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 ICD - 10ّبیٍاستفبدُاسکتبةّبیعولیسخٌزاًی،اًجبمتوزیي روش تذریس:

 ICD-10ّبی،کتبةز،پزٍصکتَرٍایتثزد،کبهپیَت وسایل آهوزضي:

 

 سنجص و ارزضيابي 

 ساعت تاریخ  سهن از نوره کل)بر حسب درصذ( روش       آزهوى

حضور فعال در 

 کالس

اًجبمتوزیيٍ

پبسخثِپزسص

 ////////////////////////درطَلتزم5%

 جلسِّطتن%10آسهَىکتجی ترم آزهوى هياى 

 پبیبىتزم%60آسهَىکتجی آزهوى پایاى ترم

 مپبیبىتز%25کذگذاری آزهوى عولي

 
 

 هقررات کالس و انتظارات از دانطجو:

 ثبضذ.حضَرثِهَلعدرکالسدرسالشاهیهی 

 ٍغیجتداًطجَتلمیگزدد.ثبضذٍتبخیزهٌجزثِعذمهجَسٍرٍدثِکالسٍرٍدداًطجَپساساستبدهجبسًوی

 ذضذ.ًبهِآهَسضیرفتبرخَاّدرغَرتغیجتثیصاسحذهجبسثبداًطجَهطبثكثبآئیي

 .خبهَشکزدىتلفيّوزاُدرطَلکالسالشاهیاست 

 ثبضذ.السمهی)اًگلیسیٍفبرسی(هزاجعِثِهٌبثعآهَسضی 

 گزدد.ثبضذ.جشٍُیباسالیذثِداًطجَارائًِویهٌبثعفمطکتبةهی 

 اسجلسِدٍمثِثعذّوزاُداضتيجلذاٍلٍسَمکتبةICD-10ثبضذ.ضزٍریهی
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