
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 
           4تشخیص نظری عنوان درس : 

 ترم هشتم  19ورودی   دانشجویان دندانپزشکی  مخاطبان:
     جلسه( 91جلسه از  3ساعته ) 9جلسه  91واحد = 9 تعدادواحد:

  99-91روز دوشنبه، ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
           19-19نیمسال اول   9-2 ساعت بهسه شنزمان ارائه درس: 

 دکتر سپیده فالح کوشکی متخصص رادیولوژی فک و صورت  مدرس:
                                                                 9رادیولوژی دهان و فک و صورت نظری  درس و پیش نیاز:

 
ع ضایعات لوکالیزه و سیستمیک درگیرکننده ناحیه فک و. : آشنایی بااصول تفسیر و تشخیص انواف کلی درسهد

 صورت
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

  نایی با بیماری های التهابیاش -1

 استخوانبیماری های فیبرواسئوس اشنایی با  -2

 اشنایی با  سایر بیماری های استخوان -3
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 لی جلسه اول:هدف ک

 نایی با بیماری های التهابیاش
 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 مکانیسم بیماری التهابی، عالئم کلینیکی و عالئم رادیوگرافی ایجاد شده را شرح دهد.  -1-1

  نمای رادیوگرافی ضایعات التهابی پری اپیکال را شرح دهد.  -2-1

یلیت را بشناسد و عالئم کلینیکی و نشانه های رادیوگرافی بیماری را در فاز های حاد و بیماری استئوم  -3-1

 مزمن شرح دهد.

 به فک را شرح دهد و نمای رادیوگرافی ان را بداند. xاستئورادیونکروز ناشی از تابش اشعه   -4-1

 را شرح دهد. استئورادیونکروز به دنبال مصرف بیس فسفونات ها و نمای رادیوگرافی ان  -5-1

 مکانیسم ایجاد شدن پری کرونیت و نمای رادیوگرافی ان را شرح دهد.   -6-1

 تشخیص های افتراقی بیماری های التهابی را با توجه به نمای رادیوگرافی ان ها مطرح نماید. -7-1

 
 ه دوم:کلی جلس هدف

  استخوان بیماری های فیبرواسئوساشنایی با 

 
 :جلسه دوم اهداف ویژه

  
 در پایان دانشجو قادر باشد

را شرح  Periapical Osseous Dysplasiasو  Fibrous Dysplasiaایجاد بیماری های  ممکانیس  -1-2



  دهد.

را شرح  Periapical Osseous Dysplasiasو  Fibrous Dysplasiaمحل شایع بیماری های   -2-2

 دهد. 

 را بشناسد. Periapical Osseous Dysplasiasو  Fibrous Dysplasiaساختار داخلی ضایعات   -3-2

را  Periapical Osseous Dysplasiasو  Fibrous Dysplasia حدود و شکل بیماری های  -4-2

 توضیح دهد. 

بر ساختارهای   Periapical Osseous Dysplasiasو  Fibrous Dysplasiaاثر بیماری های  -5-2

 بداند. را مجاور

 بیماری های فوق را با توجه به نمای رادیوگرافی مطرح نماید.تشخیص های افتراقی  -6-2

 
 ه سوم:کلی جلس هدف

 آشنایی با سایر بیماری های استخوان 

 
 :جلسه سوم اهداف ویژه

  
 در پایان دانشجو قادر باشد

،   Central Giant Cell Granuloma  ،Aneurysmal Bone Cystهای مکانیسم ایجاد بیماری   -1-3

Cherubism ،Paget  وLangerhans’ Cell Histiocytosis  .را شرح دهد. 

،   Central Giant Cell Granuloma  ،Aneurysmal Bone Cystمحل شایع بیماری های  -2-3

Cherubism ،Paget  وLangerhans’ Cell Histiocytosis  .را شرح دهد 

،   Central Giant Cell Granuloma  ،Aneurysmal Bone Cystساختار داخلی بیماری های  -3-3

Cherubism ،Paget  وLangerhans’ Cell Histiocytosis  .را بشناسد 

،   Central Giant Cell Granuloma  ،Aneurysmal Bone Cystحدود و شکل بیماری های  -4-3

Cherubism ،Paget  وLangerhans’ Cell Histiocytosis  .را توضیح دهد 

،   Central Giant Cell Granuloma  ،Aneurysmal Bone Cystاثر بیماری های  -5-3

Cherubism ،Paget  وLangerhans’ Cell Histiocytosis  ..بر ساختارهای مجاور را بداند  

 تشخیص های افتراقی بیماری های فوق را با توجه به نمای رادیوگرافی مطرح نماید. -6-3
 

 Oral Radiology 4102, Principles and interpretation, Edition 7, White.Pharaoh منابع:

 

 پرسش و پاسخ ،Self Study  روش تدریس:

 

 Powerpoint وسایل آموزشی :
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

  اعالم نشده %5 کتبی-شفاهی کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

 %55 تستی -کتبی
5/9/95  

  81/81/95 %55 تستی -کتبیآزمون پایان 



 ترم

حضور فعال در 
 کالس

 
5% 

  

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دانشجو قبل از استاد سر کالس حضور داشته باشد. -1

 دانشجو در کالس حضور فعال داشته باشد. -2

 دانشجو در پرسش و پاسخ شرکت کند. -3
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول  نام و امضای مدرس:           

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 

 11ورودی                               4درس : دندانپزشکی تشخیصی  

 1-2سه شنبه              4انم دکتر کریمی              کالس مسئول درس : سرکار خ

 سرفصل دروس تاریخ 

 

 نام استاد

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر وکیلی بیماری های استخوان فک 23/6/55جلسه    1

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر وکیلی بیماری های استخوان فک 6/7/55جلسه    1

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر وکیلی های استخوان فک بیماری 13/7/55جلسه    1

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر وکیلی بیماری های استخوان فک 27/7/55جلسه    1

 یکشنبه

2-1 

 اصول تفسیر رادیوگرافی 4/8/55جلسه    1

 

 خانم دکتر نیک کردار

 یکشنبه

2-1 

 آشنایی با ضایعات التهابی در استخوان فکین 11/8/55جلسه    1

 

 خانم دکتر فالح

 یکشنبه

2-1 

 آشنایی با کیست های استخوانی فکین 18/8/55جلسه    1

 

 خانم دکتر کریمی

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر کریمی آشنایی با کیست های استخوانی فکین 25/8/55جلسه    1

 یکشنبه

2-1 

 آشنایی با تومورهای خوش خیم ناحیه دهان 2/5/55جلسه    1

 

 خانم دکتر نیک کردار

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر نیک کردار آشنایی با تومورهای خوش خیم ناحیه دهان 5/5/55جلسه    1

 یکشنبه

2-1 

 آشنایی با تومورهای بدخیم در استخوان فکین 16/5/55جلسه   1

 

 خانم دکتر نیک کردار

 یکشنبه

2-1 

 خانم دکتر نیک کردار آشنایی با تومورهای بدخیم در استخوان فکین 23/5/55جلسه    1

 کشنبهی

3-1 

 آشنایی با ضایعات دارای تظاهرات استخوانی 33/5/55جلسه    2

 

 خانم دکتر فالح

 یکشنبه

3-1 

آشننایی بننا عالئننم بیماریهننای سیسننتمیک در   7/13/55جلسه    2

 استخوان فکین

 خانم دکتر کریمی



 

 

 
 

 


