
 بسوَ تؼالی

 داًشگاٍ ػلْم پسشکی گلستاى  

 هرکس هطالؼات ّ تْسؼَ آهْزش ػلْم پسشکی

 (Lesson planفرم طرح درش رّزاًَ  )
 

  2رادیْلِْژی ًظری ًام درش :   

 هجازیتاریخ برگساری: 2ّ  1:شوارٍ جلسَ 

 ساهاًَ ًْید هحل برگساری : تصْیر برداری دیجیتال هْضْع جلسَ :

 هِدّیدکتر هدرش : دقیقَ 66 هدت جلسَ:

 داًشجْیاى ترم ششن دًداًپسشکی رشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى :

آشٌایی با اًْاع گیرًدٍ ُای تصْیر برداری دیجیتال ّ چگًْگی تشکیل تصْیردر آًِا  ُدف کلی درش:   

 هی باشد.

 اُذاف اختؿبؾی

ديطَ ُبی 

 اُذاف

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد

رضبًَ کوک 

 غیآهْز

 رّظ ارزيببی

 اًتظبر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ بتْاًذ:

 اًْاع گيرًذٍ ُبی تؿْیردیجيتبل راًبم ببرد. -1

 ضبختوبى گيرًذٍ ُبّچگًْگی تػکيل تؿْیردرآًِبرادرک کٌذ.-2

 هرادل پردازظ ،ترهين ّتقْیت تؿبّیردیجيتبل راتْضيخ دُذ.-3

 بػٌبضذ.رادیْگرافی تفریقی دیجيتبل ّکبربرد آى را -4

هػکالت غبیغ دراکطپْژر،پردازظ ّکبربردگيرًذٍ ُبی -5

 تؿْیربرداری دیجيتبل رابػٌبضذ.

 غٌبختی
 
 
 
 
 
 

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای داًػجْيبى 

 هػبرکت بيػتر

غرکت فؼبل در کالش ّ 

 بذثهػبرکت در 

 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 

بْرد ّایت ّ  
 
 
 
 
 

،اهتذبى  کالضی پرضع

 ترم پبيبى ذبىّاهت هيبى ترم

 

  گسارش به آموزش :*ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخير داًػجْ در کالش درش

 دوره درطول کوئیس/درپایان دوره کتبی امتحانًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :



 بسوَ تؼالی

 

 داًشگاٍ ػلْم پسشکی گلستاى  

 هرکس هطالؼات ّ تْسؼَ آهْزش ػلْم پسشکی

 (Lesson planّزاًَ  )فرم طرح درش ر
 

 
 

  2رادیْلِْژی ًظری ًام درش :   
 -تاریخ برگساری : 3ّ4شوارٍ جلسَ : 

 ساهاًَ ًْیدهحل برگساری :       لٌدهارکِای آًاتْهیک ًرهال  هْضْع جلسَ :

 هِدّیدکتر هدرش : دقیقَ 66هدت جلسَ )دقیقَ( : 

 ًداًپسشکید 6رشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى : داًشجْیاى ترم 

 در رادیْگرافیِای داخل دُاًی . ُدف کلی درش: آشٌایی با لٌدهارکِای آًاتْهیک ًرهال   

 

 اُذاف اختؿبؾی

ديطَ ُبی 

 اُذاف

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی

 لٌذ هبرکِبی رادیْگرافيک طبيؼی را در رادیْگرافيِبی داخل دُبًی 1-1

                                                  .تػخيؽ دُذ برفک ببال بيو

در رادیْگرافيِبی داخل دُبًی  رالٌذ هبرکِبی رادیْگرافيک آًبتْهيک 2-1

 .تػخيؽ دُذفک پبیيي  بيوبر

ضبختبرُبی دوبیت کٌٌذٍ دًذاى  را در رادیْگرافيِبی داخل دُبًی 3-1

 تػخيؽ دُذ.

ْش در ًْادی هختلف فک ببال ّ فک پبیيي تفبّت ًوبی اضتخْاى کٌطل4-1

 در رادیْگرافيِبی داخل دُبًی را تْضيخ دُذ.

ٌوبی رادیْگرافيک هْاد ترهيوی در رادیْگرافيِبی ًبديَ فک ّ بِ 5-1

 .ّاقف ببغذؾْرت 

 

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای داًػجْيبى 

 هػبرکت بيػتر

غرکت فؼبل در 

کالش ّ هػبرکت 

 بذثدر 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 
 ّّایتبْرد

کالضی اهتذبى هيبى  پرضع

 ترم پبيبى ّاهتذبى ترم



 

 

 (Lesson planفرم طرح درش رّزاًَ  )

  2رادیْلِْژی ًظری ًام درش :   
 -تاریخ برگساری : 5 شوارٍ جلسَ :

 ساهاًَ ًْید هحل برگساری : رادیْگرافی ُای خارج دُاًی هْضْع جلسَ :

 دکتر اهیي هِدّیهدرش : یقَدق 66 هدت جلسَ )دقیقَ( :

 دًداًپسشکی 6داًشجْیاى ترم  رشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى :

 آشٌایی با رادیْگرافی ُای خارج دُاًی ّ هْارد استفادٍ آى هی باشد. ُدف کلی درش:   

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد ديطَ ُبی اُذاف اُذاف اختؿبؾی

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی

 ر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ بتْاًذ:اًتظب

 بب تؿْیر لترال ضفبلْهتری ّ کبربرد آى آغٌب غْد. -1

 بب رادیْگرافی ّاترز ّ کبربرد آى آغٌب غْد. -2

 بب رادیْگرافی خلفی قذاهی جوجوَ ّ کبربرد آى آغٌب غْد. -3

 ّ کبربرد آى آغٌب غْد. Reveres Towneبب رادیْگرافی  -4

 یْگرافی ُبی هٌذیبل ّ کبربرد آى آغٌب غْد.بب اًْاع راد -5

 غٌبختی

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای هػبرکت داًػجْيبى 

 بيػتر

غرکت فؼبل در 

کالش ّ هػبرکت 

 بذثدر 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 
 ّّایتبْرد

اهتذبى  کالضی پرضع

 ترم پبيبى ّاهتذبى هيبى ترم

 ير داًػجْ در کالش درش گسارظ بَ آهْزظ *ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخ

 دّرٍ درطْل کْئيس/درپبیبى دّرٍ کتبی اهتذبىًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :

 



ُفتن: اؾْل ّتفطير رادیْلْژی دُبى، ّایت ّ فبرّ ، ّیرایع ) رفراًص (هٌببغ اؾلی درش 

 
 
 
 
 

 بسوَ تؼالی

 

 داًشگاٍ ػلْم پسشکی گلستاى  

 ػلْم پسشکیهرکس هطالؼات ّ تْسؼَ آهْزش 

 (Lesson planفرم طرح درش رّزاًَ  )
 

  2رادیْلِْژی ًظری ًام درش :   
 -تاریخ برگساری : 6ّ7 شوارٍ جلسَ :

 ساهاًَ ًْید هحل برگساری : تصْیر برداری پاًْراهیک هْضْع جلسَ :

 دکتر اهیي هِدّیهدرش : دقیقَ 66 هدت جلسَ )دقیقَ( :

 دًداًپسشکی 6داًشجْیاى ترم  رشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى :

 آشٌایی با تکٌیک تصْیر برداری پاًْراهیک ّ تفسیر آى هی باشد. ُدف کلی درش:   

 

 اُذاف اختؿبؾی

ديطَ ُبی 

 اُذاف

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی

 اًتظبر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ بتْاًذ:

 ْراهيک را درک کٌذ.اؾْل تػکيل تؿْیر پبً -1

 الیَ تؿْیر ّ ػْاهل هؤثر بر آى را بػٌبضذ. -2

 لٌذهبرک ُبی ًرهبل رادیْگرافيک را تػخيؽ دُذ.-3

 غٌبختی

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای داًػجْيبى 

 هػبرکت بيػتر

غرکت فؼبل در کالش ّ 

 بذثهػبرکت در 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 
 ّّایتبْرد

اهتذبى هيبى  کالضی پرضع

 ترم پبيبى ّاهتذبى ترم



 هسایب ّ هذذّدیت ُبی پبًْراهيک ّ هْارد تجْیس آى را درک کٌذ. -4

 *ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخير داًػجْ در کالش درش گسارظ بَ آهْزظ 

 دّرٍ درطْل کْئيس/درپبیبى دّرٍ کتبی اهتذبىًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :

ُفتن، ّایت ّ فبرّ ، ّیرایع اؾْل ّتفطير رادیْلْژی دُبى (:) رفراًص هٌببغ اؾلی درش 
 
 
 
 
 
 
 

 (Lesson planفرم طرح درش رّزاًَ  )

 
 

  2رادیْلِْژی ًظری ًام درش :   
 -تاریخ برگساری : 8ّ9  شوارٍ جلسَ :

 ساهاًَ ًْید هحل برگساری :      CBCT  هْضْع جلسَ :

 دکتر اهیي هِدّیهدرش : دقیقَ 66 هدت جلسَ )دقیقَ( :

 دًداًپسشکی 6داًشجْیاى ترم  رشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى :

 ّ کاربرد آى در آى در دًداًپسشکی هی باشد. CBCTآشٌایی با تصْیر برداری سَ بؼدی  ُدف کلی درش:   

 

 اُذاف اختؿبؾی

ديطَ ُبی 

 اُذاف

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی

 ًتظبر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ بتْاًذ:ا
 غٌبختی

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای داًػجْيبى 

غرکت فؼبل در 

کالش ّ هػبرکت 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 
 ّّایتبْرد

اهتذبى هيبى  کالضی پرضع

 ترم پبيبى ّاهتذبى ترم



 ّ چگًْگی تػکيل تؿْیر را بػٌبضذ. CBCTاؾْل   -1

 هرادل کطب ّ ببزضبزی تؿْیر را درک کردٍ ببغذ .  -2

 اًْاع آرتيفکت ُبی  هربْط بَ تؿْیر رت بػٌبضذ. -3

 را درک کٌذ.  CBCTهسایب ّ هذذّدیت ُبی  -4

 اًپسغکی را بذاًذ.در دًذ  CBCTکبربرد ُبی خبؼ   -5

 بذثدر  هػبرکت بيػتر

 سارظ بَ آهْزظ *ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخير داًػجْ در کالش درش گ

 دّرٍ درطْل کْئيس/درپبیبى دّرٍ کتبی اهتذبىًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :

ُفتناؾْل ّتفطير رادیْلْژی دُبى، ّایت ّ فبرّ ،  ) رفراًص (:هٌببغ اؾلی درش 

 

 

 (Lesson planفرم طرح درش رّزاًَ  )

  2رادیْلِْژی ًظری ًام درش :   

 - 11و11 شوارٍ جلسَ :

 ساهاًَ ًْید هحل برگساری :       تصْیربرداری پیشرفتَ هْضْع جلسَ :

 هالحی دکترهدرش : دقیقَ 66 هدت جلسَ  :

 داًشجْیاى ترم ششن دًداًپسشکی رشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى :

ّ  CT,MRI,Nuclear Medicine,ultrasonography,Tomographyآشٌایی باتکٌیک ُای تصْیر برداریدرش:  ُدف کلی   

 رد آًِادر آى در دًداًپسشکی هی باشد.کارب

 

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد ديطَ ُبی اُذاف اُذاف اختؿبؾی

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی



 اًتظبر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ بتْاًذ:

 (رابػٌبضذ.CTاضکٌرُبی تْهْگرافی کبهپيْتری) -1

 ذ.ببزضبزی تؿْیردرتْهْگرافی کبهپيْتری راغرح دُ -2

 کبربردتْهْگرافی کبهپيْتری در ًبديَ فک ّؾْرت راتْضيخ دُذ. -3

چگًْگی تػکيل تؿْیردرتؿْیربرداری رزًّبًص هغٌبطيطی   -4

(MRI.ّکبربردُبی ایي تکٌيک رابذاًذ) 

پسغکی ُطتَ ای ّرّغِبی تؿْیربرداری پيػرفتَ آى یؼٌی -5

SPECT,PET.رابػٌبضذ 

آى درًبديَ ضرّگردى راتْضيخ  تکٌيک اّلتراضًْْگرافی ّکبربردُبی-6

 دُذ.

فيسیک تْهْگرافی هؼوْلی رابذاًذّکبربردُبی آى دردًذاًپسغکی -7

 راًبم ببرد.

یغٌبخت  
 
 
 
 
 
 

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای هػبرکت داًػجْيبى 

 بيػتر

غرکت فؼبل در 

کالش ّ هػبرکت 

 بذثدر 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 

بْرد ّایت ّ  
 
 
 
 

 اهتذبى کالضی پرضع

 ترم پبيبى ّاهتذبى هيبى ترم

 

  گسارش به آموزش:*ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخير داًػجْ در کالش درش 

 دوره درطول کوئیس/درپایان دوره کتبی امتحانًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :

فتمهاصول وتفسیر رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ویرایص : ) رفراًص (هٌببغ اؾلی درش 
 
 
 
 
 



 (Lesson planفرم طرح درش رّزاًَ  )
 

  2ًام درش : رادیْلِْژی ًظری   

 - 13شوارٍ جلسَ : 

هْضْع جلسَ : راٌُوایی ُای الزم برای تجْیس 

 رادیْگرافی ُای دًداًی

 ساهاًَ ًْید هحل برگساری :

 هرجاى کاظوی ًیاهدرش :دکتر  دقیق66َهدت جلسَ :

  

 اگیراى : داًشجْیاى ترم ششن دًداًپسشکیرشتَ ّ هقطغ تحصیلی فر

 برای تجْیس رادیْگرافی هی باشد.  FDAآشٌایی با اصْل راٌُوای  ُدف کلی درش:   

 

 اُذاف اختؿبؾی

ديطَ ُبی 

 اُذاف

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی

 اًتظبر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ :

 رافی درتػخيؽ بيوبری ُبی دُبى رابذاًذ.ًقع تؿبّیر رادیْگ-1

 غرایط ببليٌی کَ ًيبز بَ بررضی رادیْگرافی دارد،راتْضيخ دُذ.-2

درخؿْؼ ًْع رادیْگرافی ُبّزهبى FDAاؾْل راٌُوبی -3

 تکرارآًِبرابذاًذ.

 غٌبختی
 
 
 
 
 
 

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای داًػجْيبى 

 هػبرکت بيػتر

غرکت فؼبل در 

کالش ّ هػبرکت در 

 بذث

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 

بْرد ّایت ّ  
 
 
 
 
 

،اهتذبى هيبى  کالضی پرضع

 ترم پبيبى ّاهتذبى ترم

 

  گسارش به آموزش:*ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخير داًػجْ در کالش درش 

 دوره درطول کوئیس/درپایان دوره کتبی امتحانًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :

هفتم ویرایصاصول وتفسیر رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ) رفراًص (:شهٌببغ اؾلی در 

 

 



  2ًام درش : رادیْلِْژی ًظری   

 - 14شوارٍ جلسَ : 

 ساهاًَ ًْیدهحل برگساری :    :بیماری پریودنتالهْضْع جلسَ 

 هدرش :دکتر هرجاى کاظوی ًیا دقیقَ 66هدت جلسَ : 

 اًشجْیاى ترم ششن دًداًپسشکیرشتَ ّ هقطغ تحصیلی فراگیراى : د

آشٌایی باًوای رادیْگرافی اًْاع بیواری ُای پریْدًتال ّارزیابی رادیْگرافی  ُدف کلی درش:   

 بؼدازدرهاى هی باشد.

 اُذاف اختؿبؾی

ديطَ ُبی 

 اُذاف

 فؼبليت داًػجْ فؼبليت اضتبد

رضبًَ کوک 

 آهْزغی

 رّظ ارزيببی

 بتْاًذ: اًتظبر هی رّد درپبيبى جلطَ داًػجْ

ًقع رادیْگرافی درارزیببی بيوبری پریْدًتبل ّهذذّدیت ُبی   -1

 رادیْگرافی درهْردپریْدًػيْم  رابذاًذ.

 آًبتْهی رادیْگرافيک ًرهبل اضتخْاى آلْئْالررابػٌبضذ.  -2

 ًوبی ببليٌی ّرادیْگرافيک اًْاع بيوبریِبی پریْدًتبل راتْضيخ دُذ. -3

 برادیْگرافی رابذاًذ.ارزیببی درهبى پریْدًتبل ب-4

 اثرات بيوبری ُبی ضيطتويک بربيوبری پریْدًتبل راغرح دُذ.  -5

 غٌبختی
 
 
 
 
 
 

ضخٌراًی ّ تػْيق 

برای داًػجْيبى 

 هػبرکت بيػتر

غرکت فؼبل در 

کالش ّ هػبرکت 

 بذثدر 

 ّیذئْپرّژکتْر
(power point) 

بْرد ّّایت  
 
 
 
 

اهتذبى هيبى  کالضی پرضع

 رمت پبيبى ّاهتذبى ترم

 

  گسارش به آموزش:*ضيبضت هطئْل دّرٍ در هْرد برخْرد بب غيبت ّ تبخير داًػجْ در کالش درش 

 دوره درطول کوئیس/درپایان دوره کتبی امتحانًذٍْ ارزغيببی داًػجْ :

هفتماصول وتفسیر رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ویرایص  ) رفراًص (:هٌببغ اؾلی درش 
 

 



 
 

 


