
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

  2رادیولوِژی نظری نام درس :   

 4/12/72و 22/11/72تاریخ برگزاری: 2و  1:شماره جلسه 

 4هکالس درس شمار محل برگزاری : تصویر برداری دیجیتال موضوع جلسه :

 مهدویدکتر مدرس : دقیقه 06 مدت جلسه:

 دانشجویان ترم ششم دندانپزشکی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با انواع گیرنده های تصویر برداری دیجیتال و چگونگی تشکیل تصویردر آنها می باشد. هدف کلی درس:   

 اهداف اختصاصی

حيطه های 

 اهداف

 وفعاليت دانشج فعاليت استاد

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 انتظار می رود درپايان جلسه دانشجو بتواند:

 انواع گيرنده های تصویردیجيتال رانام ببرد. -1

 ساختمان گيرنده هاوچگونگی تشکيل تصویردرآنهارادرک کند.-2

 مراحل پردازش ،ترميم وتقویت تصاویردیجيتال راتوضيح دهد.-3

 ال وکاربرد آن رابشناسد.رادیوگرافی تفریقی دیجيت -4

مشکالت شایع دراکسپوژر،پردازش وکاربردگيرنده های -5

 تصویربرداری دیجيتال رابشناسد.

 شناختی
 
 
 
 
 
 

سخنرانی و تشويق 

برای دانشجويان 

 مشارکت بيشتر

شرکت فعال در کالس و 

 بحثمشارکت در 

 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 

بورد وایت و  
 
 
 
 
 

ان ،امتح کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ميان ترم

 



  گزارش به آموزش :*سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس

 دوره درطول کوئیز/درپایان دوره کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 کیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 
 

 

  2رادیولوِژی نظری نام درس :   

 11/12/72و 11/12/72تاریخ برگزاری : 4و3شماره جلسه : 

 4محل برگزاری : کالس درس       لندمارکهای آناتومیک نرمال  موضوع جلسه :

 مهدویدکتر مدرس : دقیقه 06مدت جلسه )دقیقه( : 

 دندانپزشکی 0یلی فراگیران : دانشجویان ترم رشته و مقطع تحص

 در رادیوگرافیهای داخل دهانی . هدف کلی درس: آشنایی با لندمارکهای آناتومیک نرمال   

 

 اهداف اختصاصی

حيطه های 

 اهداف

 فعاليت دانشجو فعاليت استاد

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 وگرافيهای داخل دهانیلند مارکهای رادیوگرافيک طبيعی را در رادی 1-1

                                                  .تشخيص دهد فک باال بيمار

در رادیوگرافيهای داخل دهانی  رالند مارکهای رادیوگرافيک آناتوميک 2-1

 

سخنرانی و تشويق 

برای دانشجويان 

شرکت فعال در 

مشارکت کالس و 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 
 ووایتبورد

کالسی امتحان ميان  پرسش

 ترم پايان وامتحان ترم



 .تشخيص دهدفک پایين  بيمار

ساختارهای حمایت کننده دندان  را در رادیوگرافيهای داخل دهانی 3-1

 دهد. تشخيص

تفاوت نمای استخوان کنسلوس در نواحی مختلف فک باال و فک پایين 4-1

 در رادیوگرافيهای داخل دهانی را توضيح دهد.

نمای رادیوگرافيک مواد ترميمی در رادیوگرافيهای ناحيه فک و به 5-1

 .واقف باشدصورت 

 

 بحثدر  مشارکت بيشتر

 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

  2رادیولوِژی نظری نام درس :   

 25/12/72تاریخ برگزاری : 5 شماره جلسه :

 2کالس درس  :محل برگزاری  رادیوگرافی های خارج دهانی موضوع جلسه :

 دکتر امین مهدویمدرس : دقیقه 06 مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 0دانشجویان ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با رادیوگرافی های خارج دهانی و موارد استفاده آن می باشد. هدف کلی درس:   

 جوفعاليت دانش فعاليت استاد حيطه های اهداف اهداف اختصاصی

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 انتظار می رود درپايان جلسه دانشجو بتواند:

 با تصویر لترال سفالومتری و کاربرد آن آشنا شود. -1

 با رادیوگرافی واترز و کاربرد آن آشنا شود. -2

 شناختی

سخنرانی و تشويق 

برای مشارکت دانشجويان 

 بيشتر

شرکت فعال در 

کالس و مشارکت 

 بحثدر 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 
 ووایتبورد

امتحان  کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ميان ترم



 با رادیوگرافی خلفی قدامی جمجمه و کاربرد آن آشنا شود. -3

 و کاربرد آن آشنا شود. Reveres Towneبا رادیوگرافی  -4

 با انواع رادیوگرافی های مندیبل و کاربرد آن آشنا شود. -5

 سئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس گزارش به آموزش *سياست م

 دوره درطول کوئيز/درپایان دوره کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :

 

هفتم: اصول وتفسير رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ویرایش ) رفرانس (منابع اصلی درس 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 

 کی گلستان دانشگاه علوم پزش 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

  2رادیولوِژی نظری نام درس :   

 2/2/71و24/1/71تاریخ برگزاری : 2و0 شماره جلسه :

 4 کالس درس محل برگزاری : تصویر برداری پانورامیک موضوع جلسه :

 دکتر امین مهدویرس :مد دقیقه 06 مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 0دانشجویان ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 آشنایی با تکنیک تصویر برداری پانورامیک و تفسیر آن می باشد. هدف کلی درس:   

 

 اهداف اختصاصی

حيطه های 

 اهداف

 فعاليت دانشجو فعاليت استاد

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 رپايان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می رود د

 اصول تشکيل تصویر پانوراميک را درک کند. -1

 الیه تصویر و عوامل مؤثر بر آن را بشناسد. -2

 لندمارک های نرمال رادیوگرافيک را تشخيص دهد.-3

 مزایا و محدودیت های پانوراميک و موارد تجویز آن را درک کند. -4

 شناختی

سخنرانی و تشويق 

ای بردانشجويان 

 مشارکت بيشتر

شرکت فعال در کالس و 

 بحثمشارکت در 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 
 ووایتبورد

امتحان ميان  کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ترم

 *سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس گزارش به آموزش 

 دوره درطول کوئيز/یان دورهدرپا کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :

هفتم، وایت و فارو ، ویرایش اصول وتفسير رادیولوژی دهان ) رفرانس (:منابع اصلی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 



 

  2رادیولوِژی نظری نام درس :   

 21/2/71و 14/2/71تاریخ برگزاری : 7و1  شماره جلسه :

 4 کالس درس محل برگزاری :      CBCT  موضوع جلسه :

 دکتر امین مهدویمدرس : دقیقه 06 مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 0دانشجویان ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 و کاربرد آن در آن در دندانپزشکی می باشد. CBCTآشنایی با تصویر برداری سه بعدی  هدف کلی درس:   

 

 اهداف اختصاصی

حيطه های 

 افاهد

 فعاليت دانشجو فعاليت استاد

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 انتظار می رود درپايان جلسه دانشجو بتواند:

 و چگونگی تشکيل تصویر را بشناسد. CBCTاصول   -1

 مراحل کسب و بازسازی تصویر را درک کرده باشد .  -2

 انواع آرتيفکت های  مربوط به تصویر رت بشناسد. -3

 را درک کند.  CBCTمحدودیت های مزایا و  -4

 در دندانپزشکی را بداند.  CBCTکاربرد های خاص   -5

 شناختی

سخنرانی و تشويق 

برای دانشجويان 

 مشارکت بيشتر

شرکت فعال در 

کالس و مشارکت 

 بحثدر 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 
 ووایتبورد

امتحان ميان  کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ترم

 سئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس گزارش به آموزش *سياست م

 دوره درطول کوئيز/درپایان دوره کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :



هفتماصول وتفسير رادیولوژی دهان، وایت و فارو ،  ) رفرانس (:منابع اصلی درس 
 

 
 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

  2رادیولوِژی نظری درس : نام   

 4/3/71و 21/2/71 11و11 شماره جلسه :

 4کالس درس شماره محل برگزاری :       تصویربرداری پیشرفته موضوع جلسه :

 مالحی دکترمدرس : دقیقه 06 مدت جلسه  :

 دانشجویان ترم ششم دندانپزشکی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

و کاربرد آنهادر آن در دندانپزشکی می  CT,MRI,Nuclear Medicine,ultrasonography,Tomographyتکنیک های تصویر برداریآشنایی بادرس:  هدف کلی   

 باشد.

 

 فعاليت دانشجو فعاليت استاد حيطه های اهداف اهداف اختصاصی

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 انتظار می رود درپايان جلسه دانشجو بتواند:

 (رابشناسد.CTتوموگرافی کامپيوتری)اسکنرهای  -1

 بازسازی تصویردرتوموگرافی کامپيوتری راشرح دهد. -2

 کاربردتوموگرافی کامپيوتری در ناحيه فک وصورت راتوضيح دهد. -3

چگونگی تشکيل تصویردرتصویربرداری رزونانس مغناطيسی   -4

(MRI.وکاربردهای این تکنيک رابداند) 

یشناخت  
 
 
 
 
 
 

سخنرانی و تشويق 

برای مشارکت دانشجويان 

 بيشتر

شرکت فعال در 

س و مشارکت کال

 بحثدر 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 

بورد وایت و  
 
 
 
 

امتحان  کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ميان ترم

 



ویربرداری پيشرفته آن یعنی پزشکی هسته ای وروشهای تص-5

SPECT,PET.رابشناسد 

تکنيک اولتراسونوگرافی وکاربردهای آن درناحيه سروگردن راتوضيح -6

 دهد.

فيزیک توموگرافی معمولی رابداندوکاربردهای آن دردندانپزشکی -7

 رانام ببرد.

  گزارش به آموزش:*سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس 

 هدور درطول کوئیز/درپایان دوره کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :

هفتماصول وتفسیر رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ویرایش : ) رفرانس (منابع اصلی درس 
 
 
 
 
 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

  2نام درس : رادیولوِژی نظری   

 11/3/71 13شماره جلسه : 

 4:کالس درس شمارهمحل برگزاری  موضوع جلسه : راهنمایی های الزم برای تجویز رادیوگرافی های دندانی

 مرجان کاظمی نیامدرس :دکتر  دقیقه06مدت جلسه :

  

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان ترم ششم دندانپزشکی

 برای تجویز رادیوگرافی می باشد.  FDAآشنایی با اصول راهنمای  هدف کلی درس:   



 

 اهداف اختصاصی

حيطه های 

 اهداف

 جوفعاليت دانش فعاليت استاد

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 انتظار می رود درپايان جلسه دانشجو :

 نقش تصاویر رادیوگرافی درتشخيص بيماری های دهان رابداند.-1

 شرایط بالينی که نياز به بررسی رادیوگرافی دارد،راتوضيح دهد.-2

درخصوص نوع رادیوگرافی هاوزمان FDAاصول راهنمای -3

 تکرارآنهارابداند.

ختیشنا  
 
 
 
 
 
 

سخنرانی و تشويق 

برای دانشجويان 

 مشارکت بيشتر

شرکت فعال در 

کالس و مشارکت در 

 بحث

 ویدئوپروژکتور
(power point) 

بورد وایت و  
 
 
 
 
 

،امتحان ميان  کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ترم

 

  به آموزشگزارش :*سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس 

 دوره درطول کوئیز/درپایان دوره کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :

هفتم ویرایشاصول وتفسیر رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ) رفرانس (:منابع اصلی درس 
 
 

  2نام درس : رادیولوِژی نظری   

 11/3/75 14شماره جلسه : 

 4: کالس درس شمارهمحل برگزاری    :بیماری پریودنتالموضوع جلسه 

 مدرس :دکتر مرجان کاظمی نیا دقیقه 06مدت جلسه : 

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان ترم ششم دندانپزشکی

 آشنایی بانمای رادیوگرافی انواع بیماری های پریودنتال وارزیابی رادیوگرافی بعدازدرمان می باشد. هدف کلی درس:   



 اهداف اختصاصی

ی حيطه ها

 اهداف

 فعاليت دانشجو فعاليت استاد

رسانه کمک 

 آموزشی

 روش ارزيابی

 انتظار می رود درپايان جلسه دانشجو بتواند:

نقش رادیوگرافی درارزیابی بيماری پریودنتال ومحدودیت های   -1

 رادیوگرافی درموردپریودنشيوم  رابداند.

 سد.آناتومی رادیوگرافيک نرمال استخوان آلوئوالررابشنا  -2

 نمای بالينی ورادیوگرافيک انواع بيماریهای پریودنتال راتوضيح دهد. -3

 ارزیابی درمان پریودنتال بارادیوگرافی رابداند.-4

 اثرات بيماری های سيستميک بربيماری پریودنتال راشرح دهد.  -5

 شناختی
 
 
 
 
 
 

سخنرانی و تشويق 

برای دانشجويان 

 مشارکت بيشتر

شرکت فعال در 

شارکت کالس و م

 بحثدر 

 ویدئوپروژکتور
(power point) 

بورد ووایت  
 
 
 
 

امتحان ميان  کالسی پرسش

 ترم پايان وامتحان ترم

 

  گزارش به آموزش:*سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس 

 دوره درطول کوئیز/درپایان دوره کتبی امتحاننحوه ارزشيابی دانشجو :

هفتماصول وتفسیر رادیولوژی دهان، وایت و فارو ، ویرایش  ) رفرانس (:بع اصلی درسمنا 
 

 

 
 

 


