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1  

ِ سیستن ّبی طجق

ٍ  (ICD)ثٌذی

 (IND)ًبهگذاری

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شىاختی:

را تَضیح  ثیي الوللی سیستن ّبی طجقِ ثٌذیایجبد تبریخچِ  -

  دّذ.

 را ضزح دّذ. ًبهگذاری ثب ثٌذی طجقِ ت سیستنتفبٍ -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت سیکالهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب توزکش -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
آهبدگی ثزای 
 جلسِ آیٌذُ

 آغبسیي آسهَى

2  

 

 ثیي ًبهگذاری ّبی سیستن

 (IND)ثیوبریْب الوللی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شىاختی:
 را ضزح دّذ. ًبهگذاری سیستن ثب ثٌذی طجقِ سیستن ارتجبط -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
 دقیقِ 021

پزسص ٍ پبسخ 

 کالس اثتذایدر 

 

 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  نیضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 اجشای هختلف سیستن را ًبم ثجزد -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس اًطجَ ثب توزکشد -

کتبة، ًزم افشار 
Power point 

3  
 ثیي ثٌذی طجقِ خبًَادُ

 (IFC)ثیوبریْب الوللی

 د داًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر هی رٍ

 الف( در حیطه شىاختی:
 را ضزح دّذ. ثیوبریْب الوللی ثیي ثٌذی طجقِ خبًَادُ گزٍُ -

 د خبًَادُ طجقِ ثٌذی ثیي الوللی ثیوبری ّب را تَضیح دّذ.ایجب علل -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب توزکش -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسص ٍ پبسخ 

 کالس ذایاثتدر 
 تکَیٌی

4  
 طجقِ ثٌذی ّبی سیستن

 ICD-NA, ICD-DA, 

ICD-O 

 ٍد داًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر هی ر

 الف( در حیطه شىاختی:

 را تَضیح دّذ. ICD-NAالوللی  ثیي تخصصی ثٌذی طجقِ سیستن -
 را ضزح دّذ.ICD-DA الوللی ثیي تخصصی ثٌذی طجقِ سیستن -

ثطَر کبهل آضٌب  ICD-O الوللی ثیي تخصصی ثٌذی طجقِ سیستن ثب -

 ضَد.

 ب( در حیطه عاطفی:
 گَش کٌذ. درسٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب توزکش -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021

پزسص ٍ پبسخ 

 کالس اثتذای در 

 

 تکَیٌی

5  

 

 

 

طجقِ ثٌذی ّبی سیستن 
DCR-10, CDDG 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شىاختی:
 را ضزح دّذ. DCR-10 الوللی ثیي تخصصی ثٌذی طجقِ سیستن -

ثطَر کبهل  CDDG الوللی ثیي تخصصی ثٌذی طجقِ سیستن ثب -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسص ٍ پبسخ 

 سکالاثتذای در 
 تکَیٌی
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 آضٌبیی پیذا کٌذ.

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب توزکش -

6  
سیستن طجقِ ثٌذی 

ICECI 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شىاختی:

ثطَر کبهل ضزح  ICECI الوللی ثیي تخصصی ثٌذی طجقِ سیستن -

 دّذ.

 اصَل ٍ سبختبر کتبة را تَضیح دّذ -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .ثبضذداضتِ  فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب توزکش -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسص ٍ پبسخ 

 سکال اثتذایدر 
 تکَیٌی

7  
سیستن ّبی طجقِ ثٌذی 

ICF,ICIDH  

 ًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر هی رٍد دا

 الف( در حیطه شىاختی:

 را تَضیح دّذ.   ICIDH الوللی ثیي ثٌذی طجقِ سیستن -

 را ضزح دّذ. ICF الوللی ثیي ثٌذی طجقِ سیستن -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.سی هجبحث در حَاس داًطجَ ثب توزکش -

، ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021

پزسص ٍ پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 تکَیٌی

8  
 طجقِ ثٌذی ّبی سیستن

CPT, ICPC  

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شىاختی:

 را تَضیح دّذ.ICPC  الوللی ثیي ثٌذی طجقِ سیستن -

 ثطَر کبهل آضٌبیی پیذا کٌذ.CPT الوللی ثیي ثٌذی طجقِ سیستن ثب -

 ب( در حیطه عاطفی:

، تیضٌبخ

 عبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیک

 ،ٍیذئَ پزٍصکتَر
کتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دقیقِ 021
پزسص ٍ پبسخ 

 کالس اثتذایدر 
 تکَیٌی
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 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیزی کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب توزکش -

9  
، کالسیجوع ثٌذی هطبلت 

 اهتحبى پبیبى تزم

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،
 .فزا گزفتِ ثبضذثخَثی هطبلت ارائِ ضذُ در طَل تزم را  -
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کزدُ ثبضذ. -

 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزکت کٌذ. -

، ضٌبختی
 عبطفی

 021 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آسهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02یس و % کل نمره بب استفبده از کوئ02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع:
ICIDH  CDDG   DCR-10  ICECI  ICF   

ICD–NA  DSM  IND   ICD-O3  ICD- DA 

 


