درستي راديوگرافي مناسب را تجويز نمايد. case: بنابر4-1
 

  نوع از فيلم هاي خارج دهاني را بيان كند.2: حداقل 1-2
 % صحت انتخاب كند.100: فيلم متناسب با صفحة تشديد كنندهرا باكمك تكنيسين با 2-2
 

 % صحت روي دستگاه شرح دهد.80: اجزاء اصلي دستگاه راديوگرافي خارج دهاني را با 1-3
 % اطمينان از هم تمايز دهد.70: انواع كاست دستگاه را با 2-3
 % صحت بيان كند.80: حداقل دو مورد از خصوصيات كاست ها را با 3-3
 

 % صحت مقايسه كند.60: ميزان دوز جذب راديوگرافي هاي خارج دهاني مورد نياز در سيستم دندانپزشكي را با 1-4
 % صحت كامالً رعايت كند.100: براي افراد حامله شرايط حفاظت در برابر اشعه را با 2-4
 % صحت رعايت كند.100: براي بيماران خردسال شرايط حفاظت در برابر اشعه را با 3-4
 % صحت تجويزنمايد.100: براي بيماران فوق راديوگرافي مورد نظر را با 4-4
 

 % صحت تشخيص دهد.100: نرمال اندمارك هاي مربوط به هر تكنيك را با 1-5
 % صحت تفسير كند.60: شكستگي هاي فكي-صورتي را به صورت كلي در كليشه هاي خارج دهاني با 2-5
 % صحت تفسير كند.60: ابنورماليتي هاي فكي-صورتي را به صورت كلي در كليشه هاي خارج دهاني با 3-5
 : حداقل پنج مورد از خطاهاي مربوط به راديوگرافي خارج دهاني پانوراميك را تفسير كند.4-5
 : يك مقاله در ارتباط با اهميت تكنيك خارج دهاني ارائه نمايد.5-5
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 تشخيص پوسيدگي -5

6- Slide projection به صورت امتحان گروهي براي يافتن نرمال لند مارك ها در تكنيك خارج دهاني و خطاها در تصاوير خارج 
 دهاني.                          

 
  عملي:3راديو 

 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 عملي3راديولوژي نام درس: 

 دندانپزشكي عمومي مقطع: 
  10ترم: 

 5123 كد  واحد ،1تعداد و كد واحد: 
  ساعته در نظر گرفته 5 روز كاري 8 حداقل چهار گروه آموزشي كه در هر گروه Rotationيك ترم با مدت زمان ارائه درس: 

 مي شود. 
  عملي2 نظري و راديو 3راديو پيش نياز: 

 اعضاي هيئت علمي بخش راديولوژي فك و صورتمسئول برنامه: 
 شرح درس:

در اين واحد درسي، دانشجو با نماهاي راديوگرافيك ضايعات پاتولوژيك فكين، اصول تفسير و تشخيص افتراقي ضايعات عمالً آشنا مي شود. 
به اين صورت كه ضايعات به تفكيك دسته بندي شده و هر جلسه يك گروه از ضايعات توسط دانشجويان با همكاري استاد مورد بحث و 

بررسي قرار گرفته، نماهاي راديوگرافي و تشخيص افتراقي آنها مطرح مي گردد. در اين واحد دانشجو ضمنا موظف است به ارائه مورد بپردازد. 
 و راديوگرافي هاي داخل دهاني بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي را تهيه نمايد. 
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 عناوين
 

 اهداف:

 دندانپزشكس با تشخيص و تفسير ضايعات راديولوژي فك و صورت.10آشنايي دانشجويان ترم هدف كلي: 

 :آشنايي دانشجويان با:اهداف جزئي
 تفسير ضايعات فك و صورت در كليشه هاي راديوگرافي معمولي.

 تشخيص ضايعات فك و صورت در كليشه هاي راديوگرافي معمولي.

 

 اهداف رفتاري:
 از فراگير انتظار مي رود كه در طول و پس از پايان ترم تحصيلي و بر اساس كتب مرجع

)Oral radiology (White &Pharoah), Diffrential diagnosis( wood:و مطالب آموزش داده شده قادر باشد  
 % صحت تمايز دهد.100: لندمارك هاي نرمال را از ضايعات در كليشه هاي راديوگرافي با1-1
 % صحت بيان كند.60: نمار راديوگرافي ضايعات را با 2-1
 % صحت تمايز دهد.60: ضايعات پري اپيكال را روي راديوگرافي با 3-1
 % صحت تمايز دهد.60: ضايعات پري كرونال را از روي راديوگرافي با 4-1
 % صحت تمايز دهد.60: ضايعات لوسنت رااز روي راديوگرافي با 5-1
 % صحت تمايز دهد.60: ضايعات اوپك رااز روي راديوگرافي با 6-1

 ايام هفته تاريخ عنوان استاد

 دكتر محتوي پور- دكتر نعمتي دكتر  –دكتر دليلي
  دكتر نعمتي–دليلي-  دكتر جوادزاده

 راديولوسنسي پري اپيكال
 

 

   دكتر محتوي پور-  دكتر جوادزاده- –دكتر دليلي
 دكتر نعمتي

راديولوسنسي هاي پري 
 كرونال

 
 

   دكتر محتوي پور-  دكتر جوادزاده- –دكتر دليلي
 دكتر نعمتي

 راديولوسنسي مولتي الكوالر
 

 

 دكتر محتوي پور- دكتر نعمتي دكتر  –دكتر دليلي
  دكتر نعمتي–دليلي-  دكتر جوادزاده

 راديولوسنسي جنراليزه
 

 

   دكتر محتوي پور-  دكتر جوادزاده- –دكتر دليلي
 دكتر نعمتي

 راديولوسنسي  متعدد مجزا
 

 

 دكتر محتوي پور- دكتر نعمتي دكتر  –دكتر دليلي
  دكتر نعمتي–دليلي-  دكتر جوادزاده

راديولوسنسي با حدود 
 نامشخص

 
 

 دكتر محتوي پور- دكتر نعمتي دكتر  –دكتر دليلي
  دكتر نعمتي–دليلي-  دكتر جوادزاده

 Mixed ضايعات
 

 

 دكتر محتوي پور-  دكتر جوادزاده-  –دكتر دليلي
 دكتر نعمتي

 ضايعات اپك
 

 



 % صحت تمايز دهد.60 (لوسنت- اوپك) را از روي راديوگرافي با Mixed: ضايعات 7-1
 

 % صحت بيان كند.60 تشخيص افترافي را با 3: از روي نماي راديوگرافي 1-2
 % صحت تعيين نمايد.70: بر اساس تشخيص افتراقي، پيش آگهي ضايعات را با 2-2
 % صحت انتخاب كند.100 را در مورد تشخيص ضايعات با 2و1: تكنيك هاي راديوگرافي ارائه شده در واحد 3-2
 : حداقل يك مقالة مناسب در ارتباط با ضايعات شايع فكين ارائه نمايد.4-2
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 دكتر طاهره محتوي پور
s.t_mohtavipour@yahoo.com 

 
 دكتر عاليه سادات جوادزاده

drjavadzadeh@gums.ac.ir 
 

 دكتر سميه نعمتي
       Nemati60@gums.ac.ir  
 آدرس مدرسين:     

  دانشكده دندانپزشكي–رشت 
 

 :آدرس مدرسين     
  دانشكده دندانپزشكي–رشت 
 منابع:

  نظري بر اساس منابع ذكر شده در آنها. 3اطالعات تئوري ارائه شده در واحد هاي 

 استفاده از كليشه هاي راديوگرافي بيماران مراجعه كننده به بخش يا موجود در آرشيو. 

  شده توسط دانشجويان از سايت هاي معتبر . Searchتصاوير 

 آزمون ها:
  دانشجويان (راديوگرافي هاي تهيه شده و تأئيد شده دانشجويان)requirmentارائه فرم هاي 

 
Slide projection مورد تشخيص افتراقي در 3 به صورت امتحان گروهي براي  تفسير ضايعات دركليشه هاي راديوگرافي و ارائه حداقل 

 مورد ضايعات تفسير شده

 
 

_  دكتر جواد زاده _--دكتر سميه نعمتي-_دكتر زهرا دليلي ارائه دهندگان طرح دوره : 
 دکتر محتوی پور
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