
 بسمه تعالی

 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 رادیولوژیگروه آموزشی :  1399-1۴00 نیمسال اول  نظری   ۴دندانپزشکی تشخیصی عنوان درس :

 11-12ساعت شنبه ها روز و ساعت برگزاری : 

 مجازیمحل برگزاری :    حرفه ای دندانپزشکی دکترایرشته و مقطع تحصیلی: 

 37925508تلفن و روزهای تماس : همه روزه   یک واحد نظری تعداد و نوع واحد )نظری / عملی ( : 

 تر پریسا سلطانی، دکدکتر مژده مهدیزاده، دکتر احسان حکمتیان، دکتر مهرداد عبدی نیان، دکتر زهرا بحرینیاننام مسئول درس: 

 219۴1۴، ۴دندانپزشکی تشخیصینام و شماره درس :  اتاق رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر : 

 نظری 1،2،3تشخیص   دروس پیش نیاز :

 آشنایی دانشجویان با نماهای مختلف رادیوگرافیک ضایعات استخوانیهدف کلی درس: 

 دانشجو در پایان این دوره باید با مواد زیر آشنایی داشته باشد:اهداف اختصاصی درس:

 دیوگرافیآشنایی با اصول تفسیر را .1

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک ضایعات التهابی فکین  .2

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک کیستهای فکین  .3

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک تومورهای خوش خیم فکین  .۴

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک تومورهای بد خیم فکین  .5

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک بیماری های استخوان در فکین  .6

 های بافت نرمکلسیفیکاسیونآشنایی با نمای رادیوگرافیک  .7

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک بیماری های سینوس های پارانازال در فکین .8

 منابع اصلی درس:

1- Oral Radiology principles and interpretation White & Pharoah 2019 ch:18,22,23,24,25,26,28,31 

 رم مربوط به هر ارزشیابی :نحوه ارزشیابی دانشجو و با

 نمره 8امتحان میان ترم : 

 نمره 12امتحان پایان ترم: 

 سیاست ها و قوانین :

 نمره از پایان ترم کم می شود. 5/0. هر سه تاخیر معادل یک غیبت غیر مجاز محسوب می شود و 1

 نمره از امتحان پایان ترم کسر می شود. 5/0 به ازای هر غیبت .2

 غیبت نمره نهایی به صورت غایب میباشد.ییش از سه  .3

 

 دکتر مهرداد عبدی نیان

 مدیر گروه رادیولوژی 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 ۴جدول زمان بندی دندانپزشکی تشخیصی 

  ۷ترم  – ۹6ورودی 

 مجازی                                         11-12شنبه ها ساعت             13۹۹-1۴00نیمسال اول 

 استاد  منبع  عنوان  مورخ  جلسه 

 مهرداد عبدی نیاندکتر  Oral radiology/ch18 اصول تفسیر 29/6/99 1

 دکتر احسان حکمتیان Oral radiology/ch22 ضایعات التهابی فکین  5/7/99 2

 دکتر مژده مهدی زاده Oral radiology/ch23 کیست های فکین  12/7/99 3

 دکتر مژده مهدی زاده Oral radiology/ch23 کیست های فکین  19/7/99 ۴

 مژده مهدی زادهدکتر  Oral radiology/ch25 بیماریهای درگیر کننده ساختار استخوان 3/8/99 5

 مژده مهدی زادهدکتر  Oral radiology/ch25 بیماریهای درگیر کننده ساختار استخوان 10/8/99 6

 پریسا سلطانیدکتر  Oral radiology/ch24 تومورهای خوش خیم فکین 17/8/99 7

 پریسا سلطانیدکتر  Oral radiology/ch24 تومورهای خوش خیم فکین 2۴/8/99 8

 پریسا سلطانیدکتر  Oral radiology/ch24 تومورهای خوش خیم فکین  1/9/99 9

 پریسا سلطانیدکتر  Oral radiology/ch24 تومورهای خوش خیم فکین 8/9/99 10

 احسان حکمتیان دکتر Oral radiology/ch26 بیماری بدخیم فکین 15/9/99 11

 احسان حکمتیاندکتر  Oral radiology/ch26 بیماری بدخیم فکین 22/9/99 12

 زهرا بحرینیاندکتر  Oral radiology/ch28 بیماری های سینوس پارانازال 29/9/99 13

 احسان حکمتیاندکتر  Oral radiology/ch31 کلسیفیکاسیون بافت نرم 6/10/99 1۴

 

 مدیرگروه رادیولوژی

 دکتر مهرداد عبدی نیان

 


