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اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،

1

1397/11/15

سیستن ّای طثقِ تٌذی ٍ
ًاهگذاری

حیطِ شٌاختی:
 .1تبریخچٍ عیغتم َبی عجقٍ ثىذی ي وبمگذاری
را ؽزح دَذ.
 .2عیغتم َبی عجقٍ ثىذی را ثب عیغتم َبی
وبمگذاری مقبیغٍ ومبیذ.
حیطِ عاطفی:
 .1در َىگاابت تااذریظ ثااب قه ااٍ ثااٍ درط تً ااٍ
داؽتٍ ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

آسمًن
ارسیبثی ايلیٍ

 روش یبددهی – یبدگیزی هیتوانذ ضبهل :سخنزانی ،هببحثهای – گزوهی کوچک ،نوبیطی – حل هسئله – پزسص و پبسخ – گزدش علوی ،آسهبیطی
 آسهوىهب بز اسبس اهذاف هیتواننذ به صورت آسهوى ورودی (آگبهی اس سطح آهبدگی دانطجویبى) هزحلهای یب تکوینی (در فزاینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى) و آسهوى پبیبنی یب تزاکوی (پبیبى یک دوره یب هقطع آهوسضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط
دانطجویبى) بزگشار گزدد.

هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزتت حیذریِ
.3
.4

ثبؽذ.
ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت
َمزاَی ومبیذ.

ي

اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،

سیستن ّای تیي الوللی
2

1397/11/29

3

1397/12/06

ًاهگذاری تیواریْا
)(IND

حیطِ شٌاختی:
 .1يیضگی َبی عیغاتم َابی وبمگاذاری را ؽازح
دَذ.
 .2ارتجبط عیغتم َبی عجقٍ ثىذی ي وبمگاذاری را
تًضیح دَذ.
حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت ي
َمزاَی ومبیذ.

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،
حیطِ شٌاختی:
 .1گزيٌ خبوًادٌ ثیه المللی ثیمبریُب را ؽزح دَذ.
 .2اَذاف ایجبد خابوًادٌ ثایه المللای ثیمبریُاب را
ثذاوذ.
خاًَادُ طثقِ تٌذی تیي
الوللی تیواریْا()IFC

حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت ي

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزتت حیذریِ
َمزاَی ومبیذ.
اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،

سیستن ّای طثقِ
تٌذی اختصاصی
ICD-NA, ICDDA,
ICD-O

4

1397/12/13

5

1397/12/20

سیستن ّای طثقِ تٌذی
DCR-10, CDDG

6

1397/12/27

تاریخچِ ICD

حیطِ شٌاختی:
 .1عیغااتم عجقااٍ ثىااذی  ICD-NAرا تًضاایح
دَذ.
 .2عیغتم عجقٍ ثىذی  ICD-DAرا ؽزح دَذ.
 .3عیغتم عجقٍ ثىذی  ICD-Oرا ثؾىبعذ.
حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت ي
َمزاَی ومبیذ.

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،
حیطِ شٌاختی:
 .1يیضگی َبی عیغتم عجقٍ ثىذی تخققی
 DCR-10را ؽزح دَذ.
 .2عبختبر عیغتم عجقٍ ثىذی  CDDGرا
تًضیح دَذ.
حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت ي
َمزاَی ومبیذ.

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،

ؽىبختی-

عخىزاوی،

اعهیذَبی

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

حضًر ثٍ مً ع در

تکًیىی

هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزتت حیذریِ
حیطِ شٌاختی:
 .1تبریخچٍ عیغتم عجقٍ ثىذی ثیمبریُب را ؽزح
دَذ.
 .2عجقٍ ثىذی َبی عبر ي داعپبیه را تًضیح دَذ.
 .3عجقٍ ثىذی مزگ ثزتیلًن را تًضیح دَذ.
 .4تىفزاوغُبی افهح عجقٍ ثىذی ثیه اللملی
مزگ ي میز ي ثیمبریُب ،محل ،تابریخ ثزگاشاری ي
ثزگشارتىىاذٌ را ثیابن تىذ.
 .5ا ذامبت اوجبت ؽذٌ در خقًؿ یبسدَمیه
يیزایؼ  ICDرا ؽزح ومبیذ.

قبعفی

مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت ي
َمزاَی ومبیذ.
اوتظبر می ريد داوؾجً ثتًاوذ،

7

1398/01/19

سیستن طثقِ تٌذی ICD-
10

حیطِ شٌاختی:
 .1يیزایؼ َبی ثیه المللای  ICD-10را تًضایح
دَذ.
 .2خقًفیبت  ICD-10را ؽزح دَذ.
 .3عبختبر ي لذ َبی  ICD-10را ثؾىبعذ.
حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزتت حیذریِ
.4

در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت
َمزاَی ومبیذ.

ي

داوؾجً ثتًاوذ،
حیطِ شٌاختی:
 .1علغفٍ ی ایجبد َز یک اس لذ َب را ؽزح دَذ.
 .2يیضگی َبی عُزع الفجبیی را ؽزح دَذ.
 .3عبختبر لذ راَىمب را تًضیح دَذ.
 .4يیضگی َبی عُزع الفجبیی را ؽزح دَذ.
8

1398/01/26

9

1398/02/02

10

1398/02/09

ساختار جلذّای ICD-
10

حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ
ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾابرت عاابد داؽاتٍ
ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغازح ؽاذٌ ثاب اؽاتیبک ؽازت ي
َمزاَی ومبیذ.

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

داوؾجً ثتًاوذ،

آشٌایی تا فْزست شوارُ
ای

آشٌایی تا راٌّوای
ICD-10

حیطِ شٌاختی:
 .1تبرثزد ي اَمی عُزع ؽمبرٌ ای را ؽزح دَذ.
 .2تبرثزد زاردادَب ي قهئم خبؿ عُزع ؽامبرٌ ای را
ثذاوذ.
 .3وحًٌ ی تبر ثب عُزع ؽمبرٌ ای را تًضیح دَذ.
حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾبرت عابد داؽتٍ ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغزح ؽذٌ ثب اؽتیبک ؽازت ي َمزاَای
ومبیذ.
داوؾجً ثتًاوذ،
حیطِ شٌاختی:

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ

تکًیىی

هزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزتت حیذریِ
.1
.2

مغئلٍ

عبختبر لذ ديت را تًضیح دَذ.
مًارد اعتفبدٌ اس لذ ديت را ؽزح دَذ.

حیطِ عاطفی:
 .1در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ ثبؽذ.
 .2در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾبرت عابد داؽتٍ ثبؽذ.
 .3ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .4در مجبحث مغزح ؽذٌ ثب اؽتیبک ؽازت ي َمزاَای
ومبیذ.

تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

داوؾجً ثتًاوذ،

11

1398/02/16

حیطِ شٌاختی:
 .1تؾخیـ افالی ،عاابیز تؾااخیـ َااب ،ثیماابری
َمازاٌ ي قًارك را تازیف ومبیذ.
ً .2اقذ پىج گبوٍ اوتخابة تؾاخیـ افالی را تًضایح
آشٌایی تا قَاعذ اًتخـاب
دَذ.
هجذد تشخیص اصلی

حیطِ عاطفی:
 .3در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ ثبؽذ.
 .4در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾبرت عابد داؽتٍ ثبؽذ.
 .5ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ .
 .6در مجبحث مغزح ؽذٌ ثب اؽتیبک ؽازت ي َمزاَای
ومبیذ.

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر

121د یقٍ

حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

داوؾجً ثتًاوذ،

12

حیطِ شٌاختی:
 .1دعتًرالامل يضایتُبی تُذیذی را ؽزح دَذ.
 .2وحااًٌ تذگااذاری در يضااایتُبی تُذیااذی ثً اااً
آشٌایی تا قَاعذ عوـَهی
وبپًعاتٍ را تًضیح دَذ .
1398/02/23
ً .3اقذ تذگذاری يضایتُبی حابد ي ماشمه را تًضایح
کذگذاری تیواریْا((1
دَذ
حیطِ عاطفی:
 .4در َىگبت تذریظ ثب قه ٍ ثٍ درط تً ٍ داؽتٍ ثبؽذ.
 .5در مجبحث مغزح ؽذٌ مؾبرت عابد داؽتٍ ثبؽذ.

ؽىبختی-
قبعفی

عخىزاوی،
مجبحثٍ ای ،حل
مغئلٍ

اعهیذَبی
آمًسؽی ،يای
ثزد ،مبصیک،
تتبة ،مقبالت
مزتجظ ،پزيصتتًر
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حضًر ثٍ مً ع در
تهط ،ارائٍ
تبرتهعی
متىبعت ثب مجبحث
ارائٍ ؽذٌ ،پزعؼ
ي پبعخ ،مؾبرت
درتهط ي
تبرتیمی

تکًیىی

ِهزکش هطالعات ٍ تَسعِ آهَسش پششکی داًشگاُ علَم پششکی تزتت حیذری
ي َمزاَای

. ثٍ مجبحث ثب د گًػ دَذ
در مجبحث مغزح ؽذٌ ثب اؽتیبک ؽازت
.ومبیذ

.6
.7

دانشجو بتوانذ
آسمًن پبیبوی

حل عًاالت
ٌمغزح ؽذ

01

حل عًاالت
ٌمغزح ؽذ

-ؽىبختی
قبعفی

. مغبئل مختلف ارائٍ ؽذٌ در عًد تزت را حل ومبیذ.1
ٌ َذف اس ارائٍ ایه ياحذ درعی را ثٍ خًثی درک تزد.2
.ثبؽذ
. ثب اوگیشٌ ي اؽتیبک در امتحبن پبیبن تزت ؽزت تىذ.3

ٍ جوع تٌذی کلی هطالة
رفع هشکل

13

:ًحَُ ارسشیاتی

. ببقیهبنذه در اهتحبى پبیبى تزم هحبسبه هیگزدد%00  کل نوزه بب استفبده اس کوئیش و%20 ارسضیببی به صورت کتبی که
:ًحَُ هحاسثِ ًوزُ کل

 کل نوزه%00
 کل نوزه%20

آسهوى پبیبى تزم
کوئیش و تکبلیف درسی
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