
 بسمه تعالی

 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1399-1400 اولسال منی    نظری  (2)رادیولوژی عنوان درس :

 دکترای حرفه ای دندانپزشکی              رشته و مقطع تحصیلی:      دندانپزشکی :دانشکده 

 به صورت مجازیمحل برگزاری :    220404ـ نظری  2رادیولوژی : نام و شماره درس 
 صبح همه روزه  8-12، 37925507تلفن و روزهای تماس :                                                  13-14دوشنبه ها روز و ساعت برگزاری : 

 نظری  1رادیولوژی دروس پیش نیاز :     واحد نظری  1تعداد و نوع واحد : 

 دکتر احسان حکمتیان مسئول درس:نام 

  رادیولوژی گروه آموزش:   دانشکده دندانپزشکی ـ گروه رادیولوژی آدرس دفتر : 

 www.dnt.mui.ac.irآدرس : 

 رادیولوژی دندانی  ی مختلفآشنایی دانشجویان با تکنیک هاهدف کلی درس :

 و منابع معرفی شده توسط استاد درس هر جلسه  Oral Radiology 2019کتاب منبع درس : 

   اهداف رفتاری:

 دانشجو در پایان جلسه باید بتواند:

 ز و خطاهای مربوط به آن را بداند.رادیوگرافی پانورامیک را شرح دهد و موارد تجوی .1

 و موارد تجویز آن را بداند.تکنیک های خارج دهانی را شرح دهد  .2

 تفسیر انواع بیماری های پریودنتال را در رادیوگرافی ها بتواند انجام دهد. .3

 با اصول تصویربرداری دیجیتال آشنا شود. .4

 تکنیک های اختصاصی را نام ببرد و موارد تجویز هر یک را بشناسد. .5

 و موارد کاربرد آن آشنا شود. CBCTبا تکنیک  .6

 توسط استاد مربوطه Lectureروش تدریس : 

 منابع اصلی درس: 

1. Oral Radiology White & Pharaoh Mosby 2019 
 منابع معرفی شده توسط استاد درس هر جلسه .2

 روش ارزشیابی دانشجو و بارم مربوطه به هر ارزشیابی 

 % از نمره  O.P. Scan40 امتحان میان ترم به صورت چهار گزینه ای و  .1

 % نمره  O.P. Scan60پایان دوره : امتحان چهار گزینه ای به صورت  .2

 سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تأخیر در کالس درس:

 نمره از پایان ترم کم می شود. 5/0هر سه تاخیر معادل یک غیبت غیر مجاز محسوب می شود و  .1
 نمره از پایان ترم کم می شود. 5/0غیبت (  سهبه ازای هر غیبت ) تا  .2

 .غایب ( می باشدغیبت نمره نهایی به صورت ) سهبیش از  .3

  عبدی نیان دکترمهرداد

 مدیرگروه رادیولوژی

 

 



 بسمه تعالی 

 (5)ترم  2رادیولوژی نظری     1399-1400 اولنیمسال 

 به صورت مجازی                   14تا  13ساعت ها شنبهدو

 استاد رفرنس عنوان تاریخ

 دکتر احسان حکمتیان Ch 9 White & Pharoah رادیوگرافی پانورامیک 24/9/99

 دکتر احسان حکمتیان Ch 9 White & Pharoah رادیوگرافی پانورامیک 1/10/99

 دکتر احسان حکمتیان Ch 8 White & Pharoah مارک ها رادیوگرافی خارج دهانی و لند 8/10/99

 دکتر احسان حکمتیان Ch 4 White & Pharoah رادیوگرافی دیجیتال  15/10/99

 دکتر احسان حکمتیان Ch 4 White & Pharoah رادیوگرافی دیجیتال  22/10/99

 دکتر احسان حکمتیان Ch 20 White & Pharoah بیماری های پریودنتال 29/10/99

6/11/99 CBCT Ch 10 White & Pharoah دکتر احسان حکمتیان 

13/11/99 CBCT Ch 11 White & Pharoah دکتر احسان حکمتیان 

 دکتر احسان حکمتیان Ch 12 White & Pharoah آناتومی تصویربرداری 20/11/99

 دکتر احسان حکمتیان Ch 12 White & Pharoah آناتومی تصویربرداری 27/11/99

4/12/99 Advanced imaging Ch 13 White & Pharoah دکتر احسان حکمتیان 

11/12/99 Advanced imaging Ch 13 White & Pharoah دکتر احسان حکمتیان 

 

 

  دکتر مهرداد عبدی نیان

 مدیر گروه رادیولوژی

 

 

 

 

 


