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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
سیستن ّای طبقِ بٌذی  ًام درس:

 تخصصی ٍ ًاهگذاری بیي الوللی
 ٍاحذ عولی 1 ٍاحذ: تعذاد

فٌاٍری  رشتِ تحصیلی:
 اطالعات سالهت

 

  هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
 لیساًس

 هحل بزگشاری: 
داًشگاُ علَم پششکی 

تزبت حیذریِ، ساختواى 
 آهَسش

  هذرس:
 هصطفی کوالی

 6971-79تحصیلی  دٍمًیوسال 

 
 اس سیستم َبی بیه المللی تخصصیآشىبیی داوشجًیبن بب شیًٌ کذگذاری در مزاکش تخصصی بب استفبدٌ  :ّذف کلی درس

 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
 (ICD)قِ تٌذیسیستن ّای طث

 (IND)ٍ ًاهگذاری

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:

را  تیي الوللی سیستن ّای طثقِ تٌذیایجاد تاریخچِ  -

  تَضیح دّذ.

 را شزح دّذ. ًاهگذاری تا تٌذی طثقِ ت سیستنتفاٍ -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. ICDتا کتاب  -
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. INDب تا کتا -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
آهادگی تزای 
 جلسِ آیٌذُ

 آغاسیي آسهَى

2  
 تیي ًاهگذاری ّای سیستن

 (IND)تیواریْا الوللی

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:
، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

، ٍایت تزد
 هاصیک

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 
 تکَیٌی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میزمونآ  

 ردد.دانطجویبن( برگسار گ
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 ّوزاُ تِ تیواریْا الوللی تیي ًاهگذاری ّای سیستن ساختار

 ّا را تَضیح دّذ. دستَرالؼول ارجاػات ٍ اختصارات، تَضیح

 ّز یک اس فصَل کتاب را تخَتی شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. INDتا کتاب  -
 ُ کٌذ ٍ  فزا گیزد.ساختار کتاب را تخَتی هشاّذ -

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر گزٍّی تحث
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 

3  
 تیي ًاهگذاری ّای سیستن

 (IND)تیواریْا الوللی

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 یطٍ شىبختی:الف( در ح
 را تَضیح دّذ. ًاهگذاری سیستن ایجاد هؼیارّای -
 اًَاع سیستن ّای ًاهگذاری را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. INDتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، دٍایت تز
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 
 تکَیٌی

4  

 

 

 

 تیي ًاهگذاری ّای سیستن

 (IND)تیواریْا الوللی

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:
 را شزح دّذ. ًاهگذاری سیستن تا تٌذی طثقِ سیستن ارتثاط -

 صَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ.ا -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. INDتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021

ٍ پاسخ  پزسش

 کالس اتتذایدر 

 

 تکَیٌی

5  
 الوللی تیي تٌذی طثقِ خاًَادُ

 (IFC)تیواریْا

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:
 را شزح دّذ. تیواریْا الوللی تیي تٌذی طثقِ خاًَادُ گزٍُ -

د خاًَادُ طثقِ تٌذی تیي الوللی تیواری ّا را تَضیح ایجا ػلل -

 دّذ.

 

 :حزکتی-رياویحیطٍ  ة( در
 آشٌا شَد. FICتا ساختار خاًَادُ  -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالس ذایاتتدر 
 تکَیٌی
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ّز یک اس گرزٍُ ّرای هَجرَد در ایري طثقرِ تٌرذی را در        -
 ایٌتزًت جستجَ کٌذ ٍ تا آًْا آشٌا شَد.

6  
 سیستن طثقِ تٌذی

 ICD-NA 

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:

را  ICD-NAالوللی  تیي تخصصی تٌذی طثقِ سیستن -

 تَضیح دّذ.
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 ا شَد.تصَرت ػولی آشٌ ICD-NAتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021

پزسش ٍ پاسخ 

 کالس اتتذای در 

 

 تکَیٌی

 ICD-Oسیستن طثقِ تٌذی   7

 اًذ،اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَ

 الف( در حیطٍ شىبختی:

تطَر  ICD-O الوللی تیي تخصصی تٌذی طثقِ سیستن تا -

 کاهل آشٌا شَد.
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. ICD-Oتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، سش ٍپز

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021

پزسش ٍ پاسخ 

 کالس اتتذایدر 

 

 تکَیٌی

 ICD-DAسیستن طثقِ تٌذی   8

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:
را شزح ICD-DA الوللی تیي تخصصی تٌذی طثقِ سیستن -

 دّذ.
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -
 

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. ICD-DAتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 قِدقی 021

پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 

 

 تکَیٌی
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9  

 

 

 

 DCR-10سیستن طثقِ تٌذی 

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:
را شزح  DCR-10 الوللی تیي تخصصی تٌذی طثقِ سیستن -

 دّذ.

 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. DCR-10تا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 سکالاتتذای در 
 تکَیٌی

 CDDGسیستن طثقِ تٌذی   11

 د داًشجَ تتَاًذ،اًتظار هی رٍ

 الف( در حیطٍ شىبختی:

تطَر  CDDG الوللی تیي تخصصی تٌذی طثقِ سیستن تا  -

 کاهل آشٌایی پیذا کٌذ.
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. CDDGتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

 ،شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021

پزسش ٍ پاسخ 

 کالس اتتذایدر 

 

 تکَیٌی

 ICECIسیستن طثقِ تٌذی   11

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:

تطَر کاهل  ICECI الوللی تیي تخصصی تٌذی طثقِ سیستن -

 شزح دّذ.
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. ICECI تا کتاب -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
شار کتاب، ًزم اف

Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 سکال اتتذایدر 
 تکَیٌی

  ICIDHطثقِ تٌذی  سیستن  12

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:

 را تَضیح دّذ.  ICIDH تٌذی طثقِ سیستن -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
 دقیقِ 021

پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 

 

 تکَیٌی
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 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 ػولی آشٌا شَد.تصَرت  ICIDHتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 ICF سیستن طثقِ تٌذی  13

 شجَ تتَاًذ،اًتظار هی رٍد داً 

 الف( در حیطٍ شىبختی:
 شَد. آشٌا ICF الوللی تیي تٌذی طثقِ سیستن تا -
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. ICFتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی ثتح

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 
 تکَیٌی

 ICPC سیستن طثقِ تٌذی  14

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:

 را تَضیح دّذ.ICPC  الوللی تیي تٌذی طثقِ سیستن -
 را شزح دّذ. اصَل ٍ ساختار کتاب -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد.  ICPC تا کتاب -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالس ایاتتذدر 
 تکَیٌی

 CPT سیستن طثقِ تٌذی  15

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطٍ شىبختی:

تطرَر کاهرل آشرٌایی    CPT الوللی تیي تٌذی طثقِ سیستن تا -

 پیذا کٌذ.
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. CPTتا کتاب  -
 اب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد.ساختار کت -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 هاصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 
 تکَیٌی
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 HCPCS سیستن طثقِ تٌذی  16

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،

 ىبختی:الف( در حیطٍ ش
 را تَضیح دّذ.HCPCS  الوللی تیي تٌذی طثقِ سیستن -
 اصَل ٍ ساختار کتاب را شزح دّذ. -

 :حزکتی-رياویة( در حیطٍ 
 تصَرت ػولی آشٌا شَد. HCPCSتا کتاب  -
 ساختار کتاب را تخَتی هشاّذُ کٌذ ٍ  فزا گیزد. -

، شٌاختی

 ػاطفی

 سخٌزاًی،
 پاسخ، پزسش ٍ

 گزٍّی تحث

، ٍایت تزد
 یکهاص

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتاب، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای در 
 تکَیٌی

17  
 کالسیجوغ تٌذی هطالة 

 اهتحاى پایاى تزم

 اًتظار هی رٍد داًشجَ تتَاًذ،
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را تِ خَتی درک کزدُ تاشذ. -

 زم شزکت کٌذ.تا اًگیشُ ٍ اشتیاق در اهتحاى پایاى ت -

، شٌاختی
 ػاطفی

 - - حل مسئلٍ
حل مسبئل دادٌ 

 شذٌ
 آسهَى پایاًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 و تکبلیف درسی  کوئیس

 منابع:
ICIDH  CDDG   DCR-10  ICECI  ICF   

ICD–NA  DSM  IND   ICD-O3  ICD- DA 


