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  پيشگفتار
پذیر است کـه عـالوه بـر اسـتفاده از تعـاریف و                المللی زمانی امکان    ی اطالعات آماری در سطوح ملی و بین         مقایسه

المللـی بـرای      هـای بـین     ایـن رو سـازمان      از  . های استاندارد نیـز اسـتفاده شـده باشـد           بندی  مفاهیم یکسان از طبقه   
هـا را بـه       هـای مشخـصی را تهیـه و اسـتفاده از آن             بنـدی   بقـه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ط        پدیده

ی موجـود در آمارهـای        براساس تحلیل سازمان بهداشـت جهـانی، مـشکل عمـده          . اند  کشورهای عضو توصیه نموده   
این معنـا کـه       هاست، به     این آمارگیری   ناتوانی در کشورهای مختلف فقدان یک وحدت مفهومی در مورد ناتوانی در             

شود و از آن جا که نتایج آمارگیری اساساً تابع            بندی می   های مختلف تعریف و طبقه      ها به شیوه    آمارگیریناتوانی در   
بندی انواع ناتوانی، باعث ناهماهنگی و        ی طبقه   بندی است، لذا ناهماهنگی در تعریف و شیوه         ی طبقه   تعاریف و نحوه  

امدهای فقدان یک نظام مشترک برای تدوین مفـاهیم         پی. شود  ی آمارهای تولید شده ناتوانی می       عدم امکان مقایسه  
  :باشند بندی مصادیق آن به شرح زیر می ناتوانی و طبقه

  عدم تشخیص صحیح انواع ناتوانی  -
 پذیری آمار ناتوانی در کشورهای مختلف جهان عدم قابلیت مقایسه -
 ای و آمار ثبتی   نمونه های گیریها، آمار پذیری آمار ناتوانی در یک کشور در بین سرشماری عدم قابلیت مقایسه -
 پذیری آمار ناتوانی در یک کشور به صورت سری زمانی عدم قابلیت مقایسه -
 فقدان زبان مشترک و عدم امکان تفاهم آماری در میان تولیدکنندگان آمار ناتوانی -

رگیر هستند، الزم است  های مختلفی با آن د      های اجتماعی است و سازمان      جایی که ناتوانی یکی از پدیده            ازآن
این نهادها    از جمله . ها و نهادهای مرتبط با آن نظرخواهی شود         برای تولید آمارهای مرتبط با ناتوانی از تمام سازمان        

  :توان موارد زیر را اشاره کرد و عوامل می
  مراکز آماری -1
 ها و مراکز تحقیقاتی  دانشگاه -2
 ریزان و سیاستگذاران  برنامه -3
 ، حمایتی و توانبخشی های اجرایی سازمان -4
 جامعه معلولین -5
 افکار عمومی جامعه -6
 المللی ها و نهادهای بین سازمان -7

های مربوط به ناتوانی به معنای نبود  بندی بدیهی است فقدان یک نظام مشترک و مورد توافق  برای تعاریف و طبقه 
  .  وسیع استی این مجموعه زبان مشترک در رسیدن به تفاهم آماری در

پذیری آمار که بـه عنـوان      بندی یکسان در مورد ناتوانی، قابلیت مقایسه        رو نبود تعاریف مشترک و طبقه        این  ز      ا
شـود    ایـن سـبب مـی       عالوه بـر  . کند  را دچار اختالل جدی می    , شود  های آماری شناخته می     ترین ارزش میکی از مه  

بنابراین تـدوین یـک      . هماهنگی الزم را نداشته باشند      تولیدکنندگان آمار و کاربران آن امکان تفاهم و         ریزان،  برنامه
  . بندی در زمینه ناتوانی ضروری و الزامی است نظام مشترک تعاریف و طبقه
ایران برای تأمین نیازهـای مربـوط بـه      دفتر تعاریف و استانداردهای آماری مرکز آمار ,       با توجه به ضرورت فوق    
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، طـرح   )معلولیـت (ای و آمـار ثبتـی مــربوط بـه ناتوانـــی               هـای نمونـه     های نفوس و مسکن، آمارگیری      سرشماری
بندی سازمان بهداشت جهانی در برنامه کاری خود قرار داد و با              بندی ناتوانی را براساس طبقه      استانداردسازی طبقه 

 (ICF2001)المللـی عملکـرد، نـاتوانی و سـالمت            بندی بین   تشکیل گروه کاری کارشناسی، به ترجمه کتاب طبقه       
المللـی عملکـرد، نـاتوانی و سـالمت            بندی اسـتاندارد بـین      کتاب حاضر، براساس آخرین تجدید نظر طبقه      . پرداخت

)ICF2001 (       تهیه شـده اسـت و همکـاری صـمیمانه و گـسترده           , که توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده
  . اساسی داشته استآقایان دکتر محمد کمالی و دکتر منوچهر ارجمند حسابی درترجمه آن نقش

سـازی    ها و مراکز متـولی پیـاده         سازمان ی  ایزد منان مجموعه حاضر مورد استفاده بهینه               امید است با اتکال به    
  .  قرار گیردICFبندی  طبقه

این کتاب عاری از نقص نیـست         ،  این نکته حایز اهمیت است که علیرغم کوشش مترجمان در ترجمه                   یاداوری
  این مرکـز   کند تا نظرات و انتقادات سازنده خود را به       ایران از تمامی صاحبنظران و اهل علم دعوت می           آمارو مرکز   

  .   اعالم نمایند
  

                                            
  ـران اي  مركز آمار  
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  زمينه ـ١
بنـدی    هدف کلـی طبقـه    .  است ICF2، مشهور به    1عملکرد، ناتوانی و سالمت    المللی  بندی بین   ن جلد شامل طبقه   ای   

ICF ا مرتبط با سـالمتی اسـت  سالمتی یهای  توصیف وضعیت برای ی و استاندارد و چارچوبزبان مشترک ی   تهیه.  
نظیر آمـوزش و     (نزیست بههای مرتبط با سالمتی و        بخشو برخی از    اجزای سالمت    ،بندی بازنگری شده    طبقهن  ای

مـرتبط بـا    هـای     حیطـه  سـالمت و     یتوان به عنوان قلمرو      را می  ICF یاین رو قلمرو     از. نماید  را تعریف می  ) شغل
با دو فهرست بنیادی تعریف     همراه  اجتماعی  فردی و   های     و جنبه  )بدن(جسم این قلمروها از     .سالمتی قلمداد نمود  

 از نظـر    ICFبنـدی،     به عنوان یـک طبقـه     5. 4ها و مشارکت     فعالیت )٢ ،3 ساختارهای بدن   و  عملکردها )١. شوند  می
چه  ال، آن به عنوان مث  (نماید    بندی می    سالمتی گروه  های  وضعیت مختلفی را برای هر فرد در        6ساختاری قلمروهای 

عملکـرد  . )دادن اسـت انجـام  دهـد یـا قـادر بـه      انجـام مـی  اخـتالل  داشتن بیماری یا رغم ابتال به  علیکه یک فرد    
)Functioning (     در چتـری   را هماننـد    ها و مشارکت فـرد         فعالیت ی بدن، تمام عملکردها عنوانی فراگیر است که

هـا،    اخـتالل شـود کـه بـرای         فراگیـر در نظـر گرفتـه مـی        نیز عنوانی    )Disability( ناتوانی به آن  مشا و گیرد  برمی
ایـن سـاختارها     دررا کـه   همچنین عوامل محیطـی  ICF. رود می  کاره   مشارکت ب  موانع یا   حرکتیهای    محدودیت

عملکـرد،   نظـر  زهای مفیدی را ا    نمایه تا سازد   می  بدین نحو کاربران را قادر    . کند  می   بندی   فهرست ،نماید  می   دخالت
  .دننمای ثبت سالمت سایر قلمروهای ی و ناتوان

ICF   ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشـت      بین الملی   های    بندی  طبقه“ خانواده” به) WHO(   بـرای 
 یکدگـذار چـارچوب   در   WHOبـین المللـی     بندی    خانواده طبقه . های مختلف سالمت تعلق دارد      کاربرد در جنبه  

تشخیص، عملکرد و ناتوانی،     به عنوان مثال  (کند     می  را تأمین ه سالمت   ای از اطالعات راجع ب       گسترده ی  دامنهخود  
هـای سـالمت و        در زمینـه   ارتباطـات  ، زبان مـشترک اسـتاندارد     به کارگیری   با و) بهداشتی خدمات   ه ب علل مراجعه 

  .آورد  می فراهمساختارهای مختلف در سراسر جهان علوم و در تمام بهداشتی را مراقبت 
 ICD-107در  ) ...صـدمات،  ،ها  ها، اختالل   بیماری (شرایط سالمت ،  WHOالمللی    های بین   بندی  طبقهدر              

. نماید  می   شود، که چارچوب علت شناسی را تأمین        می   بندی  طبقه) دهمها، بازنگری     المللی بیماری   بندی بین   طبقه(
________________________________________________________ 

International Classification of Functioning, Disability and Health 1ـ  
بندی بین المللی اختالل، ناتوانی و معلولیت که اولین بار توسط سازمان بهداشت جهانی در سـال   این مجموعه بازنگری طبقه ـ2

 سـال   5هـای بـین المللـی بعـد از             تحقیقات میدانی سیستماتیک و مشاوره     پس از این مجموعه   . باشد   به چاپ رسید، می    1980
 بعنوان یک سـند  2001 ما مه سال 22توسعه پیدا کرد و در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در تاریخ   

  ) resulation WHA54,21.( منتشر یافت
 Body Functions and Structures  ـ3
 Activities and Participation  ـ4
بنـدی بـا    شـوند کـه طبقـه    شوند و باعث می  به کار برده  می   "معلولیت" و   "ناتوانی"،  "اختالل" عوض عبارت    ـ این عبارات در    5

  .    نگرش مثبت توضیح داده شود
شوند و باید توجه داشت که این عبارات دارای معنـای   بندی توضیح داده می         این عبارات در مقدمه و به طور مفصل در طبقه         

  . باشند ای که دارند، متفاوت می بندی بوده و با معنای روزمره قهخاص خود در این طب
ی عملی و با معنای وابسته به عملکردهـای فیزیولـوژیکی، سـاختارهای تـشریحی، اعمـال، وظـایف یـا                       ـ  یک قلمرو، مجموعه     6

  .های زندگی مربوطه می باشد زمینه
     International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth  ـ7

                                     Revision,Vols. 1-3.Geneva, World Health Organization, 1992-1994.  
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 مکمـل   ICF و   ICD-10ایـن رو      از  . شـوند   مـی    بنـدی    طبقه ICF در   یبا شرایط سالمت  همراه  ناتوانی  و  عملکرد  
  . بندی جهانی را با هم مورد استفاده قرار دهند این دو خانواده طبقه  شود می   و به کاربران توصیه1یکدیگر بوده

ICD-10» ایـن اطالعـات از طریـق       و کنـد،   مـی    را تأمین     با سایر شرایط سالمتی    ها  و اختالل  ها  بیماری» تشخیص
ی و عملکـردی    طالعـات تشخیـص   در هم آمیخـتن ا     2.گردد  می   غنی عملکرد در مورد    ICFاطالعات مضاعف توسط    

گیـری    هدف تـصمیم  با  تواند    می   که   کند  می  مردم یا جمعیت ارائه   وضعیت سالمت   تر و بامعناتری از       تصویر گسترده 
  .مورد استفاده قرار گیرد

ها    سالمت جمعیت  ی  سیر و مقایسه   ابزار ارزشمندی برای تف    WHOالمللی    های بین   بندی   طبقه ی  خانواده
توسـط   ( و نتـایج سـالمت  ICD-10)توسط (ارائه شده میر    اطالعات مرگ و  . نماید  می  سطح بین المللی تأمین     در  

(ICF    هـا و توزیـع آن و         سـالمت  جمعیـت    بـر    به منظور نظارت     وامعج اجمالی سالمت رزشیابی   ممکن است در ا
  . شوندمیرها با هم ادغام  و مرگ و ابتالءهمچنین برای ارزیابی علل مختلف 

ICF  گرایش پیـدا   » یی سالمت اجزا«بندی    به سوی طبقه  )1980ی  نسخه(» نتایج بیماری «بندی     از طبقه
فقط بر آثار بیماری یـا      » نتایج«که   ، در حالی  استسالمت  های    بخش ی  کننده تعیین»  سالمت اجزای«. نموده است 

  شناسـی داشـته و پژوهـشگران     جایگاه خنثی از نظر علـت   ICFاین روی      از. باشد  می  سایر شرایط سالمت متمرکز   
تعیـین  «رویکـرد    از   رویکـرد ایـن      ،همـشاب به طور   . های علمی مناسب بهره گیرند      روش توانند با توجه به علل از       می

طـر،  ها یـا عوامـل خ   شاخصمطالعه  به منظور تسهیل    . باشد  می  نیز متفاوت   » خطرعوامل  «یا  » های سالمت   شاخص
ICFنماید می   شامل فهرستی از عوامل محیطی است که شرایط زندگی هر فرد را تفسیر.  

  

________________________________________________________ 
های بدنی  بندی از سیستم هر دو  طبقه.   بسیار مهم استICFو ICD-10 های مشترک  ـ تشخیص و تمایز دادن بین قسمت1

معهـذا  .  هـستند  "سـیر بیمـاری   "شوند کـه معمـوالً قـسمتی از           اختالالت به ساختار و عملکرد بدنی مربوط می       . وندش  شروع می 
ICD-10    بنـدی    جهـت طبقـه  "بیماری"ی تشکیل دهنده      همچون قسمتی از مجموعه   ) ها و عالئم    به عنوان نشانه  ( از اختالالت

 از اختالالت به عنوان ICFاما سیستم . گردند  به مراکز بهداشتی میکند، یا اغلب عللی هستند که باعث  تماس فرد      استفاده می 
  .کند مشکالتی در ساختار و عملکرد بدنی همراه با شرایط سالمتی استفاده می

باشند و دو فرد با سطح فعالیـت یکـسان الزامـی نیـست کـه دارای                 ـ دو فرد با یک بیماری درسطوح مختلف دارای فعالیت می          2
 راه فرعـی در  ICFاسـتفاده از  . از این رو برای اهدف پزشکی باید اطالعات کیفی اسـتفاده شـود            . سان باشند شرایط سالمتی یک  

  . را به تنهایی به کار بردICFتوان  در موارد دیگر کاربرد، می. ها نیست نظام تشخیص بیماری
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  ICFاهداف  ـ ٢
ICF  های مختلف طراحـی شـده اسـت         بخشساختارها و   که برای استفاده در      بندی چند منظوره است      یک طبقه .

  :توان به شرح ذیل خالصه نمود می  اهداف ویژه آن را
  ها ، نتایج و شاخصیمرتبط با سالمتو مقوالت درک و مطالعه سالمت رای بعلمی  ییانتأمین مب •
 ارتباط  ی  مرتبط با سالمتی به منظور توسعه     مقوالت  سالمت یا   توصیف  نهادینه نمودن یک زبان مشترک برای        •

از جملـه افـراد دارای       مردم    عموم  و گیرندگان  مراقبین سالمت، پژوهشگران، تصمیم    بین کاربران مختلف نظیر   
  ناتوانی

  خدمات و زماننوع ، بهداشتیهای خدمات  کشورهای مختلف، نظامبین ها   دادهی امکان مقایسه •
باشند، زیرا    می  ن اهداف مرتبط با یکدیگر    ای    رسانی سالمتی  اطالعهای    مند سیستم   نظام طرح کدگذاری    ی  تهیه •

هـای   فرهنـگ  در کننـدگان  سـتفاده ایجاد یک ساختار با معنا و عملـی اسـت تـا ا               مستلزم ICFنیاز و کاربرد    
 مـورد اسـتفاده   آن را پیامـد  سالمت، تأمین کیفی و ارزشیابی یراهکارتدوین خط مشی و     مختلف بتوانند در    

 .قرار دهند

  
  ICF موارد كاربرد ـ٢ـ١

ـ            ICIDH1،  1980 در   زمایشی آ ی  از زمان انتشار نسخه    رای  برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت ب
  :نوان به عمثال
مـدیریت  یا در    جمعیت به عنوان نمونه، در مطالعات و بررسی      (ها     داده ثبتوری و   آ  ر جمع د ـ ابزار آماري  •

  )رسانی اطالعهای  سیستم
   نتایج، کیفیت زندگی یا عوامل محیطیسنجش ـ ابزار پژوهش •
 بخشی و  ای، توان  حرفه خاص، ارزیابیهای وضعیتها با  نادر ارزیابی نیازها، تطبیق درمـ  ابزار باليني •

  پیامدارزشیابی      
حمایتی و طراحـی  های  نظامریزی تأمین اجتماعی،  در برنامه ـ  راهكار اجتماعيخط مشي و ابزار  •

  ماقدراهکار و ا
   اجتماعیفعالیت مانجدرسی و ارتقاء سطح آگاهی و ا  در طراحی برنامه ـ ابزار آموزشي •

 نظیر  ییها  تواند توسط بخش    می   متی و مرتبط با سالمتی است، همچنین      بندی سال    یک طبقه  ICFکه   ییجا از آن 
محیطـی  سـازی     مناسـب  قوانین عمـومی و      ی   اجتماعی و توسعه   امور اقتصاد و    ،بیمه، تأمین اجتماعی، کار، آموزش    

یرفته شده ملل متحد پذسازمان های اجتماعی  بندی طبقه از  به عنوان یکی بندی ن طبقهای .مورد استفاده قرار گیرد
این   از  . گردد  می   قلمداد 2»افراد دارای ناتوانی  در مورد   ها     تساوی فرصت  برایقوانین استاندارد   « مکمل   ی  و به منزله  

      .نمایـد   مـی    قوانین ملی تـأمین    نیز   و  حقوق بشر  یالملل   قوانین بین  ی  اقدام در زمینه   ابزار مناسبی را برای      ICFرو  

________________________________________________________ 
 International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)ـ1
 .The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilitiesـ٢

Adopted by the United Nations General Assembly at its ٤٨th session on ٢٠ December ١٩٩٣ 
(resolution ٤٨/٩٦). New York, NY, United Nations Department of Public Information, ١٩٩٤.  
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ICF   تأمین اجتمـاعی، ارزشـیابی خـدمات         در ، به عنوان نمونه   است موارد مختلف مفید     ای از    برای طیف گسترده 
چـارچوب  بـدین شـکل کـه یـک         .  کاربرد دارد  المللی   بین ودر سطوح محلی، ملی     ی  جمعیتی  ها  سالمت و پژوهش  

 ی  سـالمت و توسـعه  ارتقـاء  پیـشگیری،   شـامل، دمات سـالمت فـردی  ی خ  ات در زمینه  اطالعمفهومی برای تأمین    
را هـا و تـسهیالت اجتمـاعی          سازی یا کاهش موانع اجتماعی و تشویق به تأمین حمایـت           ارکت از طریق برطرف   مش

خـط  اجتماعی، از نظر ارزشـیابی و تنظـیم         بهداشتی و   ی خدمات   ها  نظامهمچنین برای بررسی    . نماید   می  پیشنهاد
  . مفید استراهکارمشی و 
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  ICFي ها ويژگي ـ ٣
، دارای قلمـروی مـشخص  کلـی،  کند، صریح و شفاف،  می بندی    آن چه که طبقه    در مورد    بایست  می  بندی  یک طبقه 

 را توضیح ها با یکدیگر  ارتباط آنی عوامل ساختاری و نحوهاین  چگونگی ترکیب  و  و سازمان باشد   بندی  طبقهواحد  
  .نماید می   را تشریحICFاساسی های  های ذیل ویژگی  بخش.دهد

  
  ICF كليات ـ٣ـ١

ICF هـا را در قلمـرو        مرتبط با سالمت بـوده و آن      و برخی اجزای به زیستن      های سالمت انسان،      امل تمام جنبه   ش
 سـالمت   ی   گـسترده  ی  بنـدی فقـط در حیطـه        طبقـه . نمایـد   مـی   توصـیف  2مرتبط با سالمت  های  و قلمرو  1سالمت

بـه عنـوان   . گیـرد  دی در برنمـی گیرد و شرایطی را که مربوط به سالمت نیست، نظیر عوامل اجتماعی اقتصا         می  قرار
 وظـایف در  نجـام ر اداجتمـاعی اقتـصادی   هـای   ویژگیاز نظر نژاد، جنسیت، مذهب یا سایر ممکن است فرد  ،  ثالم

 ICFمندرج در   ی مشارکت     در زمینه های مرتبط با سالمت       محدود شود، اما عوامل مذکور، محدودیت     خود  محیط  
  .باشند نمی
در .  فقط مربوط بـه افـراد دارای نـاتوانی اسـت           ICFگردد    می    اظهار ادرست است که  این یک برداشت بسیار ن           

تواننـد بـا    می  های مرتبط بیماری الت مرتبط با سالمت و ومقسالمت و   . باشد  می  جمعیت   راجع به تمام     ICFواقع،  
  .باشد می   دارای کاربرد عمومیICF تفسیر شوند به عبارت دیگر ICFاستفاده از 

  
  ICF  ي زهحو ـ٣ـ٢

ICF نماید و به عنـوان چـارچوبی         می  هایش تأمین    انسان و محدودیت   ها را با مالحظه عملکرد      موقعیتی از   توصیف
، مرتبط به یکدیگر    دارمعناصورتی   اطالعات به    ی  رائهبندی ا   ن طبقه ای   .نماید  می   این اطالعات عمل    دهی برای سازمان 

 .بخشد می  ساختار را دسترسیسهولت در و 
      ICF    پـردازد و قـسمت دوم   مـی   عملکرد و ناتوانی، قسمت اول به کند می  دهی سامانبخش   دو   در اطالعات را 

  . است جزءهر بخش دارای دو. دهدمی ای را پوشش  زمینهعوامل 
  
  عملكرد و ناتوانيجزء )  ١

ول در فص .بدنی ها ساختارو دیگری برای     عملکردهای بدنی ، یکی برای     است بندی  شامل دو طبقه    "جسمی"جزء  
  .گردند می سازماندهی ی بدن ها سیستمبندی طبق  هر دو طبقه

نظـر     از نقطهیهای عملکرد کننده جنبه  کاملی از قلمروهای مشخصی دامنهکه  "ها و مشارکت  فعالیت"  جزء      
  .پوشاند می را فردی و اجتماعی 

  

________________________________________________________ 
 ....) دیدن، شنیدن، راه رفتن، یادگیری، بخاطر آوردن و: شامل ( health domainsـ1
 )حمل و نقل، تحصیل و مسائل اجتماعی: شامل ( health-related domainsـ2
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  اي زمينهعوامل ) ٢
 اجـزای عوامـل محیطـی بـر تمـام     . دهـد  مـی  تشکیل  را ای زمینهبخش از عوامل لین ، اوفهرستی از عوامل محیطی   

  .رد تا محیط عمومی استخصوصی فعملکرد و ناتوانی مؤثر بوده و متشکل از محیط 
 ICFبندی   گسترده اجتماعی و فرهنگی در طبقهگوناگونی ل بوده  اما به علای زمینه عوامل جزءعوامل فردی       

  .استمنظور نشده 
بـرای  تواننـد   توانند به دو طریق بیان شوند از یـک سـو مـی    میICF  در قسمت اول  و ناتوانی      اجزای عملکرد

ده زیـر  شـ  خالصـه  ، مشارکتانع، محدودیت فعالیت یا مومثال اختالل به عنوان   استفاده شوند مشکالت  ن  دانشان د 
باشد کـه   سالمتی یا مرتبط با سالمت) خنثی(مؤثروامل غیر توانند نشانگر ع می  از سوی دیگر  ،   ناتوانی عنوان فراگیر 

  .شوند می  خالصه عملکرد عنوان فراگیرزیر 
این ساختارها با استفاده از   .شوند می   بیان،همه   ساختار مجزا اما مربوط ب     چهار عملکرد و ناتوانی توسط            اجزای

هـای    هـای بـدن و سـاختارها توسـط تغییـرات دسـتگاه            عملکرد. شوند  می  اتی  عملی) Qualifiers (ها  کننده ینیعت
: ها و مشارکت، دو سـاختار وجـود دارنـد           ی فعالیت اجزابرای  . شوند  می   فیزیولوژیکی یا ساختارهای تشریحی تفسیر    

  ).4-2بخش  ()Performance(اقدام  و )Capacity(ظرفیت 
و عوامـل  ) ... وهـا  ضربهصدمات، ها،    اختالل،  ها  ریبیما(بین شرایط سالمتی     1 پویا یعملکرد فرد و ناتوانی تعامل          
شـامل فهرسـت      ICF. باشـد   مـی   عوامل موجود در محیط   ی و   عوامل محیطی شامل عوامل فرد    . باشد   می  ای  زمینه

ی عملکـرد و  اجزاعوامل محیطی با تمام . باشد می  بندی  الزامی طبقهجزءجامعی از عوامل محیط فیزیکی به عنوان   
 گی عوامل در  یا بازدارند کنندگی    تسهیلتاثیر   از    است ساختار بنیادی عوامل محیطی عبارت    . امل است ناتوانی در تع  

  .کند می نگرشی که فرد در آن زندگی  فیزیکی، اجتماعی و محیط
  بندي  واحد طبقهـ٣ـ٣

ICF   هـر قلمـرو     هـای  ، گروه بندی  این رو واحد طبقه      از. کند  می   بندی   سالمت را طبقه   اط ب تبیا مر  سالمتمقوالت 
ستند؛ نیـ بنـدی   طبقـه آحـاد  افـراد  ، ICFقابل ذکر است که در این  بنابر. دباش می    سالمت اط ب تبمور سالمت یا مر   ا

ـ تبهـای سـالمت یـا مـر     هر فرد را در قلمرویت یا موقعیت کند، بلکه وضع بندی نمی افراد را طبقهICF  یعنی  اط ب
  .گیرد می  عوامل محیطی و فردی صورتبا توجه به همیشه ا تفسیر توصیف یعالوه بر آن . نماید می  سالمت  بیان
  

________________________________________________________ 
 Dynamic interaction ـ1
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  ICF ي  ارائهـ٣ـ٤
 ICFگردد می   به منظور تأمین نیازهای کاربران مختلف در سطوح مختلف در دو نسخه ارائه.  

ـ  حبنـدی را در چهـار سـطح مـشرو           گردد، طبقه   می  این مجلد مالحظه    که در  ، چنان ICF کامل   ی  هنسخ         هارائ
 ادغام گردد که شامل تمام قلمروها در سطح        باالتربندی    تواند در یک ساختار طبقه      می  چهار سطح مذکور  . نماید  می
  . موجود استICF )خالصه( کوتاهی  ساختار دو سطحی نیز به عنوان نسخه.باشد می  دوم
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  ICFنگاهي كلي به اجزای   ـ ٤
  

  تعاريف
از جملـه  (هـای بـدن     عملکردهای فیزیولوژیکی دسـتگاه  ازارت است عب،)Body Functions(عملکردهای بدن

  ).شناختی روانعملکردهای 

  .باشند می ها ، اعضا و اجزای آنها اندامهای تشریحی بدن نظیر   بخش،)Body Structures(ساختارهای بدن
  .باشد می فقدان یا   واضح در بدن یا ساختار نظیر انحرافیمشکالت عملکردشامل  ،)Impairments(ها اختالل

  . فرد استی  به وسیله وظیفه یا عملمانجا، )Activity(فعالیت
  . استموقعیت زندگی  در،حضور)Participation(مشارکت

 نجــــام کــــه فــــرد در ا اســــتمــــشکالتی، )Activity Limitations(هــــای فعالیــــت محــــدودیت
  .ها ممکن است داشته باشد فعالیت

های   موقعیتبه هنگام حضور درمشکالتی که فرد ، )Participation Restrictions(های مشارکت محدودیت
   .زندگی ممکن است تجربه نماید

آن   است که افـراد در  نگرشیمحیط فیزیکی، اجتماعی و  شامل،)Environmental factors(عوامل محیطی
  .دهندمی   زندگیی ادامه

  
  ارائـه  5-1 بخـش    تعـاریف کـاربردی   تـر در       و توضیحات بیش    ذکر گردیده  1ای از تعاریف مذکور در جدول         خالصه

  :کند می  همانطور که جدول اشاره. گردد می 
• ICF استجزء دارای دو بخش، هر یک با دو :  

   عملکرد و ناتوانی:1بخش 
  الف ـ عملکرد و ساختارهای بدن

  ها و مشارکت ب ـ فعالیت
  ای  عوامل زمینه:2بخش 

   ـ عوامل محیطیپ
  دی ـ عوامل فرت

  .گردد می   با دو اصطالح مثبت و منفی تفسیرجزءهر دو  •
هـستند،  بنـدی      کـه آحـاد طبقـه      هایی  گروه درون هر قلمرو،      است که     شامل قلمروهای گوناگون   جزءهر دو    •

ـ  تب سالمت و مـر    مقوالت .قراردارند هـای مناسـب      در گـروه  ی  ی سـالمت  فـردی از طریـق کـد یـا کـدها              اط ب
) انـدازه (عددی بـوده و گـستردگی و بزرگـی        ها را که کدهای       کننده  سپس تعیین شوند و      می  ثبت ،بندی  طبقه

عوامـل محیطـی را بـه عنـوان     افزاینـد و یـا    مـی  کننـد، بـدان     مـی  عملکرد و ناتوانی را در آن گروه مـشخص   
  .نمایند می  کننده یا مانع مشخص تسهیل
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  ICFخالصه ـ ١                     
  اي زمينهعوامل : ٢بخش   عملكرد و ناتواني: ١بخش   

   وها عملکرد  1جزء
  عوامل فردی  عوامل محیطی  ها و مشارکت فعالیت  ساختارهای بدن

  
  2قلمروها

  

  عملکرد بدن .1
ساختارهای  .2

  بدن

  زندگیهای  حیطه
  )وظایف، اقدامات(

آثار برونی بر 
عملکرد و 
  ناتوانی

آثار درونی 
  وبر عملکرد
  ناتوانی

  
  3ساختارها

  

 تغییر در عملکرد
 بدن

  )فیزیولوژیکی(
تغییر در 

ساختارهای بدن 
  )تشریحی(

  4ظرفیت
وظایف در محیط 

  استاندارد
  5اقدام

انجام وظایف در محیط 
  فعلی

تسهیل تاثیر 
 یا گیکنند

  گیبازدارند
 فیزیکی، عوامل

اجتماعی و 
  یشرگن

ر یثتا
های  نگرش

  فردی

یکپارچگی 
عملکرد و 
  ساختاری

  ها فعالیت
  مشارکت

  
   مثبتی جنبه

  
  7عملکرد

سهیل ت
  6ها کننده

شامل 
  شود نمی

   فعالیتانعمو  8ها اختالل
   مشارکتانعمو

  
   منفیی جنبه

  10ناتوانی  

  موانع
  9ها بازدارنده

شامل 
  شود نمی
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  ی  بدن ها اختالل و ساختارها و ها  عملكردـ٤ـ١
  :تعاريف

 ).شناختی روان  عملکردهایز جملها(. باشد می های بدن عملکردهای فیزیولوژیکی دستگاه: عملکردهای بدن •

  .باشد می  اجزا، اعضا و سایر ها اندامهای تشریحی بدن نظیر،  بخش : بدنیساختارها •
 .باشد می معنادار یا فقدان  انحراف صورتبه  بدن مشکالت در عملکرد بدن یا ساختار :ها اختالل •
ـ طبقـه  این دو   .دشون می  بندی  و ساختارهای بدن در دو بخش مختلف تقسیم    ها  عملکرد )1 صـورت مـوازی   ه ب

عملکردهـای  «هـای بنیـادی انـسان نظیـر         ، عملکردهای بدن شامل حـس     مثالبه عنوان   . شوند  می   طراحی
  .باشد د، میوجود دارن» چشم و ساختارهای مربوطه«شکل  آن که در جزء مربوط بهو » بینایی

 و تفکـر  یش، یعنی ذهنها ل مغز و عملکرداین رو شام  گردد، از می  القط اامطور عه  زنده ب  جسمبه  » بدن« )2
  .گیرد می قرار  عملکردهای بدن ی این رو زیر مجموعه  از) شناختی یا روان(ذهنی  عملکردهای. باشد می 

شوند مطابق آن، سـاختارهای بـدن    می   بندی  های بدن طبقه    دستگاهبر اساس   عملکردهای بدن و ساختارها      )3
  .گیرند ه قرار نمیمورد مالحظهای بدن  ارگانبه عنوان 

 در سـاختارهای  معنـادار ها، نقص، ضایعه یا سایر انحرافـات   تواند شامل ناهنجاری می  ی ساختاریها  اختالل )4
ای یـا     هـا و درون یاختـه       ها یـا یاختـه      ها مطابق با دانش زیست شناختی در سطوح بافت          اختالل. بدن باشد 

. گیرنـد   قـرار نمـی    ن سطوح در فهرسـت    ای  برای  ی  دالیل عمل هر حال،   به  . شوند  می   سطوح مولکولی تعریف  
بنـدی در سـطوح       ی بـرای گـسترش طبقـه      یها راهنمای طبقه بوده و فضاها           مبانی زیست شناختی، اختالل   

آسـیب  ها منطبـق بـا        برای کاربران پزشکی، الزم به ذکر است که اختالل        . ای یا مولکولی وجود دارند      یاخته
  .باشند می آسیب شناسی ی از  بنیادی نیستند، بلکه نمایششناسی

وضعیت بیوشیمی بـدن  شده در جمعیت، در از استانداردهای عمومی پذیرفته  انحرافکننده    بیانها    اختالل )5
را بـر اسـاس    عمدتاً توسط عواملی کـه عملکـرد جـسمی یـا ذهنـی         ی آن  و اجزا  باشد،  می   یشها  و عملکرد 

  .شوند می  نمایند تعریف  می استاندارها تعیین
انحراف از هنجار جمعیـت     . دنایستا، متناوب یا پیوسته باش      یا توانند موقت یا دائمی، پیشرونده      می  ها  لختالا )6

ایـن مختـصات، توسـط        .باشـد داشـته   ی  ناتممکن است خفیف یا شدید و ممکن است به مرور زمـان نوسـا             
  .شوند می   بر حسب اعشار کدگذاریاساساً) ها کننده تعیین(های بعدی   توصیف

بینایی از دست دادن  مثالآن نیستند، برای ی  و توسعهایجاد   شناسی یا چگونگی ها مشروط به علت لاختال )7
دهنـده علـت     وجود اختالل الزاماً نـشان    .  باشد آسیبعلت ناهنجاری ژنتیکی یا     ه  ممکن است ب  یک اندام   یا  

ختاللـی وجـود    انی که ا  زمهمچنین،  .  ممکن است برای بیان اختالل ناشی از آن کافی نباشد          اگرچه،است؛  
 یهـا   این امر ممکن است به بیمـاری        اختالل عملکرد در عملکردهای بدن یا ساختارها وجود دارد، اما         . دارد

  .گوناگون، اختالالت یا حاالت فیزیولوژیکی بستگی داشته باشد
یا فـرد بیمـار     شرایط سالمتی باشد، اما الزاماً حاکی از وجود بیماری          ی از   بخشالقای  ها ممکن است      اختالل )8

  .نباشد
، فقدان یک پا  ،  مثالها باشند، به عنوان        یا بیماری  ها  ناراحتیتر و فراگیرتر از       ها ممکن است گسترده     اختالل )9

  . یا بیماری نیستبی نظمی اختالل ساختار بدن است، اما 
مکن است به    فقدان قدرت عضالنی م    مثالها شوند، به عنوان       ها ممکن است منجر به سایر اختالل         اختالل )10
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های تنفـسی   عملکرد  نقص قلبی ممکن است به علت    عملکردهای   اختالل وارد نماید،     ی،عملکردهای حرکت 
  .     دیده ممکن است به عملکردهای فکری مربوط باشدآسیب باشد، و ادراک 

 بـه ویـژه بـا    ،ICD–10 بندی طبقههای  گروههای عملکردهای بدن و جزء ساختاری و  بندی  برخی از طبقه   )11
ز ابندی متفاوت  ، اهداف دو طبقه حالهره پوشانی داشته باشند، ب ممکن است هم، ها توجه به عالئم و نشانه

 عالئـم را در فـصل خـاص بـرای مـستند نمـودن ناخوشـی یـا اسـتفاده از خـدمات                        ICD–10. یکدیگرند
د، که ممکن اسـت     ده  می  بدن نشان عملکردهای  ها را بخشی از        آن ICFنماید، در حالی که       می  بندی  طبقه

بنـدی     طبقه ICFتر، در    از همه مهم   .گیردبرای  پیشگیری یا شناخت نیازهای بیماران مورد استفاده قرار           
  .ها و مشارکت کاربرد دارد های فعالیت بندی عملکردهای بدن و ساختارها همراه با طبقه

 وجود یا فقدان مثاله عنوان ب(شوند  می  بندی ها با استفاده از معیارهای شناخت مشخص طبقه  اختالل )12
  : عبارتند ازکه . باشند می  ساختارها و این معیارها همان معیارهای عملکرد  ).طبق سطح آستانه

  انحراف) د   افزایش یا ازدیاد) ج  کاهش ) ب  ضایعه یا فقدان ) الف
 بر حسب شدت کلیهای   کننده عیینکه اختالل وجود داشته باشد، ممکن است با استفاده از ت وقتی 

  .بندی شوند درجه
کنند، مانند تعامل بین کیفیت هـوا و تـنفس، نـور و بینـایی،                 می   عوامل محیطی با عملکردهای بدن عمل      )13

ای و تعادل و درجـه حـرارت محـیط و تنظـیم         زمینهعوامل  های انحراف و توجه،       اصوات و شنوایی، محرک   
 .درجه حرارت بدن

  
   مشاركتهاي محدوديت فعاليت و هاي حدوديتم/  و مشاركت ها فعاليتـ  ٤ ـ ٢

  :تعاريف
  . وظیفه یا عمل فرد استنجاما :فعاليت •
  . در موقعیت زندگی استحضور :مشاركت •
  .باشد می  ها  فعالیتمانج فرد در امشکالت : فعاليتهاي محدوديت •
 ممکـن اسـت     هـای زنـدگی      در موقعیت  حضورفرد برای   است که    یمشکالت : مشاركت هاي  محدوديت •

 .جربه کندت
 در بـر   ی زنـدگی را   هـا   هحیطـ  کامـل    ی   کـه دامنـه    مجزایی مشارکت در فهرست     اجزایها و     قلمروهای فعالیت ) 1

). عامالت بین فردی یا اشتغال    ت نظیر   ترکیبیهای    ، تا زمینه  تماشا کردن و  اولیه  از یادگیری   . (شود  می   گیرد ارائه   می  
 توسط دو جزءاین  قلمرو. کار روده  هر دو بو یا » مشارکت «)P(یا » اه فعالیت «)A(تواند برای نشان دادن  می  اجزا

در جـدول دوبعـدی   آوری شده از فهرست،  این رو اطالعات جمع از  . توصیف شود  "ظرفیت" و  "اقدام"کننده    تعیین
  ). را ببینید2جدول  (کند ارائه مید است ئپوشانی یا زوا هایی را که فاقد هم  داده)ماتریس(
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  ماتريس اطالعات:  و مشاركتها اليتفع ـ ٢
  ها کننده تعیین

  قلمروها
  ظرفیت  قداما

١d یادگیری و دانش کاربردی      
٢ d  وظایف عمومی و نیازها      
٣ d  ارتباطات      
٤ d  تحرک      
٥ d  مراقبت فردی      
٦ d  زندگی خانوادگی      
٧ d  عامالت فردی و روابطت      
٨ d  زندگیی های عمده هحیط       
٩ d  جامعه، زندگی اجتماعی و مدنی      

  
کـه   جـا   از آن . نمایـد   می   بیان ،دهد  می  نجامزندگی خود ا   جاریآنچه را که فرد در محیط        ،قدام ا ی  کننده عیینت) 2

 در موقعیـت    حـضور «توانـد همچنـین بـه عنـوان           مـی   قـدام   باشـد، ا    مـی   جامعهزمینه و محیط    محیط فعلی شامل    
تمـام  شـامل  این زمینه عوامل محیطی     در  .افراد در بطن واقعی زندگی تلقی گردد       » گی زند ی  تجربه«یا  » اجتماعی

  .اری شوندذتوانند با کاربرد عوامل محیطی کدگ می   کههستندی نگرشهای فیزیکی، و اجتماعی و  جنبه
 اهدافی را برای    این بخش   .کند  توانایی فرد را برای انجام یک وظیفه یا اقدام مشخص می           ی ظرفیت،   کننده  تعیین) 3

ای خاص کـسب نمایـد،        نشان دادن باالترین سطح احتمالی عملکرد که فرد ممکن است در یک قلمرو یا در لحظه               
برای خنثی نمودن تاثیرات متفـاوت      » استاندارد « به منظور ارزیابی توانایی کامل فرد، وجود محیطی       . نماید   می  ارائه

که  باشدواقعی متداول و  یمحیط) الف: محیط استاندارد ممکن است. استهای گوناگون بر توانایی او الزامی   محیط
 دارای اثـر    گردد   می  که تصور است  در موارد ناممکن محیط فرضی      ) ب  یا   ظرفیت تنظیم و آماده شده    برای ارزیابی   
دهنـده   بازتـاب ایـن رو ظرفیـت،       تواند محیطـی اسـتاندارد یـا یکـسان نامیـده شـود از                  می  محیطاین    .یکسان باشد 

 برای همـه افـراد در تمـامی کـشورها یکـسان             بایست  می   تطبیقن  ای   .با محیط است  برای تطابق   های فردی     توانایی
  . پذیر گردد المللی امکان  بینی گردیده تا مقایسه

بنـدی عوامـل    توانـد بـا اسـتفاده از طبقـه      مـی   دقت، مشخصات محیط یکسان یا استاندارد     باال بردن   به منظور         
 استانداردهای فعلی و      نده اختالف بین آثار محیط    کن  اقدام منعکس  و   ظرفیت بین   ی  فاصله. اری گردد ذمحیطی کدگ 

های فردی مـورد اسـتفاده قـرار          در محیط پیشرفت اقدام   تواند برای     می    راهنمای مفید آماده نمودن   بوده و بنابراین    
  .گیرد

مورد استفاده قـرار  ی  یا بدون ابزارهای کمکی یا کمک فرد    ،انند با تو  می   هر دو  قدام،و ا ظرفیت  های    کننده عیینت) 4
ی های عملکرد   توانند محدودیت   می  ها  ها نیستند، اما آن     کننده اختالل  کمک فردی برطرف  ی  که ابزارها  با آن . گیرند

توانـد   مـی   رد فردکه تا چه حد عملک   اری به ویژه برای آگاهی از آن      ذاین نوع کدگ    .رفع نمایند ،   در قلمروهای ویژه   را
  )2اری پیوست ذراهنمای کدگ(. است مفید ،بدون استفاده از ابزارهای کمکی محدود گردد
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این قلمرو    عملکردهایمانجنماید که تغییرات کیفی یا کمی در ا      می  این قلمروها زمانی بروز     مشکالت و موانع در   ) 5
 مـورد ارزیـابی     ، عمومـاً پذیرفتـه شـده      یجمعیتـ  هایهـا یـا موانـع در مقابـل اسـتاندارد            محـدودیت . ید آ به وجود 

 بـه فـردی بـدون       ،گیـرد   مـی    فرد توسط آن مورد قیاس قرار      اقدام و   ظرفیتاستاندارد یا هنجاری که     . گیرند  می  قرار
مـشاهده  اقدام   ناسازگاری بین    ،محدودیت یا مانع  ). .....بیماری، اختالل، صدمه،   (استشرایط سالمتی مشابه مربوط     

 افـراد را بـدون شـرایط      ی  قابل انتظار، هنجار جمعیت است که تجربـه       اقدام  . نماید  می  انتظار را گزارش  شده و قابل    
 کـه   به طوری،گیرد می   مورد استفاده قرارظرفیتکننده  ینیعدر ت مشابه  همان هنجار   . دهد  می   خاص نشان  یسالمت

  .ند در محیط انجام شودتوا  می کارهایی فرد چه اقدامتواند نشان دهد که برای ارتقای  می 
بـه  . که فرد دارای اختالل نباشـد       ممکن است مستقیماً ناشی از محیط اجتماعی باشد، حتی وقتی          اقدامشکل  م) 6

 ژنتیکـی ابـتال بـه        دارای ظرفیـت    مثبت بدون عالئم یا بیماری باشد یا فـردی         HIV، فردی که دارای     مثالعنوان  
 کاری کافی داشته باشـند، امـا بـه          ظرفیتندهند یا ممکن است     بیماری مشخص، ممکن است هیچ اختاللی نشان        

  . مطلوب داشته باشنداقداملحاظ عدم دسترسی به خدمات، تبعیض یا بدنامی نتوانند 
» فردی«های    ، فرق بین جنبه   ه آن مشاب. بر مبنای قلمروها مشکل است    » مشارکت«و  » ها  فعالیت«بینتشخیص  ) 7
پذیر نبوده و منجر به بروز تغییرات و اقـدامات مختلـف بـین متخصـصین و                  مکاناها    قلمروبر مبنای   » اجتماعی«و  

 و )A(هـا    تواننـد فعالیـت   ه  نماید تا کاربران ب     می  فهرست واحدی ارائه    ICFاین رو     از  . پردازان گردیده است   نظریه
  .گردد می   به طور مشروح بیان3این موضوع در پیوست   . را به طور عملی متمایز نمایند)P(مشارکت 

  :وجود دارداقدام اصوالً چهار روش 
  .پوشانی ، بدون همP و سایر موارد به Aتخصیص برخی قلمروها به ) الف
  . از آنپوشانی بخشی ، اما با هم)الف(برخی مانند ) ب
  .Pبندی گسترده با   و استفاده از رئوس طبقهAتخصیص تمام قلمروهای تفصیلی به ) ج
  .P و Aمروها با به کار بردن تمام قل) د

  
  اي زمينه عوامل ـ٤ـ٣

ها شامل عواملی محیطی و عوامـل         آن. باشد  می   و گذران فرد  شخصی   کامل زندگی    ی  سابقه نشانگر   ای  زمینهعوامل  
  .باشد داشته   تاثیرمرتبط بر سالمت ویمقوالت  بر فرد و شرایط سالمتی و ممکن است  که هستندفردی 
ن ایـ  .نمایند  می   که افراد در آن زندگی و گذران      است  ی  نگرش فیزیکی، اجتماعی و     عوامل محیطی شامل محیط         

 ظرفیـت  فرد به عنوان عضو جامعه یـا بـر           اقدامتوانند آثار مثبت و منفی بر         می  عوامل نسبت به فرد خارجی بوده و      
  . فرد داشته باشندیفرد یا عملکرد یا ساختار بدن

                          :شـــوند مـــی  ســـازماندهی کـــز بـــر دو ســـطح مختلـــفبنـــدی بـــرای تمر عوامـــل محیطـــی در طبقـــه )١
ـ   این سـطح   در. درسهـکار و ممحیط نزل، ـ نظیر میاکنـمله امـ فرد، از جعادی و جاریدر محیط  الف ـ فرد 

، نظیـر خـانواده  دارد  که فرد با آن مواجه است و تماس مستقیم با سـایر افـراد               یصات فیزیکی و مادی محیط    ـمخت
  .شود در نظر گرفته مینایان، همساالن و افراد ناآشنا ـآش
ـ جتماعی ـ ا ب ی هـا  نظـام  فراگیـر یـا   رویکردهـای ات و ـساختارهای اجتماعی رسـمی و غیررسـمی، خدمـ     

دماتی مربوط به محیط کـار،  ـها و خ   این سطح شامل سازمان     .باشند  می  نگی که دارای آثاری بر فرد     ـاجتماعی، فره 
هـای اجتمـاعی غیررسـمی      شـبکه  وی دولتی، خدمات ارتباطی و حمل و نقـل       ها   تماعی، نمایندگی ـاجهای    فعالیت
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  .باشد می  ها دئولوژیای  ها و نگرشرسمی و غیررسمی، های  نامهن یی آ قوانین، مقررات،همچنین
ـ . باشـند   می   و مشارکت در تعامل     عوامل محیطی با عوامل عملکردهای بدن و ساختارها و فعالیت          )٢ جـزء،  رای هـر    ب

 ی  نـاتوانی نتیجـه   . ینده به بهترین نحو تنظیم گردنـد       آ تواند از طریق کار علمی      می  ماهیت و گستردگی تعامل   
دهنده شرایطی است  باشد که نشان می  رابطه پیچیده بین شرایط سالمت فرد و عوامل فردی، و عوامل خارجی

 بـر   اوتفـ مت اتیثراهای مختلف ممکن است دارای        حیطاین رابطه، م     خاطره  ب. نماید  می  که فرد در آن زندگی    
 را محـدود    اقدام  فـرد   ها،    کننده محیط دارای موانع، یا بدون تسهیل     .  باشند یکسانیک فرد با شرایط سالمتی      

را افـزایش   اقـدام   باشند ممکن اسـت       می  تری  های بیش   کننده هایی که دارای تسهیل      سایر محیط  ،خواهد نمود 
 بناهای غیـر  مثال،به عنوان (ایجاد موانع گردیده   فرد گردد زیرا باعث  اقدام    است مانع از    دهند، جامعه ممکن    

  ). فقدان ابزارهای کمکیثال،به عنوان م(کند  ها را تأمین نمی کننده که تسهیل یا آن) قابل دسترس
  دی است که ارتباطی بـا      ای از زندگی و گذران فرد بوده و متشکل از خصوصیات فر              ویژه ی  عوامل فردی زمینه        

 سـبک ،   انـدام  این عوامل شامل جنسیت، نژاد، سن، سایر شرایط سـالمت، تناسـب              .شرایط و حاالت سالمتی ندارد    
ـ      ی  سابقههای مقابله،     پرورش، روش ی    نحوهدات،  ، عا زندگی  گذشـته و حـال      هـای   ه اجتماعی، آموزش، حرفـه، تجرب

هـا    ویژگیشناختی فردی و سایر       تار، نوع شخصیت، خصوصیات روان    ، الگوی کلی رف   )وقایع گذشته و مقارن زندگی    (
عوامـل فـردی در   . ایفـا نماینـد    ایجـاد نـاتوانی بـه درجـات مختلـف        تمام یا هر یک ممکن است نقش در   .باشد  می  

 هـا در  ر آنیثتـا میـزان دخالـت و      قـرار داده تـا  1ل  کهـا را در شـ       ، آن حالر   ه به. گیرند   قرار نمی  ICFبندی    طبقه
  .مشارکت و مداخالت، مورد مالحظه قرار گیرد

  
   عملكرد و ناتوانيـ الگوي٥
   عملكرد و ناتوانيفرايند ـ٥ـ١

توانـد بـرای      مـی   هـر چنـد   . کند   نمی مشخصعملکرد و ناتوانی را     » فرایند «الگوی ICFبندی،    به عنوان یک طبقه   
 ICF. ای مختلـف مـورد اسـتفاده قرارگیـرد        فرایند از طریق تأمین وسایل طراحی ساختارها و قلمروه        نشان دادن   

باشـد،   می بندی عملکرد و ناتوانی به عنوان فرایند تعاملی و تکاملی    چند منظوره برای طبقه    رویکردی ی  کننده تأمین
ایـن     هـای مختلـف     ابـداع و جنبـه      الگوهاییخواهند    می  برای کاربرانی که  » چارچوب ساختاری «تواند  می  همین طور 

. صورت یک زبـان مـورد مالحظـه قـرار گیـرد     ه تواند ب می  ICFاین طریق  از  . نماید  عه نمایند تأمین    فرایند را مطال  
بـرای  . ها بـستگی دارد     یابی علمی آن    شان و جهت   ایجاد شود به کاربران، خالقیت       توانند توسط آن    می  هایی که   متن

  .باشد می  د مفی1های مختلف، شکل  اجزا استنباط جاری از تعامل ، بهتری مشاهده
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  ICFاي اجز بين تعامالتـ ١شكل 
  

  
  

  شرايط سالمت 
  )اختالل يا بيماري(

  
  

  بدن عملكردهاي
  و ساختارها 

  

  
  

  فعاليت  
  
  
  

  
  
  مشاركت                 

  
    

  

  
بـین شـرایط سـالمت و عوامـل      خاص در تعامل یا در ارتباط پیچیده         ی عملکرد فردی در قلمرو    ،مطابق شکل       

مداخالت بـر روی یکـی از       : این عوامل وجود دارد      تعامل پویایی بین  . است) یعنی عوامل محیطی و فردی    (محیطی  
 ،کنـد   مـی    تعامل در دو جهـت کـار       .ی یک به یک روابط را داراست      یها، ظرفیت تغییر و تطابق دادن و یا پیشگو          آن

چند یا  از یک   ظرفیت  گیری محدودیت در      نتیجه. متی را نیز تغییر دهد    وجود ناتوانی ممکن است حتی شرایط سال      
، مهـم آن    حـال هر  ه  ب. نظر رسد ه  از یک یا چند محدودیت ممکن است اغلب مستدل ب          اقدام   اختالل، یا محدودیت  

هـای    هگاه در مورد ارتباطات و حلقـ       آوری شده و آن     این ساختارها به طور مستقل جمع       های مربوط به      است که داده  
  هـا مفیـد     کامـل تفـسیر گـردد، تمـام جـزء         به طـور     سالمتی   ی  اگر قرار باشد تجربه   . ها تفحص شود    اتفاقی بین آن  

  :، فرد ممکن استمثالبه عنوان . باشند می
بـر   مشخصی   تأثیر ام ممکن است  ذ، بدشکلی در ج   مثالبه عنوان   ( باشد   ظرفیت انعهای بدون مو    دارای اختالل  •

  ).داشته باشدظرفیت ن
در  اقـدام    کـاهش  مثـال، بـه عنـوان     ( هـای آشـکار باشـد          ظرفیت بدون اختالل   انع  مو واقدام  دارای مشکالت    •

  ).باشد می  های متعدد مرتبط های روزمره با بیماری فعالیت

عوامل 
محيطي

عوامل 
 فردي
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  مثبـت، یـا بیمـار   HIV فرد دارای مثال،به عنوان ( ظرفیت باشد  انع  بدون اختالل یا مو   اقدام  دارای مشکالت    •
  ).باشند می  د یافته از بیماری ذهنی، که با بدنامی یا تبعیض در روابط یا کار بین پرسنلی مواجهسرپایی بهبو

 فـرد دارای    ثال،به عنوان م  ( در محیط فعلی باشد      اقدامی ظرفیت بدون مساعدت و فاقد مشکالت        انعدارای مو  •
  ). حرکتی ممکن است توسط جامعه با فناوری کمکی برای تحرک مجهز گرددوانعم

توانـد موجـب تحلیـل     مـی   هـا  انـدام به عنوان مثال، فقـدان کـاربرد   ( ر معکوس را تجربه نماید  یثتاای از     رجهد •
  ).های اجتماعی گردد  مهارتی  بستری شدن در مؤسسات ممکن است منجر به ضایعه،عضالنی گردد

 نقـش   1نمـودار شـکل      .دهـد   می  شرحتر    ها را بیش    ها امکان تعامالت بین ساختار      های موجود در پیوست     نمونه          
ایـن عوامـل بـا فـرد دارای شـرایط             .نمایـد   مـی   را در فرایند تشریح   ) یعنی عوامل محیطی و فردی     (ای  زمینهعوامل  

عوامل خـارجی   ،  عوامل محیطی . کنند  می  سالمت خاص خود در تعامل بوده و سطح و درجه عملکرد فرد را تعیین             
بنـدی عوامـل      و در طبقـه   ) های اجتماعی، خصوصیات معماری، سـاختار حقـوقی         نگرش مانند؛(نسبت به فرد بوده     

هـا در     ارزیابی آن . شوند  بندی نمی    طبقه  ICF فعلی   ی  از طرف دیگر عوامل فردی در نسخه      . گیرند  می  محیطی قرار 
 ی   شـیوه  ، انـدام  ها شامل جنسیت، نژاد، سن، سایر عوامل سـالمتی، تناسـب            آن. صورت لزوم، بستگی به کاربر دارد     

وقـایع زنـدگی    ( گذشته و حال     ی   اجتماعی، آموزش، شغل، تجربه    ی  سابقه برخورد،   ی  زندگی، عادات، پرورش، نحوه   
شناختی فردی و سایر خصوصیات بـوده و تمـام          الگوی رفتاری کلی و شخصیت، خصوصیات روان      ). گذشته و جاری  
  .ه باشندها ممکن است در درجات مختلف ناتوانی نقش داشت یا برخی از آن

  
  هاي پزشكي و اجتماعي  مدلـ٥ـ٢

 الگـوی «ها را بـه شـکل       توان آن   می  . برای درک و بیان ناتوانی و عملکرد پیشنهاد گردیده است          ذهنیهای    الگوانواع  
  .بیان نمود»  اجتماعیالگوی«و » پزشکی

  ایجاد  ه یا سایر شرایط سالمت    ته که مستقیماً به علل بیماری، ضرب      نسشکل فردی دا  م ناتوانی را    ، پزشکی       الگوی
  . باشد می  گردد و نیازمند خدمات پزشکی توسط متخصصین می

خـدمات پزشـکی    . درمان یا تطبیق و تغییر رفتار فـرد اسـت         از طریق    مذکور   گویلاهدف        اداره نمودن ناتوانی    
ز تغییـر یـا اصـالح راهکـار          عبارت ا    پاسخ عمده  سیاستگذاری،  و در سطح    کار نشان داده شده است      موضوع اصلی   

  .بهداشتی استخدمات  ی ارائه
را  آناصوالً  اجتماع دانسته و جاد شده درای  اجتماعی ناتوانی، از طرف دیگر موضوع را عمدتاً یک مشکل      الگوی 

 ی  ناتوانی یک صفت فردی نیـست، بلکـه مجموعـه         . دهد می جامعه مورد مالحظه قرار   کامل در    حضوردر چارچوب   
این رو برخورد با مشکل مستلزم اقـدام   ها مخلوق محیط اجتماعی است، از   است که غالب آنیای از شرایط  یدهپیچ

های محیطی الزم برای مشارکت کامل افراد دارای نـاتوانی            طابقتپذیری اجتماعی برای انجام      اجتماعی و مسئولیت  
بـوده و نیازمنـد تغییـر       ایـدئولوژیک   امر نگرشی و    این رو موضوع یک       از  . های زندگی اجتماعی است     در تمام زمینه  

، نـاتوانی یـک موضـوع     الگـو ایـن   بـرای  .یک موضوع حقـوق بـشری اسـت   سیاستگذاری اجتماعی بوده و در سطح     
  . استسیاستگذاری

       ICF   هـای مختلـف عملکـرد، از     سازی جنبه به منظور یکپارچه.  متضاد قرار داردالگویاین دو  بر مبنای تلفیق
 آن است    ICFتالش  ،  یاین رو   از  . شود  می    استفاده 1 "یالشیکوسوابیوس" یا   " اجتماعی - روانی -زیستی  "رویکرد  

________________________________________________________ 
 Biopsychosocial ـ1
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شـناختی، فـردی و اجتمـاعی نائـل      های مختلف از نقطه نظر زیـست    به ترکیبی برسد تا از آن طریق به دیدگاه         که  
  .گردد

  
  ICF موارد كاربرد ـ٦

ICF  قلمروهـای سـالمت و مربـوط بـه آن را            مـنظم بـه طـور     کـه   انسان اسـت    در  ی  بندی عملکرد و ناتوان     طبقه 
بندی شده  گروه) شابهتنظیر مبدأ، نوع یا (شان   قلمروها مطابق خصوصیات مشترکجزء،در هر . نماید می  بندی گروه

 .ه است شد   سازماندهی) 1پیوست  (صول  اای از     بندی منطبق با مجموعه     طبقه. شوند  می   تنظیم داریبه شکل معنا   و
   مربـوط  )مجموعـه سـطوح    (،بندی معطوف اسـت     بین سطوح سلسله مراتب طبقه     ما  فی ی که   این اصول به ارتباط     

شوند که بدون هیچ نظمـی   می  تنظیم ی به روش غیر سلسله مراتبICFها در  بندی  برخی از طبقه اگر چه . شود  می
  .ای مساوی هستند های شاخه فقط دارای شماره

  .دهد می  بندی مذکور را نشان ختصات طبقهموارد ذیل م
1( ICF    ا تعاریف سالمتی بـومی     ب قلمروهای سالمت و مربوط به سالمت را در تقابل           عملیاتی تعاریف استاندارد

 را تشریح) ها، خصوصیات و روابط ، کیفیتمثالبه عنوان (این تعاریف صفات ضروری هر قلمرو   .نماید می  ارائه
ه ابی است بیتعاریف شامل نکات مشترک برای ارز. باشد می  عات مشمول و غیر مشمولنماید و حاوی اطال می 

ابزارهای  با   از طرف دیگر، نتایج حاصل    . ها به صورت پرسشنامه وجود داشته باشد        که امکان تبدیل آن    طوری
ـ » عملکردهای بینـایی   «مثالبرای  .  کدگذاری شوند  ICFتوانند با اصطالحات      می   ارزیابی موجود  ه صـورت   ب

کـه   ایـن   شوند، تا می  های مختلف با استفاده از یک یا هر دو چشم تعریف      سی از فاصله  حعملکردهای اشکال   
  .تواند به سطوح مالیم، متوسط، شدید یا کلی در پارامترها کدگذاری شونده شدت مشکالت دید ب

2( ICFی عددی که حروف ی از ساختار الفباb ،s ،d و e، اختار بدن، فعالیت و مشارکت نشانگر عملکرد بدن، س
 و  )یـک رقمـی   ( فصل   ی  انگر شماره بی .ها با کدهای عددی     حروف. کند  می  باشند استفاده   می   و عوامل محیطی  

 .شوند می  دنبال) هر کدام یک رقمی(و سطوح سوم و چهارم ) دو رقمی(سطح دو ی  در ارائه
تـری در خـصوص زیـر         یـق تعـاریف مفـصل      تـا از طر    .باشـند  مـی   » گروهی« به صورت    ICFهای    یبند  طبقه )3

 در جداگانـه هـای    بنـدی   ، فـصل تحـرک شـامل طبقـه        ثـال به عنـوان م   . (بندی حاصل گردد    طبقهها    مجموعه
دارای دو سطح است، ) اجمالی(ی خالصه  نسخه). ایستادن، نشستن، راه رفتن، وسایل حمل و غیره است مورد

های کوتاه و کامـل در رابطـه بـا            کدهای نسخه .  است دارای چهار سطح  ) مشروح( کامل   ی  که نسخه  در حالی 
  .باشد می   کاملی ای از نسخه  کوتاه مجموعهی یکدیگر بوده و نسخه

ها ممکن است مستقل یا مرتبط با یکدیگر  این  .ای از کدها در هر سطح باشد    هر فرد ممکن است دارای دامنه      )4
  .باشند

بـه عنـوان    (باشـد     مـی    گستردگی سطح سالمت     ی  هندهد کننده، که نشان     فقط با حضور تعیین    ICFکدهای   )5
 اعشاری کدگـذاری   نقطه   تر بعد از    ها با یک، دو یا اعداد بیش        کننده عیینت. کامل هستند ) ، شدت مشکل  ثالم
هـا کـدها فاقـد        کننده  بدون تعیین . کننده همراه باشد   عیین حداقل با یک ت    بایست  می   کاربرد هر کد  . شوند  می  

  .باشند می  معنا
هـا و      بـرای فعالیـت    ظرفیـت  و   اقدامهای    کننده   و ساختارهای بدن، تعیین    ها  کننده برای عملکرد    اولین تعیین  )6

  ی مربوطـه شـرح    اجزاکننده برای عوامل محیطی همگی گستردگی مشکل را از نظر             مشارکت و اولین تعیین   
  .دهند می
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بـا مقیـاس مـشابه    ) و عوامـل محیطـی  ها و مـشارکت     بدن، فعالیت  های و ساختار  ها  عملکرد ( سه جزء  تمامی )7
بسته بـه    "موانع و   اختالل، محدودیت "داشتن  ممکن است به معنای      »مشکل بودن « دارای   .یابند  می   کمیت

بنـدی    مطابق قلمرو طبقـه بایست می ، اند کلمات توصیفی خاص که در پرانتزهای ذیل آمده     .ساختار باشد نوع  
ایـن    کـه  بـرای آن . ) سـطح دوم اسـت  یدهنـده عـدد قلمـرو    ان نـش xxx در این جا(مربوطه انتخاب گردند    

های ارزیابی   روش، از طریق پژوهشبایست  می    مورد استفاده قرار گیرد    ای عمومی در دنیا     شیوهبندی به     طبقه
ای از درصدها برای مواردی که ابزارهای ارزیابی و یا سایر اسـتانداردها بـرای کمیـت                  دامنه .توسعه پیدا کنند  

که  ، وقتیثالبه عنوان م. گردند می  تأمین،  یا مانع مورد نیاز است      اقدام ، شکل ظرفیت انعه اختالل، مو  دادن ب 
شکل مـ «. باشـد  مـی   %5مدنظر باشد، کدگذاری دارای نرخ خطای حداکثر » شکل کاملم«یا » شکلمبدون  «

ای قلمروهای مختلف با درصدها بر مبن. شود می  تعریف» شکل کاملم«میزان  به صورت نیم یا نصف    » متوسط
  .شوند می  گیری توجه به استانداردهای جمعیت به صورت صدک اندازه

  
  xxx/0شکل مبدون   )…ی و یهیچیک، فقدان، جز(  4-0%
  xxx/1شکل مالیم م  )…خفیف، پایین و (  24-5%
  xxx/2شکل متوسط م  )…متوسط، معتدل و (  49-25%
  xxx/3 شکل شدیدم  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx/4شکل کامل م  )…کلی و (   100-96%

  xxx/8 صنامشخ    
  xxx/9نامشمول     

  
 آثـار مثبـت محـیط کـه         ی  توانـد بـرای نـشان دادن گـستره          می    کننده  در مورد عوامل محیطی، اولین تعیین      )8

 0-4ها از مقیـاس       هر دو آن  . کار رود ه  باشند، ب   می    آثار منفی که موانع    ی  باشند، یا گستره    می   ها  کننده تسهیل
 مثال  به عنوان: شود می  اعشار با عالمت جمع جابجا  ،  ها  کننده کنند، ولی برای نشان دادن تسهیل       می  استفاده

2 +e11 .  
 کلـی، بـدون رجـوع بـه         )b( در رابطه با هر سـاختار فـردی، یـا            (a)تواند کدگذاری شوند      می  عوامل محیطی 

  .نماید می  تر مشخص زیرا آثار و صفات را واضحساختار فردی، اولین گزینه اولویت دارد 
انـواع  . برای کاربران مختلف، ممکن است الحاق انواع اطالعات برای کدگذاری هر مورد متناسب و مفید باشد                )9

هـای هـر      کننده  ای از تعیین     مجموعه 3جدول  . توانند مفید باشند    می  الحاقی وجود دارند که   ی  ها  کننده  تعیین
  .دهد می  های الحاقی را نشان کننده  و تعیینجزء

یعنی مـوارد   (نماید    می   خاص رجوع  ی  ها در لحظه     تفسیرهای قلمروهای سالمت و مرتبط با آن به کاربرد آن          )10
  .پذیر است  استفاده در موارد متعدد برای تشریح خط سیر زمانی و فرایند امکانحالهره ب). فوری

 باشـد ارائـه     مـی    بنـدی    کدهایی که شامل دو بخش طبقه      با  به ترتیب  ،فرد و موارد مربوطه     سالمت ICFدر     )11
 کـد   8( باشـد   کـد  34،  توانـد در سـطح یـک رقمـی          می   این رو حداکثر اعداد کد برای هر فرد         از  . گردد  می  

بـه طـور مـشابه بـرای مـوارد دو           ) کـد ظرفیـت    9 و    کد اقدام  9 ساختارهای بدن،    کد 8عملکردهای بدن،   
 .گردد می شامل  ، مورد1424در سطوح مشروح کدهای مذکور تا . باشد می  362 برابر کدهاسطحی مجموع   
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سـه  ( کد برای بیان مورد در سـطح         18 تا   3ای از      در زندگی عادی، ممکن است مجموعه      ICFکاربرد   در  
  .کافی باشد) رقم

ـ    چهار ی   نسخه کلیبه طور          علـوم  یج  نتـا مثـال بـه عنـوان   (رود  مـی   کـار ه سطحی برای خدمات متخصصین ب
ـ          می  بندی دو سطحی    که طبقه  در حالی ) انسالمندطب  بخشی،   توان ه تواند برای پژوهش و ارزشیابی نتایج بالینی ب

  .کار رود
گـردد بـرای    مـی   اً توصـیه اکیـد به کاربران . گردد می   ارائه2 ی تر در ضمیمه های کدگذاری مفصل    دستورالعمل      

  .مند گردند های مشارکتی مربوطه بهره زمان سالمت جهانی و شبکه آموزش سا  از،بندی استفاده از طبقه
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  ها كننده تعيينـ ٣جدول 
  ها كننده دومين تعيين  ها كننده اولين تعيين  ساختار

  (b)عملكردهاي بدن 

 با مقياس منفي براي کلیهاي  كننده توصيف
: نشان دادن گستره يا اندازه اختالل  نمونه

٣/١٦٧b اختالل شديد در عملكردهاي ذهني 
  زبان

  يك هيچ

  (s)ساختارهاي بدن

 با مقياس منفي براي نشان کلیكننده  توصيف
  .دادن گستره يا اندازه اختالل

  
  
  
  
  

دهنده اختالل شديد   نشانs ٣/٧٣٠: مثال
  ي فوقانيها اندام

مورد استفاده براي نشان دادن ماهيت تغيير 
  در ساختار بدن مربوطه

  بدون تغيير در ساختار   - ٠
  فقدان كلي   - ١
  فقدان سهمي  - ٢
  بخش الحاقي  - ٣
  ابعاد غيرعادي  - ٤

  انقطاع  - ٥
  وضعيت انحرافي  - ٦
   تغييرات كيفي در ساختار،   - ٧

  ازجمله تجمع مايع         
  نامشخص  - ٨
  نامشمول  -  ٩

دادن فقدان   براي نشانs ٣٢/٧٣٠٠: مثال
  يسهمي اندام فوقان

 و مشاركت ها  فعاليت
(d)  

  اقدام
  کلی ي كننده توصيف

  مشگل در محيط جاري فرد
 براي نشان دادن مشكل d ١/٥١٠١-  :مثال

ماليم كه با استفاده از ابزارهاي كمكي موجود 
  .در محيط جاري فرد قابل جبران است

  ظرفيت
  ي کلی كننده توصيف

  محدوديت بدون مساعدت
دادن مشكل  براي نشان d ٢/٥١٠١- : مثال

كه بدون استفاده از  ست امتوسط متضمن آن
ابزار كمكي يا كمك ساير افراد مشكل متوسط 

  .وجود دارد

  (e)عوامل محيطي 

ت ب با مقياس منفي و مثي کلی، كننده توصيف
 موانع و ي دادن گستره براي نشان
   ها به ترتيب كننده تسهيل

 براي نشان دادن آنكه e ٢/١٣٠: نمونه
. باشند مي موزش مانع متوسطمحصوالت آ
دهد كه  مي  نشان١٣٠e+٢برعكس، 

هاي  محصوالت آموزشي تسهيل كننده
  .باشند مي متوسط
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ICF  

  بندي يك سطحي طبقه
  )بندي فهرست عناوين فصل در طبقه(
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  بدنعملكردهاي 
  عملکردهای ذهنی  1 فصل
  عملکردهای حسی و درد  2 فصل
  رعملکردهای صوت و گفتا  3 فصل
  ایمنی های قلبی عروقی و تنفسی و عملکرد خون و عملکردهای دستگاه  4 فصل
  های گوارش، سوخت و ساز و مترشحه داخلی عملکردهای دستگاه  5 فصل
  های تناسلی ادراری و تولید مثل عملکردهای دستگاه  6 فصل
  های عصبی، عضالنی، استخوانی و مربوط به حرکت عملکردهای دستگاه  7 فصل
  عملکردهای پوست و ساختارهای وابسته  8 فصل

  ساختارهاي بدن
  ساختارهای دستگاه عصبی   1 فصل
  ها چشم، گوش و ساختارهای مربوط به آن  2 فصل
  ساختارهای درگیر در صوت و گفتار  3 فصل
  ایمنی های قلبی عروقی، تنفسی و ساختارهای دستگاه  4 فصل
  ارش، سوخت و ساز و مترشحه داخلیهای گو ساختارهای مربوط به دستگاه  5 فصل
  ساختارهای مربوط به دستگاه تناسلی ادراری و تولید مثل  6 فصل
  ساختارهای مربوط به حرکت  7 فصل
  ساختارهای پوست و مربوط به آن  8 فصل

  ها و مشاركت فعاليت
  یادگیری و دانش کاربردی  1 فصل
  وظایف عمومی و نیازها   2 فصل
  طبرقراری ارتبا  3 فصل
  تحرک  4 فصل
  مراقبت فردی  5 فصل
  زندگی خانوادگی  6 فصل
  روابط و تعامالت بین فردی   7 فصل
  های عمده زندگی حیطه  8 فصل
  جامعه، زندگی اجتماعی و مدنی  9 فصل

  عوامل محيطي
  تولیدات و فناوری  1 فصل
  محیط طبیعی و تغیرات محیطی ساخت بشر  2 فصل
  حمایت و روابط  3 فصل
  ها نگرش  4 فصل
  خدمات، ساختارها و راهکارها  5 فصل
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ICF  

  بندي دو سطحي طبقه
فهرست عناوين فصل و اولين سطح در    (

  )بنديطبقه
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  عملكردهاي بدن
  

  ـ عملكردهاي ذهني ١فصل 
  

  )١١٠b- b ١٣٩ ( ١عملكردهاي ذهني کلی
110bعملکردهای هوشیاری   
114bدرک موقعیت عملکردهای   
117bعملکردهای هوشی   
122bعملکردهای روانی اجتماعی کلی   
126bعملکردهای خلقی و شخصیت   
130bعملکردهای انرژی و انگیزش   
134bعملکردهای خواب   
139b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای ذهنی کلی   

  
  )b ١٤٠ - b ١٨٩(عملكردهاي ذهني خاص 

140bه عملکردهای توج  
144bعملکردهای حافظه   
147bعملکردهای روانی حرکتی   
152 bعملکردهای هیجانی   
156 bعملکردهای ادراکی   
160bعملکردهای تفکر   
164bعملکردهای شناختی سطح باالتر مغزی   
167bعملکردهای ذهنی زبان   
172 bعملکردهای محاسبه  
176bی متوالی های پیچیده  عملکردهای ذهنی حرکت  
180bعملکردهای آگاهی فرد نسبت به خود و زمان   
189b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای ذهنی خاص   
198b سایر موارد مشخص عملکردهای ذهنی   
199b موارد نامشخص عملکردهای ذهنی   

  
  
 

________________________________________________________ 
 Global ـ1
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  ـ عملكردهاي حسي و درد٢فصل 
  

  ) b٢١٠b-٢٢٩(عملكردهاي بينايي و موارد مربوط به آن 
210bعملکردهای بینایی   
215bعملکردهای ساختارهای متصل به چشم   
220bهای مربوط به چشم و ساختارهای مجاور  حس  
229bسایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای بینایی و مربوط به آن   

  ) b٢٣٠b-٢٤٩) (وستيبوالر(عملكردهاي شنوايي و دهليزي 
230bعملکردهای شنوایی   
235bوستیبوالر(هلیزی  عملکردهای د(  
240bوستیبوالر(های مربوط به شنوایی و عملکردهای دهلیزی   حس(  
249b وستیبوالر( سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای شنوایی و دهلیزی (  

  
  )b٢٥٠b-٢٧٩(سايرعملكردهاي حسي 

250 bعملکردهای چشایی   
255 bعملکردهای حس بویایی   
260 bعملکردهای حس عمقی   
265 bعملکردهای المسه   
270 b محرک ها عملکردهای حسی مربوط به حرارت و سایر  
279 b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای حسی   

  
  )b٢٨٠b-٢٨٩( درد 

280 bحس درد   
289 b سایر موارد مشخص و نامشخص حس درد   
298 b سایر موارد مشخص عملکردهای حسی و درد   
299 bنامشخص عملکردهای حسی و درد  سایر موارد   

  
  ـ عملكردهاي صوت و گفتار٣فصل 

310 bعملکردهای صوتی   
320 bعملکردهای تولیدی   
330 bروانی و آهنگ عملکردهای گفتاری   
340 b متناوب( عملکردهای صداسازی جایگزین(  
398 b سایر موارد مشخص عملکردهای صوت و گفتار   
399 bعملکردهای صوت و گفتار  سایر موارد نامشخص   
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 هاي قلبي عروقي، تنفسي و عملكردهاي خوني،  ـ عملكردهاي دستگاه٤فصل
  ايمني               

  
  )b٤١٠b-٤٢٩(عملكردهاي دستگاه قلبي عروقي 

410 bعملکردهای قلب   
415 bعملکردهای عروق خونی   
420 bعملکردهای فشار خون   
429 bخص عملکردهای دستگاه قلبی عروقی  سایر موارد مشخص و نامش  

  
  )b٤٣٠b-٤٣٩(ايمني  هاي خوني و  عملكردهاي دستگاه

430 bعملکردهای دستگاه خونی   
435 b ایمنی  عملکردهای دستگاه  
439 bایمنی  های خونی و  سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای دستگاه  

  
  )b٤٤٠b-٤٤٩(عملكردهاي دستگاه تنفسي 

440 bلکردهای تنفس عم  
445 bها تنفسی  عملکردهای عضله  
449 b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای دستگاه تنفسی   

 
  )b٤٥٠b-٤٦٩(هاي قلبي عروقي و تنفسي  هاي دستگاه سايرعملكردها و حس

450 b سایرعملکردهای تنفسی   
455 bعملکردهای تمرینات استقامتی   
460 bهای قلبی عروقی و تنفسیهای مربوط به عملکرد حس  
469bهای قلبی عروقی و تنفسی های دستگاه  سایر موارد مشخص و نامشخص سایر عملکردها و حس  
498 bایمنی  های قلبی عروقی، تنفسی و خونی و سایر موارد مشخص عملکردهای دستگاه   
499 bایمنی  ی و های قلبی عروقی، تنفسی و خون  سایر موارد نامشخص عملکردهای دستگاه  

  
  اخليدي  هاي گوارش، سوخت و ساز و مترشحه  ـ عملكردهاي دستگاه٥فصل

  
  )b٥١٠b-٥٣٩(عملكردهاي مرتبط با دستگاه گوارش 

510 bعملکردهای خوردن   
515 bعملکردهای هضم   
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520 b1 عملکردهای انباشت  
525 bعملکردهای دفع   
530 bعملکردهای نگهداشت وزن   
535 bات مربوط به دستگاه گوارش احساس  
539 b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای مربوط به دستگاه گوارش   

  
  )b٥٤٠b-٥٥٩( داخلي ي عملكردهاي مرتبط به سوخت و ساز و دستگاه مترشحه

540 bعملکردهای سوخت و ساز عمومی   
545bها  عملکردهای تعادل آب، مواد معدنی و الکترولیت  
550bدهای تنظیم دمای بدن عملکر  
555 bی داخلی  عملکردهای غدد مترشحه  
559bی   سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای مربوط به سوخت و ساز و دستگاه مترشحه  

            داخلی 
598bی داخلی  های گوارش، سوخت و ساز و مترشحه  سایر موارد مشخص عملکردهای دستگاه  
599b ی داخلی  های گوارش، سوخت و ساز و مترشحه عملکردهای دستگاه سایر موارد نامشخص  

  
   ـ عملكردهاي تناسلي ادراري و توليد مثل٦فصل 

  
  )b٦١٠b-٦٣٩(عملكردهاي ادراري 

610bعملکردهای ترشح ادرار   
620b عملکردهای دفع ادرار   
630bاحساسات مربوط به عملکردهای ادراری   
639bامشخص عملکردهای ادراری  سایر موارد مشخص و ن  

  
  )b٦٤٠b-٦٧٩(عملكردهاي تناسلي و توليد مثل 

640bعملکردهای جنسی   
650bعملکردهای قاعدگی   
660bعملکردهای تولید مثل   
670bاحساسات مربوط به عملکردهای تناسلی و تولید مثل   
679b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای تناسلی و تولید مثل   
698b سایر موارد مشخص عملکردهای تناسلی ادراری و تولید مثل   
699b موارد نامشخص عملکردهای تناسلی ادراری و تولید مثل   

________________________________________________________ 
 Assimilation ـ1
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  بي عضالني استخواني و مربوط به ـهاي عص تگاهــ عملكردهاي دس٧فصل
  حركت             

  
  )b٧١٠b-٧٢٩(ها  عملكردهاي مفاصل و استخوان

710bمفصل  عملکردهای حرکتی   
715b عملکردهای ثبات مفصلی   
720b عملکردهای حرکتی استخوان   
729bها   سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای مفاصل واستخوان  

  
  )b٧٣٠b-٧٤٩(عملكردهاي عضله 

730b عملکردهای قدرت عضله   
735bعملکردهای تون )Tone (عضله  
740bعملکردهای استقامتی عضله   
749bوارد مشخص و نامشخص عملکردهای عضله  سایر م  

  
  )b٧٥٠b-٧٨٩(عملكردهاي حركت 

750b عملکردهای بازتاب )Reflex (حرکتی  
755bعملکردهای واکنش حرکت غیرارادی   
760bعملکردهای کنترل حرکت ارادی   
765bعملکردهای حرکت غیرارادی   
770bعملکردهای الگوی راه رفتن   
780b ها و عملکردهای حرکتی عضله احساسات مربوط به  
789bسایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای حرکتی   
798bهای عصبی عضالنی استخوانی و مربوط به حرکت   سایر موارد مشخص عملکردهای دستگاه  
799bهای عصبی عضالنی استخوانی و مربوط به حرکت   موارد نامشخص عملکردهای دستگاه  

  
  ت و ساختارهاي مربوط به آن  ـ عملكردهاي پوس٨فصل 

  
  )b٨١٠b-٨٤٩(عملكردهاي پوست 

810bعملکردهای حفاظتی پوست   
820bعملکردهای ترمیم پوست   
830bسایر عملکردهای پوست   
840bاحساسات مربوط به پوست   
849b سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای پوست   
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  )b٨٥٠b-٨٦٩(ها  عملكردهاي مو و ناخن
850bملکردهای مو ع  
860bها  عملکردهای ناخن  
869bها   سایر موارد مشخص و نامشخص عملکردهای مو و ناخن  
898b  سایر موارد مشخص عملکردهای پوست و ساختارهای مربوط به آن   
899b موارد نامشخص عملکردهای پوست و ساختارهای مربوط به آن   
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٣٦ 

  بدنساختارهاي 
  

   ـ ساختارهاي دستگاه عصبي١فصل 
110sساختار مغز   
120s نخاع و ساختارهای مربوط به آن   
130sساختار مننژها   
140sساختار دستگاه عصبی سمپاتیک   
150sساختار دستگاه عصبی پاراسمپاتیک   
198sسایر موارد مشخص ساختار دستگاه عصبی   
199sبی موارد نامشخص ساختار دستگاه عص  

  
  ها  ـ چشم، گوش و ساختارهاي مربوط به آن٢فصل 

210sساختار حدقه چشم   
220sساختار کره چشم   
230sساختارهای اطراف چشم   
240sساختار گوش خارجی   
250s میانی  ساختار گوش  
260sساختار گوش داخلی   
298sها   سایر موارد مشخص چشم، گوش و ساختارهای مربوط به آن  
299sها  چشم، گوش و ساختارهای مربوط به آن ارد نامشخص مو 

  
   ـ ساختارهاي مربوط به صوت و گفتار٣فصل 

310s ساختار بینی   
320sساختار دهان   
330sساختار حلق   
340s ساختار حنجره   
398s سایر موارد مشخص ساختارهای مربوط به صوت و گفتار   
399s صوت و گفتار  موارد نامشخص ساختارهای مربوط به  

  
  منياي  هاي قلبي عروقي، تنفسي و  ـ ساختارهاي دستگاه٤فصل 

410sساختار دستگاه قلبی عروقی   
420s ایمنی  ساختار دستگاه  
430sساختار دستگاه تنفسی   
498s ایمنی  سایرموارد مشخص ساختارهای قلبی عروقی، تنفسی و  
499sایمنی نفسی و موارد نامشخص ساختارهای قلبی عروقی، ت   
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   ي هاي گوارش، سوخت و ساز و مترشحه  ـ ساختارهاي مربوط به دستگاه٥فصل 
  داخلي                

510s ساختار غدد بزاقی   
520sساختار مری   
530sساختار معده   
540sساختار روده   
550sساختار لوزالمعده   
560sساختار کبد   
570sساختار کیسه و مجرای صفرا   
580sساختار غدد درون ریز   
598sی   های گوارش، سوخت و ساز، مترشحه  سایر موارد مشخص ساختارهای مربوط به دستگاه  

            داخلی 
599sی داخلی  های گوارش، سوخت و ساز، مترشحه  موارد نامشخص ساختارهای مربوط به دستگاه  

  
  دراري و توليد مثلهای تناسلي ا  ـ ساختارهاي مربوط به دستگاه٦فصل 

610sساختار دستگاه ادراری   
620sساختار کف لگن   
630sساختار دستگاه تولید مثل   
698sهای تناسلی ادراری و تولید مثل   سایر موارد مشخص ساختارهای مربوط به دستگاه  
699sهای تناسلی ادراری و تولید مثل   موارد نامشخص ساختارهای مربوط به دستگاه  

  
  ـ ساختارهاي مربوط به حركت٧ فصل

710sی سر و گردن  ساختار ناحیه  
720sی شانه  ساختار ناحیه  
730sساختار اندام فوقانی   
740sی لگن  ساختار ناحیه  
750sساختار اندام تحتانی   
760sساختار تنه   
770sسایر ساختارهای عضالنی استخوانی مربوط به حرکت   
798sارهای مربوط به حرکت  سایر موارد مشخص ساخت  
799s موارد نامشخص ساختارهای مربوط به حرکت   
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٣٨ 

   ـ پوست و ساختارهاي مربوط به آن ٨فصل 
810sساختار نواحی پوست   
820sساختار غدد پوست   
830sها  ساختار ناخن  
840sساختار مو   
898s  سایر موارد مشخص پوست و ساختارهای مربوط به آن   
899s نامشخص پوست و ساختارهای مربوط به آن   موارد  
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  ها و مشاركت فعاليت
  

     ـ يادگيري و دانش كاربردي١فصل 
  

  )d d١١٠-١٢٩(تجارب حسي هدفمند 
110dنگاه کردن( تماشا کردن(  
115dگوش دادن   
120 dهای هدفمند سایر حس  
129dتجارب حسی هدفمند  سایر موارد مشخص و نامشخص   

  
  )d١٣٠d-١٥٩(يادگيري اوليه 

130d تقلید کردن( کپی کردن (  
135dتکرارکردن   
140dیادگیری خواندن   
145dیادگیری نوشتن   
150dیادگیری محاسبه کردن   
155dها  کسب مهارت  
159d سایر موارد مشخص و نامشخص یادگیری اولیه   

  
  )d١٦٠d-١٧٩(دانش كاربردي 

160d1 توجه متمرکز  
163dفکر کردن   
166dخواندن   
170dنوشتن   
172d محاسبه کردن   
175dحل مسائل   
177dها گیری  تصمیم  
179d سایر موارد مشخص و نامشخص دانش کاربردی   
198d سایر موارد مشخص یادگیری و دانش کاربردی   
199d موارد نامشخص یادگیری و دانش کاربردی   

  
 

________________________________________________________ 
 Focusing attention ـ1
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  وظايف عمومي و نيازها ـ ٢فصل 
210d به عهده گرفتن یک وظیفه   
220dبه عهده گرفتن وظایف متعدد   
230dانجام وظایف روزمره   
240dشناختی  مقابله با استرس و سایر نیازهای روان  
298d سایر موارد مشخص وظایف عمومی و نیازها   
299d موارد نامشخص وظایف عمومی و نیازها   

  

  راري ارتباط ـ برق٣فصل 
  

  )d٣١٠d-٣٢٩( دريافت  ـبرقراري ارتباط
310dهای گفتاری  برقراری ارتباط با ـ دریافت ـ پیام  
315dهای غیرکالمی  برقراری ارتباط با ـ دریافت ـ پیام  
320dهای زبان اشاره رسمی  برقراری ارتباط با ـ دریافت ـ پیام  
325dای نوشتاریه  برقراری ارتباط با ـ دریافت ـ پیام  
329dسایر موارد مشخص و نامشخص برقراری ارتباط ـ دریافت   

  
  )d٣٣٠d-٣٤٩(برقراري ارتباط ـ توليد 

330dصحبت کردن   
335dهای غیرکالمی  تولید پیام  
340dهای زبان اشاره رسمی  تولید پیام  
345dهای نوشتاری  پیام  
349d ـ تولید  سایر موارد مشخص و نامشخص برقراری ارتباط  

  
  )d٣٥٠d -٣٦٩(مكالمه و كاربرد ابزارها و فنون برقراري ارتباط 

350dمکالمه    
355  dمباحثه  
360dکاربرد ابزارها و فنون برقراری ارتباط   
369d سایر موارد مشخص و نامشخص مکالمه و کاربرد ابزارها و فنون برقراری ارتباط   
398dسایر موارد مشخص برقراری ارتباط     
399d موارد نامشخص برقراری ارتباط   
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   ـ تحرك٤فصل 
  

  )d٤١٠d-٤٢٩(تغييردادن و حفظ نمودن وضعيت بدن 
410dای  بدن   تغییر وضعیت پایه  
415dحفظ وضعیت بدن    
420dهای انتقالی توسط خود  فرد   حرکت  
429d بدن   سایر موارد مشخص و نامشخص تغییر دادن  و حفظ نمودن وضعیت  

  
  )d٤٣٠d-٤٤٩(حمل كردن، برداشتن و جابجايي اشيا 

430dبلند کردن و حمل کردن اشیا   
435 dجابجا کردن اشیا با اندام تحتانی  
440dهای ظریف   کاربرد دست درحرکت  
445dکاربرد دست و بازو   
449dسایر موارد مشخص و نامشخص حمل کردن، برداشتن  جابجایی اشیا   

  
  )d٤٥٠d-٤٦٩(و حركت كردن راه رفتن 

450dراه رفتن   
455d حرکت کردن در اطراف   
460dهای مختلف  حرکت کردن در اطراف در مکان  
465dحرکت کردن در اطراف با استفاده از تجهیزات   
469d سایر موارد مشخص و نامشخص راه رفتن و حرکت کردن   

  
  )d٤٧٠d-٤٨٩(جابجايي با استفاده از وسايل حمل و نقل 

470dاستفاده از وسایل حمل و نقل   
475dرانندگی کردن   
480dسواری گرفتن از حیوانات به عنوان وسیله نقلیه   
489d سایر موارد مشخص و نامشخص جابجایی با استفاده از وسایل حمل و نقل   
498d سایر موارد مشخص تحرک   
499d موارد نامشخص تحرک   

  

   ـ مراقبت فردي٥فصل 
510dخود را شستن   
520dهای بدن  مراقبت از بخش  
530dتوالت رفتن   
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540dلباس پوشیدن   
550dخوردن   
560dنوشیدن   
570dتوجه به بهداشت فردی   
598d سایر موارد مشخص مراقبت فردی   
599d موارد نامشخص مراقبت فردی   

  

   ـ زندگي خانوادگي ٦فصل 
  )d٦١٠d-٦٢٩(به دست آوردن نيازها 

610dتأمین محل زندگی   
620dبه دست آوردن کاالها و خدمات   
629d سایر موارد مشخص و نامشخص به دست آوردن نیازها   

  
  )d٦٣٠d-٦٤٩(وظايف منزل 

630dآماده سازی غذا   
640dانجام کارهای منزل   
649d سایر موارد مشخص و نامشخص وظایف منزل   

  
  )d٦٥٠d-٦٦٩(ن به ساير افراد  مراقبت از وسايل منزل و ياري داد

650dمراقبت از وسایل منزل   
660dیاری دادن به سایر افراد   
669d سایر موارد مشخص و نامشخص مراقبت از وسایل منزل و یاری دادن به سایر افراد   
698d سایر موارد مشخص زندگی خانوادگی   
699d موارد نامشخص زندگی خانوادگی   

  

  تعامالت بين فردي روابط وـ  ٧فصل 
  )d٧١٠d-٧٢٩(تعامالت بين فردي عمومي 

710dتعامالت بین فردی ساده   
720dتعامالت بین فردی پیچیده   
729d سایر موارد مشخص و نامشخص تعامالت بین فردی عمومی    

  
  )d٧٣٠d-٧٧٩(روابط بين فردي ويژه 

730dبرقرای ارتباط با افراد غریبه   
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740dی رسمی روابط اجتماع  
750dروابط اجتماعی غیررسمی   
760dروابط خانوادگی   
770dروابط صمیمانه   
779d سایر موارد مشخص و نامشخص روابط بین فردی ویژه   
798dسایر موارد مشخص روابط و تعامالت بین فردی     
799dموارد نامشخص روابط و تعامالت بین فردی     

  
   زندگيي هاي عمده  ـ حيطه٨فصل 

  )d٨١٠d- ٨٣٩(آموزش 
810dآموزش غیررسمی   
815dآموزش پیش دبستانی   
820dای  آموزش مدرسه  
825dآموزی حرفه(ای  آموزش حرفه(  
830dآموزش عالی   
839d سایر موارد مشخص و نامشخص آموزش   

  
  )d٨٤٠d- ٨٥٩(كار و اشتغال 

840d آمادگی برای کار( کارآموزی(  
845dظ و اتمام کار به دست آوردن، حف  
850dدرامدزا( اشتغال دستمزدی(  
855dغیر درامدزا( اشتغال غیر دستمزدی(  
859d سایر موارد مشخص و نامشخص کار و اشتغال   

   
  )d٨٦٠d-٨٧٩(زندگي اقتصادي 

860dمعامالت اقتصادی پایه   
865dمعامالت اقتصادی پیچیده   
870dخودکفایی اقتصادی   
879dص و نامشخص زندگی اقتصادی سایر موارد مشخ  
898dزندگی ی های عمده ، سایر موارد مشخص حیطه   
899dی زندگی های عمده   موارد نامشخص حیطه  
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   ـ جامعه، زندگي اجتماعي و مدني٩فصل 
910dزندگی در جامعه   
920dتفریح و اوقات فراغت   
930dمذهب و روحانیت   
940dحقوق بشر   
950dشهروندی  زندگی سیاسی و   
998d سایر موارد مشخص جامعه، زندگی اجتماعی و مدنی   
999d موارد نامشخص جامعه، زندگی اجتماعی و مدنی   
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  عوامل محيطي
  

  فناوريمحصوالت و ـ  ١فصل 
110eمحصوالت یا مواد برای مصرف شخصی   
115eدر زندگی روزمره محصوالت و فناوری برای کاربرد شخصی   
120eمحصوالت و فناوری برای حرکت و حمل و نقل شخصی درون خانه یا فضای بیرون   
125eی ارتباطات  محصوالت و فناوری در زمینه  
130eی آموزش  محصوالت و فناوری در زمینه  
135eی اشتغال  محصوالت و فناوری در زمینه  
140e و ورزش محصوالت و فناوری برای فرهنگ، تفریح  
145eمحصوالت و فناوری برای انجام اعمال مذهبی و روحانی   
150eطراحی، ساخت و محصوالت و  فناوری ساختمانی برای استفاده عمومی   
155eطراحی، ساخت محصوالت و فناوری ساختمانی برای استفاده خصوصی   
160eمحصوالت و فناوری عمران اراضی   
165eدارایی   
198e مشخص محصوالت و فناوری سایر موارد  
199eموارد نامشخص محصوالت و فناوری   

  
   ـ محيط طبيعي و تغييرات محيطي ساخت بشر٢فصل 

210eجغرافیای فیزیکی   
215eجمعیت   
220eگیاهان و جانوران   
225eآب و هوا   
230eوقایع طبیعی   
235eوقایع ناشی از دخالت انسان   
240eنور   
245eمربوط به زمان ( تغییرات زمانی(  
250eصدا   
255eارتعاش   
260eکیفیت هوا   
298eموارد مشخص محیطی طبیعی و تغییرات محیطی ساخت بشر   
299eموارد نامشخص محیطی طبیعی و تغییرات محیطی ساخت بشر   
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  حمايت و خويشاونديـ  ٣فصل 
310eفامیل نزدیک   
315eفامیل دور   
320eدوستان   
325eهمساالن، همکاران، همسایگان و اعضای جامعه آشنایان ،  
330eهای قدرت  افراد در موقعیت  
335eهای زیردست، تابع  افراد در موقعیت  
340eمراقبین درمانی و مددیاران شخصی   
345eها  غریبه  
350eهای خانگی  حیوان  
355e امور سالمت( کارکنان امور بهداشتی(  
360eبا امور بهداشتیغیر مرتبط(های دیگر  حرفه (  
398eسایر موارد مشخص حمایت و خویشاوندان   
399eموارد نامشخص حمایت و خویشاوندان   

  
  ها  ـ نگرش٤فصل 

410eهای شخصی اعضای فامیل نزدیک  نگرش  
415eهای شخصی اعضای فامیل دور  نگرش  
420eهای شخصی دوستان  نگرش  
425eمکاران، همسایگان و اعضای جامعههای شخصی آشنایان، همساالن، ه  نگرش  
430eهای قدرت های شخصی افراد در موقعیت  نگرش  
435eهای زیردست، تابع های شخصی افراد در موقعیت  نگرش  
440eهای شخصی مراقبین درمانی و مددیاران شخصی  نگرش  
445eها های شخصی غریبه  نگرش  
450eسالمتامور (های شخصی کارکنان امور بهداشتی   نگرش(  
455eغیر مرتبط با امور بهداشتی(های دیگر های شخصی حرفه  نگرش(  
460eهای اجتماعی   نگرش  
465eهنجارها، اقدامات و طرز تفکر اجتماعی   
498eها  سایر موارد مشخص نگرش  
499eها  موارد نامشخص نگرش  

  
  ـ خدمات، خط مشی و نظام٥فصل 

510eلید کاالهای مصرفی  خدمات، خط مشی و نظام برای تو  
515eخط مشی، نظام و خدمات ساخت و معماری   
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520eخط مشی، نظام و خدمات طراحی فضای باز   
525eخط مشی، نظام و خدمات ساخت مسکن   
530eخط مشی، نظام و خدمات مایحتاج عمومی   
535eخط مشی، نظام و خدمات ارتباطات   
540eخط مشی، نظام و خدمات حمل و نقل   
545eخط مشی، نظام و خدمات حمایت مدنی   
550eخط مشی، نظام و خدمات قانونی   
555eخط مشی، نظام و خدمات سازمانی و جوامع   
560eارتباط جمعی(ای   خط مشی، نظام و خدمات رسانه(  
565eخط مشی، نظام و خدمات اقتصادی   
570eخط مشی، نظام و خدمات تأمین اجتماعی   
575eو خدمات حمایت اجتماعی عمومی خط مشی، نظام   
580eسالمت( خط مشی، نظام و خدمات بهداشتی (  
585eخط مشی، نظام و خدمات آموزش و کارآموزی   
590eخط مشی، نظام و خدمات کار و اشتغال   
595eخط مشی، نظام و خدمات سیاسی   
598eسایر موارد مشخص خدمات، خط مشی و نظام   
599eخط مشی و نظام موارد نامشخص خدمات ،  
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ICF  
  ه تعاريف مشروح همرابندي طبقه

بندي با تعاريف،  ها در طبقه شامل تمام طبقه(
  )ها ها و غير شامل شامل
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  )BODY FUNCTIONS(عملكردهاي بدن
  

  :تعاريف
  .دباشن می ) شناختی از جمله عملکردهای روان(های بدن  عملکردهای فیزیکی دستگاه :بدنعملكردهاي 

  .باشند  می مشکالت در عملکرد یا ساختار بدن به عنوان انحراف یا ضایعه مشخص :ها آسيب
  

  ها كننده توصيفاولين 
  .روند  می  میزان آسیب به کار ها با مقیاس منفی، برای نشان دادن گستره یا کننده توصیف

  
  xxx/0 آسیببدون   )… و یییک، فقدان، جز هیچ(  4-0%
  xxx/1 مالیم آسیب  )… و خفیف، پایین(  24-5%
  xxx/2 متوسط آسیب  )…متوسط، معتدل و (  49-25%
  xxx/3 شدید آسیب  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx/4 کامل آسیب  )…کلی و (   100-96%

  xxx/8 صنامشخ    
  xxx/9نامشمول     

  
رزیابی یا معیارهـای تعیـین کمیـت        ای از درصدها برای آن دسته از مواردی که دارای ابزارهای ا             های گسترده   دامنه
  .شوند  می باشند ارائه  می ها در عملکرد بدن آسیب

را منظـور   % 5توان خطای تا       می  شوند   می   مشخص "آسیب کامل " یا   "آسیب"      به عنوان نمونه، وقتی که بدون       
  .  است"آسیب کلی" عموماً معادل نیمی از مقیاس "آسیب متوسط". نمود

  .گیرند  می ها مورد استفاده قرار ی صدک  قلمروهای مختلف با رجوع به معیارهای جمعیت به مقوله      درصدها در
 مـی بایـست از طریـق پـژوهش، مراحـل             ها به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرنـد،          این کمیت         برای آن که    
  .ارزیابی ارائه گردند
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   ١فصل 
  عملكردهاي ذهني

عملکردهای ذهنی کلی، نظیر هوشیاری، انرژی و انگیزش و عملکردهای          : ملکردهای مغز است  این فصل درباره ع   
  .ذهنی خاص، نظیر عملکردهای ذهنی حافظه، زبان و محاسبه

  
  )b١١٠b - ١٣٩(عملكردهاي ذهني کلی

    
١١٠b   عملكردهاي هوشياري  

  حالت بیداریعملکردهای ذهنی عمومی بیان آگاهی و هوشیاری شامل وضوح و تداوم   
    
عملکردهای بیان، تداوم و کیفیت هوشیاری، از دسـت دادن هوشـیاری،  اغمـاء، زنـدگی                 : شامل  

  حسی نباتی، حاالت خواب عمیق، حاالت خلسه، هوشیاری متأثر از دارو، هذیان، کرختی و بی
    
ــرژی و انگیــزش b)114(عملکردهــای درک موقعیــت : غیــر شــامل    ،b)130(، عملکردهــای ان

  .b)134(عملکردهای خواب  
      
  ١١٠٠b   حالت هوشياري  
عملکردهای ذهنی که در صورت تغییر، حاالتی نظیر تیرگی هوشیاری، منگی و بی                 

  .شوند  می ایجاد حسی، یا اغما 
      
  ١١٠١b  استمرار هوشياري  
گـردد،    می  عملکردهای ذهنی که موجب پایداری حالت بیداری، هوشیاری و آگاهی               

در صورت اختالل، ممکن است موجب بروز حالت خلسه یا سایر حاالت مـشابه              که  
  .گردد

      
  ١١٠٢b  كيفيت هوشياري  
عملکردهای ذهنی کـه وقتـی تغییـر یابنـد موجـب تغییراتـی در سـطح بیـداری،                       

  هوشیاری و آگاهی شوند، نظیر حاالت متأثر از دارو یا هذیان
      
  ١١٠٨b  ي هوشياري ساير موارد مشخص عملكردها  
      
  ١١٠٩b   موارد نامشخص عملكردهاي هوشياري  
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١١٤b عملكردهاي درك موقعيت  
عملکردهای ذهنی عمومی درخصوص آگاهی فرد از ارتباط با خود، نسبت بـه سـایرین، زمـان و                    

  محیط اطراف
    
و عملکردهای درک موقعیت نسبت  به زمان، مکان و فرد، درک موقعیت نسبت بـه خـود          : شامل  

  .سایر افراد، فقدان درک موقعیت نسبت به زمان، مکان و فرد
    
، عملکردهـای حافظـه     )140b(، عملکردهـای توجـه      )110b(عملکردهای هوشیاری   : غیر شامل   

)144b(  
      
  ١١٤٠b  درك موقعيت نسبت به زمان  
  . شوند می عملکردهایی که موجب آگاهی از روز، تاریخ، ماه و سال    
      
  ١١٤١b  رك موقعيت نسبت به مكاند  
عملکردهای ذهنی که موجب آگاهی از موقعیت مکانی فرد نظیر محیط اطراف فرد،     

  .گردند می شهر یا کشور فرد 
      
  ١١٤٢b  درك موقعيت نسبت به شخص  
عملکردهای ذهنی که موجب آگاهی نسبت به هویت خود و افراد در محیط اطراف     

  .گردند می 
      
    ١١٤٢٠b  ك موقعيت نسبت به خوددر  
عملکردهای ذهنی که موجـب آگـاهی نـسبت بـه هویـت خـود                     

  .گردند می 
        
    ١١٤٢١b  درك موقعيت نسبت به ساير افراد  
عملکردهای ذهنی که موجـب آگـاهی از هویـت سـایر افـراد در                     

  .شوند می محیط اطراف 
        
    ١١٤٢٨b  ساير موارد مشخص درك موقعيت نسبت به فرد   
        
    ١١٤٢٩b   موارد نامشخص درك موقعيت نسبت به فرد  
  ١١٤٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي درك موقعيت  
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  ١١٤٩b   موارد نامشخص عملكردهاي درك موقعيت  
  

١١٧b   عملكردهاي هوشي  
سـازی سـاختاری عملکردهـای        کردن و یکپارچه    عملکردهای ذهنی عمومی، موردنیاز برای درک       

  ها در طی زندگی ف از جمله تمام عملکردهای شناختی و رشد آنذهنی مختل
    
  عملکردهای رشد هوشی، عقب ماندگی هوشی، عقب ماندگی ذهنی، زوال عقلی: شامل  
    
، عملکردهای شناختی سطح )160b(، عملکردهای تفکر)144b(عملکردهای حافظه : غیر شامل  

  )164b(باالتر مغزی 
  

١٢٢b  اجتماعي کلیعملكردهاي رواني  
کـردن و     نمایند، نیازمنـد درک      می  عملکردهای ذهنی عمومی، همان طوری که طی زندگی رشد          

های بین فردی به منظور       سازی ساختاری عملکردهای ذهنی که منجر به تشکیل مهارت          یکپارچه
  .باشد  می گردند،  می نهادینه نمودن تعامل اجتماعی دو جانبه، از نظر معنا و هدف

    
   نظیر اوتیسم:شامل  
    

١٢٦b  عملكردهاي خلقي و شخصيت  
عملکردهای ذهنی عمومی آمادگی سرشتی فرد برای واکنش نشان دادن به طریق خاص نـسبت                 

  .نماید  می ی خصوصیت ذهنی که فرد را از دیگران متمایز ها، از جمله مجموعه به موقعیت

    
شناسـی، ثبـات ذهنـی و هیجـانی،           گاری، وظیفه گرایی، دورنگرایی، ساز    عملکردهای برون : شامل  

  .بینی، نوجویی، اطمینان، قابلیت اعتماد آمادگی برای کسب تجربه، خوش

    
، عملکردهـای   )130b(، عملکردهـای انـرژی و انگیـزش         )117b(عملکردهای هوشی   : غیر شامل   

  ) 152b(، عملکردهای هیجانی )147b(روانی حرکتی 

    
  ١٢٦٠b  گرايي برو ن  
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عملکردهـــای ذهنـــی کـــه موجـــب تمایـــل فـــردی بـــه بیـــرون از خـــود      
گردد، در مقایسه با خجول بودن، محـدود و           می  ) اجتماعی شدن و خود نمایی    (

  مهار شده
      
  ١٢٦١b سازگاري  
عملکردهای ذهنی که موجب تمایل فردی به همکاری، دوست شدن، تطبیق     

  کننده و بی اعتنا ، مخالفتگردد، در مقایسه با غیر دوستانه می

  ١٢٦٢b شناسي وظيفه  
کوشـی، مرتـب بـودن و         عملکردهای ذهنی که موجب تمایل فردی به  سـخت             

شـوند، در مقایـسه بـا عملکردهـای ذهنـی و تمایـل داشـتن بـه                    مـی   وسواس  
  .مسئولیتی رفتارهایی نظیر تنبلی، غیرقابل اعتمادی و          بی

      
  ١٢٦٣b  ثبات ذهني  
عملکردهای ذهنـی کـه موجـب تمایـل فـردی بـه متـین، آرام بـودن و مـوقر                 

  پذیر، پریشان، جابجا شونده و محبوس گردد، در مقایسه با تحریک می 
      
  ١٢٦٤b  آمادگي براي كسب تجربه  
عملکردهای ذهنی که موجب تمایل فردی بـه کنجکـاوی، تخیـل، پرسـشگر و           

  .بی روح، بی توجه، هیجان بی حالتگردد، در مقایسه با   می طالب تجربه
      
  ١٢٦٥b  خوش بين  
عملکردهای ذهنی که موجب تمایل فردی به خوش رویی، خوشدل و امیـدوار                 

  .گردد، در مقایسه با افسرده، عبوس و مایوس کننده می
  ١٢٦٦b  اطمينان  
عملکردهای ذهنی که موجب تمایل فردی به  از خود مطمئن نبـودن، دلیـر و                    

  گردد، در مقایسه  با کم رو، نامطمئن و مایوس  میمدعی
      
  ١٢٦٧b اعتماد  
عملکردهای ذهنی که موجب تمایل فردی به قابـل اعتمـاد بـودن و مقیـد بـه                 

  گردد، در مقایسه با متقلب و ضد اجتماعی می اصول اخالقی 
      
  ١٢٦٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي خلقي و شخصيت  
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  ١٢٦٩b   د نامشخص عملكردهاي خلقي و شخصيتموار  
  

١٣٠b  عملكردهاي انرژي و انگيزش  
گردند تا فرد به       می  شناختی، عملکردهای ذهنی عمومی که موجب       ساز وکارهای فیزیولوژیکی و روان      

  .مندی از نیازهای ویژه و اهداف عمومی حرکت نماید طور مستمر به سوی رضایت
    
محـرک  ازجمله اشتیاق به مواد و کنتـرل        ( انگیزش، اشتها، اشتیاق     عملکردهای سطح انرژی،  : شامل  

  )ها
    
، عملکردهـای   )126b(، عملکردهـای خلقـی و شخـصیت       )110b(عملکردهای هوشیاری   : غیر شامل   

  ) b 152(، عملکردهای هیجانی )b 147(، عملکردهای روانی حرکتی )134b(خواب 
    
  ١٣٠٠b  سطح انرژي  
  .گردد می موجب نیرومندی و استقامتعملکردهای ذهنی که     
      
  ١٣٠١b  انگيزش  
، هوشـیاری یـا عـدم هوشـیاری         "عمـل کـردن   "عملکردهای ذهنی موجب و مشوق          

  .نیروی انگیزشی برای کنش
      
  ١٣٠٢b  اشتها  
میـل طبیعـی و       میـل یـا اشـتیاق طبیعـی، بـه ویـژه               عملکردهای ذهنی که موجب         

  .گردد  می عودکننده برای غذا و نوشیدنی
      
  ١٣٠٣b  اشتياق  
  .کند عملکردهای ذهنی که اصرار در  مصرف مواد از جمله مواد مخدر می    
      
  ١٣٠٤b   محرك هاكنترل  
عملکردهای ذهنی که امیال شدید ناگهانی به انجام کاری را تنظیم یـا در مقابـل آن         

  .نماید  می مقاوم
  ١٣٠٨b  و انگيزش ساير موارد مشخص عملكردهاي انرژي   
  ١٣٠٩b  موارد نامشخص عملكردهاي انرژي و انگيزش  
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١٣٤b  عملكردهاي خواب  
ای، قابل برگشت و انتخابی جسمی و ذهنی جـدا از محـیط اطـراف                 عملکردهای ذهنی عمومی دوره     

  .فرد، همراه با تغییرات فیزیولوژیکی
    
خواب، عملکردهـای شـامل دوره خـواب،      میزان خواب، شروع، پایداری و کیفیت         عملکردهای  : شامل  

  )خواب آلودگی شدید(خوابی، پرخوابی و نارکولپسی نظیر بی
    
، عملکردهای )130b(، عملکردهای انرژی و انگیزش )110b(عملکردهای هوشیاری : غیر شامل  

  ) 147b(، عملکردهای روانی حرکتی )140b(توجه 
    
  ١٣٤٠b    ميزان خواب  
ی روزانـه    گیر در زمان مصرف شده در حالت خواب در دوره         عملکردهای ذهنی در      

   ساعته 24ی  یا دوره
  ١٣٤١b  شروع خواب  
  .گردد می عملکردهای ذهنی که موجب گذر بین بیداری و خواب     
      
  ١٣٤٢b  پايداري خواب  
  گردد می عملکردهای ذهنی که موجب پایداری در حالت خواب بودن     
      
  ١٣٤٣b  كيفيت خواب  
عملکردهای ذهنی که موجب خوابی طبیعی و رسیدن به حد مطلوب استراحت و                 

  .گردد می آرامش جسمی و ذهنی 
      
  ١٣٤٤b  ي خواب عملكردهاي درگير در دوره  
مـرتبط بـا     ((REM)عملکردهای ذهنی که موجب خواب با حرکت سریع چشم              

ی   بـه منزلـه   ( (NREM)همراه با رؤیا و خواب بدون حرکت سریع چـشم           ) رؤیا
) شـناختی یعنـی خـواب سـنتی         زمان کاهش یافته فعالیـت فیزیولـوژیکی و روان        

  .گردد می مشخص 
      
  ١٣٤٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي خواب  
      
  ١٣٤٩b   موارد نامشخص عملكردهاي خواب  

١٣٩b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي ذهني کلی  
  

  )١٤٠b-١٨٩b(عملكردهاي ذهني خاص 
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١٤٠b  عملكردهاي توجه  

برای ) درونی(ی داخلی   عملکردهای ذهنی خاص با تمرکز کردن برروی یک محرک خارجی یا تجربه             
  ی زمانی مورد نیاز دوره

عملکردهای حفظ توجه، تغییر توجه، تقسیم توجه، سهیم شـدن در توجـه، تمرکـز، حـواس                 : شامل  
  .پرتی

    
، عملکردهـای   )130b(، عملکردهـای انـرژی و انگیـزش         )110b (عملکردهای هوشیاری : غیر شامل   

، عملکردهـای   )147b(، عملکردهـای روانـی حرکتـی      )144b(، عملکردهای حافظـه     )134b(خواب  
  ) 156b(ادراکی

  
  ١٤٠٠b  حفظ توجه  
  .گردد  می عملکردهای ذهنی که موجب تمرکز در مدت زمان الزم    
      
  ١٤٠١b  تغيير توجه  
محـرک  از یک محـرک بـه   ) تمرکز دوباره(هنی که موجب بازتمرکزی   عملکرهای ذ     

  .گردد می  دیگر های
      
  ١٤٠٢b  تقسيم توجه  
زمـان    عمکلردهای ذهنی که اجازه تمرکز روی دو یا چند محـرک را بـه طـور هـم                     

  .دهد می 
      
  ١٤٠٣b  سهيم شدن در توجه  
  ک توسط دو یا چند نفر     موجب تمرکز روی یک محر    ) اجازه(عملکردهای ذهنی که        

  گردد، نظیر تمرکز کودک و فرد مراقب کودک روی یک اسباب بازی می
      
  ١٤٠٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي توجه  
      
  ١٤٠٩b   موارد نامشخص عملكردهاي توجه  
  

١٤٤b   عملكردهاي حافظه  
ت و یـاداوری آن در      اطالعـا ) انـدوختن (عملکردهای ذهنی خاصی که موجب ثبت و انبار نمـودن             

  .گردد می صورت نیاز 
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عملکردهای حافظه کوتاه و بلند مدت، حافظه فوری،حافظه نزدیک و دور اخیـر، فراخـوانی               : شامل  
یـاداوری و   ) فراخـوانی (حافظه، یاداوری، عملکردهای مـورد اسـتفاده در         ) بازیابی(حافظه، یاداوری 

  ای هیادگیری، نظیر فراموشی اسمی، انتخابی و تجزی
    
، عملکردهـای  )114b(، عملکردهـای درک موقعیـت       )110b(عملکردهـای هوشـیاری     : غیر شامل   

، عملکردهـای تفکـر     )156b(، عملکردهـای ادراکـی      )140b(، عملکردهای توجـه     )117b(هوشی  
)160b(        عملکردهای شناختی سطح باالتر مغـزی ،)164b(        عملکردهـای ذهنـی زبـان ،)167b( ،

  ).172b(عملکردهای محاسبه 
  
  ١٤٤٠b  ي كوتاه مدت حافظه  
 ثانیه کـه    30ی موقت، قابل گسستن به مدت         عملکردهای ذهنی که موجب حافظه        

  .گردد می ی بلند مدت، اطالعات موردنظر فراموش  در صورت عدم تحکیم در حافظه
      
  ١٤٤١b  ي بلند مدت حافظه  
مدت را  ی کوتاه    که حافظه  گردد   می  ای  عملکردهای ذهنی که موجب ساختار حافظه         

ی زندگینامـه شخـصی از    نمایـد و شـامل حافظـه     مـی  ی بلندمدت تبدیل به حافظه 
  .گردد  می ها های معنایی برای زبان و واقعیت رویدادهای گذشته و حافظه

      
  ١٤٤٢b  ياداوري حافظه  
      
در ) هاندوختـ (اطالعـات انبـار شـده     ) فراخـوانی (عملکردهای ذهنی خاص یاداوری         

  )رساندن آن به حوزه آگاهی(ها  ی آن ی بلندمدت و آگاهی مجدد درباره حافظه
      
  ١٤٤٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي حافظه  
      
  ١٤٤٩b   موارد نامشخص عملكردهاي حافظه  
  

١٤٧b  عملكردهاي روانی حركتي  
  .نماید  می ح بدن کنترلشناختی را در سط عملکردهای ذهنی خاصی که رویدادهای حرکتی و روان  
عملکردهای کنترل ذهنی حرکتی، نظیر عقب ماندگی ذهنی حرکتـی، هیجـان و تحریـک،               : شامل  

انتخاب وضعیت، کاتاتونی، منفی بافی، دوسوگرایی، پژواک رفتاری، پژواک کالم، کیفیـت عملکـرد              
  ذهنی حرکتی

    
، عملکردهـای  )114b(عیـت   ، عملکردهـای درک موق    )110b(عملکردهـای هوشـیاری     : غیر شامل   
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، عملکردهـای  )140b(عملکردهای توجـه  ) 130b(، عملکردهای انرژی و انگیزش     )117b(هوشی  
  ).176b(ی متوالی های پیچیده عملکردهای ذهنی حرکت) 167b(ذهنی زبان 

  
  ١٤٧٠b  كنترل روانی حركتي  
و شـامل   نمایـد      مـی   عملکردهای ذهنی که سرعت رفتار یا زمـان پاسـخ را تنظـیم                

باشند، نظیر گسیختگی کنترل که موجب بـروز          می  شناختی  های حرکتی و روان     جزء
آهـسته شـدن حرکـت و صـحبت کـردن، کـاهش             (مانـدگی روانـی حرکتـی         عقب

فعالیـت  (یا هیجان روانـی حرکتـی   ) و خود به خودی   ) ژست(های و اشارات      حرکت
اسخ به تنش درونی نظیـر،      رفتاری و شناختی افراطی، معموالً غیر مولد و غالباً در پ          

  .گردد  می )قراری انگشتان پا را بر زمین زدن، پیچاندن دست، تحریک یا بی
      
  ١٤٧١b  كيفيت عملكردهاي روانی حركتي  
عملکردهای ذهنی که موجب رفتار غیرکالمی با توالی مناسـب و ویژگـی اجـزایش                   

  گردد، نظیر هماهنگی دست و چشم، یا راه رفتن می
      
  ١٤٧٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي روانی حركتي  
      
  ١٤٧٩b   موارد نامشخص عملكردهاي روانی حركتي  
  

١٥٢b  عملكردهاي هيجاني  
  .گردد عملکردهای ذهنی خاص که با جزءهای احساسی و عاطفی فرایندهای ذهن، مرتبط می  
    
فه، غم، شـادی، عـشق، تـرس،        ی هیجان، عاط    عملکردهای متناسب هیجان، تنظیم و دامنه     : شامل  

  ثباتی هیجان، سطحی شدن عاطفه خشم، تنفر، تنش، اضطراب، شعف، اندوه، بی
    
  )130b(، عملکردهای انرژی و انگیزش )126b(عملکردهای خلقی و شخصیت : غیر شامل  

  
  ١٥٢٠ b  تناسب هيجان   
گـردد،    مـی   خوانی احساس یا عاطفه در موقعیـت          عملکردهای ذهنی که موجب هم        

  نظیر شادی هنگام دریافت خبر خوب
  ١٥٢١ b  تعديل  هيجان  
  .کنند می عملکردهای ذهنی که تجربه و نمایش عاطفه را کنترل     
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  ١٥٢٢ b  ي هيجان دامنه  
  عملکردهای ذهنی که موجـب طیـف تجربـه انگیختگـی عاطفـه یـا احـساسات را                     

  .گردد  می دی، ترس، خشمگردد، نظیر، عشق، تنفر، اضطراب، اندوه، شا می
      
  ١٥٢٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي هيجاني  
      
  ١٥٢٩b   موارد نامشخص عملكردهاي هيجاني  
  

١٥٦ b  عملكردهاي ادراكي  
   حسیمحرک هایعملکردهای ذهنی خاص تشخیص و تعبیر   
    
 Visuospatiapl)ایی عملکردهای شنیداری، بینایی، بویایی، چشایی، المسه و بینایی فض: شامل  

Perception)نظیر توهم یا خطای حسی ،  
    
 ،)114b(، عملکردهـــای درک موقعیـــت  )110b(عملکردهـــای هوشـــیاری  : غیـــر شـــامل   

، )198b(، عملکردهـای ذهنـی زبـان        )144b(، عملکردهـای حافظـه      )140b( عملکردهای توجه   
ــه آن      ــه بــــــ ــوارد مربوطــــــ ــایی و مــــــ ــای بینــــــ  ،)229b-210b(عملکردهــــــ

  ).279b-250b(، سایر عملکردهای حسی )249b-230b(کردهای شنوایی و دهلیزی  عمل
  
  ١٥٦٠ b  ادراك شنيداري  
 صوت، آهنگ صـوت، زیـر و بـم و سـایر             محرک های عملکردهای ذهنی درگیر در         

   صوتیمحرک های
  ١٥٦١ b  ادراك بينايي  
محـرک   سـایر    عملکردهای ذهنی درگیر در تمایز دادن بین شکل، انـدازه، رنـگ و                

   بیناییهای
  ١٥٦٢b  ادراك بويايي  
  عملکردهای ذهنی درگیر در تمیزدادن اختالف در بوها    
  ١٥٦٣b  ادراك چشايي  
 محـرک هـای   عملکردهای ذهنی درگیـر در تـشخص اخـتالف در چـشایی، نظیـر                   

  شیرین، ترش، شور و تلخ از طریق زبان
      
  ١٥٦٤b  ادراك المسه  
 بافت، نظیر زبـر یـا       محرک های گیر در تشخیص اختالف در      عملکردهای ذهنی در      

  نرم از طریق لمس
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  ١٥٦٥b  ادراك بينايي فضايي  
عملکردهای ذهنی درگیر در تـشخیص از طریـق رؤیـت وضـعیت نـسبی اشـیا در                      

  محیط یا نسبت به خودش
      
  ١٥٦٨b   موارد مشخص عملكردهاي ادراكي ساير  
      
  ١٥٦٩b  لكردهاي ادراكي موارد نامشخص عم  
  

١٦٠  b  عملكردهاي تفكر  
  های فکری ذهنی عملکردهای ذهنی خاص مرتبط با جزء  
    
عملکردهای تنظیم سرعت، شکل، کنترل و محتوای فکر، عملکردهـای فکـری هدفمنـد،              : شامل  

هدف، عملکردهای فکری منطقی نظیر فشار فکـری، پـرش افکـار، انـسداد      عملکردهای فکری بی 
اعمـال  ( پردازی، هذیان، وسواس فکری و اجباری         حاشیهتفکر،  تگی فکر، فکر مماسی     فکر، گسس 
  )وسواسی

    
، عملکردهـای روانـی     )144b(، عملکردهـای حافظـه      )117b(عملکردهـای هوشـی     : غیر شـامل    

، عملکردهــای شــناختی ســطح بــاالتر مغــزی )156b(، عملکردهــای ادراکــی )147b(حرکتــی 
)164b(بان ، عملکردهای ذهنی ز)167b( عملکردهای محاسبه ،)172b(  

      
  ١٦٠٠b  سرعت تفكر  
  گردد  می عملکردهای ذهنی که موجب سرعت فرایند فکر کردن    
  ١٦٠١b  شكل تفكر  
عملکردهای ذهنی که فرایند فکـر کـردن را از نظـر منطـق و ارتبـاط سـازماندهی                       

  .نمایند می
      
  سی و حاشیه پردازیهای تکرار فکری، فکر مما اختالل: شامل    
      
  ١٦٠٢b  محتواي تفكر  
عملکردهای ذهنی مشتمل بر افکاری که در زمـان حـال در فراینـد فکـر کـردن و                       

  .مفهوم سازی حاضر هستند
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  بها داده شده و جسمانی شده  ها ، عقیده بیش های هذیان  اختالل:شامل    
      
  ١٦٠٣b  كنترل تفكر  
کننده کنترل ارادی فکرکردن هستند و توسط شخص          عملکردهای ذهنی که تأمین       

  .شوند  می این گونه تشخیص داده 
      
  های نشخوار فکری، وسواس فکری، پراکندگی فکر و انتشار فکر اختالل: شامل    
  ١٦٠٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي تفكر  
      
  ١٦٠٩b   موارد نامشخص عملكردهاي تفكر  
    

١٦٤b   سطح باالتر مغزيعملكردهاي شناخت  
عملکردهای ذهنی خاص به ویژه مربوط به لب پیشانی مغز، شامل رفتارهـای هدفمنـد پیچیـده                   

پـذیری ذهنـی و       هـا، انعطـاف     ریـزی و اجـرا برنامـه        گیـری، تفکـر انتزاعـی، برنامـه         نظیر تـصمیم  
بـاً  باشـند، غال     مـی   هـایی مناسـب     این مورد که کـدام رفتارهـا در چـه موقعیـت             گیری در     تصمیم

  .شوند  می عملکردهای اجرایی نامیده
    
سـازی،   سـنجی، بیـنش و قـضاوت، مفهـوم     عملکردهای انتزاعی و سازماندهی افکار، زمـان      : شامل  

  پذیر شناختی  بندی و انعطاف طبقه
    
، عملکردهـای ذهنـی زبـان       )160b(، عملکردهای تفکـر     )144b(غیر شامل عملکردهای حافظه       

)167b(اسبه ، عملکردهای مح)172 b(  
    
  ١٦٤٠ b  افكار انتزاعي  
ها یا خصوصیات، خارج و متمایز از     ایجاد افکار عمومی، کیفیت     عملکردهای ذهنی       

  های واقعی ، اشیا خاص یا نمونه)محسوس(های غیرانتزاعی افتراق، واقعیت
  ١٦٤١ b  ريزي سازماندهي و برنامه  
سـازماندهی  ( کل، اسلوب کردن   هایی از   عملکردهای ذهنی هماهنگ نمودن بخش        

  ی روش عملیاتی یا اجرا ، عملکرد ذهنی درگیر در توسعه)کردن
      
  ١٦٤٢ b  زمان سنجي  
سازی رویدادها در توالی زمانی، اختـصاص مقـادیر           عملکردهای ذهنی برای مرتب       

  )ها ها و فعالیت پدیده(زمانی به رویدادها 
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  ١٦٤٣ b  پذيري شناختي انعطاف  
 ویژه درگیر    های ذهنی که به     لکردهای ذهنی تغییر راهبردها یا انتقال مجموعه      عم    

  .باشند  می حل مسئله
      
  ١٦٤٤ b  بينش  
  عملکردهای ذهنی آگاهی و درک خود و رفتار شخصی     
  ١٦٤٥ b  قضاوت  
هـای مختلـف، نظیـر        عملکردهای ذهنی درگیر در تمایز قائل شـدن بـین گزینـه               

  .باشند  می شکیل یک عقیده درگیرهایی که در ت آن
      
  ١٦٤٦ b  حل مشكل  
عملکردهای ذهنی، تشخیص، تحلیـل و ادغـام، ترکیـب اطالعـات نامتجـانس یـا                    

  متعارض درون یک راه حل به منظور حل مشکل
      
  ١٦٤٨ b   ساير موارد مشخص عملكردهاي شناخت سطح باالتر مغزي  
      
  ١٦٤٩ b  اخت سطح باالتر مغزي  موارد مشخص عملكردهاي شن  
    

١٦٧ b  عملكردهاي ذهني زبان  
  های زبان عملکردهای ذهنی خاص تشخیص و کاربرد عالئم، نمادها و سایر جزء  
    
عملکردهای پذیرش و رمزگشایی زبان گفتاری، نوشتاری یا سایر اشکال زبان نظیـر زبـان               : شامل  

سـایر اشـکال، عملکردهـای تـداخل زبـانی،          اشاره، عملکردهای بیان زبان گفتاری، نوشـتاری یـا          
 s`  و Broca`sهایی که درگیری آفازی حسی، حرکتی،   گفتاری و نوشتاری هماهنگ نظیر، آن

Wernickeو انتقالی دارند .  
    
، عملکردهـای ادراکـی     )144b(، عملکردهـای حافظـه      )140b(عملکردهـای توجـه     : غیر شـامل    

)156b(ــر ــای تفک ــزی   ، عملکر)160b(، عملکرده ــاالتر مغ ــطح ب ــناختی س ــای ش ، )164b(ده
 2، فصل )176b(ی متوالی     های پیچیده   ، عملکردهای ذهنی حرکت   )172b(عملکردهای محاسبه   

   عملکردهای صوت و گفتار3عملکردهای حسی و درد، فصل 
    
  1670b  پذیرش زبان  
یر های کالمی، نوشتاری یا سایر اشکال نظ      عملکردهای ذهنی خاص رمزگشایی پیام    
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  .ها زبان اشاره، کسب معانی آن
      
    16700b  پذیرش زبان گفتاری  
های کالمی بـه منظـور کـسب          عملکردهای ذهنی رمزگشایی پیام         

  ها  معانی آن
        
    16701b  پذیرش زبان نوشتاری  
های نوشتاری به منظور کـسب        عملکردهای ذهنی رمزگشایی پیام         

  ها معانی آن
        
    16702b  ش زبان اشارهپذیر  
هایی کـه از اشـارات        ها در زبان    عملکردهای ذهنی رمزگشایی پیام         

شـود، بـه       مـی   هـای اسـتفاده     ها و سایر حرکت     ایجاد شده با دست     
  ها منظور کسب معانی آن

        
    16708b   سایر موارد مشخص پذیرش زبان  
    16709b   موارد نامشخص پذیرش زبان  
      
  1671b  بیان زبان  
دار بـه صـورت گفتـاری،        هـای معنـی     ایجاد پیام   عملکردهای زبانی خاص الزم برای          

  نوشتاری، اشاره سایر اشکال زبان
      
    16710b  بیان زبان گفتاری  
  های کالمی بامعنا  ایجاد پیام عملکردهای ذهنی الزم برای      
        
    16711b  بیان زبان نوشتاری  
  های نوشتاری با معنا یجاد پیاما عملکردهای ذهنی الزم برای       
        
    16712b  بیان زبان اشاره  
هـایی    های بامعنا در زبان     ایجاد پیام   عملکردهای ذهنی الزم برای           

  هـای اسـتفاده     ها و سایر حرکت     ایجاد شده با دست     که از اشارات    
  .شود می

        
    16718b   سایر موارد مشخص بیان زبان  
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    16719b   نامشخص بیان زبان موارد  
      
  ١٦٧٢b   عملکردهای تداخل زبانی  
ایجـاد    عملکردهای ذهنی که ساختارهای معنایی، نمادی، دستوری و افکار را برای                

  .نماید می ها سازماندهی  های کالمی، نوشتاری یا سایر زبان پیام
  ١٦٧٨b   سایر موارد مشخص عملکردهای ذهنی زبان  
      
  1679b  شخص عملکردهای ذهنی زبان موارد نام  
    

١٧٢b  عملکردهای محاسبه  
  عملکردهای ذهنی خاص تعیین، تقریب و دستکاری نمادها و فرایندهای ریاضی   
    
های ریاضی ساده، عملکردهای عملیات ریاضـی         عملکردهای جمع، تفریق و سایر محاسبه     : شامل  

  پیچیده
    
، b)160(های تفکر  ، عملکرد)144b(دهای حافظه ، عملکر)140b(عملکردهای توجه : غیر شامل  

  ) b 167(، عملکردهای ذهنی زبان b) 164(عملکردهای شناختی سطح باالتر مغزی 
    
  1720b  محاسبه ساده  
  عملکردهای ذهنی محاسبه با اعداد، نظیر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم    
  1721b  محاسبه پیچیده  
های  های ریاضی، برگردان فرمول المی به روشعملکردهای ذهنی برگردان مسائل ک    

  های عددی پیچیده های ریاضی و سایر دستکاری ریاضی به روش
  1728b   سایر موارد مشخص عملکردهای محاسبه  
      
  1729b   موارد نامشخص عملکردهای محاسبه  
    

176b  های پیچیده متوالی عملکرد ذهنی حرکت  
   هدفمند  های ی پیچیده، حرکت اهنگ کنندهعملکردهای ذهنی خاص متوالی و هم  
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پوشـیدن  ). ideomotor(هایی نظیر خیال اندیشی، فکری حرکتی         اختالهایی در فعالیت  : شامل  
   حرکتی چشم و گفتاری1لباس،  آپراکسی

    
 164(، عملکردهای شناختی سطح باالتر مغـزی  )147b(عملکردهای روانی حرکتی : غیر شامل  

b( ردهای مربوط به عصبی اسکلتی و حرکت عملک7، فصل  
١٨٠  b  عملكردهاي آگاهي فرد نسبت به  خود و زمان  

  عملکردهای ذهنی خاص مرتبط با آگاهی از هویت، بدن، موقعیت در محیط واقعی فرد و زمان  
    
  عملکردهای آگاهی به خود، تصویر بدن و زمان: شامل  
  ١٨٠٠ b  آگاهي به خود  
خاص آگاه بودن از هویت شخصی و موقعیت خـود در محـیط           عملکردهای ذهنی       

  واقعی اطراف شخص  
      
  هایی نظیر زوال شخصیت و مسخ واقعیت اختالل: شامل    
      
  ١٨٠١ b  تصوير بدن  
  عملکردهای ذهنی خاص مربوط به بازنمایی و آگاهی فرد از بدنش    
      
  چاق یا الغر شدنهایی نظیر اندام خیالی و احساس خیلی  آسیب: شامل    
      
  ١٨٠٢ b  آگاهي به  زمان  
  عملکردهای ذهنی خاص تجارب غیرذهنی مربوط به طول و گذر زمان     
      
  déjà vu(3 ( و دژا وو 2)jmais vu (هایی نظیر ژامه وو  اختالل: شامل    
      
  ١٨٠٨ b   ساير موارد مشخص عملكردهاي آگاهي فرد نسبت به  خود و زمان 
      
  ١٨٠٩ b   موارد نامشخص عملكردهاي آگاهي فرد نسبت به  خود و زمان  
    

١٨٩  b   ساير موارد مشخص و موارد نامشخص عملكردهاي ذهني خاص  
________________________________________________________ 

 )اختالل در توانایی در انجام حرکات مورد نظر (apraxia ـ١
هـای تموپـورال دیـده        که بیشتر در صـرع    . کند  می) ناآشنایی(ـ اختالل به صورت این که شخص در مکان آشنا احساس غریبی           2

 "هرگز ندیده است"معنی این کلمه در زبان فرانسه عبارت است .  شود می
 .کند که چندین بار آن مکان را تجربه کرده است ـ اختالل به صورت این که شخص در مکان احساس می 3
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١٩٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي ذهني  

    
١٩٩ b  موارد نامشخص عملكردهاي ذهني  

  
   ٢فصل 

  عملكردهاي حسي و درد
  .است  بینایی، شنوایی، چشایی و غیره و حس دردیها ی حس مربوط به عملکردهالاین فص

  
  )b ٢١٠ -b ٢٢٩(عملكردهاي ديدن و موارد مربوط به آن 

  
٢١٠ b   عملكردهاي بينايي  

دهـی و رنـگ    کل، انـدازه، شـکل  عملکردهای حسی مرتبط با احساس وجود نور و حس نمودن شـ           
   بیناییهای محرک

    
میدان بینایی، کیفیـت دیـد، دیـد تـک چـشمی و               ی، عملکردهای   عملکردهای حدت بینای  : شامل  

هایی نظیر نزدیک بینی، دوربینـی، آستیگماتیـسم، نیمـه     دوچشمی، کیفیت تصویر بینایی، اختالل   
مرکـزی و   ) نقطه کور (، اسکوتوم   )بینایی کانونی (، کوررنگی، دید تونلی     )نابینایی یک سویه  (کوری  

   تطابق نسبت به نورمحیطی، دوبینی، شب کوری و قابلیت
    
  b) 156(عملکردهای ادراکی : غیر شامل  
    
  ٢١٠٠b  عملكردهاي حدت بينايي  
عملکردهای بینایی احساس شکل و حدفاصل، با استفاده از یک یاهر دوچشم، برای          

  دید دور و نزدیک
      
    ٢١٠٠٠ b  حدت ديد دور دو چشمي  
 با اسـتفاده از هـر       عملکردهای بینایی احساس شکل و حدفاصل،           

  دو چشم، برای اشیای دور از چشم
        
    ٢١٠٠١ b  حدت ديد دور يك چشمي  
عملکردهای بینایی احساس شکل و حدفاصل، با استفاده از یـک                 

  چشم، برای اشیای دور از چشم
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    ٢١٠٠٢ b  حدت ديد نزديك دو چشمي  
ده از هـر    عملکردهای بینایی احساس شکل و حدفاصل، با اسـتفا              

  دو چشم، برای اشیای نزدیک به چشم
        
    ٢١٠٠٣ b  حدت ديد نزديك يك چشمي  
عملکردهای بینایی احساس شکل و حد فاصل، فقط با استفاده از       

  چشم راست یا چپ برای اشیای نزدیک به چشم
    ٢١٠٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي حدت بينايي  
    ٢١٠٠٩ b  هاي حدت بيناييموارد نامشخص عملكرد  
    
  ٢١٠١ b   ميدان ديد عملكردهاي  
) ثابـت (تواند با تثبیت نگاه خیره      می  عملکردهای بینایی مربوط به تمام محیطی که            

  دیده شود
      
، )نقطـه کـور   (، اسـکوتوم    )بینـایی کـانونی   (هایی نظیـر دیـد تـونلی          اختالل: شامل    

  اختالالت بینایی و قطع بینایی یک چشم
      
  ٢١٠٢ b  كيفيت ديد   
عملکردهای بینایی درگیـر بـا حـساسیت نـسبت بـه نـور، دیـد رنـگ، حـساسیت                        

  و کیفیت کلی تصویر) کنتراست(قیاسی
      
    ٢١٠٢٠ b  حساسيت نور  
نـور  (عمکلردهای بینایی در حـس نمـودن کمتـرین مقـدار نـور                    

  )اختالف نور(و اختالف کمینه در شدت ) مینیموم(کمینه 
        
هایی نظیر شب کوری      عملکردهای تطابق تاریکی، اختالل   : املش      

) فتـو فوبیـا   (و نـور هراسـی    ) کاهش حـساسیت نـسبت بـه نـور        (
  )افزایش حساسیت نسبت به نور(

        
    ٢١٠٢١ b  ديد رنگ  
  ها ی رنگ عملکردهای بینایی افتراق و مقایسه      
        
    ٢١٠٢٢ b  کنتراست(حساسيت قياسي(  
مینـیمم    ایی تفکیـک شـکل از زمینـه، در مقـدار          عملکردهای بین       

  روشنایی مورد نیاز
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    ٢١٠٢٣ b  كيفيت تصوير بينايي  
  عملکردهای بینایی شامل کیفیت تصویر      
        
هایی نظیر دیدن نورهای پراکنـده، تغییـر کیفیـت           اختالل: شامل      

، پیچیدگی تصویر و دیدن ستارگان یا       )ای  شناور یا شبکه  (تصویر  
  ها جرقه

    ٢١٠٢٨b   ساير موارد مشخص كيفيت ديد  
        
    ٢١٠٢٩b   موارد نامشخص كيفيت ديد  
      
  ٢١٠٨ b   ساير موارد مشخص عملكردهاي بينايي  
  ٢١٠٩ b   موارد نامشخص عملكردهاي بينايي  
  

٢١٥  b  عملكردهاي ساختارهاي متصل به چشم  
  .نمایند می بینایی را تسهیل   عملکردهای ساختاری درون و اطراف چشم که عملکردهای   
    
هـای    ها خارجی چشم، شامل حرکت      ها داخلی چشم، پلک چشم، عضله       عملکردهای عضله : شامل  

هـایی نظیـر    های ردیابی و تثبیت چشم، غدد اشـکی، تطـابق، مردمکـی، اخـتالل     ارادی و حرکت  
  )افتادگی پلک(نیستاگموس، گزوفتالمی و پتوزیس

    
 عملکردهای عصبی عضالنی استخوانی و مربوط       7، فصل   )210b(ای بینایی   عملکرده: غیر شامل   

  به حرکت
    
  ٢١٥٠b  ها داخلي چشم عملكردهاي عضله  
هـا داخـل چـشم، نظیـر عنبیـه کـه شـکل، انـدازه مردمـک و                    عملکردهای عضله     

  .نماید  می های چشم را تعدیل عدسی
      
  عملکردهای تطابق، بازتاب مردمکی: شامل    
      
  ٢١٥١ b  عملكردهاي پلك چشم  
  عملکردهای پلک چشم نظیر بازتاب حفاظتی    
  ٢١٥٢b  ها خارجي چشم عملكردهاي عضله  
های مختلف و تعقیب شی در  های که برای نگاه کردن در جهت عملکردهای عضله    
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میدان دید، برای انجام حرکات جهشی برای گـرفتن یـک هـدف               حال حرکت در    
  می گیرند ن چشم مورد استفاده قرارمتحرک و تثبیت نمود

  نیستاگموس، همکاری هر دو چشم:  شامل    
      
  ٢١٥٣b  عملكردهاي غدد اشكي  
  عملکردهای غدد و مجاری اشک    
  ٢١٥٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي ساختارهاي متصل به چشم  
      
  ٢١٥٩b   موارد نامشخص عملكردهاي ساختارهاي متصل به چشم  
    

٢٢٠b  هاي مربوط به چشم و ساختارهاي مجاور سح  
    
  های مربوطه های خستگی، خشکی و خارش چشم و حس حس  
    
های فشار پشت چشم، چیزی در چشم، کشش چشم، سوختگی در چـشم، تحریـک                حس: شامل  

  چشم
    
  )280b(حس درد : غیر شامل  
    

٢٢٩b  ساير موارد مشخص و  نامشخص عملكردهاي بينايي و مربوطه   
    

  )b ٢٣٠-b ٢٤٩(عملكردهاي شنوايي و دهليزي 
    

٢٣٠  b  عملكردهاي شنوايي  
عملکردهای حسی مرتبط با احساس وجود اصـوات و تـشخیص محـل آن، زیـر و بـم، بلنـدی و                        

  کیفیت صدا
    
عملکردهای شنوایی، افتراق شنیداری، تعیین محل منبع صدا، برتری طرفی صـدا، تمـایز              : شامل  

  هایی نظیر ناشنوایی، افت شنوایی و اختالل شنوایی سیبگفتاری، آ
    
  )b 167(و عملکردهای ذهنی زبان ) b 156(عملکردهای ادراکی : غیر شامل  
  ٢٣٠٠ b  كشف صدا  
  عملکردهای حسی مرتبط با احساس وجود صداها    
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  ٢٣٠١b  افتراق صدا  
ز در ترکیب، تفکیک و     عملکردهای حسی مربوط به افتراق وجود صدا، شامل تمای            

  تلفیق صدای زمینه و دوگوشی
      
 

  ٢٣٠٢ b  تعيين محل منبع صدا  
  عملکردهای حسی مربوط به تعیین محل منبع صدا    
      
  ٢٣٠٣ b  برتري طرفي صدا  
این کـه صـدا از      (عملکردهای حسی مربوط به تعیین جهت صدا از چپ یا راست                

  )آید می سمت چپ یا راست 
      
  ٢٣٠٤ b  تمايز گفتار  
  عملکردهای حسی مربوط به تعیین گویش گفتاری و تمایز آن از سایر صداها     
      
  ٢٣٠٨ b   ساير موارد مشخص عملكردهاي شنوايي  
      
  ٢٣٠٩ b   موارد نامشخص عملكردهاي شنوايي  
    

٢٣٥ b  ١ )وستيبوالر(عملكردهاي دهليزي  
  ، تعادل و حرکتعملکردهای حسی گوش داخلی مربوط به موقعیت  
    
  عملکردهای وضعیت و حس وضعی، عملکرد تعادل بدن و حرکت: شامل  
    
  )240b(حس مربوط به شنوایی و عملکردهای دهلیزی : غیر شامل  
    
  ٢٣٥٠ b  عملكرد دهليزي وضعيت  
  عملکردهای حسی گوش داخلی مربوط به تعیین وضعیت بدن    
      
  ٢٣٥١ b  عملكرد دهليزي تعادل  
  عملکردهای حسی گوش داخلی مربوط به تعیین تعادل بدن    

________________________________________________________ 
 Vestibular ـ١
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  ٢٣٥٢ b  عملكرد دهليزي حركت  
عملکردهای حسی گوش داخلی مربوط به تعیین حرکت بدن، از جملـه جهـت و                   

  سرعت
      
  ٢٣٥٨ b  عملكردهاي دهليزي، ساير موارد مشخص  
  ٢٣٥٩ b  عملكردهاي دهليزي، موارد نامشخص  
    

٢٤٠  b  وستيبوالر(ي مربوط به شنوايي و عملكرد دهليزيها حس(  
  3 و سرگیجه2، افتادن، وزوزگوش1)منگی(های گیجی حس  
ها، تحریک در گوش، فشار گوشی، تهوع مربوط به منگی بـا              های زنگ زدن در گوش      حس: شامل  

  سرگیجه 
    
  ) 280b(، حس درد )236b) (وستیبوالر(عملکردهای دهلیزی: غیر شامل  
    
  ٢٤٠٠ b  ها يا وزوزگوش زنگ زدن در گوش  
احساس شنیدن صدای ریزش بـا فرکـانس پـایین، صـدای هـیس یـا زنـگ زدن                       

  درگوش
      
  ٢٤٠١ b  منگي  

احساس حرکت چرخشی نسبت به خود یا محیط خود، احساس چرخیـدن، تـاب                 
  خوردن یا کج شدن 

      
  ٢٤٠٢ b  حس افتادن  
  حس رها کردن و افتادن    
      
  ٢٤٠٣ b   تهوع همراه با منگي يا سرگيجه  
  .گردد  می  میل به استفراغ کردنی که از منگی یا سرگیجه حاصل حس    
      
  ٢٤٠٤ b  تحريك در گوش  

________________________________________________________ 
 Dizziness ـ١
 Tinnitus ـ2
 Vertigo ـ3
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  های مشابه در گوش حس خارش یا سایر حس    
      
  ٢٤٠٥b  فشار گوشي  
  حس فشار در گوش    
  ٢٤٠٨ b  كرد دهليزيهاي مربوط به شنوايي و عمل ساير موارد مشخص حس  
      
  ٢٤٠٩b  هاي مربوط به شنوايي و عملكرد دهليزي موارد نامشخص حس  
    

٢٤٩ b                ساير مـوارد مـشخص و نامـشخص عملكردهـاي شـنوايي و دهليـزي 
  ) وستيبوالر(

  
  )b ٢٥٠- b ٢٧٩(ساير عملكردهاي حسي 

  
٢٥٠ b  عملكرد چشايي  

  عملکردهای حسی کیفیت و تلخی، شیرینی، ترشی و شوری  
    
هایی نظیر فقدان حس ذائقه و چشیدن یا کاهش احساس  عملکردهای چشایی، آسیب: شامل  

  چشایی
    

٢٥٥ b  عملكرد بويايي  
  عملکردهای حسی شامه و بو  
    
  هایی نظیر فقدان و کاهش حس بو   عملکردهای بویایی، آسیب: شامل  
    

٢٦٠  b  عملكرد حس عمقي  
  های بدن خشعملکردهای حسی وضعیت نسبی ب  
    
  ها عملکردهای احساس حالت و توانایی احساس حرکت عضله: شامل  
    
ها و حرکت  های مربوط به عملکردهای عضله ، حس)235b(عملکردهای دهلیزی : غیر شامل  

)780 b(  
    

٢٦٥  b  عملكرد المسه  
  ها عملکردهای حسی سطوح و بافت یا کیفیت آن  
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هایی نظیر کرختی، بی حسی، خارش، پارستزی و   لمس، آسیبعملکردهای لمس، حس: شامل  

  افزایش حساسیت لمسی
    
  )270b(های  حرکعملکردهای حسی مربوط به حرارت و سایر  م: غیر شامل  
    
 

٢٧٠  b   محرك هاعملكرد حسي مربوط به حرارت و ساير   
  ده و مضر آزاردهنمحرک های، فشار و )لرزش(عملکردهای حسی حرارت، حس ارتعاش  

حساس بودن نسبت به حرارت، ارتعاش، تکان دادن یا نوسان، فشار سطحی، فشار عمقی،              : شامل  
   آزاردهنده و مضرمحرک هایحس سوختن یا  

  b) 280(، حس درد b) 265(عملکردهای المسه : غیر شامل  
    
  ٢٧٠٠b  ي حرارت حساسيت نسبت به درجه  
  عملکردهای حسی سرما و گرما    
      
  ٢٧٠١ b  حساسيت نسبت به ارتعاش  
  عملکردهای حسی تکان دادن یا نوسان    
      
  ٢٧٠٢ b  حساسيت نسبت به فشار  
  عملکردهای حسی فشار بر روی پوست    
      

هایی نظیر حساسیت نسبت به لمس، کرختی، کاهش حساسیت  آسیب: شامل    
  و حس خارش ) سوزش(حسی، حساسیت شدید حسی، پارستزی

      
  ٢٧٠٣ b    آزاردهنده و مضرمحرك هايحساسيت نسبت به   
  ندی حس ناخوشاای درد آور یعملکرد های حس    
      

    
، )hypalgesia(هـایی نظیـر کـاهش حـساسیت نـسبت بـه درد                آسـیب : شامل

فقــدان کامــل حــساسیت ).  allodynia(، آلــودین )hyperpathia(هیپرپــاتی 
  )anesthesia dolorosa(نسبت درد و آنستزی دولوروزا

      

  ٢٧٠٨ b               ساير موارد مشخص عملكردهاي حسي مربوط به حـرارت و سـاير
   محرك ها
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  ٢٧٠٩ b                موارد نامشخص عملكردهاي حـسي مربـوط بـه حـرارت و سـاير
  محرك ها

    
٢٧٩ b   ساير موارد مشخص و نامشخص ساير عملكردهاي حسي  
  )٢٨٠b- ٢٨٩b(درد 
٢٨٠b    حس درد  

  اکی از آسیب بالقوه یا واقعی بخشی از ساختار بدن حس ناخوشایند ح  
    

  
های درد عمومی یا موضعی، در یـک یـا چنـدین بخـش بـدن، درد در یـک درمـاتوم                        حس: شامل

آور، درد سـوراخ      ، درد خنجری، درد سوزشی، درد شدید، درد کسالت        )تقسیم بندی حسی پوست   (
  حساسیت به درد و افزایش حساسیت به دردهایی نظیر، درد عضالنی، فقدان کامل  کننده، اختالل

    
  ٢٨٠٠b  درد عمومي  

حس ناخوشایند حاکی از آسیب بالقوه یا واقعی در بخشی از سـاختار بـدن کـه در                      
  .گردد می همه جا یا سراسر بدن حس 

      
  ٢٨٠١b   درد در بخشي از بدن  

ار بدن که در حس ناخوشایند حاکی از آسیب بالقوه یا واقعی در بخشی از ساخت    
  .گردد می هایی از بدن حس  بخش خاصی، یا بخش

      
    ٢٨٠١٠b  درد در سر و گردن  

حس ناخوشایند حاکی از آسیب بـالقوه یـا واقعـی در بخـشی از                     
  .گردد می ساختار بدن که در سر یا گردن حس 

        
    ٢٨٠١١b  درد در سينه  

 در بخـشی از     حس ناخوشایند حاکی از آسیب بـالقوه یـا واقعـی                
  .گردد می ساختار بدن که در قفسه سینه حس 

        
    ٢٨٠١٢b  درد در معده يا شكم  

حس ناخوشایند حاکی از آسیب بـالقوه یـا واقعـی در بخـشی از                     
  .گردد  می ساختار بدن که در معده یا شکم حس

        
   لگنهیدرد درناح :شامل      
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    ٢٨٠١٣b  درد در پشت  

ند حاکی از آسیب بـالقوه یـا واقعـی در بخـشی از              حس ناخوشای       
  .گردد  می ساختار بدن که در پشت حس

        
  ی تحتانی کمر درد در تنه، درد ناحیه: شامل      
    ٢٨٠١٤b  درد در اندام فوقاني  

      
حس ناخوشایند حاکی از آسیب بـالقوه یـا واقعـی در بخـشی از               

هـا     از جمله دسـت    ساختار بدن که در یک یا هر دو اندام فوقانی،         
  .گردد  می حس

    ٢٨٠١٥b   درد در اندام تحتاني  

      
حس ناخوشایند حاکی از آسیب بـالقوه یـا واقعـی در بخـشی از               
  ساختار بدن که در یک یا هر دو اندام تحتانی، از جمله پاها حس

  .گردد می
        
    ٢٨٠١٦b  درد در مفاصل  

      
قعـی در بخـشی از      حس ناخوشایند حاکی از آسیب بـالقوه یـا وا         

ساختار بدن که در یک یا چند مفصل از جمله مفاصل کوچک و             
  .گردد  می بزرگ حس

        
  درد مفصل ران، درد در شانه: شامل      
        
    ٢٨٠١٨ b   ساير موارد مشخص درد در بخشي از بدن  
        
    ٢٨٠١٩ b   موارد نامشخص درد در بخشي از بدن  
      
  ٢٨٠٢ b  متعدد بدنهاي  درد در بخش  

 حس ناخوشایند حاکی از آسیب بالقوه یا واقعی در بخشی از ساختار بـدن کـه در                     
  .گردد  می چند بخش از بدن حس

  ٢٨٠٣b  دردهاي انتشاري در درماتوم  

حس ناخوشایند حاکی از آسیب بالقوه یا واقعی در بخشی از سـاختار بـدن کـه در                      
  .گردد می شود، حس  می ی تعصیب ی عصب نواحی از پوست که توسط همان ریشه

  ٢٨٠٤b  درد انتشاري در يك قسمت يا  ناحيه  

    
حس ناخوشایند حاکی از آسیب بالقوه یا واقعی در بخشی از سـاختار بـدن کـه در                  

های مختلف بدن توسط همـان        چند بخش از بدن که در نواحی از پوست در بخش          
  .گردد  می شود، حس ی عصبی مختلف تعصیب نمی ریشه
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٢٨٩b   ساير موارد مشخص و نامشخص حس درد  

    
٢٩٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي حسي و درد  

    
٢٩٩b   موارد نامشخص عملكردهاي حسي و درد  

  
  

   ٣فصل 
  عملكردهاي صوت و گفتار

  .این فصل در مورد عملکردهای تولید اصوات و گفتار است
  

٣١٠  b  عملكردهاي صوتي  
  لید صداهای مختلف با عبور هوا از طریق حنجره عملکردهای تو  
    
عملکردهای تولید و کیفیت صدا، عملکردهای فرایند تولید صدا، زیر و بمی، بلندی و سـایر                : شامل  

، خـش   )اختالل در صـدا   = آوا پریشی  (2، دیسفونی 1هایی نظیر بی صدایی     های صدا، اختالل    کیفیت
  .5الیتی، هیپوناز4، هیپرنازالیتی3دار بودن صدا

    
  ) 320b(، عملکردهای تولیدی )167b(عملکردهای ذهنی زبان : غیر شامل  
    
  ٣١٠٠ b  توليد صدا  
هـا اطـراف     ایجاد شده از طریق هماهنگی حنجره و عضله         عملکردهای تولید اصوات        

  .باشد آن همراه  با دستگاه تنفسی می
      
ــامل     ــد : شـ ــای فراینـ ــدا   عملکردهـ ــاد صـ ــری( ایجـ ــیب  )آواگـ ــدی، آسـ ، بلنـ

  )آفونی(صدایی بی
  ٣١٠١ b  كيفيت صدا  

________________________________________________________ 
 Aphonia ـ١
 Dysphonia ـ2
  Hoarseness ـ3
 Hypernasality ـ4
 Hyponasality ـ5
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 های صدا از جمله زیر و بمی، تشدید و سایر خصوصیات  عملکردهای تولید مشخصه    
هــایی نظــر هیپرنــازالیتی،  عملکردهــای زیــر و بــم بــاال یــا پــایین، آســیب: شــامل    

  خـش دار بـودن صـدا، یـا           ،)اختالل در صـدا   = آوا پریشی   (هیپونازالیتی، دیسفونی 
  1صدا) زمختی(خشکی

      
  ٣١٠٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي صوتي  
      
  ٣١٠٩b   موارد  نامشخص عملكردهاي صوتي  
    

٣٢٠b  عملكردهاي توليدي  
  عملکردهای تولید اصوات گفتاری  
  ،2ها، نارساگویی عضوی،  آتاکسی  اسپاستیک عملکردهای تلفظ، تولید واج: شامل  

  )  زبان پریشى گفتارى ( 4، فقدان تلفظ3)فالسید( دیزآرتری شل 
    
  b) 310(، عملکردهای صوتی b) 167(عملکردهای ذهنی زبان : غیر شامل  
    

٣٣٠b  رواني و آهنگ  عملكردهاي گفتاري  
  عملکردهای تولید جریان و روانی گفتار  
گفتـار  )علم عروض و بدیع (تار، پروزدی   ، سرعت و توان گف    )ریتم(عملکردهای روانی، آهنگ    : شامل  

  )غیرطبیعی(هایی نظیر لکنت، بریده گویی، گفتار کند و سریع و لهجه، اختالل
، عملکردهـای تولیـدی     )310b(، عملکردهای صـوتی     )167b(عملکردهای ذهنی زبان    : غیر شامل   

)320 (b  
  ٣٣٠٠b  رواني گفتار  
  نقطععملکردهای تولید جریان گفتار یکنواخت، نام    
      
هـایی نظیـر لکنـت زبـان،          ، اخـتالل  )متـصل (عملکردهای گفتار یکنواخـت     : شامل    

هایی از کلمات و      ، تکرار صداها، کلمات یا بخش      گفتار گویی، تندگویی، ناروانی    بریده
  .های نامنظم در گفتار بریدگی

      
  ٣٣٠١ b  آهنگ گفتار  
  ر در گفتارعملکردهای الگوهای تعدیل شده، الگوی سرعت و فشا    

________________________________________________________ 
 Harshness ـ1
 Spastic ataxia ـ٢
 Falccid dysarthria ـ٣
 Anarthria ـ٤
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  ای یا تکراری گفتار هایی نظیر وزن کلیشه اختالل: شامل    
      
  ٣٣٠٢ b  سرعت گفتار  
  عملکردهای میزان سرعت تولید صدای گفتار    
  هایی نظیر کندی گفتار و  سرعت گفتار اختالل: شامل    
  ٣٣٠٣ b  توان گفتار  
  عملکردهای تعدیل الگوهای زیر و بم در گفتار    
هـایی نظیـر      گفتار، آهنگ، توان گفتار، اخـتالل     )علم عروض و بدیع   (پروزدی  : ملشا    

  گفتار یکنواخت
  ٣٣٠٨ b   ساير موارد مشخص رواني و آهنگ عملكردهاي گفتاري  
      
  ٣٣٠٩ b   موارد نامشخص رواني و آهنگ عملكردهاي گفتاري  
    

٣٤٠b   جايگزين(عملكردهاي صداسازي متناوب(  
  )آواگری(های آوایی  ید دیگر روشعملکردهای تول  
    
خوانی، سرود خوانی، صداهای نامفهوم و        ها و طیف اصوات، نظیر آوازه       عملکردهای تولید نت  : شامل  

  زمزمه، فریاد بلند و جیغ زدن
    
، عملکردهـای تولیـدی    )310(، عملکردهـای صـوتی      )167b(عملکردهای ذهنی زبـان     : غیر شامل   

)320b(ملکردهای گفتاری ، روانی و آهنگ ع)330b (  
    
  ٣٤٠٠b  ها توليد نت  
 عملکردهای تولید اصوات آوایی آهنگین   
      
پایداری، تعدیل و پایان دادن تولید آوایی تکی یا متصل بـا تغییـر در زیـر و              : شامل    

  بم، آواز خوانی، زمزمه و سرود خوانی
      
  ٣٤٠١b  ايجاد طيف اصوات  
   گوناگونعملکردهای تولید آواهای    
      
  در کودکان) غان و غون(عملکردهای زمزمه : شامل    
      
  ٣٤٠٨b   جايگزين(ساير موارد مشخص عملكردهاي صداسازي متناوب (  
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  ٣٤٠٩b   جايگزين(موارد نامشخص عملكردهاي صداسازي متناوب (  
    

٣٩٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي صوت و گفتار  
    

٣٩٩b  ملكردهاي صوت و گفتار موارد نامشخص ع  
  

   ٤فصل 
  ايمني هاي قلبي عروقي، تنفسي و عملكردهاي خوني،  عملكردهاي دستگاه

، )عملکردهـای قلـب و عـروق خـونی        (های قلبـی عروقـی        این فصل مربوط است به عملکردهای درگیر، دستگاه       
عملکردهـای تـنفس و   ( تنفـسی  و دستگاه) ایمنی عملکردهای تولید خون و     (ایمنی    شناسی و     های خون   دستگاه

  )استقامت ورزش
  

  )b ٤١٠ -b ٤٢٩(عملكردهاي دستگاه قلبي عروقي 
  

٤١٠ b   عملكردهاي قلب  
  عملکردهای پمپاژ خون به مقادیر و فشار خون کافی یا مورد نیاز در سراسر بدن   
    
هـا،   هـا بطـن   و بـازده قلـب، نیـروی انقبـاض عـضله     ) آهنگ(عملکرد ضربان قلب، ریتم    : شامل  

) حرکـت (های قلب، پمپاژ خون از طریق گـردش خـون ریـوی، دینامیـک               عملکردهای دریچه 
، )کاردیومیوپـاتی (ها قلب     هایی نظیر ناتوانی قلب، اختالالت عضله       گردش خون به قلب اختالل    

تاکیکـاردی و   (ی قلب، نارسایی عروق کرونـر، افـزایش و کـاهش ضـربانات قلـب                  التهاب عضله 
  و ضربان قلب نامنظم) یبرادی کارد

    
ــامل    ــر ش ــونی   : غی ــروق خ ــای ع ــون   )415b(عملکرده ــشار خ ــای ف  ،)420b(، عملکرده

  )455b( عملکردهای تمرینات استقامتی 
    
  ٤١٠٠ b   ضربان قلب  
  گردد می عملکردهای مربوط به تعداد دفعاتی که قلب در هر دقیقه منقبض     
یـا خیلـی کنـد      ) تاکیکـاردی (سـریع   هایی نظیر ضـربان خیلـی         اختالل: شامل    

  قلب) برادکاردی(
      
  ٤١٠١ b   قلب) آهنگ(ريتم  
  عملکردهای مربوط به نظم ضربان قلب    
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  )ضربان نامنظم قلب(هایی نظیر آریتمی  اختالل: شامل    
      
  ٤١٠٢  b  ها بطني نيروي انقباص عضله  
هـا بطنـی در هـر         هعملکردهای مربوط به مقدار خون پمپاژ شده توسـط عـضل              

  ضربان
      
  ی قلبی هایی نظیر کاهش بازده شامل اختالل    
  ٤١٠٣ b  رساني به قلب  خون  
  ها قلب عملکردهای مربوط به حجم خون قابل دسترس عضله    
      
  هایی نظیر کمبود خون عروق کرونر اختالل: شامل    
  ٤١٠٨ b   سايرموارد مشخص عملكردهاي قلب  
      
  ٤١٠٩ b  د نامشخص عملكردهاي قلب موار  
    

٤١٥ b  عملكردهاي عروق خون  
  عملکردهای انتقال خون به سراسر بدن  
    
، )هـا   های رگ   کنترل انقباض (ها، عملکرد وازموتور      ها و ریه    عملکردهای شرایین، مویرگ  : شامل  

هـایی    هـا، اخـتالل     ها و ریـه     ها، عملکردهای دریچه    ها و ریه    عملکردهای شرایین ریوی، مویرگ   
نظیــر انــسداد یــا  تنگــی شــرایین، آترواســکلروزیس، آرتریواســکلروزیس، ترومبوآمبولیــسم و  

  های واریسی ورید
    
، عملکردهای دسـتگاه    )420b(، عملکردهای فشار خون     )410b(عملکردهای قلب   : غیر شامل   

  )455b(، عملکردهای تمرینات استقامتی )430b(خونی 
    
  ٤١٥٠b  ي شرايينعملكردها  
  عملکردهای مربوط به جریان خون در شرایین    
      
های نظیر اتـساع شـریانی، تنگـی شـریانی، ماننـد لگـنش متنـاوب           آسیب: شامل    

)Intermittent Claudication( 
      
  ٤١٥١b  ها عملكردهاي مويرگ  
  ها  در مویرگنعملکردهای مربوط به جریان خو    
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  ٤١٥٢b  ها عملكردهای وريد  
  های وریدها  عملکردهای مربوط به جریان خون در وریدها و عملکرد دریچه    
      
ها  هایی نظیر اتساع وریدی، تنگی وریدی، نارسایی در بستن دریچه  اختالل: شامل    

  نظیر واریس 
  
  
 

  ٤١٥٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي عروق خوني  
      
  ٤١٥٩b   موارد نامشخص عملكردهاي عروق خوني  
    

٤٢٠b  عملكردهاي فشار خون   
  عملکردهای حفظ فشار خون در شرایین  
    
هـایی    عملکردهای حفظ فشار خون در شرایین، افزایش یا کاهش فـشار خـون، آسـیب              : شامل  

  نظیر کاهش فشار خون، افزایش فشار خون و کاهش خون وضعیتی 
  ،)415b(، عملکردهای عروق خون )410b(عملکردهای قلب : غیر شامل  

  )455b( عملکردهای تمرینات استقامتی 
      
  ٤٢٠٠b  افزايش فشار خون  
عملکردهای مربوط به افزایش فشار خون سیـستولیک یـا دیاسـتولیک بـاالتر از                    

  سطح هنجار از نظر سن
      
  ٤٢٠١b  كاهش فشار خون  
عملکردهای مربوط به کاهش فشار خون سیستولیک یا دیاسـتولیک زیـر سـطح                  

   نظر سنهنجار از
      
  ٤٢٠٢b  حفظ فشار خون  
  عملکردهای مربوط به حفظ فشار خون مناسب در پاسخ به تغییرات بدن     
      
  ٤٢٠٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي فشار خون  
      
  ٤٢٠٩b   موارد نامشخص عملكردهاي فشار خون  
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٤٢٩b   ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي دستگاه قلبي عروقي  

    
  )b ٤٣٠-٣٤٩b(ايمني   هاي خوني و  عملكردهاي دستگاه

    
٤٣٠b  عملكردهاي دستگاه خوني   

  عملکردهای تولید خون، حمل اکسیژن و مواد سوخت سازی و انعقاد   
عملکردهای تولید خون و مغز استخوان، عملکردهای حمل اکسیژن و خون، عملکردهـای             : شامل  

هـایی نظیـر کـم خـونی،           سازی خون، انعقـاد، آسـیب      خونی طحال، عملکردهای حمل سوخت و     
  هموفیلی و سایر مشکالت انعقادی

    
ایمنـی   ، عملکردهـای دسـتگاه   )429b-410 b(عملکردهای دسـتگاه قلبـی عروقـی    : غیر شامل  

)435b( عملکردهای تمرینات استقامتی ،)455b(  
    
  ٤٣٠٠ b  توليد خون  
   اجزای تشکیل دهنده آنعملکردهای مربوط به تولید خون و تمام    
      
  ٤٣٠١ b  عملكردهاي حمل اكسيژن  
  عملکردهای مربوط به ظرفیت حمل اکسیژن در سراسر بدن    
      
  ٤٣٠٢ b  عملكردهاي حمل مواد سوخت و سازي خون  
  عملکردهای مربوط به ظرفیت حمل مواد سوخت و سازی خون در سراسر بدن     
      
  ٤٣٠٣ b  عملكردهاي انعقادي  
  عملکردهای مربوط به انعقاد خون، نظیر محل آسیب     
      
  ٤٣٠٨ b   ساير موارد مشخص عملكردهاي دستگاه خوني  
      
  ٤٣٠٩ b   موارد نامشخص عملكردهاي دستگاه خوني  
    

٤٣٥ b   ايمني  عملكردهاي دستگاه  
 طریـق  هـا، از   عملکردهای بدن مربوط به حفاظـت در مقابـل اجـسام خـارجی، از جملـه عفونـت                   

  )اختصاصی و غیر اختصاصی(ایمنی  های  پاسخ
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های حـساسیت، عملکردهـای عـروق و          ، واکنش )اختصاصی و غیر اختصاصی   (ایمنی    پاسخ  : شامل  

ایمنـی مربـوط بـه پـادتن، پاسـخ بـه              ایمنـی مربـوط بـه یاختـه،           های لنفاوی، عملکردهـای       گره
هـای آلـرژی، التهـاب        خود ایمنی، واکنش  ) مناتو ای (های    هایی نظیر بیماری    سازی، اختالل   ایمنی
  های لنفاوی و ادم لنفاوی گره

    
  )430b(عملکردهای دستگاه خونی : غیر شامل  
  ٤٣٥٠  b  ايمني پاسخ   
ی حساس شدن بدن نـسبت بـه اجـسام خـارجی از               عملکردهای پاسخ در زمینه       

  ها جمله عفونت
      
    ٤٣٥٠٠ b   ايمني ويژه پاسخ  
ی حـساس شـدن بـدن نـسبت بـه             ی پاسخ در زمینـه    عملکردها      

  اجسام خارجی ویژه
        
    ٤٣٥٠١ b   ايمني غير ويژه پاسخ  
ی حساس شدن بدن نـسبت     عملکردهای پاسخ عمومی در زمینه          

  ها  به اجسام خارجی، از جمله عفونت
        
    ٤٣٥٠٨ b   ايمني ساير موارد مشخص  پاسخ  
        
    ٤٣٥٠٩ b  ايمني اسخ موارد نامشخص پ  
      
  ٤٣٥١ b  هاي حساسيت واكنش  
ی حساسیت بدن نسبت به اجـسام خـارجی           عملکردهای پاسخ افزایش در زمینه        

  مختلف) antigens(های نظیر حساسیت به پادگن
      
  ها های شدید یا آلرژی هایی نظیر حساسیت اختالل: شامل    
      
  )5153b(تحمل نسبت به غذا : غیر شامل    
      
  ٤٣٥٢ b  عملكردهاي عروق لنفاوي  
  دهد  می عملکردهای مربوط به مجاری عروقی که لنف را انتقال    
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  ٤٣٥٣ b  هاي لنفي عملكردهاي گره  
  عملکردهای مربوط به غدد در مسیر عروق لنفاوی    
      
  ٤٣٥٨ b  ايمني   د مشخص عملكردهاي دستگاه رساير موا  
      
  ٤٣٥٩ b  ايمني   هاي دستگاهموارد نامشخص عملكرد   
    

٤٣٩ b  ايمني  هاي خوني و  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي دستگاه  
    

  )٤٤٠b-٤٤٩b(عملكردهاي دستگاه تنفسي 
    

٤٤٠ b  عملكردهاي تنفس  
  ها، تبادل گازها بین هوا و خون، و خروج هوا از ریه عملکردهای استنشاق هوا به ریه  
    
، )آپنـه (هـایی نظیـر قطـع نفـس      و عمق، اختالل) آهنگ(سرعت تنفس، ریتم  عملکردهای  : شامل  

پـر نـشدن هـوا در یـک         (، تنفس نامنظم، تـنفس پاردوکـسیکال        )هیپرونتیالسیون(افزایش تهویه 
  ای ، آمفیزم ریوی، اسپاسم نایژه)قسمت از ریه

    
ــر شــامل   ــضله: غی ــای ع ــا عملکرده ــسی یه ــسی )445b( تنف ــایرعملکردهای تنف ، )450b(، س

  )455b(عملکردهای تمرینات استقامتی 
    
  ٤٤٠٠b  سرعت تنفس  
  عملکردهای مربوط به تعداد تنفس در هر دقیقه    
      
  هایی نظیر تنفس خیلی سریع یا تنفس خیلی کند آسیب: شامل    
      
  ٤٤٠١b   تنفسي) آهنگ(ريتم  
  ای بودن و نظم تنفس عملکردهای مربوط به دوره    
      
  الل هائی نظیر تنفس نامنظماخت :شامل    
      
  ٤٤٠٢b  عمق تنفس  
  ها در خالل تنفس عملکردهای مربوط به حجم انبساط ریه    
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  هایی نظیر تنفس سطحی یا کم عمق اختالل: شامل    
      
  ٤٤٠٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي تنفس  
      
  ٤٤٠٩b  موارد نامشخص عملكردهاي تنفس  
    

٤٤٥b  تنفسي يها عملكردهاي عضله   
   درگیر در تنفسیها عملکردهای عضله  
ای، عملکردهـای دیـافراگم، عملکردهـای     ی سـینه   تنفـسی قفـسه  یهـا   عملکردهای عضله : شامل  

   کمک تنفسییها عضله
    
،  عملکردهای تمرینات )450b(، سایرعملکردهای تنفسی )440b(عملکردهای تنفس : غیر شامل  

  )455b(استقامتی 
    
  ٤٤٥٠b  اي  تنفسي قفسه سينههاي عملكردهاي عضله  
  ای درگیر در تنفس  قفسه سینهیها عملکردهای عضله    
      
  ٤٤٥١b  عملكردهاي ديافراگم  
  عملکردهای دیافراگم هنگام مداخله در تنفس    
      
  ٤٤٥٢b  كمكي تنفسييها عملكردهاي عضله   
  عملکردهای عضالت دیگر درگیر در تنفس    
      
  ٤٤٥٨b  تنفسييها ير موارد مشخص عملكردهاي عضلهسا   
      
  ٤٤٥٩b  تنفسييها موارد نامشخص عملكردهاي عضله   
    

٤٤٩b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي دستگاه تنفسي  
    

  )٤٥٠b-٤٦٩b(هاي قلبي عروقي و تنفسي  هاي دستگاه ساير عملكردها و حس
    

٤٥٠b   ساير عملكردهاي تنفسي  
  کردن و خمیازه کشیدن کردن، عطسه ی اضافی مربوط به تنفس، نظیر سرفهعملکردها  
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  عملکردهای دمیدن، سوت زدن و تنفس دهانی: شامل  
    

٤٥٥b  عملكردهاي تمرينات استقامتي  
  عملکردهای مربوط به ظرفیت تنفسی و قلبی عروقی مورد نیاز برای استقامت   
    
  فیت هوازی، طاقت و خستگی پذیریعملکردهای استقامت بدنی، ظر: شامل  
، عملکردهـای دسـتگاه خـونی       )429b- 410b(عملکردهـای دسـتگاه قلبـی عروقـی         : غیر شامل   

)430b(    عملکردهای تنفس ،)440b(  تنفسی   یها  ، عملکردهای عضله )445b(  سایرعملکردهای ،
  )450b(تنفسی 

    
  ٤٥٥٠b  استقامت عمومي بدن  
  ی استقامت در ورزش جسمی یا طاقت عملکردهای مربوط به سطح عموم    
  ٤٥٥١b  ظرفيت هوازي  
  تواند بدون تنفس ورزش نماید می  عملکردهای مربوط به وسعتی که انسان    
      
  ٤٥٥٢b  خستگي پذيري  
عملکردهای مربوط به حساسیت پذیری نـسبت بـه خـستگی در هـر سـطحی از             

  فعالیت 
      
  ٤٥٥٨b  ينات استقامتي  ساير موارد مشخص عملكردهاي تمر  
      
  ٤٥٥٩b    موارد نامشخص عملكردهاي تمرينات استقامتي  
    

٤٦٠b  هاي مربوط به عملكردهاي قلبي عروقي و تنفسي حس  
  هایی نظیر فقدان ضربان قلب، تپش سریع قلب و کوتاهی تنفس  حس  
    
خفگـی،  ی سینه، احساس ضربان نامنظم، تنگـی نفـس، احـساس              احساس خستگی قفسه  : شامل  

  احساس تهوع و احساس خس خس تنفسی
    
  )280b(احساس درد : غیر شامل  
    

٤٦٩b         هـاي    هاي دستگاه   ساير مواردمشخص و نامشخص ساير عملكردها و حس
  قلبي  عروقي و تنفسي 
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٤٩٨b      هاي قلبي عروقـي، تنفـسي و         ساير موارد مشخص عملكردهاي دستگاه
  ايمني   عملكردهاي خوني، 

    
٤٩٩b      هـاي قلبـي عروقـي، تنفـسي و           موارد نامشخص عملكردهاي دسـتگاه

  ايمني   عملكردهاي خوني، 
  
  
  
  

   ٥فصل 
  ي داخلي  هاي گوارش، سوخت و ساز و مترشحه عملكردهاي دستگاه

ی داخلـی      عملکردهای گوارش و دفع، و عملکردهای درگیر در سوخت و ساز و غدد مترشحه              ی  این فصل درباره  
  .است

  
  )٥١٠b-٥٣٩b(كردهاي مربوط به دستگاه گوارش عمل

  
٥١٠b  عملكردهاي خوردن  

عملکردهای مربوط به خوردن و دستکاری کردن مواد جامد و مایع که از طریق دهـان بـه بـدن                      
  شوند وارد می

    
عملکردهای مکیدن، جویدن و گاز زدن، جابجایی غذا در دهان، ترشح بزاق، بلعیدن، آروغ     : شامل  

هایی نظیر اختالل بلع، آسپیراسیون غذا  رگشت غذا، تف انداختن و استفراغ کردن، اختالل      زدن، ب 
، ترشح بـزاق و     )روان ساختن آب دهان   (، بلع هوا، ترشح بزاق مفرط     )ورود غذا به مجاری تنفسی    (

  بزاق ناکافی
    
  احساسات مربوط به دستگاه گوارش: غیر شامل  
    
  ٥١٠٠b  مكيدن  
ن به داخل دهان از طریـق نیـروی مکـش تولیـد شـده توسـط                 عملکردهای کشید     

  ها و زبان ها، لب های گونه حرکت
      
  ٥١٠١b  گاز زدن   
  های جلویی  عملکردهای بریدن، سوراخ کردن یا پاره کردن غذا با دندان    
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  ٥١٠٢b  جويدن  
 هــای عقــب   عملکردهــای لــه کــردن، ســاییدن و جویــدن غــذا بــا دنــدان           

  )مونه دندان آسیابه عنوان ن(
      
  ٥١٠٣b  جابجا كردن غذا در دهان  
  ها و زبان  عملکردهای حرکت دادن غذا به اطراف دهان با دندان    
      
  ٥١٠٤b  ترشح بزاق   
  عملکردهای تولید بزاق در دهان    
      
  ٥١٠٥b  بلعيدن   
اخـل  عملکردهای انتقال غذا و نوشیدنی از طریق حفره دهانی، حلـق و مـری بـه د                    

   میزان و سرعت مناسب معده به
      
  هایی در مجرای مری اختالل بلع دهانی، حلقی یا مری، آسیب: شامل    
      
    ٥١٠٥٠b  بلع دهاني  
 میـزان و     عملکرد انتقال غذا و نوشیدنی از طریق حفره دهانی به               

  سرعت مناسب
        
    ٥١٠٥١b  بلع حلقي   
 میزان و سـرعت       طریق حلق به   عملکرد انتقال غذا و نوشیدنی از           

  مناسب
        
    ٥١٠٥٢b  بلعيدن   
 میـزان و     عملکردهای انتقال غذا و نوشیدنی از طریـق مـری بـه                 

  سرعت مناسب
    ٥١٠٥٨b  ساير موارد مشخص بلعيدن  
        
    ٥١٠٥٩b  موارد نامشخص بلعيدن  
      
  ٥١٠٦b  برگشت غذا و استفراغ كردن  
ا یا مایع در جهت معکوس از گوارش، از معده به مری            عملکردهای حرکت دادن غذ       

  به دهان و خارج



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

٩٠ 

      
  ٥١٠٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي خوردن  
      
  ٥١٠٩b  موارد نامشخص عملكردهاي خوردن  
    

٥١٥b  عملكردهاي هضم   
  ی ذای، شکستن غذا و جذب مواد مغ عملکردهای انتقال غذا از طریق مجرای معدی روده  
    
ی گـوارش، شکـستن غـذا،         های دودی لوله    عملکردهای انتقال غذا از طریق معده، حرکت      : املش  

هایی نظیر افزایش     ها، جذب مواد مغذی و تحمل غذا، اختالل         تولید آنزیم و عمل در معده و روده       
ای، انـسداد     ای، فلـج روده     هـای روده    اسید معده، اختالل جذب، عدم تحمل غذا، افزایش حرکـت         

  و کاهش تولید صفراای  روده
    
، عملکردهـای دفـع     )520b(، عملکردهـای انباشـت      )510b(عملکردهـای خـوردن     : غیر شـامل    

)525b( احساسات مربوط به دستگاه گوارش ،)535  (b  
    
  ٥١٥٠b  ها انتقال غذا از طريق معده و روده  
کی غـذا  ای که به طور مکانی ها و عوامل مربوطه های دودی روده  عملکردهای حرکت     

  .دهد می را از طریق معده و رودها انتقال 
  ٥١٥١b  شكستن غذا  
عملکردهای شکستن  غذا بـه ذرات کـوچکتر بطـور مکـانیکی در مجـرای معـدی                      

  ای روده
      
  ٥١٥٢b  جذب مواد مغذي  
  ها عملکردهای انتقال غذا و مواد مغذی و نوشیدنی به جریان خون از طریق روده    
      
  ٥١٥٣b  ل نسبت به  غذا تحم  
  عملکردهای پذیرش و نوشیدنی مناسب برای گوارش و دفع مواد نامناسب    
      
  های مفرط، عدم تحمل گلوتن هایی نظیر حساسیت اختالل: شامل    
      
  ٥١٥٨b    ساير موارد مشخص عملكردهاي هضم  
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  ٥١٥٩b    موارد نامشخص عملكردهاي هضم  
    

٥٢٠b  عملكردهاي انباشت    
  .گردد می عملکردهایی که توسط آن مواد مغذی به اجزا بدن موجود زنده تبدیل  
    
  عملکردهای انباشت مواد مغذی در بدن : شامل  
    
، عملکردهای نگهداشت وزن )525b(، عملکردهای دفع )515b(عملکردهای هضم : غیر شامل  

)530b( عملکردهای سوخت و ساز عمومی ،)540 b(  
    

525  b  ردهای دفععملک  
  عملکردهای دفع مواد زائد و هضم نشده مانند عملکردهای دفع مدفوع و عوامل مربوط  
    
هـایی    ، اخـتالل  خعملکردهای دفع، قوام مدفوع، تکرار مدفوع، خودداری از دفع مدفوع، نف          : شامل  

  اختیاری ادرار نظیر یبوست، اسهال، مدفوع آبکی و ناتوانی اسفتکتری یا بی
    
، احساسات مربوط به )b 520(، عملکردهای انباشت)b 515(عملکردهای هضم : املغیر ش  

 b)  535(دستگاه گوارش
    
  5250 b  دفع مدفوع  
 یهـا   عملکردهای دفع مواد زائد از رکتوم، از جملـه عملکردهـای انقبـاض عـضله                  

  شکمی در انجام آن 
      
  5251 b  قوام مدفوع  
  نرم یا آبکی بودنقوام مدفوع نظیرسختی، سفتی،     
      
  5252 b  تکرر مدفوع  
  عملکردهای درگیر در تکرار مدفوع    
      
  5253 b  خودداری دفع  مدفوع  
  عملکردهای درگیر در کنترل ارادی مدفوع بر عملکرد دفع    
      
  5254 b   نفخ  
  ها عملکردهای درگیر در دفع مقادیر مفرط هوا یا گاز از طریق روده    
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  5258 b  سایرموارد مشخص عملکردهای دفع  
      
  5259 b  موارد نامشخص عملکردهای دفع  
    

530  b  عملکردهای نگهداشت وزن  
  ی رشد عملکردهای حفظ وزن مناسب بدن، از جمله افزایش وزن در خالل دوره  
    
هایی نظیر کم وزنـی،       ، اختالل (BMI)عملکردهای حفظ شاخص وزن بدن قابل پذیرش        : شامل  

  غری و ضعف، الغری تدریجی پروزنی، الغری مفرط و چاقی اولیه و ثانویهال
ــر شــامل   ، )540b(، عملکردهــای ســوخت و ســاز عمــومی  )520b(عملکردهــای انباشــت : غی

  )555b(ی داخلی  عملکردهای غدد مترشحه
    

535  b   احساسات مربوط به دستگاه گوارش  
  ای گوارشی مربوطه احساسات ناشی از خوردن، نوشیدن و عملکرده  
    
، احساس قولنج شکمی، پر بـودن       )نفخ( شدن گاز در معده     جمع احساسات تهوع، احساس  : شامل  

  معده،  احساس گرفتگی گلو، اسپاسم معده، گاز در معده و ترش کردن
    
، )515b(، عملکردهای هضم )510b(، عملکردهای خوردن )280b(احساس درد : غیر شامل  

  ) 525b(عملکردهای دفع 
    
  5350b  احساس تهوع  
  احساس نیاز به استفراغ کردن    
      
  ٥٣٥١b  احساس جمع شدن گاز در معده  
  احساس بادکردگی معده یا شکم    
      
  ٥٣٥٢b  احساس كرمپ شكمي  
  ای ها صاف مجاری معدی روده احساس انقباض عضالنی اسپاسمی یا دردناک عضله    
      
  ٥٣٥٨b    احساسات مربوط به دستگاه گوارشيساير موارد مشخص  
      
  ٥٣٥٩b  ساير موارد نامشخص احساسات مربوط به دستگاه گوارشي  
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٥٣٩b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي مربوط به دستگاه گوارشي  
    

  )b ٥٤٠-b ٥٥٩(ي داخلي  عملكردهاي مربوط به دستگاه سوخت و ساز و مترشحه
    

٥٤٠  b  و ساز عموميعملكردهاي سوخت   
ها به    ها، پروتئین و چربی، تبدیل آن       عملکردهای تنظیم ترکیبات ضروری بدن نظیر کربوهیدرات        

  ها به انرژی یکدیگر و تجزیه آن
    
 میزان سوخت و ساز بنیادی، سوخت و ساز بنیادی، سوخت و             عملکردهای سوخت و ساز،   : شامل  

، آنابولیسم، تولیـد انـرژی      )سوخت مواد غذایی  (لیسمها، پروتئین و چربی، کاتابو      ساز کربوهیدرات 
  میزان سوخت و ساز در بدن، افزایش یا کاهش در

    
، عملکردهـای  )b 530(، عملکردهـای نگهداشـت وزن   )b 520(عملکردهای انباشت : غیر شامل  

، )b 550(، عملکردهـای تنظـیم دمـای بـدن     )b 545(هـا   تعادل آب، مواد معدنی و الکترولیـت 
  )b 555(ی داخلی  های غدد مترشحهعملکرد

    
  ٥٤٠٠ b  ميزان سوخت و ساز بنيادي  
  عملکردهای درگیر در مصرف اکسیژن بدن در شرایط خاص استراحت و حرارت    
هـایی نظیـر      میـزان سـوخت و سـازی بنیـادی، آسـیب            افزایش یا کـاهش     : شامل    

  )تیروئیدکم کاری (و هیپوتیروئیدیسم) پرکاری تیروئید(هیپرتیروئیدیسم
  ٥٤٠١ b  سوخت و ساز كربوهيدرات  
های غذایی انباشـت یـا    عملکردهای درگیر در فرایندی که توسط آن کربوهیدرات         

  شوند می به گلوگز و سپس دی اکسیدکربن و آب تجزیه 
      
  ٥٤٠٢ b  سوخت و ساز  پروتئين  
 به های مواد غذایی عملکردهای درگیر در فرایندی که توسط آن پروتئین    

  شوند  می اسیدهای آمینه و سپس در بدن تجزیه
      
  ٥٤٠٣ b  سوخت و ساز چربي  
عملکردهای درگیر در فرایندی کـه توسـط آن چربـی در مـواد غـذایی، در بـدن                       

  .شوند می تجزیه و انباشت 
      
  ٥٤٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي سوخت و ساز عمومي  
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  ٥٤٠٩ b  هاي سوخت و ساز عموميموارد نامشخص عملكرد  
    

٥٤٥ b  ها عملكردهاي تعادل آب، مواد معدني و الكتروليت  
  ها در بدن عملکردهای تنظیم آب، مواد معدنی و الکترولیت  
    
هـا نظیـر      عملکردهای تعادل آب، مواد معدنی نظیر کلسیم، روی و آهن، تعادل الکترولیت           : شامل  

، افـزایش کلـسیم خـون،       )کم آبی (باس آب، دهیدراسیون  هایی نظیر احت    سدیم و پتاسیم، اختالل   
کاهش کلسیم خون، کمبود آهن، افزایش سدیم خون، کاهش سدیم خون، افزایش پتاسیم خون              

  و کاهش پتاسیم خون
، )540b(، عملکردهای سوخت و ساز عمومی )430b(عملکردهای دستگاه خونی : غیر شامل  

  )b 555(ی داخلی  عملکردهای غدد مترشحه
  5450 b  تعادل آب  
  عملکردهای درگیر در سطح یا مقدار آب در بدن    
      
  و آب گیری مجدد) کم آبی(هایی نظیر دهیدراسیون اختالل: شامل    
      
    54500 b  احتباس آب  
  عملکردهای درگیر در حفظ آب در بدن      
        
    54501 b  حفظ تعادل آب در بدن  
  د مطلوب آب مناسب در بدنعملکردهای درگیر در نگهداری ح      
        
    54508 b  سایر موارد مشخص عملکردهای تعادل آب  
      
    54509 b  موارد نامشخص عملکردهای تعادل آب  
      
  5451 b  تعادل مواد معدنی  
عملکردهای درگیر در حفظ تعادل بین ورود، انباشت، استفاده و دفع مواد معدنی                 

  در بدن
      
  ٥٤٥٢ b  تروليتتعادل الك  
ها  عملکردهای درگیر در حفظ تعادل بین ورود، انباشت، استفاده و دفع الکترولیت    

  در بدن
  ٥٤٥٨ b                 ساير مـوارد مـشخص عملكردهـاي تعـادل آب، مـواد معـدني و
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  ها الكتروليت
      
  ٥٤٥٩ b      ــدني و ــواد مع ــادل آب، م ــاي تع ــشخص عملكرده ــوارد نام م

  ها  الكتروليت
    

٥٥٠ b  نظيم دماي  بدنعملكردهاي ت  
  ی حرارت بدن عملکردهای تنظیم درجه  
    
، )کـاهش دمـا   (هـایی نظیـر هیپـوترمی         ی حرارت بدن، اخـتالل      عملکردهای حفظ درجه  : شامل  

  )افزایش دما(هیپرترمی
    
ی داخلـی     ، عملکردهـای غـدد مترشـحه      )540b(عملکردهای سوخت و ساز عمومی      : غیر شامل   

)555b(،  
    
  ٥٥٠٠b  حرارت بدني درجه   
  ی حرارت بنیادی بدن عملکردهای درگیر در تنظیم درجه    
      
  )افزایش دما(، هیپرترمی)کاهش دما(هایی نظیر هیپوترمی آسیب: شامل    
      
  ٥٥٠١b  ي حرارت بدن  حفظ درجه  
عملکردهای درگیر در حفظ درجه حرارت مناسب به هنگام تغییرات درجه حرارت                

  محیطی
      
  تحمل گرما و سرما: شامل    
      
  ٥٥٠٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي تنظيم دماي  بدن  
      
  ٥٥٠٣b  موارد نامشخص عملكردهاي تنظيم دماي بدن  
    

٥٥٥b  ي داخلي  عملكردهاي غدد مترشحه  
  ای  عملکردهای تولید و تنظیم سطوح هورمونی در بدن شامل تغییرات دوره  
    
ورمونی، کـم کـاری هیپـوفیز، پرکـاری هیپـوفیز، هیپرتیروئیدیـسم،           عملکردهای تعادل ه  : شامل  

، پرکـاری پاراتیروئیـد، کـم کـاری         کلیـه ، کاهش فعالیت غدد فوق      کلیهتشدید فعالیت غدد فوق     
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  پاراتیروئید، تشدید فعالیت بیضه یا تخمدان، کاهش فعالیت بیضه یا تخمدان،
   
،  عملکردهای تعادل آب، مواد معدنی و )540b(عملکردهای سوخت و ساز عمومی : غیر شامل  

، )640b(، عملکردهای جنسی )550b(، عملکردهای تنظیم دمای بدن )545b(ها  الکترولیت
  )650b(عملکردهای یائسگی 

    
  
  
  
  
 

٥٥٩b             ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي مربوط به دستگاه سوخت و
  ي داخلي  ساز و مترشحه

    
٥٩٨b    هاي گوارشي، سوخت و سـاز و          عملكردهاي دستگاه  ساير موارد مشخص

  ي داخلي مترشحه
    

٥٩٩b     هـاي گوارشـي، سـوخت و سـاز و            موارد نامشخص عملكردهاي دستگاه
  ي داخلي مترشحه
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  ٦فصل 
  عملكردهاي تناسلي ادراري و توليد مثلي

دهای تولید مثلـی، از جملـه عملکردهـای جنـسی و بـاروری              ی عملکردهای دفع ادرار و عملکر       این فصل درباره  
  .است

  
  )b ٦١٠-b ٦٣٩(عملكردهاي ادراري 

  
٦١٠ b  عملكردهاي ترشح ادرار  

  آوری ادرار عملکردهای تصفیه و جمع  
    
هایی نظیر نارسایی کلیوی، بـی ادراری،   آوری ادرار، اختالل عملکردهای تصفیه ادرار، جمع   : شامل  

  )ها حالب(ی شل و انسداد میزنای  ، هیدرونفروز، مثانهکاهش ادرار
    
  )b 620(غیر شامل عملکردهای دفع  ادرار   
    
  ٦١٠٠ b  عمل صاف كردن ادرار  
  ها کلیهعملکردهای تصفیه ادرار توسط     
      
  ٦١٠١ b  آوري ادرار جمع  
  ها و مثانه  میزنای آوری و انباشت ادرار توسط  عملکردهای جمع    
      
  ٦١٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي ترشح ادرار  
      
  ٦١٠٩ b  موارد مشخص عملكردهاي ترشح ادرار  
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٦٢٠ b  عملكردهاي دفع ادرار   

  ی ادرار از مثانه عملکرد تخلیه  
    
، )Urge(هایی نظیر فشار، تسریع عملکردهای ادرار، تکرر ادرار، خودداری ادراری، اختالل: شامل  

اختیاری مستمر، چکه کردن، مثانه خودکار، افزایش مقدار ادرار،  ، لبریزی، بی)گشتبر(رفالکس
  احتباس ادرار، فوریت ادراری

    
 ، احــساسات مربــوط بــه عملکردهــای ادراری )b 610(عملکردهــای ترشــح ادراری :  غیرشــامل  

)630 b(  
    
  ٦٢٠٠ b  ادرار كردن  
  عملکردهای تخلیه نمودن مثانه    
      
  ی احتباس ادرارری نظیاختالل هائ: شامل    
      
  ٦٢٠١ b   تكرر ادرار   
  عملکردهای درگیر در تعداد دفعات ادرار کردن    
      
  ٦٢٠٢ b  خودداري ادراري  
  عملکردهای کنترل بر ادرار کردن    
      
و بی اختیاری ) برگشت(، رفالکس)Urge(هایی نظیر، فشار، تسریع آسیب: شامل    

  و مختلطمستمر 
      
  ٦٢٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي دفع ادرار  
      
  ٦٢٠٩ b  موارد نامشخص عملكردهاي دفع ادرار  
    

٦٣٠ b  احساسات مربوط به عملكردهاي ادراري  
  احساسات  ناشی از تخلیه و مربوط به عملکردهای ادراری   
  نهگی مثا ی ناکامل ادرار، احساس پرشد احساسات تخلیه: شامل  
    
  )b 620(، عملکردهای دفع ادرار )280b(احساس درد : غیر شامل  
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٦٣٩ b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي ادراري   

    
  )b- 640 b 679(عملکردهای تناسلی و تولید مثلی   
    

٦٤٠ b   عملكردهاي جنسي   
سـازی،    تگـی، آمـاده   عملکردهای ذهنی و جسمی مربوط به عمل جنسی، از جمله مراحـل انگیخ              

  و ارضا) اوج لذت جنسی(ارگاسم 
ی ارضا، عملکردهای مربـوط       سازی، ارگاسم و مرحله     عملکردهای انگیختگی جنسی، آماده   : شامل  

میل جنسی، انجام، نعوظ آلت مرد، نعـوظ آلـت زن، مرطـوب شـدن مهبـل، انـزال، ارگاسـم،                       به  
بـل، انـزال زودرس، نعـوظ       هم دردنـاک م   اجی، اسپاسـ  زهایی نظیر ناتوانی جنسی، سرد م       اختالل

  غیرطبیعی و مداوم آلت،  انزال دیررس
، احساسات مربوط به عملکردهای تناسـلی و تولیـد          )660b(عملکردهای تولید مثلی    : غیر شامل   

  b)670(مثلی 
    
  ٦٤٠٠ b  ي انگيختگي جنسي عملكردهاي مرحله  
  میل و هیجان جنسی عملکردهای     
     
  ٦٤٠١ b  ي آماده سازي ردهاي مرحلهعملك  
  عملکردهای مجذوب کننده در مقاربت جنسی    
      
  ٦٤٠٢ b  ي ارگاسم عملكردهاي مرحله  
  ی ارگاسم عملکردهای رسیدن به مرحله    
      
  ٦٤٠٣ b  ي ارضاي جنسي عملكردهاي مرحله  
  عملکردهای ارضای پس از ارگاسم و آرامش متعاقب آن    
      
   نظیر نارضایتی از ارگاسمهایی اختالل: شامل    
      
  ٦٤٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي جنسي  
      
  ٦٤٠٩ b  موارد نامشخص عملكردهاي جنسي  
    

٦٥٠ b  عملكردهاي قاعدگي  
  ی مایعات قاعدگی عملکردهای مربوط به چرخه قاعدگی، از جمله، نظم قاعدگی و تخلیه  
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 میـزان خـونریزی قاعـدگی، شـروع عـادت ماهانـه،              ،ی قاعدگی   عملکردهای نظم و فاصله   : شامل  

هـای    هایی نظیر فقدان قاعدگی اولیه و ثانویه، ازدیـاد خـون قاعـدگی، قاعـدگی                یائسگی، اختالل 
ــشن ــدد، تنـــــ ــیش متعـــــ ــدگی پـــــ ــشت  قاعـــــ ــدگی برگـــــ ــده  قاعـــــ  کننـــــ

)Retrograde Mensturationpremenstural Tension(  
    
، احساسات مربوط )b 660(، عملکردهای تولید مثلی )b 640(عملکردهای جنسی : غیر شامل  

  )b 280(، احساس درد )670(به عملکردهای تناسلی و تولید مثلی 
  ٦٥٠٠ b  ي قاعدگي نظم چرخه  
  ی زندگی عملکردهای درگیر در نظم چرخه    
      
  ندرتهای به  های خیلی مکرر، قاعدگی قاعدگی: شامل    
      
  ٦٥٠١ b  ي بين دو قاعدگي فاصله  
  ی قاعدگی ی بین دو چرخه دوره    
      
  ٦٥٠٢ b  ميزان خونريزي قاعدگي  
  عملکردهای درگیر در مقدار جریان قاعدگی    
      
، جریان قاعـدگی خیلـی      )کاهش خون قاعدگی  (جریان قاعدگی خیلی کم     : شامل    

  ،)قاعدگی دردناک، افزایش خون قاعدگی(زیاد، 
  ٦٥٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي قاعدگي  
      
  6509 b  موارد نامشخص عملکردهای قاعدگی  
    

٦٦٠ b  عملكردهاي توليد مثل   
  عملکردهای مربوط به باروری، بارداری، زایمان و شیردهی   
    
عملکردهای قـدرت بـاروری مـرد و قـدرت بـاروری زن، بـارداری و زایمـان و شـیردهی،                     : شامل  

، )کمبـود اسـپرماتوزوئید   (، الیگوزواسـپرمی    )فقـدان اسـپرماتوزوئید   (هایی نظیرآزواسپرمی   اختالل
کمـی  : نظیـر ) بی شیری (، آالکتیشن )ترشح زیاد شیر  (، آگاالکتوره   )فقدان ترشح شیر  (آگاالکتوره

قدرت باروری، فقدان توانایی تولید مثل، سقط جنین خودبخودی، بارداری خارج رحمـی، سـقط               
ر عمدی، جنین کوچک، افزایش مایع آمینونیک در جریـان بـارداری و زایمـان نـارس،                 جنین غی 

  یزایمان تاخیر
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  ) b 650(، عملکردهای قاعدگی )b 640(عملکردهای جنسی : غیر شامل  
    
  ٦٦٠٠ b  عملكردهاي مربوط به باروري  
  ی جنسی برای تولید مثل  عملکردهای مربوط به توانایی تولید یاخته    
      
  ) نازایی(هایی نظیر کمی قدرت باروری و فقدان توانایی تولید مثل اختالل: شامل    
      
  )b 640(عملکردهای جنسی : غیر شامل    
      
  ٦٦٠١ b  عملكردهاي مربوط به بارداري  
  عملکردهای درگیری در باردار شدن و باردار بودن    
      
  ٦٦٠٢ b  عملكردهاي مربوط به زايمان  
  ای درگیر در خالل زایمانعملکرده    
      
  ٦٦٠٣ b  ترشح شير  
  عملکردهای درگیر در تولید شیر و تأمین آن برای کودک    
      
  ٦٦٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي توليد مثلي  
      
  ٦٦٠٩ b  موارد نامشخص عملكردهاي توليد مثلي  
    

٦٧٠ b  احساسات مربوط به عملكردهاي تناسلي و توليد مثلي  
ی قاعدگی و عملکردهـای تناسـلی و         حساسات ناشی از انگیختی جنسی، مقاربت جنسی، چرخه       ا  

  تولید مثلی مرتبط
    
احساسات مقاربت دردناک، قاعدگی دردناک، قرمزی صورت و گردن در خالل یائـسگی و              : شامل  

  های شبانه در خالل یائسگی عرق
    
، عملکردهای )630b( عملکردهای ادراری ، احساسات مربوط به)280b(احساس درد : غیر شامل  

  )660b(، عملکردهای تولید مثل)650b(، عملکردهای قاعدگی )640b(جنسی 
    
  ٦٧٠٠b  ناراحتي مربوط به مقاربت جنسي  
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  احساسات مربوط به برانگیختگی، آماده سازی، مقاربت و ارگاسم جنسی    
      
  ٦٧٠١b  ي قاعدگي  ناراحتي مربوط به چرخه  
  سات درگیر در قاعدگی، از جمله مراحل پیش از قاعدگی و پس از قاعدگیاحسا    
      
  ٦٧٠٢b  ناراحتي مربوط به يائسگي   
  ی قاعدگی ی چرخه احساسات مربوط به وقفه    
      
  های شبانه در خالل یائسگی قرمزی صورت و گردن و عرق: شامل    
      
  ٦٧٠٨b          ـ اي تناسـلي و    ساير موارد مشخص احساسات مربوط بـه عملكرده

  توليد مثلي
      
  ٦٧٠٩b                موارد نامـشخص احـساسات مربـوط بـه عملكردهـاي تناسـلي و 

  توليد مثلي
    

٦٧٩b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي تناسلي و توليدمثلي  
    

٦٩٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي تناسلي ادراري و توليد مثلي  
    

٦٩٩b  لكردهاي تناسلي ادراري و  توليد مثليموارد نامشخص عم  
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  ٧فصل 
  عملكردهاي عصبي عضالني استخواني و مربوط به حركت

هـا   ها و عـضله  ها، رفلکس ی عملکردهای حرکت، تحرک، از جمله عملکردهای مفاصل، استخوان        این فصل درباره  
  .است

  
  )b ٧١٠-b ٧٢٩(ها  ناعملكردهاي مفاصل و استخو

  
٧١٠ b  عملكردهاي حركتي مفصل  

  عملکردهای دامنه و سهولت حرکت یک مفصل  
    
عملکردهای تحرکی تک یا چند مفصل، فقراتی، شانه، آرنج، مچ دست، ران، زانو، مـچ پـا،                 : شامل  

هایی نظیـر افـزایش تحـرک مفاصـل،           مفاصل کوچک دست و پا، تحرک عمومی مفاصل، اختالل        
  ی منجمد، التهاب مفاصل  شانهمفاصل منجمد،

    
  )b 760(، کنترل عملکردهای حرکت ارادی )b 715(عملکردهای ثبات مفصلی : غیر شامل  
    
  ٧١٠٠ b  تحرك تك مفصل  
  عملکردهای دامنه و سهولت حرکت یک مفصل    
      
  ٧١٠١ b  تحرك چند مفصل  
  عملکردهای دامنه و سهولت حرکت بیش از یک مفصل    
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  ٧١٠٢ b  تحرك عمومي مفاصل  
  عملکردهای دامنه و سهولت حرکت مفاصل سراسر بدن    
      
  ٧١٠٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي حركتي مفصل  
      
  ٧١٠٩ b  موارد نامشخص عملكردهاي حركتي مفصل  
    

٧١٥ b  عملكردهاي ثبات مفصلي   
  عملکردهای حفظ یکپارچگی ساختاری مفاصل  
    
هـایی نظیـر مفـصل        ی ثبات تک مفصل، چند مفصل و مفاصل عمومی، اختالل         عملکردها: شامل  

  شانه ناپایدار، دررفتگی مفصلی، دررفتگی شانه و ران
    
  )710b(عملکردهای حرکتی مفصل: غیر شامل  
    
  ٧١٥٠ b  ثبات تك مفصل  
  عملکردهای حفظ یکپارچگی ساختاری یک مفصل    
      
  ٧١٥١ b  ثبات چند مفصل  
  های حفظ یکپارچگی ساختاری بیش از یک مفصل عملکرد    
      
  ٧١٥٢ b  ثبات مفاصل عمومي  
  عملکردهای حفظ یکپارچگی ساختاری مفاصل سراسر بدن    
      
  ٧١٥٨ b  ساير موارد مشخص عملكردهاي ثبات مفصلي  
      
  ٧١٥٩ b  موارد نامشخص عملكردهاي ثبات مفصلي  
    

٧٢٠ b  عملكردهاي حركتي استخوان  
  های کتف، لگن، مچ دست و مچ پا لکردهای دامنه و سهولت حرکت استخوانعم  
  )Frozen Pelvis(، لگن منجمد)Frozen Scapula(هایی نظیر کتف منجمد اختالل: شامل  
    
  )710b(عملکردهای حرکتی مفصل : غیر شامل  
    
  ٧٢٠٠b  تحرك كتف  
  عملکردهای دامنه و سهولت حرکت کتف    



                                                                                  ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  بندی بین طبقه

 

١٠٥

      
ــدامی   اللاخــت: شــامل     ــر حرکــت ق ، حرکــت حلقــی )پروتراکــسیون(هــایی نظی

روتاسیون (، چرخش به داخل     )روتاسیون الترال (، چرخش به خارج     )ریتراکسیون(
  ، کتف)مدیال

      
  ٧٢٠١b  تحرك لگن   
  عملکردهای دامنه و سهولت حرکت لگن    
  چرخش لگن: شامل    
      
  ٧٢٠٢b  هاي مچ دستي  تحرك استخوان  
  های مچ دستی ی دامنه و سهولت حرکت استخوانعملکردها    
      
  ٧٢٠٣b  هاي مچ پايي  تحرك استخوان  
  های مچ پایی عملکردهای دامنه و سهولت حرکت استخوان    
      
  ٧٢٠٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي حركتي استخوان   
      
  ٧٢٠٩b  موارد نامشخص عملكردهاي حركتي استخوان  
    

٧٢٩ b  ها ص و نامشخص عملكردهاي مفاصل و  استخوانسايرموارد مشخ  
    

  )٧٣٠b -b ٧٤٩(عملكردهاي عضله 
    

٧٣٠ b  عملكردهاي قدرت عضله   
  ها  ایجاد شده توسط انقباض یک عضله یا گروهی از عضله  عملکردهای مربوط به نیروی  
    
 یک اندام، یـک     یها  های عضالنی، عضله    عملکردهای مربوط به نیروی عضله خاص و گروه       : شامل  

هـایی نظیـر ضـعف        ، تنه و بدن به طور کـل، اخـتالل         ها  اندامطرف بدن، نیمه تحتانی بدن، تمام       
دست یـا   (ها، فلج ناقص عضله، فلج کامل عضله، فلج یک اندام              کوچک در پاها و دست     یها  عضله

فلـج چهـار   (ژی، کوادری پل)ی تحتانیها اندامفلج (، پاراپلژی)چپ یا راست(، فلج نیمی از بدن  )پا
  )گنگی ناشی از فلج(و موتیسم آکینتیک) اندام

    
، )b 740(، عملکردهــای اســتقامتی عــضله )b 735(عملکردهــای تــون عــضله : غیــر شــامل  

  )b 215(عملکردهای ساختاری متصل به چشم 
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  ٧٣٠٠b  هاي عضالني ها به طور مجزا و گروه قدرت عضله  
 خاص و به طور یها  شده توسط انقباض عضله ایجاد عملکردهای مربوط به نیروی      

  های عضالنی مجزا و گروه
      
  ها   کوچک پاها یا دستیها هایی نظیر ضعف عضله اختالل: شامل    
      
  ٧٣٠١b  يك انداميها قدرت عضله   
هـای   هـا و گـروه      ایجاد شده توسـط انقبـاض عـضله         عملکردهای مربوط به نیروی         

  عضالنی دست یا  پا
      
فلج کامـل   (و مونوپلژی ) فلج ناقص یک عضو   (اختالل هائی نظیر مونوپارزی    :شامل    

 )یک عضو
  

      
  ٧٣٠٢b  يك طرف بدنيها قدرت عضله   
هـای    هـا و گـروه      ایجاد شده توسـط انقبـاض عـضله         عملکردهای مربوط به نیروی         

  عضالنی شامل سمت چپ یا راست بدن
      
نیمه چپ یا راست بـدن و فلـج کامـل نیمـه             هایی نظیر فلج ناقص       اختالل: شامل    

  چپ یا راست بدن
      
  ٧٣٠٣b  قدرت عضالنی نیمه  تحتاني بدن  
هـای    هـا و گـروه      ایجاد شده توسـط انقبـاض عـضله         عملکردهای مربوط به نیروی         

  عضالنی در نیمه تحتانی بدن
      
فلج ( پاراپلژیو ) فلج ناقص نیمه تحتانی بدن(هایی نظیر پاراپارزی اختالل: شامل    

  )کامل نیمه تحتانی بدن
      
  ٧٣٠٤b   ها اندامقدرت عضالني تمام  
هـای    هـا و گـروه      ایجاد شده توسـط انقبـاض عـضله         عملکردهای مربوط به نیروی         

  عضالنی تمام چهار اندام
      
فلج (و تتراپلژی) فلج ناقص چهار اندام بدن(هایی نظیر تتراپارزی اختالل: شامل    
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  )بدن اندام چهارکامل 
      
  ٧٣٠٥b  تنهيها قدرت عضله   
هـای    هـا و گـروه      ایجاد شده توسـط انقبـاض عـضله         عملکردهای مربوط به نیروی         

  عضالنی در تنه
      
  ٧٣٠٦b  بدنيها قدرت تمام عضله   
هـای   ها و گروه    ایجاد شده توسط انقباض تمام عضله       عملکردهای مربوط به نیروی         

  عضالنی بدن
      
 اختالل هائی نظیر آکینتیک موتیسم :ملشا    

  
      
  ٧٣٠٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي قدرت عضله  
      
  ٧٣٠٩b   موارد نامشخص عملكردهاي قدرت عضله  
    
 

٧٣٥b  عملكردهاي تون)Tone (عضله  
ها درحال استراحت و مقاومت که در مقابل حرکت  عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله  

  .گردد  می  ایجاد عضلهغیرفعال 
    
 یـک انـدام،     یها  ها، عضله   های عضله    مجزا و گروه   یها  عملکردهای مربوط به کشش عضله    : شامل  

 یهـا   تنه و تمـام عـضله  یها ، عضلهها  اندام تمام   یها  ی تحتانی بدن، عضله     یک طرف بدن و نیمه    
  فتی عضلههایی نظیر کاهش قوام عضالنی، افزایش قوام عضالنی و س بدن، اختالل

    
  ) 740b(، عملکردهای استقامتی عضله )730b(عملکردهای قدرت عضله : غیر شامل  
    
  ٧٣٥٠b  هاي عضالني  مجزا و گروهيها تون عضله  
هـای عـضالنی درحـال        هـا و گـروه      عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله          

  گردد می ایجاد  ها  استراحت و مقاومتی که در مقابل حرکت غیرفعال عضله
      
  )تورتیکولی(هایی نظیر دیستونی کانونی، به عنوان نمونه کج گردنی اختالل: شامل    
      
  ٧٣٥١b  يك اندام يها  تون عضله   
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هـای عـضالنی درحـال       هـا و گـروه      عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله          
  ها عضلهاستراحت در یک دست یا پا و مقاومتی که در مقابل حرکت غیر فعال آن 

  .گردد می  ایجاد
      
فلـج کامـل   (و مونوپلژی) فلج ناقص یک عضو   (هایی نظیر مونوپارزی    اختالل: شامل    

  )یک عضو
      
  ٧٣٥٢b  يك طرف بدنيها  تون عضله   
هـای عـضالنی درحـال        هـا و گـروه      عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله          

ایجـاد   ها    کت غیرفعال آن عضله   استراحت یا چپ بدن و مقاومتی که در مقابل حر         
  .شود می 

      
و همـی   ) فلـج نـاقص یـک طـرف بـدن         (هایی نظیـر همـی پـارزی        اختالل: شامل    

  )فلج ناقص یک طرف بدن(پلژی
      
  ٧٣٥٣b  ي تحتاني بدن  نيمهيها تون عضله  
های عضالنی در حال اسـتراحت در         ها و گروه    عملکردهای مربوط به کشش عضله        

  شود می ایجاد  ها  ی بدن و مقاومتی که در مقابل حرکت غیر فعال آنی تحتان نیمه
      
  هایی نظیر پاراپارزی و پاراپلژی اختالل: شامل    
      
  ٧٣٥٤b   ها اندام تون عضالني تمام  
هـای عـضالنی در حـال         ها و گـروه     عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله          

ها   که در مقابل حرکت غیرفعال آن عضلهاستراحت در تمام چهار اندام و مقاومتی   
  .شود  می ایجاد 

      
ــا تتراپــارزی :شــامل     و ) فلــج نــاقص چهــار انــدام بــدن (اخــتالل هــائی همــراه ب

 )فلج کامل چهار اندام بدن(تتراپلژی
  

      
  ٧٣٥٥b  تنهيها تون عضله   
هـای عـضالنی در حـال         ها و گـروه     عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله          

  .گردد می ایجاد  ها  استراحت تنه و مقاومتی که در مقابل حرکت غیرفعال آن عضله
      
  ٧٣٥٦b  بدنيها  تون تمام عضله   
های عضالنی تمام بـدن و   ها و گروه عملکردهای مربوط به کشش موجود در عضله     

  شود می ایجاد  ها  مقاومتی که در مقابل حرکت غیرفعال آن عضله
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فلجـی  (هایی نظیر دیستونی عمومی و بیماری پارکینسون، یا پارزی    تاللاخ: شامل    

  و فلج عمومی) ناقص
      
  ٧٣٥٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي تون )Tone (عضله  
      
  ٧٣٥٩b  موارد نامشخص عملكردهاي تون )Tone (عضله  
    

٧٤٠ b  عملكردهاي استقامتی عضله   
  ی زمانی الزم ه برای دورهعملکردهای مربوط به حفظ انقباض عضل  
    
هـای عـضالنی و        مجزا و گـروه    یها  عملکردهای مربوط به حفظ انقباض عضله برای عضله       : شامل  

  میاسنتی گراو هایی نظیر  بدن، اختاللیها تمام عضله
    
، )730b(، عملکردهــای قــدرت عــضله )455b(عملکردهــای تمرینــات اســتقامتی : غیــر شــامل  

  )735b(عملکردهای تون عضله 
    
  ٧٤٠٠b  مجزايها استقامت عضله   
  ی زمانی الزم  مجزا برای دورهیها عملکردهای مربوط به حفظ انقباض عضله    
      
  
 

  ٧٤٠١b  استقامت گروه عضالني   
هـای عـضالنی مجـزا        عملکردهای مربوط به حفظ انقباض، انقباض عضالنی گـروه            

  ی زمانی الزم برای دوره
      
هایی نظیـر مونوپـاورزی، منـوپلژی، همـی پـارزی و همـی پلـژی،                  اختالل: شامل    

  پاراپارزی و پاراپلژی
      
  ٧٤٠٢b  بدنيها استقامت تمام عضله   
ی    بـدن بـرای دوره     یهـا   عملکردهای مربوط به حفظ انقباض عضالنی تمام عضله           

  زمانی الزم
      
   و فلجیهایی نظیر تتراپارزی، تتراپلژی، پارزی عمومی اختالل: شامل    
      
  ٧٤٠٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي استقامتی عضله  
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  ٧٤٠٩b  موارد نامشخص عملكردهاي استقامتی عضله  
    

٧٤٩ b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي عضله  
  

  )٧٥٠b-٧٧٩b(عملكردهاي حركت 
    

٧٥٠ b   عملكردهاي بازتاب)reflex (حركتي  
  ها شامل تحریک اختصاصی ادی خودکار عضلهعملکردهای انقباض غیر ار  
    
ایجـاد    هـای     عملکردهای بازتاب حرکتی کششی، بازتاب خودکار مفاصل موضـعی، بازتـاب          : شامل  

هــای  هــای محیطــی، محــرک هــای آزاردهنــده، مــضر و ســایر  محــرک  شــده توســط محــرک
ی چهار سر  اب عضلهی دوسر بازویی، بازتاب رادیوس، بازت ، بازتاب عضله)withdrawal(بازگیری

  رانی، بازتاب کشککی، بازتاب مچ پایی
    
  ٧٥٠٠b  بازتاب حركتي كششي  
ها که به طور خودکار توسط کشش القا  های غیرارادی عضله عملکردهای انقباض    

  گردد می
      
  ٧٥٠١b  هاي آسيب رسان ايجاد شده توسط  محرك هاي   بازتاب  
های   ها که به طور خودکار توسط محرک        ضلههای غیرارادی ع    عملکردهای انقباض     

  گردند های آسیب رسان القا می دردناک یا سایر  محرک
      
 )withdrawal(محرکات بازگیری :شامل    

  
      
  ٧٥٠٢b  هاي محيطي  ايجاد شده توسط محرك  هاي  بازتاب  
های   محرکها که به طور خودکار توسط          عضله های غیرارادی   عملکردهای انقباض     

  گردند می ایجاد  خارجی 
      
  ٧٥٠٨b   ساير موارد مشخص عملكردهاي بازتاب)reflex (حركتي  
      
  ٧٥٠٩b   موارد نامشخص عملكردهاي بازتاب)reflex (حركتي  
    

٧٥٥ b  عملكردهاي واكنش حركتي غيرارادي   
ـ                یها  های غیرارادی عضله    عملکردهای انقباض    دن،  بـزرگ یـا تمـام بـدن کـه توسـط موقعیـت ب
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  گردند می های تعادل و تهدید کننده القا  محرک
    
هـای تعـدیل بـدن،     هـای رایتینـگ، واکـنش    های وضعی بدن، واکنش عملکردهای واکنش : شامل  

  های دفاعی های حمایت کننده، واکنش های تعادلی، واکنش واکنش
    
  )750b(عملکردهای بازتاب حرکتی : غیر شامل  
    

٧٦٠ b  حركت اراديكنترل عملكردهاي   
    
  های ارادی عملکردهای مربوط به کنترل و هماهنگی حرکت  
هـای پیچیـده ارادی، همـاهنگی         هـای سـاده ارادی و حرکـت         عملکردهای کنترل حرکت  : شامل  

های ارادی، عملکردهای حمـایتی بـازو یـا سـاق پـا، همـاهنگی حرکتـی راسـت و چـپ،            حرکت
هایی نظیر کنترل و همـاهنگی مـشکالت،      ختاللهماهنگی چشم و دست، هماهنگی چشم و پا، ا        

  )dysdiadochokinesia(به عنوان نمونه دیسدیادوکوکینزی 
    
، )765b(، عملکردهــای حرکــت غیــرارادی )730b(عملکردهــای قــدرت عــضالنی : غیــر شــامل  

  )770b(عملکردهای الگوی راه رفتن 
    
  ٧٦٠٠b  هاي ساده ارادي كنترل حركت  
  های ارادی ساده یا مجزا  به کنترل و هماهنگی حرکتعملکردهای مربوط    
  ٧٦٠١b  هاي ارادي پيچيده كنترل حركت  
  ی ارادی های پیچیده عملکردهای مربوط به کنترل و هماهنگی حرکت    
      
  ٧٦٠٢b  هاي ارادي هماهنگي حركت  
هـای ارادی سـاده و پیچیـده، انجـام            عملکردهای مربـوط بـه همـاهنگی حرکـت            

  ا ترکیب منظمها ب حرکت
 از طریـق بینـایی، نظیـر    هـا  هنگی راسـت و چـپ، همـاهنگی حرکـت         هما: شامل    

ــتالل     ــا، اخ ــشم و پ ــاهنگی چ ــت و هم ــشم و دس ــاهنگی چ ــر   هم ــایی نظی ه
  )dysdiadochokinesia(دیسدیادوکوکینزی 

      
  ٧٦٠٣b  عملكردهاي حمايتي بازو يا ساق  
ی ارادی از طریـق قـراردادن      هـا   عملکردهای مربوط به کنترل و هماهنگی حرکت          

  )زانوها یا پاها(ها  یا روی ساق) ها ها و دست آرنج(وزن روی بازوها 
      
  ٧٦٠٨b  هاي ارادي ساير موارد مشخص كنترل عملكردهاي حركت  
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  ٧٦٠٩b  هاي ارادي موارد نامشخص كنترل عملكردهاي حركت  
    

٧٦٥ b  عملكردهاي حركت غيرارادي  
یک عـضله یـا     ) هدفمند(، یا غیرارادی یا نیمه قصدی     )غرضی(های غیرعمدی   ضعملکردهای انقبا   

  ها گروه عضله
    
ها، اطوار قالبی، رفتارهـای       ها، تیک   هایی نظیر لرزش    ها، آسیب   های غیرارادی عضله    انقباض: شامل  

  های دیستونی و حرکت پریشی های صوتی، حرکت ای، تکرار حرکتی، کره، آتتوز، تیک کلیشه
    
  )770b(، عملکردهای الگوی راه رفتن )760b(کنترل عملکردهای حرکت ارادی : غیر شامل  

  ٧٦٥٠b  ها هاي غيرارادي عضله انقباض  
) هدفمند(، یا غیرارادی یا نیمه قصدی     )غرضی(های غیرعمدی   عملکردهای انقباض     

هایی کـه درگیـر بخـشی از اخـتالل کـارکرد       ها، نظیر آن  یک عضله یا گروه عضله    
  باشند  می شناختی انرو

      
ای و آتتوزی، اختالالت حرکتی مربـوط         های کره   هایی نظیر حرکت    اختالل: شامل    

  به خواب
  ٧٦٥١b  لرزش   
عملکردهای انقباض و انبساط متناوب یک گروه عضالنی حول یک عضله منجر به     

  گردد می لرزش 
      
  ٧٦٥٢b  ها و اطوارهاي قالبی تيك  
یـک گـروه    ) هدفمنـد (های غیرارادی تکـراری، شـبه قـصدی         باضعملکردهای انق     

  عضالنی 
      
هـای صـوتی، ادای غیـرارادی کلمـات زشـت و              هـایی نظیـر تیـک       اختالل: شامل    

و دندان غوروچه یا دندان سـایی در خـواب          ) coprolalia) (بد دهنی (مستهجن
)bruxim(  

      
  ٧٦٥٣b  اي و تكرار حركتي رفتارهاي كليشه  
هـای    نظیـر حرکـت   ) هدفمند(های خود به خودی، غیرقصدی      های حرکت عملکرد    

پیچانـدنی  (های کـرم وار     دادن سر یا انجام حرکت      ای به عقب و جلو و تکان        گهواره
  )مثل قرقره
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  ٧٦٥٨b  ساير موارد مشخص عملكردهاي حركت غيرارادي  
      
  ٧٦٥٩b  موارد نا مشخص عملكردهاي حركت غيرارادي  
    

٧٧٠ b  كردهاي الگوي راه رفتن عمل  
  های کلی بدن عملکردهای الگوی حرکتی مربوط به راه رفتن، دویدن یا سایر حرکت  
    
هایی نظیر راه رفـتن اسپاسـتیکی، راه رفـتن            الگوهای راه رفتن و الگوهای دویدن، اختالل      : شامل  

   رفتن سختهمی پلژیکی، راه رفتن پاراپلژیکی، راه رفتن ناقرینه، لنگیدن و الگوی راه
    
، کنتــرل )735b(، عملکردهــای تــون عــضله )730b(عملکردهــای قــدرت عــضله : غیــر شــامل  

  )765b(، عملکردهای حرکت غیرارادی )760b(عملکردهای حرکت ارادی 
    

٧٨٠ b  ها و عملكردهاي حركتي احساسات مربوط به عضله  
  ها آنهای عضالنی بدن و حرکت  ها یا گروه احساسات مربوط به عضله  
    
  ها ها، اسپاسم یا فشردگی عضله و سنگینی عضله احساسات سختی عضله و سفتی عضله: شامل  
    
  )280b(احساس درد : غیر شامل  
    
  ٧٨٠٠b  احساس سختی  عضله  
  احساس سفتی یا سختی عضله    
      
  ٧٨٠١b  احساس اسپاسم عضله  
  احساس انقباض غیرارادی یک عضله یا گروه عضالنی    
      
  ٧٨٠٨b        هـا و عملكردهـاي       ساير موارد مشخص احساسات مربوط به عضله

  حركتي
      
  ٧٨٠٩b          هـا و عملكردهـاي       موارد نامشخص احساسات مربـوط بـه عـضله

  حركتي
    

٧٨٩ b ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي حركت 
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٧٩٨ b             سايرموارد مشخص عملكردهاي عصبي عضالني استخواني و مربوط بـه
  ركتح

    
٧٩٩ b               موارد نامشخص عملكردهاي عصبي عـضالني اسـتخواني و مربـوط بـه

  حركت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٨فصل 
  عملكردهاي پوست و ساختارهاي مربوط

  .ها و مو است ی عملکردهای پوست، ناخن این فصل درباره
  

  )٨١٠b-٨٤٩b(عملكردهاي پوست 
  

٨١٠  b  عملكردهاي حفاظتي پوست  
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  لکردهای پوست برای حفاظت کردن بدن از تهدیدهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیعم  
    
، حساسیت به نور، پیگمانتاسیون ها عملکرد حفاظت کردن در مقابل خورشید و سایر اشعه: شامل  

سـازی پوسـت، پینـه بـستن، سـفت شـدن،              ، کیفیت پوسـت، عملکـرد عـایق       )ها  تجمع رنگدانه (
  ، زخم بستر و نازک شدن پوست)زخم(ست ترک خورده، اولسرهایی نظیر، پو اختالل

    
  ) 830b(، سایر عملکردهای پوست )820b(عملکردهای ترمیم پوست : غیر شامل  
    

٨٢٠  b  عملكردهاي ترميم پوست   
  های پوست ها و سایر آسیب عملکردهای پوست برای ترمیم بریدگی  
    
برآمدگی در محل (لتیام، تشکیل خون مردگی و کلوئیدعملکردهای تشکیل لخته، ترمیم، ا: شامل  

  )زخم
  )b 830(، سایر عملکردهای پوست )b 810(عملکردهای حفاظتی پوست : غیر شامل  
    

٨٣٠  b  ساير عملكردهاي پوست  
  عملکردهای پوست به غیر از محافظت و ترمیم، نظیر خنک کردن و ترشح عرق  
    
  ی بدن کردهای غددی پوست و بوی حاصلهعملکردهای عرق کردن، عمل: شامل  
    
  )820b(، عملکردهای ترمیم پوست )810b(عملکردهای حفاظتی پوست : غیر شامل  
    

٨٤٠  b  احساس مربوط به پوست   
  احساسات مربوط به پوست نظیر احساس خارش و سوختن و سوزش   
    
  احساس گزگز و سوزن و احساس خزیدن : شامل  
  )280b(س درد احسا: غیر شامل  
    

٨٤٩  b  ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي پوست   
    
  )869b -850b(ها  عملکردهای مو و ناخن  
    

٨٥٠  b  عملكردهاي مو   
  عملکردهای مو، نظیر محافظت، رنگ آمیزی و ظاهر   
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ی مـو یـا      هـایی نظیـر ضـایعه       عملکردهای رشد مو، رنگدانه دار شدن مو، محل مو، آسیب         : شامل  

  طاسی
٨٦٠  b  ها  عملكردهاي ناخن  

  نظیر محافظت، خاراندن و ظاهر. ها عملکردهای ناخن  
    
  ها  ها، کیفیت ناخن رشد و رنگدانه دار شدن ناخن: شامل  
    

٨٦٩  b  ها ساير موارد مشخص و نامشخص عملكردهاي مو و ناخن  
    

٨٩٨  b  اي مربوطساير موارد مشخص عملكردهاي پوست و ساختاره  
    

٨٩٩  b  موارد نامشخص عملكردهاي پوست و ساختارهاي مربوط  
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  )BODY STRUCTURES(ساختارهاي بدن 
  

  :تعاريف
  .باشند می  ، اعضا و سایر اجزاها اندامهای تشریحی بدن نظیر  بخش، ساختارهاي بدن

  .باشند می  خصمشکالت در عملکرد یا ساختار بدن که به عنوان انحراف یا ضایعه مش، ها آسيب
  

  ها كننده توصيفاولين 
  .روند  می  میزان آسیب به کار ها با مقیاس منفی، برای نشان دادن گستره یا کننده توصیف

  
  xxx/0 آسیببدون   )… و ییهیچیک، فقدان، جز(  4-0%
  xxx/1 مالیم آسیب  )…خفیف، پایین و (  24-5%
  xxx/2 متوسط آسیب  )…متوسط، معتدل و (  49-25%
  xxx/3 شدید آسیب  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx/4 کامل آسیب  )…کلی و (   100-96%

  xxx/8 صنامشخ    
  xxx/9نامشمول     

  
 از طریـق پـژوهش، مراحـل       بایـست   مـی   ها به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرنـد،          این کمیت   برای آن که          

ای از درصدها برای آن دسته از مواردی که دارای ابزارهای ارزیـابی یـا          های گسترده   دامنه. ها ارائه گردند    ارزیابی آن 
  .گردند  می باشند ارائه  می ها در ساختارهای  بدن معیارهای تعیین کمیت آسیب
را منظـور   % 5توان خطای تا       می  شوند  می   مشخص   "آسیب کامل " یا   "بدون آسیب "      به عنوان نمونه، وقتی که      

  . است"آسیب کلی" عموماً معادل نیمی از مقیاس "آسیب متوسط". نمود
  .گیرند  می ها مورد استفاده قرار ی صدک       درصدها در قلمروهای مختلف بارجوع به معیارهای جمعیت به مقوله
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  كننده توصيفدومين 
  :رفت می برای نشان دادن ماهیت تغییر در ساختار بدن به کار 

  
  یوستگیناپ  5    بدون تغییر در ساختار  0  
  انحراف وضعیتی  6    فقدان کلی  1  
تغییرات کیفی در سـاختار، از جملـه تجمـع            7    جزئیفقدان   2  

  مایع
  نامشخص  8    بخش اضافی  3  
  نامشمول  9    انحراف) ابعاد(ی  دامنه  4  
  

  )پيشنهادي (كننده توصيفسومين 
  :می روند برای نشان دادن محل به کار 

  
  )پشت(عقب  5    بیش ا ز یک  ناحیه  0  

  نزدیک به تنه  6    راست  1  

  دور از تنه  7    چپ  2  

  نامشخص  8    هر دو طرف  3  

  نامشمول  9    جلو  4  
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   ١فصل 
 ساختارهاي دستگاه عصبي

    
١١٠S    ساختار مغز  

    
  ١١٠٠S  كورتيكال(هاي قشري  ساختار لب(  
      
    ١١٠٠٠S  لب پيشاني  
        
    ١١٠٠١S  لب گيجگاهي   
        
    ١١٠٠٢S  اي لب آهيانه  
        
    ١١٠٠٣S  لب پس سري   
        
    ١١٠٠٨S  هاي قشري   ساير موارد مشخص ساختار لب  
        
    ١١٠٠٩S  هاي قشري    ساير موارد نامشخص ساختار لب  
      
  ١١٠١S  ساختار مغزمياني   
      
  ١١٠٢S  ساختار ديانسفالون  
      
  ١١٠٣S  غز و ساختارهاي وابسته اي م هاي قاعده  ساختار هسته  
      
  ١١٠٤S  ساختار مخچه   
      
  ١١٠٥S  ساختار ساقه مغز  
      
    ١١٠٥٠S  بصل النخاع  
        
    ١١٠٥١S   پونس(پل دماغی(  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٢٠ 

    ١١٠٥٨S   ساير موارد مشخص ساختار ساقه مغز  
        
    ١١٠٥٩S  موارد نامشخص ساختار ساقه مغز  
        
  ١١٠٦S اي مغز ساختار اعصاب جمجه 
      
  ١١٠٨S ساير موارد مشخص ساختار مغز 
      
  ١١٠٩S موارد نامشخص ساختار مغز 
    

١٢٠   S  نخاع و ساختارهاي مربوط به آن  
    
  ١٢٠٠ S  ساختار نخاع  
    ١٢٠٠٠ S  نخاع گردني  
        
    ١٢٠٠١ S  اي نخاع سينه  
        
    ١٢٠٠٢ S  نخاع كمري خاجي  
        
    ١٢٠٠٣ S  الياف دم اسبي  
        
    ١٢٠٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختار نخاع  
        
    ١٢٠٠٩ S    موارد نامشخص ساختار نخاع  
    
  ١٢٠١ S  اعصاب نخاعي  
      
  ١٢٠٨ S  ساير موارد مشخص نخاع و ساختارهاي مربوط به آن  
      
  ١٢٠٩ S  نخاع و ساختارهاي مربوط به آن موارد نامشخص  
    

١٣٠S  ساختار مننژها  
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١٢١

١٤٠ S  اختار دستگاه عصبي سمپاتيكس  
    

١٥٠ S  ساختار دستگاه عصبي پاراسمپاتيك  
    

١٩٨ S   ساير موارد مشخص ساختار دستگاه عصبي  
    

١٩٩ S   موارد نامشخص ساختار دستگاه عصبي  
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١٢٢ 

   ٢فصل 
  ها چشم، گوش و ساختارهاي مربوط به آن

    
٢١٠S  شم ي چ ساختار حدقه  

    
٢٢٠S  ي چشم  ساختار كره  

    
  ٢٢٠٠ S  هيملتحمه، صلبيه، مشيم  
      
  ٢٢٠١ S  قرنيه  
      
  ٢٢٠٢ S  عنبيه  
      
  ٢٢٠٣ S  شبكيه  
      
  ٢٢٠٤ S  ي چشم هاي كره عدسي  
      
  ٢٢٠٥ S  زجاجیه)(ويتروس(جسم شفاف(  
      
  ٢٢٠٨ S  ي چشم  ساير موارد مشخص ساختار كره  
      
  ٢٢٠٩ S  ي چشم  د نامشخص ساختار كرهموار  
    

٢٣٠ S  ساختارهاي اطراف چشم  
    
  ٢٣٠٠ S  ها غدد اشكي و ساختارهاي مربوط به آن  
      
  ٢٣٠١ S  پلك چشم  
      
  ٢٣٠٢ S  ابرو  
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١٢٣

  ٢٣٠٣ S  چشمي خارجييها عضله   
      
  ٢٣٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختارهاي اطراف چشم  
      
  ٢٣٠٩ S  تارهاي اطراف چشم موارد نامشخص ساخ  
    

٢٤٠S   ساختار گوش خارجي  
    

٢٥٠S    مياني ساختار گوش  
    
  ٢٥٠٠ S  پرده صماخ  
      
  ٢٥٠١ S  شيپور استاش(مجراي استاش(  
      
  ٢٥٠٢ S  ها استخوانچه  
      
  ٢٥٠٨ S   مياني  ساير موارد مشخص ساختار گوش  
      
  ٢٥٠٩ S   مياني  موارد مشخص ساختار گوش  
    
٠٢٦S   ساختار گوش داخلي  
    
  ٢٦٠٠ S  كوكلئا(حلزون(  
      
  ٢٦٠١ S  دهليزي( البيرنت وستيبوالر(  
      
  ٢٦٠٢ S  اي مجاري نيم دايره  
      
  ٢٦٠٣ S  ي گوش داخلي دهانه  
      
  ٢٦٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختار گوش داخلي  
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١٢٤ 

  ٢٦٠٩ S   موارد نامشخص ساختار گوش داخلي   
    

٢٩٨S   ها  موارد مشخص چشم، گوش و ساختارهاي مربوط به آنساير  
    

٢٩٩S    ها موارد نامشخص چشم، گوش و ساختارهاي مربوط به آن  
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١٢٥

   ٣فصل 
  ساختارهاي درگير در صوت و گفتار

    
٣١٠S   ساختار بيني  

    
  ٣١٠٠S  بيني خارجي  
      
  ٣١٠١S  تيغه بيني   
      
  ٣١٠٢S  های  بيني حفره  
      
  ٣١٠٨S   ساير موارد مشخص ساختار بيني  
      
  ٣١٠٩S   موارد نامشخص ساختار بيني  
    

٣٢٠S   ساختار دهان  
    
  ٣٢٠٠S  ها دندان  
      
  ٣٢٠١S  ها لثه  
    
  ٣٢٠٢S  ساختار كام  
        
    ٣٢٠٢٠S  كام سخت  
        
    ٣٢٠٢١S  كام نرم  
  ٣٢٠٣S  زبان  
      
  ٣٢٠٤S  ر لبساختا  
      
    ٣٢٠٤٠S  لب فوقاني  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٢٦ 

    ٣٢٠٤١S  لب تحتاني  
        
  ٣٢٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختار دهان  
        
  ٣٢٠٩S  ساختار دهان   موارد نامشخص  
    

٣٣٠  S  ساختار حلق  
    
  ٣٣٠٠ S  حلق  بيني  
      
  ٣٣٠١ S  حلق دهاني  
      
  ٣٣٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختار حلق  
      
  ٣٣٠٩ S  رد نامشخص ساختار حلق موا  
    

٣٤٠ S  ساختار حنجره  
      
  ٣٤٠٠ S  هاي صوتي طناب  
      
  ٣٤٠٨S   ساير موارد مشخص ساختار حنجره  
      
  ٣٤٠٩S   موارد نامشخص ساختار حنجره  
    

٣٩٨ S   ساير موارد مشخص ساختارهاي درگير در صوت و گفتار  
    

٣٩٩ S   ت و گفتارموارد نامشخص ساختارهاي درگير در صو  
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١٢٧

    ٤فصل 
   ايمني هاي قلبي عروقي، تنفسي و ساختارهاي دستگاه

    
٤١٠S   ساختار دستگاه قلبي عروقي  

      
  ٤١٠٠S  قلب  
        
    ٤١٠٠٠S  دهليزها  
        
    ٤١٠٠١S ها بطن  
        
    ٤١٠٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار قلب  
        
    ٤١٠٠٩S  موارد نامشخص ساختار قلب  
      
  ٤١٠١S  ها  شريان  
      
  ٤١٠٢S وريدها  
      
  ٤١٠٣S ها مويرگ  
      
  ٤١٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار دستگاه قلبي عروقي   
      
  ٤١٠٩S  موارد نامشخص ساختار دستگاه قلبي عروقي   
    

٤٢٠S    ايمني ساختار دستگاه  
      
  ٤٢٠٠S عروق لنفاوي  
      
  ٤٢٠١S هاي لنفاوي گره  
      
  ٤٢٠٢S تيموس  
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١٢٨ 

  ٤٢٠٣S طحال  
      
  ٤٢٠٤S مغز استخوان  
      
  ٤٢٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار دستگاه ايمني  
      
  ٤٢٠٩S  ايمني  موارد نامشخص ساختار دستگاه  
    

٤٣٠ S  ساختار دستگاه تنفسي  
      
  ٤٣٠٠S  ناي  
      
  ٤٣٠١S  ها ريه  
        
    ٤٣٠١٠ S  اي درخت نايژه  
        
    ٤٣٠١١ S ها ابچهحب  
        
    ٤٣٠١٨ S ها  ساير موارد مشخص ساختار ريه  
        
    ٤٣٠١٩ S ها  موارد نامشخص ساختار ريه  
      
  ٤٣٠٢S ي صدري قفسه  
      
  ٤٣٠٣S هاي تنفسي عضله  
        
    ٤٣٠٣٠ S اي  بين دندهيها عضله  
        
    ٤٣٠٣١ S ديافراگم  
        
    ٤٣٠٣٨ S سي  تنفيها ساير موارد مشخص عضله  
        
    ٤٣٠٣٩ S تنفسي يها موارد نامشخص عضله   
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١٢٩

  ٤٣٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار دستگاه تنفس  
      
  ٤٣٠٩S   موارد نامشخص ساختار دستگاه تنفس  
    

٤٩٨S        هاي قلبي عروقـي، تنفـسي و         ساير موارد مشخص ساختارهاي دستگاه
  ايمني 

    
٤٩٩S    ايمني هاي قلبي عروقي، تنفسي و  موارد نامشخص ساختارهاي دستگاه  
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١٣٠ 

   ٥فصل 
   داخليي  مترشحهغددو هاي گوارش، سوخت و ساز  ساختارهاي مربوط به دستگاه

    
٥١٠ S ساختار غدد بزاقي  

    
٥٢٠ S ساختار مري  

    
٥٣٠ S ساختار معده  

    
٥٤٠ S ساختار روده  

      
  ٥٤٠٠ S روده كوچك  
      
  ٥٤٠١ S روده بزرگ  
      
  ٥٤٠٨ S  ساير موارد مشخص ساختار روده  
      
  ٥٤٠٩ S  موارد نامشخص ساختار روده  
    

٥٥٠ S ساختار لوزالمعده  
    

٥٦٠ S ساختار كبد  
    

٥٧٠ S ساختار كيسه و مجاري صفراوي  
    

٥٨٠ S ي داخلي ساختار غدد مترشحه  
      
  ٥٨٠٠ S ي هيپوفيز غده  
      
  ٥٨٠١ S ي تيروئيد غده  
      
  ٥٨٠٢ S ي پاراتيروئيد غده  
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  ٥٨٠٣ S كليهي فوق  غده  
      
  ٥٨٠٨ S ي داخلي  ساير موارد مشخص ساختار غدد مترشحه  
      
  ٥٨٠٩ S ي داخلي  موارد نامشخص ساختار غدد مترشحه  
    

٥٩٨S        هاي گوارش، سوخت و      ساير موارد مشخص ساختارهاي مربوط به دستگاه
  ي داخلي   مترشحهغددو ساز 

    
٥٩٩S       هـاي گـوارش، سـوخت و         موارد نامشخص ساختارهاي مربوط به دستگاه

  ي داخلي   مترشحهغددو ساز 
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١٣٢ 

  ٦فصل 
  ساختارهاي مربوط به دستگاه تناسلي ادراري و توليد مثل 

    
٦١٠ S  ساختار دستگاه ادراري  

      
  ٦١٠٠ S ها  كليه  
      
  ٦١٠١ S ها حالب(ميزناي (  
      
  ٦١٠٢ S مثانه  
      
  ٦١٠٣ S ميزراه  
      
  ٦١٠٨ S  ساير موارد مشخص ساختار دستگاه ادراري  
     
  ٦١٠٩ S  موارد نامشخص ساختار دستگاه ادراري  
    

٦٢٠ S   ساختار كف لگن  
    

٦٣٠ S ساختار دستگاه توليد مثل 
      
  ٦٣٠٠ S ها تخمدان  
      
  ٦٣٠١ S اختار رحمس  
        
    ٦٣٠١٠ S جسم رحم  
        
    ٦٣٠١١ S سرويكس(گردن رحم(  
        
    ٦٣٠١٢ S هاي رحمي لوله  
        
    ٦٣٠١٨ S  ساير موارد مشخص ساختار رحم  
        
    ٦٣٠١٩ S  موارد نامشخص ساختار رحم  
  ٦٣٠٢ S پستان و نوك پستان  
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١٣٣

  ٦٣٠٣ S خارجي زنو اعضا دستگاه تناسلي) واژن(ساختار مهبل   
    63030S  کلیتوریس  
        
    ٦٣٠٣١ S  هاي بزرگ لب  
        
    ٦٣٠٣٢ S هاي كوچك لب  
        
    ٦٣٠٣٣ S مجراي مهبلي  
        
  ٦٣٠٤ S ها بيضه  
      
  ٦٣٠٥ S ساختار آلت تناسلي مرد  
        
    ٦٣٠٥٠ S آلت تناسلي مرد) گلنز(حشفه  
        
    ٦٣٠٥١ S ي آلت تناسلي مرد تنه  
        
    ٦٣٠٥٨ S  ساير موارد مشخص ساختار آلت تناسلي مرد  
        
    ٦٣٠٥٩ S  موارد نامشخص ساختار آلت تناسلي مرد  
      
  ٦٣٠٦ S  پروستات  
      
  ٦٣٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختارهاي دستگاه توليد مثل  
      
  ٦٣٠٩ S   موارد نامشخص ساختارهاي دستگاه توليد مثل  
    

٦٩٨ S     هاي تناسلي ادراري و      خص ساختارهاي مربوط به دستگاه    ساير موارد مش
  توليد مثل

٦٩٩ S         هـاي تناسـلي ادراري و        موارد نامشخص ساختارهاي مربوط به دسـتگاه
  توليد مثل
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١٣٤ 

  ٧فصل 
  ساختارهاي مربوط به حركت

    
٧١٠S   ي سر و گردن ساختار ناحيه  

      
  ٧١٠٠S  هاي جمجمه استخوان  
      
  ٧١٠١S  هاي صورت اناستخو  
      
  ٧١٠٢S  ي گردن هاي ناحيه استخوان  
      
  ٧١٠٣S  ي سر و گردن مفاصل ناحيه  
      
  ٧١٠٤S  ي سر و گردن  ناحيهيها عضله  
      
  ٧١٠٥S  ي سر و گردن هاي ناحيه ها و نيام رباط  
      
  ٧١٠٨S  ي سر وگردن  ساير موارد مشخص ساختار ناحيه  
      
  ٧١٠٩S  ي سر وگردن   ساختار ناحيهموارد نامشخص  
    

٧٢٠S   ي شانه ساختار ناحيه  
      
  ٧٢٠٠S ي شانه هاي ناحيه استخوان  
      
  ٧٢٠١S ي شانه مفاصل ناحيه  
      
  ٧٢٠٢S ي شانه  ناحيهيها عضله  
      
  ٧٢٠٣S ي شانه هاي ناحيه ها و نيام رباط  
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١٣٥

  ٧٢٠٨S ي شانه  ساير موارد مشخص ساختار ناحيه  
      
  ٧٢٠٩S ي شانه  موارد نامشخص ساختار ناحيه  
    

٧٣٠ S  ساختار اندام فوقاني  
      
  ٧٣٠٠ S  ساختار بازو  
        
    ٧٣٠٠٠ S استخوان بازو  
        
    ٧٣٠٠١ S مفصل آرنج  
        
    ٧٣٠٠٢ S بازويها عضله   
        
  ٧٣٠٠٣ S هاي بازو ها و  نيام رباط 
        
    ٧٣٠٠٨ S ختار بازو ساير موارد مشخص سا  
        
    ٧٣٠٠٩ S  موارد نامشخص ساختار بازو  
      
  ٧٣٠١ S  ساختار ساعد  
        
    ٧٣٠١٠ S هاي ساعد استخوان  
        
    ٧٣٠١١ S مفصل مچ دست  
        
    ٧٣٠١٢ S ساعديها عضله   
        
    ٧٣٠١٣ S هاي ساعد ها و نيام رباط  
        
    ٧٣٠١٨ S  ساير موارد مشخص ساختار ساعد  
        
    ٧٣٠١٩ S   موارد نامشخص ساختار ساعد  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٣٦ 

  ٧٣٠٢ S  ساختار دست  
        
    ٧٣٠٢٠S هاي دست استخوان  
        
    ٧٣٠٢١S مفاصل دست و انگشتان  
        
    ٧٣٠٢٢S ها دست عضله  
        
    ٧٣٠٢٣S هاي دست ها و نيام رباط  
        
    ٧٣٠٢٨S  ساير موارد مشخص ساختار دست  
        
    ٧٣٠٢٩S ساختار دست امشخصموارد ن   
      
  ٧٣٠٨S   ساير موارد مشخص ساختار اندام فوقاني  
      
  ٧٣٠٩S   موارد نامشخص ساختار اندام فوقاني  
    

٧٤٠S   ي لگن ساختار ناحيه  
      
  ٧٤٠٠ S  ي لگن هاي ناحيه استخوان  
      
  ٧٤٠١ S ي لگن مفاصل ناحيه  
      
  ٧٤٠٢ S ي لگن  ناحيهيها عضله  
      
  ٧٤٠٣ S ي لگن هاي ناحيه ها و نيام رباط  
      
  ٧٤٠٨ S ي لگن ساير موارد مشخص ساختار ناحيه  
      
  ٧٤٠٩ S ي لگن موارد نامشخص ساختار ناحيه  
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١٣٧

٧٥٠S   ساختار اندام تحتاني  
      
  ٧٥٠٠ S  ساختار ران  
        
    ٧٥٠٠٠S  استخوان ران  
        
    ٧٥٠٠١S هيپ(مفصل ران(  
        
    ٧٥٠٠٢S رانيها هعضل   
        
    ٧٥٠٠٣S هاي ران ها و نيام رباط  
        
    ٧٥٠٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار ران  
        
    ٧٥٠٠٩S  موارد نامشخص ساختار ران  
      
  ٧٥٠١S  ساختار ساق پا  
        
    ٧٥٠١٠S هاي ساق پا استخوان  
        
    ٧٥٠١١S مفصل زانو  
        
    ٧٥٠١٢S ساق پايها عضله   
        
    ٧٥٠١٣S هاي ساق پا ها و نيام رباط  
        
    ٧٥٠١٨S  ساير موارد مشخص ساختار ساق پا  
        
    ٧٥٠١٩S  موارد نامشخص ساختار ساق پا  
      
  ٧٥٠٢S  ساختار مچ پا و پا  
        
    ٧٥٠٢٠S  هاي مچ پا و پا استخوان  
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    ٧٥٠٢١S  مفصل مچ پا و مفاصل پا و انگشتان پا  
        
    ٧٥٠٢٢S  مچ پا و پايها عضله   
        
    ٧٥٠٢٣S  هاي مچ پا و پا ها و نيام رباط  
        
    ٧٥٠٢٨S   ساير موارد مشخص ساختار مچ پا و پا  
        
    ٧٥٠٢٩S   موارد نامشخص ساختار مچ پا و پا  
      
  ٧٥٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار اندام تحتاني  
      
  ٧٥٠٩S ني موارد نامشخص ساختار اندام تحتا  
    

٧٦٠S   ساختار تنه  
      
 ٧٦٠٠S ساختار ستون فقرات 
        
    ٧٦٠٠٠S  ستون فقرات گردني  
        
    ٧٦٠٠١S  اي  ستون فقرات سينه  
        
    ٧٦٠٠٢S  ستون فقرات كمري  
        
    ٧٦٠٠٣S  ستون فقرات خاجي  
        
    ٧٦٠٠٤S  دنبالچه  
        
    ٧٦٠٠٨S   فقرات ساير موارد مشخص ساختار ستون  
        
    ٧٦٠٠٩S   موارد نامشخص ساختار ستون فقرات  
      
  ٧٦٠١S  تنهيها  عضله   
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  ٧٦٠٢S  هاي تنه ها و نيام رباط  
      
  ٧٦٠٨S  ساير موارد مشخص ساختار تنه  
      
  ٧٦٠٩S   موارد نامشخص ساختار تنه  
    

٧٧٠S   ساير ساختارهاي عضالني استخواني مربوط به حركت  
      
  ٧٧٠٠S  ها استخوان  
      
  ٧٧٠١S  مفاصل  
      
  ٧٧٠٢S ها  عضله  
      
  ٧٧٠٣S ها، آپونورزهاي خارج عضالني هاي خارج مفصلي، نيام رباط  
      
  ٧٧٠٨S           ساير موارد مشخص ساير ساختارهاي عضالني استخواني مربوط بـه

  حركت 
      
  ٧٧٠٩S         ربـوط بـه    موارد نامشخص ساير ساختارهاي عـضالني اسـتخواني م

  حركت 
    

٧٩٨S   ساير موارد مشخص ساختارهاي مربوط به حركت  
    

٧٩٩S   موارد نامشخص ساختارهاي مربوط به حركت  
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  ٨فصل 
  پوست و ساختارهاي مربوط به آن

    
٨١٠ S  ساختار نواحي پوست  

    
  ٨١٠٠ S  ي سر و گردن پوست ناحيه  
      
  ٨١٠١ S  شانه ي پوست ناحيه   
      
  ٨١٠٢ S  پوست اندام فوقاني  
      
  ٨١٠٣ S  پوست ناحيه لگن  
      
  ٨١٠٤ S  پوست اندام تحتاني  
      
  ٨١٠٥ S  پوست تنه و پشت  
      
  ٨١٠٨ S   ساير موارد مشخص ساختار نواحي پوست  
      
  ٨١٠٩ S   موارد نامشخص ساختار نواحي پوست  
    

٨٢٠ S  هاي پوستي ساختار غده  
    
  ٨٢٠٠ S  اي عرقه غده  
      
  ٨٢٠١ S  هاي چربي غده  
      
  ٨٢٠٨ S  ساير موارد مشخص ساختار غدد پوست  
      
  ٨٢٠٩ S   موارد نامشخص ساختار غدد پوست  
    

٨٣٠S   ها ساختار ناخن  
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  ٨٣٠٠ S  هاي دست هاي انگشت  ناخن  
      
  ٨٣٠١ S  هاي پا هاي انگشت  ناخن  
      
  ٨٣٠٨ S  ها ساير موارد مشخص ساختار ناخن  
      
  ٨٣٠٩ S  ها  موارد نامشخص ساختار ناخن  
    

٨٤٠S   ساختار مو  
    

٨٩٨S     ساير موارد مشخص پوست و ساختارهاي مربوط به آن  
    

٨٩٩S     موارد نامشخص پوست و ساختارهاي مربوط به آن  
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  )Activities & Participation(ها و مشاركت  فعاليت
  

  :تعاريف
  .ا عمل فرد استانجام وظیفه ی :فعاليت

  .حضور در موقعیت زندگی است :مشاركت
  .ها ممکن است وجود داشته باشد مشکالتی است که  در انجام فعالیت: های فعالیت محدودیت
   .های زندگی تجربه نماید مشکالتی است که فرد ممکن است هنگام حضور در موقعیت: های مشارکت محدودیت

  
  ها كننده توصيف

دهـد   مـی  های زندگی را پوشش  ی کامل زمینه ها در فهرست مجزایی که دامنه  ها و مشارکت    یتقلمروهای جزء فعال  
توانـد   مـی  جزء مذکور ). ای نظیر وظایف اجتماعی    های پیچیده   از یادگیری اولیه و نگاه کردن تا زمینه       (شود     می  ارائه

  .باشدیا هر دو کاربرد داشته » مشارکت «(P)یا » فعالیت «(A)برای نشان دادن 
. ی ظرفیـت  کننـده  ی اقدام و توصیف کننده ها و مشارکت عبارتند از توصیف    کننده برای جزء فعالیت           دو توصیف 

  .نماید می کند، بیان  می خود اقدام ) متداول(ی اقدام آن چه را که فرد در محیط جاری  کننده توصیف
  شـود  مـی  کننده ثبت  این توصیف   ی    ی که به وسیله         چون محیط جاری فرد، جزیی از بافت اجتماعی است، عمل         

  مردم در محیط واقعـی کـه در آن زنـدگی          » زندگی تجربه شده  «یا  » حضور در موقعیت زندگی   «تواند به عنوان      می
باشـد   مـی    های فیزیکی، اجتماعی و نگرشی جهان       این بافت شامل عوامل محیطی نظیر جنبه      . کنند، تعبیر شود    می
  . استفاده از جزء عوامل محیطی کدگذاری شودتواند با  می که

ی مـذکور   کننـده  توصـیف . نمایـد   مـی  ی ظرفیت، توانایی فرد را برای اقدام وظیفه یا اقدام، بیـان     کننده        توصیف
 .ظرفیـت . نماید  می  باالترین سطح تحمل عملکردی کسب شده توسط فرد در قلمرو و زمان داده شده، را شناسایی               

جـزء   . باشد   می  این روی انعکاس توانایی تطابق محیطی فرد        از  . شود   می  ن یا استاندارد، اندازه گیری    در محیط یکسا  
  .این محیط یکسان یا استاندارد به کار رود های  تواند برای بیان ویژگی  می عوامل محیطی

و منطبق با مقیاس زیر مورد      توانند با یا بدون ابزارهای کمکی یا کمک فردی             می  های ظرفیت و اقدام     کننده  توصیف
  :استفاده قرار گیرند

  
  xxx/0شکل مبدون   )… و ییهیچیک، فقدان، جز(  4-0%
  xxx/1شکل مالیم م  )…خفیف، پایین و (  24-5%
  xxx/2شکل متوسط م  )…متوسط، معتدل و (  49-25%
  xxx/3شکل شدید م  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx/4شکل کامل م  )…کلی و (   100-96%

  xxx/8 صنامشخ    
  xxx/9نامشمول     
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 از طریق پژوهش، مراحل ارزیـابی آن  بایست می  ها به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرند،     این کمیت   برای آن که    
ای از درصدها برای آن دسته از مواردی کـه دارای ابزارهـای ارزیـابی یـا معیارهـای             های گسترده   دامنه. ارائه گردند 
  .شوند  می باشند ارائه  می ت مشکل اقدام  یا محدودیت ظرفیتتعیین کمی

% 5 می توان خطـای تـا     شوند  می   تعیین"مشکل اقدام کامل"  یا  "بدون مشکل اقدام"به عنوان نمونه، وقتی که     
  . است"اقدام کلی" عموماً معادل نیمی از مقیاس "مشکل اقدام". را منظور نمود

  .گیرند می ها مورد استفاده قرار  مختلف بارجوع به معیارهای جمعیت به مقوله صدک      درصدها در قلمروهای 
 می باید از طریق پژوهش، مراحل ارزیـابی          ها به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرند،         این کمیت         برای آن که    

  . رجوع نمایید2ی  تر در مورد کد گذاری به ضمیمه برای شرح بیش. آن ارائه گردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٤٤ 

   ١فصل 
  يادگيري و دانش كاربردي

  .گیری است  یادگیری، کاربرد دانش که شامل یادگیری، فکر کردن، حل مسئله و تصمیمی این فصل درباره
  

  )١١٠d-١٢٩d(تجارب حسي هدفمند 
    
١١٠ d  نگاه كردن(تماشا كردن(  

های بینایی، نظیر تماشا کردن مـسابقات          محرک کاربرد هدفمند حس بینایی برای تجربه نمودن        
  ورزشی یا  بازی کودکان

    
١١٥ d گوش دادن  

های شنوایی، نظیر گوش دادن به رادیو،         کاربرد هدفمند حس شنوایی برای تجربه نمودن محرک         
  موسیقی یا سخنرانی

    
١٢٠ d  هاي هدفمند ساير حس  

هایی نظیـر لمـس و        ن برای تجربه نمودن محرک    بد) اساسی(های پایه   کاربرد هدفمند سایر حس     
  ها ها یا  بوییدن گل ها، چشیدن شیرینی کردن بافته حس

    
١٢٩ d   ساير موارد مشخص و نامشخص تجارب حسي هدفمند  

    
  )١٣٠d-١٥٩d(يادگيري پايه 

    
١٣٠ d   تقليد كردن(كپي كردن(  

  ، صدا یا حروف و الفبا)ژست(ی یادگیری، نظیر تقلید ادا تقلید کردن اجزای اولیه  
١٣٥ d تكرار كردن  

ی یادگیری، نظیر تمرین ده تا ده تا،          ها یا نمادها به عنوان اجزای اولیه        تکرار کردن متوالی پدیده     
  از حفظ خوانی شعر

    
١٤٠ d  يادگيري خواندن  

 حـروف   نظیر، تشخیص ) ازجمله بریل (پیشرفت مناسب برای خواندن دقیق و روان مطالب کتبی            
  و الفبا، ادا کردن لغات یا تلفظ صحیح و درک لغات و عبارات 
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١٤٥ d  يادگيري نوشتن  
باشـند بـرای       مـی   دهنده صداها، لغات یا عبـارات       پیشرفت مناسب برای تولید نمادهایی که نشان        

  کردن به طور کارا و کاربرد صحیح دستور زبان ، نظیر هجی)از جمله نوشتار بریل(انتقال معانی 
    

١٥٠ d  يادگيري محاسبه كردن  
پیشرفت مناسب در شمارش دستی اعداد و انجام عملیات ریاضی ساده و پیچیده، نظیـر کـاربرد                   

  عالئم ریاضی برای جمع و تفریق و کاربرد عملیات ریاضی صحیح برای حل یک مسئله
    

١٥٥ d  ها كسب مهارت  
ماتی یکپارچه یا وظـایف بـرای آغـاز کـردن و     ای و پیچیده در مجموعه اقدا     پیشرفت مناسب پایه    

ها نظیر بـازی      ی کسب مهارت، نظیر به کارگیری ابزارها یا انجام مسابقه           پیگیری نمودن تا مرحله   
  شطرنج

    
  ای و پیچیده های پایه کسب مهارت: شامل  
      
  ١٥٥٠ d  هاي بنيادي كسب مهارت  
اربرد وسایل آشپزخانه، مـداد  هدفمند، نظیر یادگیری ک اعمال یادگیری مقدماتی     

  یا ابزار ساده
      
  ١٥٥١ d  هاي پيچيده كسب مهارت  
های یکپارچه اعمال مثال برای دنبال کردن دسـتورات، تـوالی             یادگیری مجموعه     

 یهـای   ها، نظیر یادگیری انجـام بـازی        سازی حرکت   ها شخصی و هماهنگ     حرکت
  نظیر فوتبال یا کاربرد ابزارهای ساختمانی

      
  ١٥٥٨ d  ها ساير موارد مشخص كسب مهارت  
      
  ١٥٥٩ d  ها موارد نامشخص كسب مهارت  
    

١٥٩ d   ساير موارد مشخص و نامشخص يادگيري پايه  
    

  )d ١٦٠ -d ١٧٩(كاربرد دانش 
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١٦٠ d  توجه متمركز  
  های خاص، نظیر جدا نمودن صداهای مزاحم و مخل کننده تمرکز هدفمند روی محرک  
    

١٦٣ d  فكر كردن  
تنظیم کردن و کاربرد افکار، مفاهیم و تصاویر، هدف دار و بدون هـدف، مجـزا یـا جمعـی نظیـر                        

داستان سرایی، اثبات قضیه، بازی فکری، طوفان فکر، اندیشه کردن، مالحظه کردن، دقت کردن              
  یا بازتاب دادن

    
  )d 178(ها  ، تصمیم گیری)d 175(حل مسائل : غیر شامل  
٦١٦ d  خواندن  
هـا،    کتـاب : ماننـد (های درگیر در درک مطالب نوشتاری و تفـسیر زبـان نوشـتاری                انجام فعالیت   

، بـا هـدف کـسب دانـش عمـومی یـا             )های متنی یا بریل     های آموزشی یا روزنامه    هراهنماها، جزو 
  اطالعات خاص

    
  )140d(یادگیری خواندن : غیر شامل  
    

١٦٩ d  نوشتن  
ی نمادها یا زبان برای انتقال اطالعات، نظیر تهیه یا تدوین گزارش کتبی از وقـایع                  ئهکاربرد یا ارا    

  نویس یک نامه یا افکار یا پیش
    
  )145d(یادگیری نوشتن : غیر شامل  
    

١٧٢ d  محاسبه كردن  
انجام محاسبات از طریق کاربرد اصول ریاضی برای حل مسائل که به صورت عبارات بیان شده و                   

ه یا نمایش نتایج، نظیر محاسبه نمودن جمع سه عدد یا یافتن نتیجـه تقـسیم یـک عـدد بـر           ارائ
  دیگری

    
  )150d(یادگیری محاسبه : غیر شامل  
    

١٧٥ d  حل مسائل  
ی   ها از طریـق شناسـایی و تجزیـه و تحلیـل موضـوعات، ارائـه                 ها یا موقعیت    یافتن پاسخ پرسش    

ها و اجرای راه حل منتخب، نظیر حـل نمـودن           ار بالقوه راه حل   ها، ارزشیابی آث    ها و راه حل     گزینه
  اختالف بین دو نفر
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  حل نمودن مسائل ساده و پیچیده: شامل  
  )178d(ها  ، تصمیم گیری)163d(فکر کردن : غیر شامل  
      
  ١٧٥٠d  حل مسائل ساده  
ده، از  ی ساده شامل یک موضوع یا پرسـش سـا           هائی برای یک مسئله    یافتن راه حل      

ها، ارزشـیابی آثـار بـالقوه         ی راه حل    طریق شناسایی و تجزیه و تحلیل موضوع، ارائه       
  حل منتخب ها و اجرای راه حل راه

      
  ١٧٥١d  حل مسائل پيچيده  
ی پیچیده شامل موضوعات متعدد و مـرتبط یـا چنـد              های یک مسئله    حل  یافتن راه     

ی   یـه و تحلیـل موضـوع، ارائـه        ی مربوط به هـم، از طریـق شناسـایی و تجز             مسئله
  حل منتخب ها و اجرای راه حل ها، ارزشیابی آثار بالقوه راه حل راه

  ١٧٥٨d  ساير موارد مشخص  حل مسائل  
      
  ١٧٥٩d   موارد نامشخص حل مسائل  
    

١٧٨d  ها  گيري تصميم  
شـیابی آثـار   ی منتخـب و ارز  های متعدد، اجـرای انجـام گزینـه       انتخاب یک گزینه از میان گزینه       

گیری برای قبول یک وظیفـه    ی منتخب، نظیر انتخاب و خرید یک جنس خاص، یا تصمیم            گزینه
  . میان چند وظیفه که نیاز به انجام دادن آن وجود دارد از

    
  )175d(، حل مسائل )163d(فکر کردن : غیر شامل  
    

١٧٩d  ساير موارد مشخص و نامشخص دانش كاربردي  
    

١٩٨d  ارد مشخص يادگيري و دانش كاربرديساير مو  
    

١٩٩d  موارد نامشخص يادگيري و دانش كاربردي  
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١٤٨ 

   ٢فصل 
  وظايف عمومي و نيازها

هـای عمـومی انجـام یـک یـا چنـد وظیفـه، سـازماندهی امـور روزمـره و مقابلـه بـا                           ی جنبـه    این فصل دربـاره   
هـای    تـر بـرای شـناخت ویژگـی         امات و وظایف اختصاصی   تواند همراه با اقد      می  این موارد   .است) تنیدگی(استرس

  .بنیادی انجام وظایف در شرایط مختلف به کار رود
    

٢١٠d  به عهده گرفتن يك وظيفه  
های ذهنی و جسمی یـک وظیفـه، از           شده مرتبط با جزء     انجام اقدامات ساده یا پیچیده هماهنگ       

ن و مواد بـرای انجـام وظیفـه، تنظـیم           کردن و تعیین نمودن مکا      قبیل شروع وظیفه، سازماندهی   
  انجام وظیفه و انجام دادن، کامل کردن و تدوام وظیفه) زمان،سرعت(

    
ی ساده یا پیچیده، به عهده گرفتن یک وظیفه به طور مستقل              به عهده گرفتن یک وظیفه    : شامل  

  یا گروهی
    
، بـه   )178d(هـا    گیـری   تـصمیم ). 175d(، حـل مـسائل      )155d(هـا     کـسب مهـارت   : غیر شـامل    

  )220d(گرفتن وظایف متعدد  عهده
      
  ٢١٠٠d  ي ساده به عهده گرفتن يك وظيفه  
ی   سازی، آغاز کردن و ساماندهی تنظیم زمان و مکان الزم برای یـک وظیفـه                آماده    

ی ساده با یک جزء عمده، نظیر خواندن کتاب، نوشتن نامه  ساده، اجرای یک وظیفه
  خصییا مرتب کردن رختخواب ش

      
  ٢١٠١d  ي پيچيده به عهده گرفتن يك وظيفه  
ی پیچیـده،   سازی، آغاز کردن و ساماندهی زمان و مکان الزم برای یک وظیفه         آماده    

یش از یک جزء، که ممکن است به طور متوالی یـا            بی پیچیده با      اجرای یک وظیفه  
یـا کامـل   به طور همزمان انجام شود، نظیر مرتب نمـودن مبلمـان در منـزل خـود      

  کردن تکالیف مدرسه
      
  ٢١٠٢d  به عهده گرفتن يك وظيفه به طور مستقل  
ی سـاده یـا پیچیـده،         سازی، آغاز و ساماندهی زمان و مکان الزم برای وظیفه           آماده    

  اداره و اجرای یک وظیفه توسط خود فرد و بدون کمک سایر افراد
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١٤٩

  ٢١٠٣d  ي گروهي به عهده گرفتن يك وظيفه  
سازی، آغاز و ساماندهی زمان و مکان الزم برای یک وظیفه، ساده یا پیچیـده،        آماده    

اداره و اجرای یک وظیفه، همراه با افراد درگیر درهمان مرحله یا در تمـام مراحـل                 
  وظیفه

      
  ٢١٠٨d    ساير موارد مشخص به عهده گرفتن يك وظايف  
      
  ٢١٠٩d  ف  موارد نامشخص به عهده گرفتن يك وظاي  
    
٢٠d  به عهده گرفتن وظايف متعدد  

های وظایف متعدد، یکپارچه و  ی جزء انجام اقدامات ساده یا پیچیده هماهنگ شده به منزله  
  پیچیده به طور متوالی یا همزمان

    
به عهده گرفتن وظایف متعدد، کامل کردن وظایف متعدد، به عهده گرفتن وظایف متعدد              : شامل  

  روهیبه طور مستقل و گ
    
، بـه عهـده     )178d(هـا     ، تصمیم گیـری   )175d(، حل مسائل  )155d(ها    کسب مهارت : غیر شامل   

  )210d(گرفتن یک وظیفه 
  ٢٢٠٠d  انجام چند وظيفه  
آماده سازی، آغاز نمودن و ساماندهی زمان و مکان مورد نیـاز بـرای چنـد وظیفـه،                

  اداره و انجام چند وظیفه، با هم یا به ترتیب
      
  ٢٢٠١d  كامل كردن چند وظيفه   
  کامل کردن چند وظیفه، باهم یا به ترتیب    
      
  ٢٢٠٢d  به عهده گرفتن چند وظيفه به طور مستقل  
آماده سازی، آغاز نمودن، و ساماندهی زمان و مکان برای چند وظیفه، اداره و انجام                   

  چند وظیفه با هم یا به ترتیب، شخصاً و بدون کمک سایر افراد
      
  ٢٢٠٣d   به عهده گرفتن چند وظيفه متعدد به طور گروهي  
آماده سازی، آغاز نمودن و ساماندهی زمان و مکان برای چند وظیفه، اداره و انجام                   

چند وظیفه با هم یا به ترتیب، همراه با افـراد دیگـر درهمـان مرحلـه یـا در تمـام                      
  مراحل وظیفه
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١٥٠ 

  ٢٢٠٨d  رفتن وظايف متعدد ساير موارد مشخص به عهده گ  
      
  ٢٢٠٩d  موارد نامشخص به عهده گرفتن وظايف متعدد  
    

٢٣٠d  انجام وظايف روزمره   
ریـزی، اداره و کامـل کـردن          انجام اقدامات ساده یا پیچیده و هماهنگ شـده بـه منظـور برنامـه                

دن و  کـر   بنـدی   روزمـره، نظیـر زمـان     ) هـای   مـسئولیت (ها در مراحل مختلف یا وظـایف        نیازمندی
  های مجزا در خالل روز ریزی کردن برای فعالیت برنامه

    
  اداره کردن و کامل کردن وظایف روزمره، انجام فعالیت شخصی: شامل  
  )220d(به عهده گرفتن وظایف متعدد : غیر شامل  
      
  ٢٣٠١d  ي وظايف روزمره اداره  
کـردن    ریزی و اداره    امهانجام اقدامات ساده یا پیچیده و هماهنگ شده به منظور برن              

  های وظایف روزمره های مراحل و مسئولیت نیازمندی
      
  ٢٣٠٢d  كامل كردن وظايف روزمره  
ــه منظــور کامــل کــردن        ــا پیچیــده و هماهنــگ شــده ب ــدامات ســاده ی انجــام اق

  های روزمره  های مراحل و مسئولیت نیازمندی
      
  ٢٣٠٣d  هاي شخصي ي فعاليت اداره  
امات و رفتارهایی برای تنظیم انرژی و زمان مـورد نیـاز بـرای مراحـل یـا                  انجام اقد     

  های روزمره مسئولیت
      
  ٢٣٠٨d  ساير موارد مشخص انجام وظايف روزمره  
      
  ٢٣٠٩d  موارد نامشخص انجام وظايف روزمره  
    

٢٤٠d  شناختي مقابله با استرس و ساير نيازهاي روان  
شـناختی    ه هماهنگ شده برای اداره و کنترل نمودن نیازهـای روان          انجام اقدامات ساده یا پیچید      

های مهم و درگیر شدن با استرس، حواس پرتـی یـا             ضروری برای انجام وظایف نیازمند مسؤلیت     
  ی نقلیه در خالل ترافیک  سنگین و مراقبت از چندین کودک ها، نظیر رانندگی با وسیله بحران
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١٥١

  و  بحران) تنیدگی(و مقابله با استرس ها  اداره کردن مسؤلیت: شامل  
  ٢٤٠٠d  ها  اداره كردن مسؤليت  
انجام اقدامات ساده یـا پیچیـده و هماهنـگ شـده بـرای انجـام وظـایف و ارزیـابی              

  ملزومات وظایف 
      
  ٢٤٠١d   تنیدگی(مقابله با استرس (  
هـا، یـا       فوریـت  انجام اقدامات ساده یا پیچیده و هماهنگ شده برای مقابله با فشار،               

  استرس همراه با انجام وظیفه
      
  ٢٤٠٢d  مقابله با بحران  
انجام اقدامات ساده یا پیچیده و هماهنگ شده برای مقابله با نقاط انحراف در یـک                    

  موقعیت یا اوقات خطر حاد یا مشکل
      
  ٢٤٠٨d  شناختي  ساير موارد مشخص مقابله با استرس و ساير نيازهاي روان  
      
  ٢٤٠٩d  شناختي  موارد نامشخص مقابله با استرس و ساير نيازهاي روان  
    

٢٩٨d   ساير موارد مشخص وظايف عمومي و نيازها  
    

٢٩٩d  موارد نامشخص وظايف عمومي و نيازها  
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١٥٢ 

  ٣فصل 
  برقراري ارتباط

ی زبـان، اشـارات و نمادهـا، از جملـه             ههای عمومی و خاص برقراری ارتباط بـه وسـیل           ی ویژگی   این فصل درباره  
  .ها، ادامه دادن مکالمات، کاربرد ابزارها و فنون برقراری ارتباط است دریافت و تولید ارسال پیام

  
  )d ٣١٠ -d ٣٢٩( دريافت -برقراري ارتباط

  
٣١٠ d  هاي گفتاری  دريافت پيام-برقراري ارتباط با  

 این که یـک جملـه واقعیتـی را اثبـات             زبان گفتاری، نظیر  ها در    درک معانی لفظی و مفهومی پیام       
   این که یک عبارت اصطالحی است  کند یا می

    
٣١٥ d  هاي غيركالمي   دريافت پيام-برقراري ارتباط با  

، نمادهـا و  )زبـان ژسـت   (هـا     شده از طریق اطوار و ادا       های منتقل  درک معانی لفظی و مفهومی پیام       
مالد یا آن که زنـگ هـشدار         می  هایش را   تگی کودک هنگامی که چشم    ها، نظیر تشخیص خس     طرح

  سوزی حاکی از وجود آتش
    
هـا و    طـرح - ، اشارات و نمادهـای عمـومی     1)ژست( اطوار بدنی  - دریافت –شامل برقراری ارتباط با       

  ها عکس
      
  ٣١٥٠ d  ژست(  اطوار بدنی- دريافت -برقراري ارتباط با(  
هـا یـا    ، حرکـت )های صورت حرکت(ای یافته از طریق بیان چهره  درک معانی انتقال        

  2 )ژست جسمی(اشارات دست، وضعیت بدن و سایر اشکال زبان بدن
  ٣١٥١ d  اشارات و نمادهاي عمومي- دريافت -برقراري ارتباط با   
درک معانی نشان داده شده توسط اشارات و نمادهای عمومی، نظیر عالئم عبـور و                   

  3های کوچک ی هشداردهنده، نمادسازی موسیقی یا علمی، و نشانمرور، نمادها
  ٣١٥٢ d  ها  و عكسها طرح - دريافت-برقراري ارتباط با  
هـای خطـی،     بـه عنـوان نمونـه طـرح       (هـا     درک معانی نشان داده شده توسط طرح          

هـای سـه بعـدی، نمودارهـا، ترسـیم آمـاری و               ها، مثـال    های ترسیمی، نقاشی    طرح
 درک آنکه خط عمودی روی نمودار قد نشانگر آن است کـه کـودک      ها، نظیر   عکس

  .درحال رشد است
  ٣١٥٨ d          هـاي     پيـام  - دريافـت  -ساير موارد مـشخص برقـراري ارتبـاط بـا

________________________________________________________ 
 Body gestures ـ١
 Body Language ـ٢
 Icons ـ٣
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  غيركالمي 
      
  ٣١٥٩ d  هاي غيركالمي   پيام- دريافت-موارد نامشخص برقراري ارتباط با  
    

٣٢٠ d   هاي زبان اشاره رسمي  پيام- دريافت-برقراري ارتباط با  
  . شوند می هایی که از طریق زبان اشاره رسمی منتقل  درک معانی لفظی و مفهومی پیام  

    
٣٢٥ d   هاي نوشتاري  پيام- دريافت-برقراري ارتباط با  

، )شـامل بریـل  (شـوند   می هایی که از طریق زبان نوشتاری منتقل درک معانی لفظی و مفهومی پیام    
  های مذهبی ها یا معنای نوشته دن وقایع سیاسی جاری در روزنامهکر نظیر دنبال

    
٣٢٩ d  دريافت  -ساير موارد مشخص و نامشخص برقراري ارتباط   

  
  )٣٣٠d-٣٤٩d( توليد -برقراري ارتباط

    
٣٣٠d  صحبت كردن  

مفهـومی،  های کالمی با معـانی لفظـی و     تر به صورت پیام     های طوالنی   تولید کلمات، عبارات و متن      
  نظیر بیان واقعیت یا داستان گفتن به زبان شفاهی

    
٣٣٥d  هاي غيركالمي توليد پيام  

ی   دادن شخص به نـشانه      ها، نظیر دست تکان     ها برای انتقال پیام     ، نمادها و طرح   )ژست(اطوار کاربرد  
  مخالفت یا کشیدن تصویر یا نمودار برای انتقال یک واقعیت یا افکار پیچیده 

    
  ها ها و عکس   طرح-، اشارات و نمادهای عمومی)ژست(تولید اطوار بدنی: املش  
      
  ٣٣٥٠d  ١ي زبان بدن ارائه  
به عنوان نمونه لبخنـد     (های بدن، نظیر اطوار صورتی        انتقال معانی از طریق حرکت        

های بازو و دسـت و وضـعیت بـدن     ، حرکت)زدن، اخم کردن، خود را عقب کشیدن      
  )ه، نظیر در آغوش گرفتن به نشانه محبتبه عنوان نمون(

________________________________________________________ 
 Body Language ـ١
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  ٣٣٥١d  توليد عالئم و نمادها  
هـای کوچـک،      به عنوان نمونه، نـشان    (انتقال معانی از طریق کاربرد عالئم و نمادها             

و  سیستم نماد و نشان سازی، نظیر نت نویسی          ) های علمی   ، نشان 1نمادهای بلیس 
  موسیقی برای انتقال آهنگ موسیقی

      
  ٣٣٥٢d  ها ها و عكس توليد طرح  
ی نمودارهـا، تـصاویر یـا     آمیزی، طراحی و تهیـه      انتقال معانی از طریق نقاشی، رنگ         

  ی جغرافیا به منظور راهنمایی نمودن فرد در مورد محل ها، نظیر رسم نقشه عکس
      
  ٣٣٥٨d  هاي غيركالمي  ساير موارد مشخص توليد پيام  
      
  ٣٣٥٩d    هاي غيركالمي  يد پيامموارد نامشخص تول  
    

٣٤٠d  ي رسمي ها به صورت زبان اشاره متوليد پيا  
  ی رسمی، معنی لفظی و مفهومی برقراری ارتباط از طریق اشاره  
    

٣٤٥d  هاي نوشتاري پيام  
شوند، نظیـر نوشـتن       می  هایی که از طریق زبان نوشتاری منتقل          تولید معانی لفظی و مفهومی پیام       

  ک دوستای به ی نامه
    

٣٤٩d  توليد -ساير موارد مشخص و نامشخص برقراري ارتباط    
  

  )٣٥٠d-d ٣٦٩(مكالمه و كاربرد ابزارها و فنون برقراري ارتباط 
  

٣٥٠d  مكالمه  
ها و افکار، از طریق گفتار، نوشتار، اشاره یا سایر اشکال زبـان،     شروع، ادامه و اختتام تبادل اندیشه       

  های رسمی یا غیررسمی آشنا با بیگانه در مجموعهبا یک یا چند نفر 
    
  شروع، ادامه و اختتام یک مکالمه، مکالمه با یک یا چند نفر: شامل  

________________________________________________________ 
 Bliss board ـ١
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  ٣٥٠٠ d  شروع يك مكالمه  
پرسی عـادی و معرفـی        شروع یک مکالمه یا تبادل، نظیر معرفی خود، بیان احوال             

  عنوان یا پرسیدن یک سوال 
      
  ٣٥٠١ d  كالمهي م ادامه  
ادامه دادن و شکل دادن به مکالمه یا تبادل از طریق افزودن افکار، معرفی نمودن                   

یک موضوع جدید یا طرح دوباره عنوانی کـه قـبال ذکـر شـده اسـت و از طریـق                     
  تغییردادن در صحبت کردن یا اشاره نمودن

      
  ٣٥٠٢ d  اختتام يك مكالمه  
جمالت پایانی و اظهارات و بیانات عادی از        خاتمه دادن به یک مکالمه یا تبادل با             

  بندی عنوان بحث طریق جمع
      
  ٣٥٠٣ d  مكالمه با يك فرد  
دهی و اختتام یک مکالمه یا تبادل با یک فرد، نظیر تبادل نظر  شروع، ادامه، شکل      

  در مورد آب و هوا با یک دوست
      
  ٣٥٠٤ d  مكالمه با افراد متعدد  
ی و اختتام یک مکالمه یا تبادل با بیش از یک فـرد، نظیـر               شروع، ادامه شکل ده       

  شروع و مشارکت نمودن در تبادل گروهی
      
  ٣٥٠٨ d   ساير موارد مشخص مكالمه  
      
  ٣٥٠٩ d   موارد نامشخص مكالمه  
    

٣٥٥ d  مباحثه  
ز طریـق   شروع، ادامه و اختتام بررسی یک موضوع از طریق مباحثات به نفع یا برضد یا مباحثـه ا                   

های رسمی  گفتار، نوشتار، اشاره یا سایر اشکال زبان، با یک یا چند فرد آشنا یا بیگانه در مجموعه
  یا غیر رسمی

    
 مباحثه با یک یا چند نفر :شامل  

  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٥٦ 

      
  ٣٥٥٠d  مباحثه با يك فرد  
  دهی یا خاتمه دادن یک بحث یا مناظره با یک فرد شروع، ادامه، شکل    
  ٣٥٥١ d  با افراد متعددمباحثه   
  دهی یا خاتمه دادن یک بحث یا مناظره با بیش از یک فرد شروع، ادامه، شکل    
      
  ٣٥٥٨d   ساير موارد مشخص مباحثه  
      
  ٣٥٥٩d  موارد نامشخص مباحثه  
    

٣٦٠ d  كاربرد ابزارها و فنون برقراري ارتباط  
 ارتباط، نظیر برقراری ارتباط تلفنی با یـک         کاربرد ابزارها، فنون و سایر وسایل، به منظور برقراری          

  دوست
    
  کاربرد ابزارهای ارتباطی، کاربرد دستگاه تحریر و فنون ارتباطی: شامل  
      
  ٣٦٠٠ d  كاربرد ابزارهاي ارتباطات  از راه دور  
یـا تلکـس، بـه      ) فـاکس (های دورنگار   ها، نظیر دستگاه    کاربرد تلفن و سایر دستگاه        

  تباطاتعنوان وسایل ار
      
  ٣٦٠١ d  نوشتن(هاي تحرير كاربرد دستگاه(  
ها برای نوشتن، نظیر دستگاه تحریر، رایانه و دستگاه بریل نـویس،              کاربرد دستگاه     

  به عنوان وسایل ارتباطات
  ٣٦٠٢d  كاربرد فنون برقراري ارتباط  
  خوانی لبکننده در فنون برقراری ارتباط، نظیر  انجام اقدامات و وظایف مداخله    
      
  ٣٦٠٨d  ساير موارد مشخص كاربرد ابزارها و فنون برقراري ارتباط  
      
  ٣٦٠٩ d موارد نامشخص كاربرد ابزارها و فنون برقراري ارتباط  
    



                                                                                  ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  بندی بین طبقه

 

١٥٧

  
  
  
 

٣٦٩d              ساير موارد مشخص و نامشخص مكالمه و كاربرد ابزارها و فنون برقراري
  ارتباط 

    
٣٩٨ d   ارتباط ساير موارد مشخص برقراري  

    
٣٩٩ d   موارد نامشخص برقراري ارتباط  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٥٨ 

  
  
  

   ٤فصل 
  تحرك

ی حرکت کردن از طریق تغییر موقعیت یا مکان بدن یا از طریق جابجایی انتقال از یـک مکـان                      این فصل درباره  
 راه رفتن، دویدن یا بـاالرفتن و بـا      به مکان دیگر، از طریق حمل نمودن، حرکت دادن یا جابجایی اشیا، از طریق             

  .باشد می های مختلف حمل ونقل  استفاده از روش
  

  )٤١٠d-d ٤٢٩(تغييردادن  و حفظ نمودن وضعيت بدن 
    

٤١٠ d  اي  بدن تغييردادن وضعيت پايه  
وارد شدن و خارج شدن از یک وضـعیت بـدن و جابجـایی از یـک مکـان بـه مکـان دیگـر، نظیـر                             

  ندلی به منظور دراز کشیدن روی تخت، زانوزدن و چنباتمه زدن برخاستن از ص
    
تغییر موقعیت بدن از حالت درازکش، از حالت چنباتمه یا زانو زدن، از حالـت نشـسته یـا                   : شامل   

  ایستاده، از حالت خمیده و تغییر مرکز ثقل بدن 
    
  )d 420(حرکت انتقالی فرد : غیر شامل  
      
  ٤١٠٠ d  درازكشيدن  
درازکشیدن و خارج شدن از آن موقعیت یا تغییر وضعیت بدن از حالت افقی به هر                    

  ایستادن یا نشستن حالت دیگر، نظیر
      
  به حالت دمر خوابیدن: شامل    
      
  ٤١٠١ d  چنباتمه زدن  
دوال شدن و قوزکردن با در حالی که زانوان چـسبیده بـه هـم و         به حالت نشسته یا       

های خـود، نظیـر نشـستن در توالـت روی             ند یا نشستن روی پاشنه    ا  باالکشیده شده 
  ایستادن سطح هموار یا تغییر وضعیت بدن از چنباتمه به وضعیت دیگر، نظیر 

      
  ٤١٠٢ d  زانو زدن  
بــه وضــعیتی درآمــدن یــا خــارج شــدن از آن وقتــی کــه بــدن درحالیکــه زانــوان      

دن یا تغییر وضعیت بـدن از زانـو         کر  گردد، نظیر نیایش    می  باشند حمایت     می  خمیده
  ایستادن زدن به وضعیت دیگر، نظیر 
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  ٤١٠٣ d  نشستن  
به حالت نشسته درآمدن و خارج شدن از آن، تغییر وضعیت بدن از نشسته بـه هـر                 

  ایستادن یا دراز کشیدن وضعیت دیگر، نظیر 
      
 پاها یا بـدون     دری، نشستن با تکیه دادن      نشستن با پاهای خم شده یا ضرب      : شامل    

  تکیه دادن 
      
  ٤١٠٤ d  ايستادن  
ایستاده به وضعیت دیگر نظیر دراز کشیدن   ایستادن یا تغییر وضعیت بدن، از حالت    

  یا نشسته
      
  ٤١٠٥ d  خم شدن  
کج کردن پشت به پایین یا پهلو از نیم تنه، نظیر تعظیم کردن یا برای دستیابی به                     

  شی پیش پا
      
  ٤١٠٦ d  غيير دادن مركز ثقل بدنت  
 تنظیم کردن یا جابجایی وزن بدن از یک وضعیت به وضعیت دیگر درحال نشسته،                 

   ایستادن ایستاده یا درازکش، نظیر جابجایی از یک پا به پای دیگر هنگام
      
  )d 450(، راه رفتن )d 420(حرکت  انتقالی توسط خود  فرد : غیر شامل    
      
  ٤١٠٨ d اي بدن د مشخص تغييردادن وضعيت پايهساير موار  
      
  ٤١٠٩ d اي بدن موارد نامشخص تغييردادن وضعيت پايه  
    

٤١٥ d  حفظ وضعيت بدن  
ایـستاده بـرای       ماندن در همان وضعیت بدنی مورد نیاز، نظیر ماندن در وضعیت نشسته یا وضعیت               

  کار یا در مدرسه
    
  ایستاده ، به زانو، نشسته و های درازکش، چنباتمه حفظ وضعیت: شامل  
      
  ٤١٥٠ d  حفظ وضعيت درازكش  
ماندن در وضعیت درازکش برای مدت زمان الزم، نظیر ماندن در وضعیت دمر روی                  

  تخت
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،  طـاق بـاز   )صورت به سـمت پـایین یـا روی شـکم    (ماندن در وضعیت دمر  : شامل    
  یا درازکش به پهلو) صورت به سمت باال(

      
  ٤١٥١ d   حفظ وضعيت چنباتمه  
ماندن در وضعیت چنباتمه برای مدت در زمان الزم، نظیر نشستن روی زمین بدون     

  صندلی
      
  ٤١٥٢ d  حفظ وضعيت به زانو زدن  
ها در وضعیت خمیده برای  ماندن در وضعیت به زانو زدن در حالی که زانوان و ساق               

  م نیایش در کلیساکند، نظیر هنگا  می مدت زمان الزم بدن را حمایت
     
  ٤١٥٣ d  حفظ وضعيت نشسته  
ماندن در وضعیت نشسته، روی صندلی یا روی زمین بدون صندلی یـا روی زمـین،             

   میز تحریر یا غذاخوری برای مدت زمان الزم، نظیر حالت نشسته در پشت
      
هـا      پـا  دری، با تکیه دادن     ماندن در وضعیت نشسته با پاهای کشیده یا ضرب        : شامل    

  یا بدون تکیه
      
  ٤١٥٤ d   ايستاده حفظ وضعيت  
  ایستادن در صف  ایستاده برای مدت زمان الزم، نظیر  ماندن در وضعیت     
      
  ایستاده روی سطح شیبدار، روی سطح لغزنده یا سخت ماندن در وضعیت : شامل    
      
  ٤١٥٨ d   ساير موارد مشخص حفظ وضعيت بدن  
      
  ٤١٥٩ d ارد نامشخص حفظ وضعيت بدن مو  
    

٤٢٠ d  حركت انتقالي توسط خود فرد  
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حرکت کردن از یک سطح به سطحی دیگر، نظیر سرخوردن روی نیمکت یـا حرکـت از تخـت بـه                     
  صندلی، بدون تغییر وضعیت بدن

  انتقال فرد هنگام نشستن یا دراز کشیدن: شامل  
  )410d(ای بدن  تغییر دادن وضعیت پایه: غیر شامل  
      
  ٤٢٠٠ d  حركت انتقالي توسط خود فرد هنگام نشستن  
انتقال فرد از وضعیت نشسته از یک صندلی به صـندلی دیگـر در همـان سـطح یـا                  

  سطح دیگر، نظیر حرکت از صندلی به تخت
      
حرکت از یک صندلی به صندلی دیگر، نظیر صندلی توالت، حرکت کردن از             : شامل    

  لی خودروصندلی چرخدار به صند
      
  )410d(ای بدن  تغییر دادن وضعیت پایه: غیر شامل    
      
  ٤٢٠١ d  حركت انتقالي توسط خود فرد هنگام درازكش  
حرکت کردن از یک وضعیت درازکش به وضعیت دیگر در همـان سـطح یـا سـطح                 

  دیگر، نظیر حرکت کردن از یک تخت به تخت دیگر
      
  )410d(ای بدن  تغییر وضعیت پایه: غیر شامل    
      
  ٤٢٠٨ d  ساير موارد مشخص حركت انتقالي توسط خود فرد  
      
  ٤٢٠٩ d  موارد نامشخص حركت انتقالي توسط خود فرد  
    

٤٢٩ d  ساير موارد مشخص و نامشخص تغييردادن و حفظ نمودن وضعيت بدن  
    

  )٤٣٠d-d ٤٤٩(حمل كردن، برداشتن و جابجايي اشيا 
    

٤٣٠ d  ردن و حمل كردن اشيابلند ك  
برداشتن یک شی یا بردن آن از یک مکان به مکان دیگر، نظیر بلند کردن فنجان یا حمـل کـردن                       

  کودک از یک اتاق به اتاق دیگر
ها، ران، پشت یا سر، گذاشـتن روی          ها یا بازوها، یا روی شانه       کردن با دست    بلندکردن، حمل : شامل  

  زمین
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  ٤٣٠٠ d  بلند كردن  
برداشتن یک شی به منظور جابجایی آن از سـطح پـایین بـه سـطح بـاالتر، نظیـر                        

  میز غذاخوری برداشتن لیوان از روی 
      
  ٤٣٠١ d  ها حمل كردن با دست  
هـا، نظیـر      بردن یا حمل کردن شی از یک مکان به مکان دیگر با استفاده از دسـت                   

  حمل کردن لیوان نوشیدنی یا چمدان
      
  ٤٣٠٢ d  مل كردن با  بازوهاح  
ها،   یک مکان به مکان دیگر با استفاده از بازوها و دست           زبردن یا حمل کردن شی ا         

  نظیر حمل کردن کودک
      
  ٤٣٠٣ d  ها، ران و پشت حمل كردن روي شانه  
هـا، ران یـا       بردن یا حمل کردن شی از یک مکان به مکان دیگر با استفاده از شـانه                   

  ها، نظیر حمل کردن یک بسته بزرگ آنپشت، یا ترکیبی از 
      
  ٤٣٠٤ d  حمل كردن روي سر  
ه از سر، نظیـر حمـل    بردن یا حمل کردن شی از یک مکان به مکان دیگر با استفاد              

  کردن یک ظرف آب روی سر
  ٤٣٠٥ d  گذاشتن اشيا روي زمين  
سـایر  هـا، بازوهـا یـا     قراردادن شی روی یک سطح یـا مکـان بـا اسـتفاده از دسـت                

  های بدن، نظیر پایین آوردن ظرف آب و قراردادن آن روی زمین  بخش
      
  ٤٣٠٨ d ساير موارد مشخص بلندكردن و حمل كردن اشيا  
      
  ٤٣٠٩ d موارد نامشخص بلندكردن و حمل كردن اشيا  
    

٤٣٥ d   ي تحتانيها اندامحركت دادن اشيا با  
ها و پاها، نظیر لگـد زدن بـه تـوپ یـا               توسط ساق  دادن شی   انجام اعمال هماهنگ با هدف حرکت       

  های دوچرخه  فشاردادن به رکاب
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  ی تحتانی، لگدزدنها اندامفشاردادن با : شامل  
      
 

  ٤٣٥٠d   ي تحتانيها اندامفشاردادن با  
ها و پاهـا، نظیـر فـشاردادن و           اعمال فشار روی شی برای دورکردن آن توسط ساق            

  دورکردن صندلی با پا 
      
  ٤٣٥١d  لگد زدن  
  ها و پاها، نظیر لگد زدن به توپ به حرکت درآوردن چیزی توسط ساق    
      
  ٤٣٥٨d  ي تحتانيها اندامساير موارد مشخص حركت دادن شي با  
      
  ٤٣٥٩d  ي تحتانيها اندامموارد نامشخص حركت دادن شي با  
    

٤٤٠ d  هاي ظريف كاربرد دست در حركت  
هماهنگ برای در دست گرفتن اشیا، برداشتن، جابجایی و رهاکردن از دست، انگشتان انجام اعمال   

گیـر یـا      میـز یـا چرخانـدن شـماره         هایی برای برداشتن سـکه از روی          و شست، مانند انجام حرکت    
  دستگیره 

    
  )430d(بلند کردن و حمل کردن اشیا : شامل  
      
  ٤٤٠٠ d  برداشتن  
  ها و انگشتان، نظیر برداشتن یک مداد  کوچک با دستبلندکردن یا برداشتن شی     
      
  ٤٤٠١ d  ١گرفتن  
  ی درب گرفتن چیزی با یک یا دودست، نظیر گرفتن ابزار یا دستگیره    
      
  ٤٤٠٢ d  ٢كردن دستکاری  

________________________________________________________ 
 Grasping ـ١
 Manipulating ـ٢
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ها برای اعمال کنترل، راهنمایی یا هـدایت بـر چیـزی              ها و دست    استفاده از انگشت      
  ها یا سایر اشیا کوچک نظیر تنظیم سکه

      
  ٤٤٠٣ d  رهاكردن  
رهاکردن یا آزادکردن چیزی برای افتادن یا تغییر وضعیت دادن توسط انگشتان یـا              

  ها، نظیر انداختن پوشاک دست
      
  ٤٤٠٨ d  هاي ظريف  مشخص كاربرد دست در حركتساير موارد  
      
  ٤٤٠٩ d  هاي ظريف  موارد نامشخص كاربرد دست در حركت  

٤٤٥d  كاربرد دست و بازو  
هـا و بازوهـا، نظیـر         انجام اعمال هماهنگ مورد نیاز برای حرکت دادن یا دستکاری اشیا بـا دسـت                

  کردن یا گرفتن شی های درب  یا پرت چرخاندن دستگیره
هـا و بازوهـا، پـرت          کشیدن و هل دادن اشیا، با دست گرفتن، چرخاندن یا پیچ دادن دست             :شامل  

  کردن، گرفتن
    
  )440d(های ظریف  کاربرد دست در حرکت: غیر شامل  
      
  ٤٤٥٠d  كشيدن  
کردن شی به خود یا حرکت دادن آن  ها و بازوها برای نزدیک کاربرد انگشتان، دست     

  ر، نظیر کشیدن در برای بستناز مکانی به مکانی دیگ
      
  ٤٤٥١d  هل دادن  
ها و بازوها برای دور کردن چیزی از خود، یـا حرکـت دادن              ها، دست   کاربرد انگشت     

  آن از مکانی به مکانی دیگر، نظیر هل دادن یک حیوان
      
  ٤٤٥٢d  ١دست يافتن  
رفتن چیـزی،   ها و بازوهای باز شده به سمت خارج و لمس کردن و گـ               کاربرد دست     

   میز غذاخوری یا تحریر نظیر دستیابی به کتابی در عرض
      

________________________________________________________ 
 Reaching ـ١
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  ٤٤٥٣d  ها يا بازوها چرخاندن يا پيچاندن دست  
ها و بازوها برای چرخاندن، برگرداندن یـا خـم کـردن شـی،                کاربرد انگشتان، دست      

  نظیر کاربرد ابزارهای کار یا ظروف آشپزخانه مورد نیاز
  ٤٤٥٤d  ١پرت كردن  
کردن شی در هوا با نیرو،  ها و بازوها برای بلندکردن و پرت کاربرد انگشتان، دست    

  کردن توپ نظیر پرت
      
  ٤٤٥٥d  ٢از هوا گرفتن   
ها و بازوها برای گرفتن شی متحرک به منظور متوقف کردن             کاربرد انگشتان، دست      

  و نگهداری آن، نظیر گرفتن توپ
      
  ٤٤٥٨d  ربرد دست و  بازو ساير موارد مشخص كا  
      
  ٤٤٥٩d   موارد مشخص كاربرد دست و  بازو  
    

٤٤٩d  ساير موارد مشخص و نامشخص حمل كردن، برداشتن و جابجايي اشيا  
  

  )٤٥٠d-٤٦٩d(راه رفتن و حركت كردن 
  

٤٥٠d  راه رفتن  
ر دارد، نظیر حرکت کردن با پا روی سطح، قدم به قدم، به طوری که یک پا همواره روی زمین قرا  

هدف قدم زدن، جلو جلو راه رفتن، عقب عقب راه رفتن، به پهلو راه رفتن  گردش کردن، بی
  )عرضی راه رفتن(

    
های کوتاه و طوالنی راه رفتن، راه رفتن روی سطوح مختلف، راه رفتن در اطـراف                  در فاصله : شامل  

  موانع
    
  )455d(حرکت به اطراف ، )420d(حرکت انتقالی توسط خود فرد : غیر شامل  
      

________________________________________________________ 
 Throwing ـ١
 Catching ـ٢
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  ٤٥٠٠d  هاي كوتاه راه رفتن در فاصله  
ها یا راهروها، درون ساختمان  راه رفتن کمتر از یک کیلومتر، نظیر راه رفتن در اتاق    

  های کوتاه در فضای بیرونی یا در فاصله
  ٤٥٠١d  هاي طوالني راه رفتن در فاصله  
 رفتن در یک روستا یا شهر، بین روسـتاها،          راه رفتن بیش از یک کیلومتر، نظیر راه           

  در فضاهای بیرونی
      
  ٤٥٠٢d  راه رفتن روي سطوح مختلف  
دار، ناهموار، یا متحرک، نظیر چمن، شن یا یخ و بـرف،              راه رفتن روی سطوح شیب        

  یا راه رفتن در کشتی، قطار یا سایر وسایل نقلیه
      
  ٤٥٠٣ d   راه رفتن در اطراف موانع  
ه رفتن درمسیرهایی که نیازمند اجتناب نمودن از اشـیا متحـرک و ثابـت افـراد،                 را    

میـان ترافیـک یـا        باشد، نظیر راه رفتن در اطراف یـا در          می  حیوانات و وسایل نقلیه     
  سایر نواحی پرتردد

      
  ٤٥٠٨ d  ساير موارد مشخص راه رفتن  
      
  ٤٥٠٩ d  موارد نامشخص راه رفتن  
    

٤٥٥ d  دن به اطرافحركت كر  
حرکت دادن تمام بدن از مکانی به مکانی دیگر به طریقی غیر ازراه رفتن، نظیر باال رفتن از تختـه                      

 پریدن، پشتک زدن یـا دویـدن در اطـراف    ،کردن، گریختن سنگ یا دویدن در خیابان، طناب بازی    
  موانع

  خزیدن، صعود کردن، دویدن، آهسته دویدن، پریدن، شناکردن : شامل  
    
  )450d(، راه رفتن )420d(حرکت انتقالی فرد : غیر شامل  
      
  ٤٥٥٠ d خزيدن   
هـا یـا      حرکت دادن تمام بدن در وضعیت دمر از مکانی به مکانی دیگر روی دسـت                  

  ها و بازوها، و زانوها دست
      
  ٤٥٥١ d  صعود كردن  
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 نظیر باالرفتن از    حرکت دادن تمام بدن به سمت باال یا پایین، روی سطوح یا اشیا،                
  ها، تخته سنگ، نردبان یا پلکان، جدول یا سایر اشیا پله

      
  ٤٥٥٢ d  دويدن  
های سریع به طوری که هردو پا ممکن است هم زمان از زمین              حرکت کردن با قدم       

  دور شوند
      
  ٤٥٥٣ d  پريدن  
ن روی پا، کردن و بازکردن پاها، نظیر، پرید گرفتن از زمین از طریق خم فاصله    

  کردن و پریدن یا شیرجه رفتن درآب کردن، طناب بازی لی لی
      
  ٤٥٥٤ d   شناكردن   
  و بدن بدون تکیه نمودن برها اندامهای  جلو راندن تمام بدن در آب توسط حرکت    

  زمین زیر آب
      
  ٤٥٥٨ d  ساير موارد مشخص حركت كردن به اطراف  
      
  ٤٥٥٩ d  دن به اطرافموارد نامشخص حركت كر  
    

٤٦٠ d  حركت كردن به اطراف در اماكن مختلف  
هـای    های مختلف، نظیـر راه رفـتن بـین اتـاق            راه رفتن و حرکت کردن دراطراف در اماکن و محل           

  منزل، درون ساختمان، یا در خیابان یک شهر
کردن   حرکتکردن به اطراف درون منزل، خزیدن یا بلندشدن در منزل، راه رفتن یا                حرکت: شامل  

  ها های غیرمسکونی و خارج از منزل و سایر ساختمان درون ساختمان
      
  ٤٦٠٠ d  حركت كردن به اطراف درون منزل  
ها و    راه رفتن و حرکت کردن به اطراف در منزل شخصی، درون یک اتاق، بین اتاق                  

  در اطراف تمام محوطه مسکونی یا محل زندگی
      
طبقه  همکف به طبقه همکف دیگر، روی یـک بـالکن،         حرکت کردن از یک     : شامل    

  ایوان یا باغچه حیاط، 
      
  ٤٦٠١ d  هاي غيرمسكوني حركت كردن درون ساختمان  
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های غیرمسکونی، نظیر حرکـت       راه رفتن و حرکت کردن به اطراف درون ساختمان            
هـای   هـای خـصوصی، سـاختمان    کردن در اطراف منازل سایر افراد، سایر ساختمان      

  های بسته جتماعی، خصوصی، دولتی و محوطها
هـای   های بسته، بین طبقـه  ها و محوطه    های ساختمان   حرکت در تمام بخش   : شامل    

  ها، دولتی و خصوصی همکف، داخل، خارج و اطراف ساختمان
      
  ٤٦٠٢ d  ها حركت كردن خارج از منزل و ساير ساختمان  
ــراف دور و نز       ــه اط ــردن ب ــت ک ــتن و حرک ــایر  راه رف ــزل شخــصی و س ــک من دی

ی حمـل و نقـل دولتـی و           های دولتی و خصوصی بدون استفاده از وسیله         ساختمان
  های کوتاه و طوالنی در اطراف شهرک یا روستا خصوصی  نظیر راه رفتن در فاصله

های اطراف، شهرک، روستا، یا       راه رفتن و حرکت کردن به اطراف در خیابان        : شامل    
 هـای دورتـر، بـدون اسـتفاده از وسـایل             شـهرها و فاصـله    شهر، حرکت کردن بـین      

  حمل و نقل 
      
  ٤٦٠٨ d  ساير موارد مشخص حركت كردن به اطراف در اماكن مختلف  
      
  ٤٦٠٩ d  موارد نامشخص حركت كردن به اطراف در اماكن مختلف  
    

٤٦٥ d  حركت كردن به اطراف با استفاده از تجهيزات  
ن از مکانی به مکانی دیگر، روی هرسطح یا فـضایی، بـا اسـتفاده از ابزارهـای              حرکت دادن تمام بد     

هـای    ایجاد طـرق دیگـر حرکـت کـردن، نظیـر کفـش              خاص طراحی شده برای تسهیل حرکت یا        
اسکیت، اسکی یا وسایل تنفس زیر آب یا حرکت کردن در خیابان بـا صـندلی چرخـدار یـا واکـر                       

  ) چهار پایه راه رفتن(
    
، حرکت کردن به اطراف )450d(، راه رفتن )420d(حرکت انتقالی توسط خود فرد : ملغیر شا 

)455d( کاربرد وسایل نقلیه ،)470 d( رانندگی کردن ،)475d(  
    

٤٦٩ d   ساير موارد مشخص و نامشخص راه رفتن و حركت كردن  
  

  )d ٤٧٠-d ٤٧٩(حركت كردن به اطراف با استفاده از وسايل حمل و نقل 
  

٤٧٠ d  استفاده از وسايل حمل و نقل  
استفاده از وسایل حمل و نقل برای حرکت کردن بـه اطـراف بـه عنـوان مـسافر، نظیـر خـودروی                         

ای که توسـط      ی نقلیه   شود یا وسیله    می   شخصی یا عمومی، گاری یا کالسکه که توسط انسان حمل         
 اتوبـوس، قطـار، ترامـوا،       ،)خـودرو کرایـه ای    (شود یا تاکسی خصوصی یا عمـومی       می  حیوان حمل   
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  ، قایق یا هواپیما)مترو(شهری آهن راه
    
ی  شوند، استفاده از وسایل نقلیه  می ای که توسط انسان هدایت از وسایل نقلیه استفاده: شامل  

  موتوری خصوصی و عمومی
    
  )475d(، رانندگی کردن )d 465(حرکت کردن به اطراف با استفاده از تجهیزات : غیر شامل  
      
  ٤٧٠٠ d  شود مي  اي كه توسط انسان حمل ي نقليه استفاده از وسيله  
ای که توسـط یـک یـا چنـد نفـر              ایاب و ذهاب به عنوان مسافر توسط وسیله نقلیه            

شود یا قایق   می شود، نظیر سواری گاری یا کالسکه که توسط انسان حمل      می  حمل
  پارویی

      
  ٤٧٠١ d  ي موتوري خصوصي هي نقلي استفاده از وسيله  
ی موتـوری خـصوصی       ی نقلیـه    ایاب و ذهاب کردن به عنوان مسافر توسـط وسـیله              

  زمینی دریایی یا هوایی، نظیر تاکسی یا هواپیما یا قایق خصوصی
      
  ٤٧٠٢ d  ي موتوری عمومي  استفاده از وسايل نقليه  
وری، دریـایی یـا     ی موتـ    ی نقلیـه    ایاب و ذهاب کردن به عنوان مسافر توسط وسیله            

هوایی طراحی شده برای حمل و نقل عمومی، نظیر مسافر اتوبوس، قطار، متـرو یـا                
  هواپیما

  ٤٧٠٨ d ساير موارد مشخص استفاده از وسايل حمل و نقل  
      
  ٤٧٠٩ d موارد نامشخص استفاده از وسايل حمل و نقل  
    

٤٧٥ d  كردن رانندگي  
کشد، سـفرکردن    می  یا حیوانی که آن وسیله را به دنبال خود         ی نقلیه   راندن و کنترل کردن وسیله      

ی دیگر شخصی و در اختیار، نظیر خودرو، دوچرخه، قایق        در مسیر دلخواه یا داشتن هر نوع وسیله       
  .کند می ای که حیوان حمل  ی نقلیه یا وسیله

    
ی موتـوری،     ی نقلیـه    یلهنمایـد، وسـ      می  ای که با نیروی انسانی حرکت       ی نقلیه   راندن وسیله : شامل  

  .کند می ای که با نیروی حیوان حرکت  ی نقلیه وسیله
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، استفاده از وسایل حمل و نقل )465d(حرکت کردن به اطراف با استفاده از تجهیزات : غیر شامل  
)470d (  

  ٤٧٥٠ d  كند  مي اي كه با نيروي انسان حركت ي نقليه راندن وسيله  
آید، نظیر دوچرخه، سه  ای که توسط انسان به حرکت در می ی نقلیه راندن وسیله    

  چرخه، یا  قایق پارویی 
      
  ٤٧٥١ d  ي موتوري  نقليه وسيله  
ی موتوری، نظیـر اتومبیـل، موتورسـیکلت، قـایق موتـوری یـا          ی نقلیه   راندن وسیله     

  هواپیما
      
  ٤٧٥٢ d  ندك مي اي كه با نيروي حيوان حركت  ي نقليه راندن وسيله  
کند، نظیر درشـکه یـا کالـسکه      می ای که توسط انسان حرکت      ی نقلیه   راندن وسیله     

  اسبی
      
  ٤٧٥٨ d ساير موارد مشخص رانندگي كردن  
      
  ٤٧٥٩ d موارد نامشخص رانندگي كردن  
    

٤٨٠ d  ي نقليه سواري گرفتن از حيوانات به عنوان وسيله  
   ذهاب، نظیر اسب، گاو، شتر یا فیلایاب و سوار شدن بر پشت حیوان برای   
  )920d(، تفریح و اوقات فراغت )475d(رانندگی : غیر شامل  
    

٤٨٩ d      كردن بـه اطـراف بـا اسـتفاده از            ساير موارد مشخص و نامشخص حركت
  وسايل   حمل و نقل  

    
٤٩٨ d  ساير موارد مشخص تحرك  

    
٤٩٩ d موارد نامشخص تحرك   
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  ٥فصل 
   فرديمراقبت

های بـدن، لبـاس    ی مراقبت از خود، خود را شستن و خشک کردن، مراقبت از کل بدن و بخش             این فصل درباره  
  .باشد می پوشیدن، غذاخوردن و آشامیدن و مراقب بهداشت خود بودن 

  
٥١٠ d  خود را شستن  

روش مناسـب   هایی از بدن خود، استفاده از آب و مواد و             شستن و خشک کردن تمام بدن یا بخش         
ها و پاها، صورت و مـو،         گرفتن، شستن دست    برای نظافت و خشک کردن، نظیر حمام کردن، دوش        

  و خشک کردن با حوله
    
  هائی از بدن، تمام بدن و خود را خشک کردن شستن بخش: شامل  
    
  )530d(،  توالت رفتن )520d(های بدن  مراقبت از بخش: غیر شامل  
      
  ٥١٠٠ d  هاي بدن شستن بخش  
ها، صورت، پا، مو یا  های بدن، نظیر دست آب، صابون و سایر مواد روی بخش  کاربرد    

  ها ها، برای تمیز کردن آن ناخن
      
  ٥١٠١ d  شستن تمام بدن  
کاربرد آب، صابون و سایر مواد روی تمام بدن برای تمیز کردن خود، نظیر حمام یا                    

  گرفتن دوش
      
  ٥١٠٢ d  ردنخود را خشك ك  
های بدن خود، یا      استفاده از حوله یا سایر وسایل برای خشک کردن بخش یا بخش               

  تمام بدن، نظیر بعد از شستشو
      
  ٥١٠٨ d  ساير موارد مشخص  خود را شستن  
      
  ٥١٠٩ d  موارد نامشخص خود را شستن  
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٥٢٠ d  هاي بدن مراقبت از بخش  
ها و آلت تناسلی  ها، پوست سر، ناخن ست، صورت، دندانهای بدن، نظیر پو   مواظبت کردن از بخش     

  .باشند می تر  که نیازمند شستشو و خشک کردن بیش
    
  های انگشتان دست و پا ها، مو، ناخن مراقبت از پوست، دندان: شامل  
    
  ) 530d(، توالت رفتن )510d(خود را شستن : غیر شامل  
      
  ٥٢٠٠ d  مراقبت از پوست  
ز بافت و میزان رطوبت پوست، نظیر برداشتن پینـه یـا میخچـه و کـاربرد                 مراقبت ا     

  کننده های مرطوب کرم
      
  ٥٢٠١ d  ها مراقبت از دندان  
کـشی و مراقبـت از پروتزوارتـز          مراقبت از بهداشت دندان، نظیر مـسواک زدن، نـخ             

  دندان
      
  ٥٢٠٢ d  مراقبت از موي سر  
  انه کردن، حالت دادن، اصالح کردن، یا پیرایشمراقبت از موی سروصورت، نظیر ش    
      
  ٥٢٠٣ d  هاي انگشتان دست مراقبت از ناخن  
  های انگشتان دست تمیزکردن، پیراستن یا الک زدن ناخن    
      
  ٥٢٠٤ d  هاي انگشتان پا مراقبت از ناخن  
  های انگشتان پا تمیزکردن، پیراستن یا الک زدن ناخن    
      
  ٥٢٠٨ d هاي بدن، ساير موارد مشخص ز بخشمراقبت ا  
      
  ٥٢٠٩ d هاي بدن، موارد نامشخص مراقبت از بخش  
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٥٣٠ d  توالت رفتن  
  و نظافت شخصی بعد از دفع) قاعدگی، ادرار و مدفوع(تنظیم و دفع مواد زائد انسانی   
    
  تنظیم ادرار، دفع و مراقبت قاعدگی: شامل  
    
  )520d(های بدن  ، مراقب از بخش)510d(خود را شستن : غیر شامل  
      
  ٥٣٠٠ d  تنظيم دفع ادرار  
هماهنگی و تنظیم ادرار کردن، نظیر نشان دادن نیاز و وضعیت مخصوص، انتخـاب                  

و رفتن به محل مناسب برای دفع ادرار، درآوردن و پوشیدن لبـاس قبـل و بعـد از                   
  دفع ادرار و نظافت خود بعد از دفع ادرار

      
  ٥٣٠١ d  تنظيم دفع مدفوع  
هماهنگی و تنظیم دفع مدفوع نظیر نشان دادن نیاز و وضعیت مخصوص، انتخاب و       

رفتن به محل مناسب برای دفع مدفوع، درآوردن و پوشیدن لبـاس قبـل و بعـد از                  
  دفع مدفوع و نظافت خود بعد از دفع مدفوع

  ٥٣٠٢ d  مراقبت از قاعدگي  
بینی قاعدگی و استفاده از حوله       عدگی، نظیر پیش  هماهنگی، تنظیم و مراقبت از قا         

  یا نوار بهداشتی
      
  ٥٣٠٨ d ساير موارد مشخص توالت رفتن  
      
  ٥٣٠٩ d موارد نامشخص توالت رفتن  
    

٥٤٠ d  لباس پوشيدن  
انجام اعمال و وظایف هماهنگ پوشیدن و در آوردن لباس و کفـش و جـوراب بـه طـور متـوالی و                  

 آب و هوایی و اجتماعی نظیر پوشیدن، تنظیم و درآوردن پوشاک زیـر، پیـراهن،                منطبق با شرایط  
  بلوز، زیر شلواری، ساری، کیمونو، کاله، کفش، چکمه، صندل و دمپایی
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  پوشیدن و درآوردن لباس و کفش و انتخاب پوشاک مناسب: شامل  
      
  ٥٤٠٠ d  پوشيدن لباس  
های مختلـف بـدن، نظیـر پوشـیدن           خشانجام وظیفه هماهنگ پوشیدن لباس به ب          

ی فوقـانی و تحتـانی بـدن، پوشـیدن            ها و نیمـه     لباس روی سر، روی بازوها و شانه      
  دستکش و روسری

      
  ٥٤٠١ d  درآوردن لباس  
هـای مختلـف بـدن نظیـر درآوردن           انجام وظایف هماهنگ درآوردن لباس از بخش          

ی تحتـانی و فوقـانی بـدن،          نیمـه هـا و از       پوشاک از روی سر، از روی بازوان و شانه        
  درآوردن دستکش و روسری

      
  ٥٤٠٢ d  پوشيدن كفش و جوراب  
  انجام وظایف هماهنگ پوشیدن جوراب ساق کوتاه و ساق بلند و کفش    
      
  ٥٤٠٣ d  درآوردن كفش و جوراب  
  انجام اعمال هماهنگ درآوردن جوراب ساق کوتاه و ساق بلند و کفش     
      
  ٥٤٠٤ d  تخاب پوشاك مناسبان  
های آشکار و ناآشکار پوشاک و عرف فرهنگی و پوشاک یک جامعه با            پیگیری اندازه     

  درنظرگرفتن شرایط آب و هوایی
      
  ٥٤٠٨ d ساير موارد مشخص لباس پوشيدن  
      
  ٥٤٠٩ d موارد نامشخص لباس پوشيدن  
    

٥٥٠d  خوردن    
شـود، بـردن بـه طـرف دهـان و       می  دن غذایی که ارائه     انجام وظایف و اقدامات هماهنگ برای خور        

های قابل پذیرش از نظر فرهنگی، بریدن یا خرد کردن آن بـه قطعـات،    مصرف کردن آن به صورت  
  دادن یا شام خوردن بازکردن بطری و قوطی کنسرو، کاربرد و ابزار خوردن، غذاخوردن، مهمانی
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  )560d(نوشیدن : غیر شامل  
    

٥٦٠d نوشيدن  
ظرف حاوی مواد آشامیدنی را گرفتن و کنترل کردن، آن را به دهان نزدیک کردن، مصرف کـردن                   

های قابل پذیرش از نظر فرهنگی، مخلوط کردن، هـم زدن و ریخـتن مایعـات بـرای                    آن به صورت  
ی نی نوشیدن، یـا نوشـیدن آب جـاری      ها و قوطی کنسروها، به وسیله       نوشیدن، بازکردن در بطری   

  آب یا چشمه، نوشیدن شیر از پستاننظیر شیر
    
  )550d(خوردن : غیر شامل  

٥٧٠d  توجه به بهداشت فردي  
ی غـذایی متعـادل،       تأمین آسایش جسمی، سالمت و رفاه جـسمی و ذهنـی، نظیـر حفـظ برنامـه                  

رساندن به سـالمتی،      سطحی از فعالیت جسمی متناسب، گرم یا سرد نگهداشتن، اجتناب از آسیب           
هـای جـسمی      سازی و انجام آزمایش     ال جنسی سالم، شامل استفاده از کاندوم، مصون       پیگیری اعم 

  منظم
    
  ی غذایی و تناسب اندام، حفظ بهداشت فردی تأمین آسایش جسمی، انجام برنامه: شامل  
      
  ٥٧٠٠d  تأمين آسايش جسمي فردي  
 راحت برای بدن مراقبت از خود با آگاهی از نیازهای مراقبتی و اطمینان از موقعیت           

  شخص و آگاهی از احساس گرما و سرمای زائد و نیاز به نورکافی
      
  ٥٧٠١d  انجام برنامه غذايي و تناسب اندام   
مراقبت فردی با آگاهی از نیاز و با انتخاب و مصرف مـواد مغـذی و حفـظ تناسـب                        

  جسمی
      
  ٥٧٠٢d  حفظ سالمت فردي   
و انجـام آن چـه بـرای مراقبـت از سـالمت فـردی               مراقبت فردی با آگاهی از نیـاز            

ضروری است، رفـع مخـاطرات سـالمتی و پیـشگیری از ناخوشـی، نظیـر پیگیـری                
هـای بهداشـتی،      ای، پیگیری تجویزهـای پزشـکی و سـایر توصـیه            های حرفه   کمک

هـای   های جسمی، اختالل روحی، بیماری   اجتناب از مخاطرات سالمتی نظیر آسیب     
  های جنسی انتقالی واد مخدر،  بیماریقابل انتقال، مصرف م
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  ٥٧٠٨d  ساير موارد مشخص توجه به بهداشت فردي   
      
  ٥٧٠٩d  موارد نامشخص توجه به بهداشت فردي   
    

٥٩٨d  ساير مواد مشخص مراقبت فردي  
    

٥٩٩d  موارد نامشخص مراقبت فردي  
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  ٦فصل 
  زندگي خانوادگي

های زندگی خـانوادگی شـامل تـأمین          عرصه. باشد   می  ین فصل درباره انجام اعمال و وظایف خانوادگی و روزمره         ا
محل زندگی، تغذیه، پوشاک و سایر ملزومات، نظافت و تعمیر منزل، مراقبت از اشیا منزل و یاری دادن به سایر                    

  باشد می افراد 
  

  )٦١٠d-٦٢٩d(به دست آوردن نيازها 
  

٦١٠d  أمين محل زندگيت  
  خریدن، اجاره نمودن، تجهیز کردن، و مرتب نمودن منزل، آپارتمان یا سایر اماکن مسکونی   
    
  خرید کردن و یا اجاره نمودن و تجهیز نمودن مکان برای زندگی : شامل  
    
  )650d(، مراقبت از وسایل منزل )620d(به دست آوردن کاال و خدمات : غیر شامل  
      
  ٦١٠٠d  خريد مكان براي زندگي  
  به دست آوردن مالکیت منزل، آپارتمان یا سایر اماکن مسکونی    
      
  ٦١٠١d  اجاره نمودن مكان براي زندگي كردن  
به دست آوردن استفاده از منزل، آپارتمان یا سایر اماکن مسکونی متعلق بـه سـایر                    

  افراد در ازای پرداخت پول
      
  ٦١٠٢d  زندگي كردن تجهيز مكان براي   
ی ثابت و سایر لـوازم و تـزئین           تجهیز و مرتب نمودن محل زندگی با مبلمان، اثاثیه            

  ها نمودن اتاق
      
  ٦١٠٨d  ساير موارد مشخص تأمين محل زندگي  
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  ٦١٠٩d  موارد نامشخص تأمين محل زندگي  
    

٦٢٠d  به دست آوردن كاال و خدمات  
ها و خدمات مورد نیاز برای زندگی روزمره، نظیر انتخاب، تأمین، انتخاب، تأمین و حمل تمام کاال       

حمل و انبار نمودن، مواد غذایی، آشامیدنی، پوشاک، مواد شوینده، سوخت، اقالم منزل، ظـروف،               
  وسایل آشپزی، اسباب و ابزارمنزل، تأمین ملزومات و سایر خدمات منزل

    
  آوری ملزومات زندگی خرید کردن و جمع: شامل  
    
  )610d(تأمین محل زندگی : غیر شامل  
    
  ٦٢٠٠d   خريد  
از جمله آموزش دادن و (ی پول  به دست آوردن کاال و خدمات مورد نیاز زندگی روزمره، با مبادله  

، نظیر انتخاب غـذا، نوشـیدنی، مـواد نظافـت، وسـایل             )گری خریدکردن   نظارت نمودن بر واسطه   
ر، مقایسه نمودن کیفیت و قیمت وسایل مورد نیـاز، مـذاکره و        خانگی، پوشاک در فروشگاه یا بازا     

  تادیه نمودن برای کاال یا خدمات منتخب، و حمل و نقل کاال
      
  ٦٢٠١d  آوري ملزومات روزمره جمع  
ی پـول   به دست آوردن کاال و خدمات مـورد نیـاز زنـدگی روزمـره، بـدون مبادلـه                   

، نظیر انتخاب غذا، نوشیدنی،     ) کاال ازجمله آموزش و نظارت بر واسطه گری خرید       (
نمودن کیفیت و   مواد نظافت، وسایل خانگی یا پوشاک در فروشگاه یا بازار، مقایسه          

قیمت وسایل مورد نیاز، مذاکره و تادیه نمودن بـرای کـاال یـا خـدمات منتخـب و                   
  ونقل کاال حمل

      
  ٦٢٠٨ d ساير موارد مشخص به دست آوردن كاال و خدمات  
      
  ٦٢٠٩ d موارد نامشخص به دست آوردن كاال و خدمات  
    

٦٢٩ d  ساير موارد مشخص و نامشخص به دست آوردن نيازها  
  

  )٦٣٠d-d ٦٤٩(وظايف منزل 
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٦٣٠ d  سازي غذا آماده  
ی غذاهای ساده و متنوع بـرای خـود و سـایر افـراد، نظیـر                  ریزی، ساماندهی، پختن و ارائه      برنامه  

سازی غذا، پختن، حرارت  آوری مواد برای آماده ، انتخاب غذا و نوشیدنی، جمعی فهرست غذا تهیه
  سازی غذاها و نوشیدنی سرد و سرو کردن غذا دادن و آماده

    
  آماده سازی غذاهای ساده و متنوع: شامل  
    
، انجـام  )620d(، به دست آوردن کـاال و خـدمات        )560d(، نوشیدن   )550d(خوردن  : غیر شامل   

  ) 660d(، مراقبت از سایر افراد )650d(، مراقبت از وسایل منزل )640d( منزل کارهای
      
  ٦٣٠٠d  آماده سازي غذاهاي ساده  
های ساده    ی غذاها با حداقل مواد ترکیبی که نیازمند روش          ساماندهی، پختن و ارائه       

د ی غذاهای مختصر، و تغییـر شـکل دادن مـوا            آماده سازی و ارائه است، نظیر تهیه      
غذایی از طریق برش، هم زدن، جوشاندن و حرارت دادن مواد نظیر برنج یـا سـیب                 

  زمینی
      
  ٦٣٠١d  آماده سازي غذاهاي متنوع  
ی غذاها با مـواد غـذایی بـسیار متفـاوت کـه             ریزی و ساماندهی، پختن و ارائه       برنامه    

سـازی و     مـاده باشند مورد نیاز برای آ      سازی می   های پیچیده برای آماده     نیازمند روش 
ریزی غذا در ظروف متعدد و تغییـر شـکل دادن             ی غذاهای متنوع، نظیر برنامه      ارائه

مواد غذایی از طریق پوست کردن، برش دادن، فـشردن، هـم زدن، نمـایش و ارائـه                  
  دادن غذا به روش متناسب با موقعیت و فرهنگ

      
  )6403d(استفاده از وسایل خانگی : غیر شامل    
      
  ٦٣٠٨d ساير موارد مشخص آماده سازي غذا  
      
 ٦٣٠٩d موارد نامشخص آماده سازي غذا 
    
  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

١٨٠ 

  
 

٦٤٠d  انجام كارهاي منزل  
اداره کردن منزل از طریق نظافت کردن منزل، شستن البسه، استفاده از وسایل منزل، نگهـداری                  

ا و سـایر سـطوح؛   هـا، دیوارهـ   مواد غذایی و دفع زباله، نظیر جاروکردن، گردگیری و شستن غرفه     
آوری،   هـا و کـشوها، جمـع        هـا، قفـسه     ی خانگی، تمیز کـردن اتـاق        آوری آشغال و دفع زباله      جمع

هـا بـا اسـتفاده از بـرس،           شستشو، خشک کردن، تاکردن و اتوکشیدن البسه، تمیزکـردن کفـش          
  ماهوت پاک کن و جاروبرقی، استفاده از ماشین رختشویی، خشک کن و اتو

    
ی آشـپزخانه و ظـروف،        خـشک کـردن البـسه و پوشـاک، تمیزکـردن محوطـه            شستن و   : شامل  

آوری  تمیزکردن محیط زندگی، استفاده از وسایل منزل، ذخیره کردن ملزومـات روزمـره و جمـع      
  آشغال 

    
، آمـاده سـازی     )620d(، به دست آوردن کاال و خـدمات         )610d(تأمین محل زندگی    : غیر شامل   

  )660d(، مراقبت کردن از سایر افراد )650d(ل منزل ، مراقبت از وسای)630d(غذا 
      
  ٦٤٠٠d  شستن و خشك كردن البسه و پوشاك  
شستن البسه و پوشاک با دست و آویزان کـردن آن در معـرض هـوا بـرای خـشک                        

  شدن
      
  ٦٤٠١d  تميز كردن محوطه آشپزخانه و ظروف   
هـا و وسـایل       هـا، دیـگ      تابه ها، ماهی   تمیزکردن بعد از آشپزی، نظیر شستن بشقاب          

  میز و کف محوطه آشپزی و غذاخوری   آشپزی، و تمیزکردن
      
  ٦٤٠٢d  تميزكردن محيط زندگي  
تمیزکردن محیط زندگی منزل، نظیر تمیز کردن و گردگیری، جاروزنی، لکه گیری،                

ها ودرها، تمیزکـردن حمـام و توالـت، تمیـز             ها، تمیزکردن پنجره    خشک کردن کف  
  مبلمان منزلکردن 

      
  ٦٤٠٣d  استفاده از وسايل منزل   
استفاده از تمام انواع وسـایل منـزل، نظیـر ماشـین لباسـشویی، خـشک کـن، اتـو،                        

  جاروبرقی و ماشین ظرفشویی
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  ٦٤٠٤d  انبار كردن ملزومات منزل   
، انبار کردن غذا، نوشیدنی، البسه و سایر کاالهای خانگی مورد نیاز زنـدگی روزمـره                  

سازی غذا برای کنسروکردن، نمک سود کردن یا منجمد کردن، نگهداری مواد       آماده
  غذایی تازه و از دسترس حیوانات دور نگهداشتن 

      
  ٦٤٠٥d  دفع زباله   
هـا بـرای    آوری آن آوری مواد زائد و آشغال در منـزل و جمـع   دفع آشغال نظیر جمع       

  اندن مواد زائددفع، استفاده از وسایل دفع مواد زائد، سوز
      
  ٦٤٠٨d  ساير موارد مشخص انجام كارهاي منزل  
      
  ٦٤٠٩d  موارد نامشخص انجام كارهاي منزل  
    

٦٤٩d   ساير موارد مشخص و نامشخص وظايف منزل  
  

  )٦٥٠d-٦٦٩d(مراقبت از وسايل منزل و ياري دادن به ساير افراد 
  

٦٥٠d  مراقبت از وسايل منزل  
ی آن، پوشاک، وسایل نقلیه   تعمیر منزل و سایر وسایل شخصی، از جمله خانه و اثاثیهنگهداری و  

های کمکی و مراقبت از گیاهان و حیوانات خانگی، نظیـر نقاشـی کـردن یـا نـصب کاغـذ                     رو ابزا 
ها، چیدن مبلمان، تعمیر لوله کشی، اطمینان از تنظـیم مناسـب وسـایل نقلیـه، آب           دیواری اتاق 

  ، تیمار کردن و غذا دادن به حیوانات دست آموز و خانگی دادن به گیاهان
    
آماده کردن و تعمیر پوشاک، نگهداری از وسایل مسکونی، مبلمان، و منـزل، نگهـداری از                : شامل  

و ) بـسته و بـاز    ( وسایل نقلیه، نگهداری از ابزارهای کمکی، مراقبت نمودن از گیاهـان در فـضای             
  حیوانات

    
، انجام کارهـای    )620d(، به دست آوردن کاال و خدمات        )610d(محل زندگی   تأمین  : غیر شامل   

  )d 850(، اشتغال دستمزدی d) 660(، مراقبت از سایر افراد )640d(منزل 
      
  ٦٥٠٠ d ن و تعمير كردن پوشاكدآماده كر  
آماده کردن و تعمیر پوشاک، نظیر دوختن، تولید یا تعمیر کـردن پوشـاک، بـاز و            

هـا، اتـوکردن پوشـاک، مرتـب کـردن و واکـس زدن         ها و زیـپ     دکمه وصل کردن 
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  ها کفش
      
  )d 6403(استفاده از وسایل منزل : غیر شامل    
      
  ٦٥٠١ d  نگهداري از منزل مسكوني و مبلمان  
کردن،  تعمیر و مراقبت از منزل مسکونی، اموال داخلی و خارجی آن، نظیر، نقاشی      

  مان و استفاده از ابزارهای الزم برای تعمیرکاریی ثابت و مبل تعمیر اثاثیه
      
  ٦٥٠٢d  نگهداري از وسايل منزل  
تعمیر و مراقبت از تمام وسایل منزل، برای آشپزی، نظافت و تعمیر، نظیـر روغـن         

  کاری و تعمیر ابزار و نگهداری ماشین لباسشویی 
      
  ٦٥٠٣ d نگهداري از وسايل نقليه  
ی شخصی،    ی موتوری و غیرموتوری برای استفاده        وسایل نقلیه  تعمیر و مراقبت از       

  از جمله دوچرخه، گاری، خودرو و قایق
      
  ٦٥٠٤d  نگهداري از ابزارهاي كمكي  
تعمیر و مراقبت از ابزارهای کمکی، نظیـر پروتزوارتـز و ابزارهـا و وسـایل کمکـی                   

ر بـرای تحـرک   داری و مراقبت فردی، وسـایل نگهـداری و تعمیـ      خاص برای خانه  
فردی، نظیر عصا، واکر، صندلی چرخدار و اسکوتر، نگهداری از وسایل ارتبـاطی و              

  تفریحی
  ٦٥٠٥ d  مراقبت از گياهان دروني و بيروني  
مراقبت از گیاهان داخل و خارج از منزل، نظیر کاشتن، آب دادن و کود دادن بـه                     

  گیاهان، باغبانی و پرورش مواد غذایی برای مصرف شخصی
      
  ٦٥٠٦ d  مراقبت از حيوانات  
آموز، نظیر غذا دادن، تمیزکردن، تیمارکردن و         مراقبت از حیوانات خانگی و دست         

آموز،   آموز، مراقبت از بهداشت حیوانات خانگی یا دست         دادن حیوانات دست    تمرین
  آموز در غیاب فردی دیگر ریزی برای مراقبت از حیوانات خانگی یا دست برنامه

      
  ٦٥٠٨ d  ساير موارد مشخص مراقبت از وسايل منزل   
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  ٦٥٠٩ d  موارد نامشخص مراقبت از وسايل منزل   
    

٦٦٠ d  ياري دادن به ساير افراد  
یاری دادن به اعضای منزل و سایر افراد در یادگیری، مکاتبات، مراقبت فردی، تحرک، در داخـل                   

  عضای خانواده و سایر افرادو خارج از منزل، توجه کردن به بهزیستن ا
    
یاری دادن به سایر افراد در مراقبت فردی، تحرک، ارتباطات، روابط بین فـردی، تغذیـه و                 : شامل  

  حفظ بهداشت 
    
  )850d(اشتغال دستمزدی : غیر شامل  
      
  ٦٦٠٠ d   ياري دادن به ساير افراد در مراقبت فردي  
افراد در انجام مراقبت فردی، از جمله کمک        یاری دادن به اعضای خانواده و سایر            

به دیگران در خوردن، حمام کردن و لباس پوشیدن، مراقبت کردن در کودکان یا              
باشـند،    مـی   اعضای منزل که بیمار یا دارای مشکالتی  بنیادی در مراقبت فـردی              

  کمک کردن به سایر افراد در رفتن به توالت
      
  ٦٦٠١ d  د در تحركياري دادن به ساير افرا  
یاری دادن به اعضای منزل و سایر افراد در تحرک و در حرکـت کـردن خـارج از                       

ایاب و ذهاب به مدرسه، محل کـار یـا مقاصـد              منزل، نظیر در همسایگی یا شهر،       
  دیگر

      
  ٦٦٠٢ d  ياري دادن به ساير افراد در ارتباطات  
ن در صـحبت کـردن،      یاری دادن به اعضای منزل در ارتباطات نظیر کمـک کـرد               

  نوشتن یا خواندن 
      
  ٦٦٠٣ d  ياري دادن به ساير افراد در روابط بين فردي  
یاری دادن به اعضای منزل و سایر افراد در معـامالت بـین فـردی، نظیـر کمـک                       

  ها برای شروع نمودن، حفظ کردن یا اختتام روابط کردن به آن
      
  ٦٦٠٤ d  ذيهياري دادن به ساير افراد در تغ  
هـا   یاری دادن به اعضای خانواده و سایر افراد در تغذیه، نظیر، کمک کردن بـه آن           

  سازی و خوردن غذا در آماده
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  ٦٦٠٥ d  ياري دادن به ساير افراد در حفظ بهداشت  
یــاری دادن بــه اعــضای خــانواده و ســایر افــراد در مراقبــت بهداشــت رســمی و      

که کودک تحت معاینات پزشکی مـنظم قـرار         غیررسمی، نظیر مطمئن شدن از آن     
  .گیرد، یا آن که سالمند خویشاوند داروهای مورد نیاز را مصرف نماید

      
  ٦٦٠٨ d ساير موارد مشخص ياري دادن به ساير افراد  
      
  ٦٦٠٩ d موارد نامشخص ياري دادن به ساير افراد  
    

٦٦٩ d          دادن بـه     زل و ياري  ساير موارد مشخص و نامشخص مراقبت از وسايل من
  ساير افراد

    
٦٩٨ d  ساير موارد مشخص زندگي خانوادگي  

    
٦٩٩ d  موارد نامشخص زندگي خانوادگي  
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  ٧فصل 
  روابط و تعامالت بين فردي

ن، اقـوام،   غریبـه، دوسـتا   (این فصل درباره انجام اعمال و وظایف موردنیاز برای تعامالت اولیه و پیچیده با افـراد                 
  .باشد می به روش مناسب در بافت اجتماعی ) اعضا خانواده و سایر افراد مورد عالقه

  
  )٧١٠d-d ٧٢٩(تعامالت بين فردي عمومي 

  
٧١٠  d  تعامالت بين فردي ساده  

توجه کـردن و احتـرام گذاشـتن در زمـان           : تعامل کردن به روش مناسب در بافت اجتماعی، مانند          
  گویی به احساسات سایر افرادمناسب، یا پاسخ

    
احترام گزاری، صمیمی بودن، تقدیرنمودن و تحمل در روابط، پاسخگویی به انتقاد و تکیه : شامل  

  های اجتماعی و استفاده از تماس جسمی مناسب در روابط کالم
      
  ٧١٠٠ d  احترام و صميميت در روابط  
 احتـرام بـه روش مناسـب در بافـت           نشان دادن، ابراز و پاسخگویی در قبال توجه و            

  اجتماعی
      
  ٧١٠١ d  تقدير در روابط  
به روش مناسب  مندی و سپاسگزاری نشان دادن، ابراز و پاسخگویی در قبال رضایت    

  در بافت اجتماعی
      
  ٧١٠٢d  تحمل در روابط  
بـه روش مناسـب در       نشان دادن، ابراز و پاسخگویی به عنوان درک و پذیرش رفتار              

  بافت اجتماعی
  ٧١٠٣d  انتقاد در روابط  
آماده کردن و پاسخگویی به وجوه اختالف آشکار و پنهان یک عقیـده یـا مخالفـت                     

  به روش مناسب در بافت اجتماعی کردن
      
  ٧١٠٤d  هاي اجتماعي در روابط تكيه كالم  
ها کـه     هها و اشار     واکنش نشان دادن به عالمت     -دریافت نمودن و ابراز عکس العمل         

  دهد   در تعامالت اجتماعی روی می
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  ٧١٠٥d  تماس جسمي در روابط  
های جسمی با سایر افـراد بـه روش مناسـب در بافـت                انجام و پاسخگویی به تماس        

  اجتماعی
      
  ٧١٠٨d ساير موارد مشخص تعامالت بين فردي ساده  
      
  ٧١٠٩d موارد نامشخص تعامالت بين فردي ساده  
    

٧٢٠d  تعامالت بين فردي پيچيده  
ها و  حفظ و برقراری تعامالت با سایر افراد، به روش مناسب در بافت اجتماعی، نظیر کنترل هیجان          

ها، کنترل پرخاشگری کالمی و جـسمی، مـستقل عمـل کـردن در تعـامالت اجتمـاعی، و                     محرک
  منطبق با قوانین و قراردادهای اجتماعی عمل کردن

    
 و اختتام روابـط، تنظـیم رفتارهـا در تعـامالت، تعامـل نمـودن مطـابق بـا قـوانین                      برقراری: شامل  

  اجتماعی و حفظ جایگاه اجتماعی
      
  ٧٢٠٠d  برقراري روابط  
آغاز نمودن و حفظ تعامالت با سایر افراد بـرای مـدت کوتـاه یـا طـوالنی بـه روش                

 برقراری دوستی   یابی و   مناسب در بافت اجتماعی، نظیر معرفی نمودن خود، دوست        
ای که ممکن است دائمی، رومانتیک یـا خـصوصی            ای، برقراری رابطه    و روابط حرفه  

  .باشد
      
  ٧٢٠١d  اختتام روابط  
دادن بــه تعــامالت نزدیــک، بــه روش مناســب در بافــت اجتمــاعی، نظیــر   خاتمــه    

 بـا    روابط طوالنی مدت    به دادن  دادن به روابط موقت در پایان مالقات، خاتمه         خاتمه
دوستان هنگام نقل مکان به شهر جدید یا خاتمه دادن به روابط با همکاران در کار، 

) عاشقانه(دادن به روابط رومانتیک دهندگان خدمات، خاتمه ای و ارائه همکاران حرفه 
  یا خصوصی

      
  ٧٢٠٢d  تنظيم رفتارها در تعامالت  
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 جسمی در تعـامالت     ، پرخاشگری کالمی و پرخاشگری    ها  تنظیم هیجانات و محرک       
  با سایر افراد، به روش مناسب در بافت اجتماعی

  ٧٢٠٣d  تعامل مطابق با قوانين اجتماعي  
 سازگاری با قراردادهای اجتماعی حـاکم       ،مستقل عمل کردن در تعامالت اجتماعی         

  های اجتماعی در تعامالت با سایر افراد بر نقش، موقعیت فرد یا سایر پایگاه
      
  ٧٢٠٤d  فظ جايگاه اجتماعيح  
آگاه بودن و حفظ اختالف فاصله بین خود و سایر افراد بـه روش مناسـب در بافـت           

  اجتماعی و فرهنگی
      
  ٧٢٠٨d    ساير موارد مشخص تعامالت بين فردي پيچيده  
      
  ٧٢٠٩d  موارد  نامشخص تعامالت بين فردي پيچيده  
    

٧٢٩d  ين فردي عموميساير موارد مشخص و نامشخص تعامالت ب  
  

  )٧٣٠d-٧٧٩d(روابط بين فردي ويژه 
  

٧٣٠d   برقراري ارتباط با افراد غریبه  
ها و پیوندهای موقت با افراد غریبه به منظور اهداف خاص، نظیر پرسیدن مسیر یـا                  برقراری تماس   

  خرید کردن
    

٧٤٠d  روابط اجتماعي رسمي  
سـمی، نظیــر بـا کارفرمایـان، متخصـصین یــا     هـای ر  برقـراری و حفـظ روابـط خــاص در دسـتگاه      

  دهندگان خدمات ارائه
    
 و با همطرازان) زیر دست(برقراری ارتباط با افراد مرجع،  با تحت تابعیت :شامل  

  
      
  ٧٤٠٠d  برقراری ارتباط با افراد مرجع  
هـای قـدرت یـا عـالی رتبـه یـا              برقراری و حفظ ارتباط رسمی با افراد در موقعیـت             

  ند معتبر، نسبت به موقعیت اجتماعی فرد، نظیر یک کارفرماخویشاو
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  ٧٤٠١d   زیر دست(برقراري ارتباط با افراد تحت تابعيت(  
تـر از   ای یـا اعتبـاری پـایین    هـای رتبـه    برقراری و حفظ ارتباط با افراد در موقعیـت            

  موقعیت اجتماعی خود، نظیر مستخدم یا کارفرما
      
 

  ٧٤٠٢d  ترازان بط با همبرقراري روا  
برقراری و حفظ روابط رسمی با افراد در موقعیت یکـسان از نظـر قـدرت، رتبـه یـا                   

  نسبت به موقعیت اجتماعی خود) اعتبار
      
  ٧٤٠٨d  ساير موارد مشخص روابط اجتماعي رسمي  
      
  ٧٤٠٩d  موارد نامشخص روابط اجتماعي رسمي  
    

٧٥٠d  روابط اجتماعي غيررسمي  
 روابط با سایر افراد، نظیر روابط اتفاقی با افرادی که دریک جامعه زندگی نموده یـا سـاکن    برقراری  

  های مشابه ها یا حرفه ها یا سایر افراد با پیش زمینه بازی باشند، یا با همکاران، دانشجویان هم می 
    
  روابط غیررسمی با دوستان، همسایگان، آشنایان، هم خانه، همساالن: شامل  
      
  ٧٥٠٠d  روابط غيررسمي با دوستان  
  برقراری و حفظ روابط بر مبنای احترام متقابل و عالیق مشترک    
      
  ٧٥٠١d  روابط غيررسمي با همسايگان  
برقراری و حفظ ارتباط با افرادی که در محیط مسکونی یـا در همـسایگی زنـدگی                     

  نمایند می 
      
  ٧٥٠٢d  روابط غيررسمي با آشنايان  
  . اری و حفظ روابط غیررسمی با افراد آشنایی که دوستان صمیمی نیستندبرقر    
      
  ٧٥٠٣d  خانه روابط غيررسمي با افراد هم  
خانه یا سایر اماکن مسکونی، خصوصی،  برقراری و حفظ روابط غیررسمی با افراد هم    

  عمومی و با هر هدفی
      
  ٧٥٠٤d  روابط غير رسمي با همساالن  
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فظ روابط غیررسمی با افـراد همـسن، دارای عالیـق یـا سـایر صـفات                 برقراری و ح      
  مشترک

      
  ٧٥٠٨d  ساير موارد مشخص روابط اجتماعي غيررسمي  
      
  ٧٥٠٩d  موارد نامشخص روابط اجتماعي غيررسمي  
    

٧٦٠d  روابط خانوادگي  
 گـسترده، سـایر     ی  ای، خـانواده    ی هـسته    برقراری و حفظ روابط خویشاوندی، نظیر اعضای خانواده         

 نظیـر   ،ی رضاعی و اختیاری و روابط به صورت ناپدری، نامادری و غیـره، روابـط دور                 اقوام، خانواده 
  پسرعموزاده و غیره، یا قیمومیت قانونی 

    
   ولی، روابط برادر و خواهر، روابط خانوادگی گسترده باروابط ولی با فرزند و روابط فرزند: شامل  
      
  ٧٦٠٠d  ي با فرزندروابط ول  
ولی شدن یا بودن، طبیعی یا اختیـاری، نظیـر داشـتن فرزنـد و برقـراری و حفـظ                        

ی ولی با فرزند خوانـده، تـامین پـرورش جـسمی، هوشـی و هیجـانی فرزنـد                    رابطه
  طبیعی یا فرزند خوانده

      
  ٧٦٠١d  روابط فرزند با ولي  
نمایـد یـا      می  والدین اطاعت   برقراری و حفظ روابط با ولی، نظیر فرزند جوانی که از                

  .نماید می فرزند بزرگسالی که از والدین خود مراقبت 
      
  ٧٦٠٢d  روابط برادر و خواهر  
برقراری و حفظ روابط برادرانه و خواهرانه با فردی که به لحاظ تولد یـا اختیـار یـا                        

  .باشد  می ازدواج با یک یا هر دو ولی مشترک
  ٧٦٠٣d  روابط ساير اقوام  
هـا و     برقراری و حفظ روابط خانوادگی با سایر اقوام، نظیر پسرعموها و غیـره، عمـه                  

  غیره و عموها و پدر یا مادربزرگ
      
  ٧٦٠٨d  ساير موارد مشخص روابط خانوادگي  
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  ٧٦٠٩d  موارد نامشخص روابط خانوادگي  
٧٧٠d   روابط صمیمانه  

بین افراد، نظیر زن و شـوهر، و سـایر افـراد            ) اشقانهع(برقراری و حفظ روابط نزدیک و یا رومانتیک         
  مورد عالقه

  و جنسی) ازدواجی(، نکاحی)عاشقانه(روابط رومانتیک: شامل  
      
  ٧٧٠٠d  عاشقانه(روابط رومانتيك(  
ی هیجانی و جسمی و حسی، که بطور بالقوه  برقراری و حفظ روابط بر مبنای جاذبه    

  گردد  می دتمنجر به روابط صمیمانه طوالنی م
      
  ٧٧٠١d  ازدواجی(روابط نكاحي(  
ی خصوصی، ماهیت قانونی با فرد دیگر، نظیر ازدواج قـانونی،           برقراری و حفظ رابطه       

  شامل همسر یا شوهر ازدواج کرده یا همسر ازدواج نکرده
      
  ٧٧٠٢d  روابط جنسي  
  ی جنسی، با همسر یا فرد دیگر برقراری و حفظ رابطه    
      
  ٧٧٠٨d ساير موارد مشخص روابط خصوصي  
      
  ٧٧٠٩d روابط خصوصي، موارد نامشخص  
    

٧٧٩d  ساير موارد مشخص و نامشخص روابط بين فردي ويژه  
    

٧٩٨d  ساير موارد مشخص روابط و تعامالت بين فردي    
    

٧٩٩d  موارد نامشخص روابط و تعامالت بين فردي  
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  ٨فصل 
   زندگيي  عمدههاي حيطه

ی حضور و انجام وظایف و اقدامات الزم برای انجام آموزش، کار، اشتغال و معامالت اقتصادی  این فصل درباره
  باشد  می 

  
  )٨١٠d -٨٣٩d(آموزش 

  
٨١٠d آموزش غير رسمي  

ها  های غیر رسمی، مانند یادگیری صنایع دستی، یا سایر مهارت     یادگیری در منزل یا برخی ازمکان       
  خانگی) تدریس(از والدین یا اعضای خانواده، یا تعلیم

    
٨١٥d آموزش پيش دبستاني  

یادگیری در اولین سطح از آموزش سازمان یافته، طراحی شده بـرای آشـنایی کـودک بـا محـیط                      
هـای مـورد نیـاز مهـد کـودک، یـا              مدرسه و آماده ساختن آن برای آموزش اجباری، مانند مهارت         

  برای آمادگی در مدرسهتشکیالت مشابه 
    

٨٢٠d اي آموزش مدرسه  
ها و امتیازات مربوط به مدرسه، یادگیری مواد درسـی،            اخذ پذیرش از مدرسه، حضور در مسئولیت        

، از جملـه حـضور مـنظم در         هواحدها و سایر مقررات تحصیلی در برنامه آموزش ابتدایی و متوسط          
کــردن،  ریــزی ئی گــرفتن از معلمــین، برنامــهمدرســه، همکــاری بــا ســایر دانــش آمــوزان، راهنمــا

هـای اختـصاص یافتـه و  پیـشرفت بـه سـایر مـدارج                  کردن وظایف و طـرح      کردن و تکمیل    مطالعه
  تحصیلی

    
٨٢٥d  اي آموزش حرفه  

ای و یادگیری مواد برنامه درسی جهـت آمـادگی    های برنامه آموزش حرفه درگیری در تمام فعالیت   
  ار یا حرفهبرای اشتغال در تجارت، ک

    
٨٣٠d آموزش عالي  

ای و  هـا، مـدارس حرفـه    هـا، دانـشکده   های آموزشی پیشرفته در دانشگاه ها برنامه حضور در فعالیت    
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هـا و     هـا، گواهینامـه      دیـپلم  ،های تحصیلی مورد نیـاز بـرای مـدارج تحـصیلی            یادگیری تمام جنبه  
 کارشناسی ارشد، دانشکده پزشـکی یـا        های تحصیلی کارشناسی یا     ها، نظیر تکمیل دوره     اعتبارنامه

  ای های فنی و حرفه سایر دانشکده
    

٨٣٩d   ساير موارد مشخص و نامشخص آموزش  
  

  )٨٤٠d-٨٥٩d(كار و اشتغال 
  

٨٤٠d   آمادگي كار(كارآموزي(  
های مربوط به آمـادگی بـرای اشـتغال، نظیـر انجـام وظـایف مـورد نیـاز بـرای                       درگیری در برنامه    

   انترنی، کارورزی، قرارداد بستن و آموزشکارآموزی،
    
  )825d(حرفه آموزی : غیر شامل  
    

٨٤٥d  به دست آوردن، حفظ و اتمام كار  
،  پذیرش   )به کار گرفته شدن، اجیر شدن     (جستجو کردن، یافتن و انتخاب شغل، شغل دستمزدی           

  به روش مناسباستخدام، حفظ و پیشرفت کردن در کار، تجارت، حرفه و رهاکردن حرفه 
    
گـرفتن بـا کارفرمایـان و     ی سوابق کاری و زندگی، تماس      سازی خالصه   جستجوی کار، آماده  : شامل  

شدن برای مصاحبه، حفظ حرفه، نظارت بر انجام کـارفردی، اطـالع دادن و خاتمـه دادن بـه                      آماده
  شغل

  ٨٤٥٠d  جستجو نمودن كار  
 یا سایر اشکال اشتغال، انجام وظایف       تعیین محل و انتخاب شغل، در تجارت، حرفه           

مورد نیاز برای کار دستمزدی، نظیر نشان دادن محـل کـار یـا شـرکت نمـودن در                   
  ی شغلی مصاحبه

      
  ٨٤٥١d  حفظ كار  
انجام وظایف مربوط به کار به منظور حفظ شغل، تجـارت، حرفـه یـا سـایر اشـکال           

  های شغلی  اشتغال، و کسب ترفیع و سایر پیشرفت
      
  ٨٤٥٢d   اتمام كار  
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  ترک کردن و رهاکردن کار به روش مناسب    
    
  ٨٤٥٨d   ساير موارد مشخص به دست آوردن، حفظ و  اتمام كار  
    
  ٨٤٥٩d   موارد نامشخص به دست آوردن، حفظ و  اتمام كار  
    

٨٥٠d   درآمدزا(اشتغال دستمزدي(  
، حرفـه یـا سـایر اشـکال اشـتغال بـه ازای              های کار، به عنوان شغل، تجـارت        حضور در تمام جنبه     

دستمزد، به عنوان مستخدم، تمام وقت یا پاره وقت، یا خوداشتغالی، نظیر در جستجوی کار بـودن   
و اکتساب کار، انجام وظایف کار، سرکار حاضر شـدن در زمـان الزم، نظـارت نمـودن برکـار سـایر               

  انفرادی یا گروهیکارکنان یا تحت نظر بودن و انجام وظایف الزم به صورت 
    
  )8502d(و تمام وقت) 8501d(اشتغال پاره وقت) 8500d(خوداشتغالی: شامل  
      
  ٨٥٠٠d  خوداشتغالي  
 ایجاد شده توسط فرد، یـا قـراردادی          درگیرشدن در کار دستمزدی پیگیری شده یا          

ی شغلی رسمی، نظیر کار کشاورزی کوچی، کارکردن به           توسط دیگران بدون رابطه   
مـدت، کـارکردن بـه عنـوان          وان کاتب یا مشاور دستمزدی، کار قراردادی کوتـاه        عن

  هنرپیشه یا هنرمند، مالک بودن و اداره کردن فروشگاه یا سایر مشاغل
      
  اشتغال پاره وقت یا تمام وقت: غیر شامل    
      
  ٨٥٠١d  اشتغال پاره وقت  
ره وقـت، بـه عنـوان       هـای کـار دسـتمزدی بـه طـور پـا             درگیر شدن در تمام جنبه        

مستخدم، نظیر جستجو کردن و یافتن کار، انجام وظـایف مـورد نیـاز کـار، سـرکار            
حاضر شدن در زمان الزم، نظارت به کار سایر کارکنان یا تحت نظر بودن، و انجـام                 

  وظایف الزم به طور انفرادی یا گروهی
      
  ٨٥٠٢d  اشتغال تمام وقت   
ر دستمزدی به طور تمام وقت به عنوان مستخدم،         های کا   درگیرشدن در تمام جنبه       

 کار، انجام وظایف شغلی الزم، سرکار حاضـر شـدن در    یافتننظیر جستجو کردن و     
زمان الزم، نظارت بر کار سایر کارکنان یا تحت نظارت بودن، و انجـام وظـایف الزم                
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  به طور انفرادی یا گروهی
      
  ٨٥٠٨d  ساير موارد مشخص اشتغال دستمزدي  
      
  ٨٥٠٩d  ساير موارد نامشخص اشتغال دستمزدي  
    

٨٥٥d  اشتغال غيردستمزدي  
های کـار بـدون دسـتمزد، بـه صـورت تمـام وقـت یـا پـاره وقـت، از جملـه              شرکت در تمام جنبه     

های کاری سازماندهی شده، انجام وظایف کاری الزم، سـرکار حاضـر شـدن در زمـان الزم،           فعالیت
ر کارکنان، یا تحت نظارت بودن، انجام وظـایف الزم بـه طـور انفـرادی یـا       نظارت کردن بر کار سای    

گروهی، نظیر کار داوطلبانه، کار خیریه، کارکردن برای جامعه یـا گـروه مـذهبی بـدون دسـتمزد،                   
  کارکردن در منزل بدون دستمزد

    
   زندگی خانوادگی6فصل : غیر شامل  
    

٨٥٩d  غال ساير موارد مشخص و نامشخص كار و اشت  
  

  )٨٦٠d-٨٧٩d(زندگي اقتصادي 
  

٨٦٠d  معامالت اقتصادي پايه  
شرکت در هریک از انواع معامالت اقتـصادی سـاده، نظیـر اسـتفاده از پـول بـرای خریـد کـاال یـا                    

  دادوستد، مبادله کاال یا خدمات، یا پس انداز کردن 
    

٨٦٥d  معامالت اقتصادي پيچيده  
ی سـرمایه یـا امـوال         ای کـه مـستلزم مبادلـه        الت اقتصادی پیچیده  شرکت در هریک از انواع معام       

خانـه، کارخانـه، یـا تجهیـزات، حفـظ       باشد و ایجاد سود یا ارزش اقتصادی، نظیر خرید تجـارت   می  
  حساب بانکی یا تجارت کاال

    
٨٧٠d  خودكفايي اقتصادي  

 به منظـور کـسب امنیـت      فرماندهی داشتن روی منابع اقتصادی از جمله منابع خصوصی یا دولتی            
  اقتصادی برای نیازهای حال یا آینده
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  منابع اقتصادی فردی و اموال اقتصادی دولتی: شامل  
    
 

  ٨٧٠٠d  منابع اقتصادي فردي  
فرماندهی داشتن روی منابع اقتصادی فردی یا خصوصی، به منظور کـسب امنیـت                  

  اقتصادی برای نیازهای حال وآینده
      
  ٨٧٠١d  اقتصادي دولتياموال   
فرماندهی داشتن روی منابع اقتصادی دولتی، به منظـور کـسب امنیـت اقتـصادی                   

  برای نیازهای حال و آینده
      
  ٨٧٠٨d   ساير موارد مشخص خودكفايي اقتصادي  
      
  ٨٧٠٩d   موارد نامشخص خودكفايي اقتصادي  
    

٨٧٩d  ساير موارد مشخص و نامشخص زندگي اقتصادي   
    

٨٩٨d ي زندگي  هاي عمده ساير موارد مشخص زمينه  
    

٨٩٩d ي زندگي  هاي عمده موارد نامشخص زمينه  
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  ٩فصل 
  زندگي درجامعه، زندگي اجتماعي و مدني

ی اقدامات و وظایف الزم برای درگیری در زندگی اجتماعی سازمان یافته در خـارج از خـانواده،          این فصل درباره  
  باشد  می های اجتماعی و مدنی زندگی عه، عرصهدر جام

  
٩١٠d  زندگي در جامعه  

هـای   های خیریه، باشـگاه  های زندگی اجتماعی جامعه، نظیر شرکت در سازمان       حضور در تمام جنبه     
  ای اجتماعی های حرفه خدماتی یا سازمان

    
  )تشریفات(های رسمی و غیررسمی، مراسم انجمن: شامل  
    
، مـذهب روحانیـت     )920d(، تفـریح و اوقـات فراغـت         )855d(اشـتغال غیردسـتمزدی     : غیر شامل   

)930d (زندگی سیاسی و شهروندی)950d(  
      
  ٩١٠٠d  هاي غيررسمي انجمن  
ی متشکل از افراد با منـافع مـشترک، نظیـر             های اجتماعی یا جامعه     حضور در انجمن      

  های قومی های اجتماعی محلی یا گروه باشگاه
      
  ٩١٠١d  هاي رسمي   انجمن  
های اجتماعی انحصاری دیگر، نظیر انجمـن         ای یا سایر گروه     های حرفه   حضور در گروه      

  دانان، انجمن پزشکان یا فرهنگیان حقوق
      
  ٩١٠٢d   مراسم  
ها، مراسـم تـدفین یـا     های غیرمذهبی با مراسم اجتماعی، نظیر ازدواج   حضور در آیین      

  افتتاحیه
      
  ٩١٠٨d  ساير موارد مشخص زندگي در جامعه  
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  ٩١٠٩d  موارد نامشخص زندگي در جامعه  
    
  
 

٩٢٠d  تفريح و اوقات فراغت  
هـای   هـا و ورزش  ها، فعالیت تفریحـی یـا اوقـات فراغـت، نظیـر بـازی              حضور در هریک از انواع بازی       

لیت، رفتن به هنرسـراها،     های بدنسازی، آرامش، سرگرمی یا مشغو       غیررسمی یا سازمان یافته، برنامه    
ها، سینما یا تئاتر، حضور در صنایع دستی یا کارهای ذوقی، مطالعه برای لذت بردن، نوازندگی                  موزه

  کردن، تماشای مناظر، سیاحت و سفرهای تفریحی
    
  های اجتماعی ها، هنرها و فرهنگ، صنایع دستی، کارهای ذوقی و فعالیت بازی، ورزش: شامل  
    
، اشـتغال دسـتمزدی و      )950d(، زندگی و تابعیـت سیاسـی        )930d( مذهب و روحانیت     :غیر شامل   

  )480d(ی نقلیه  ، سواری گرفتن از حیوانات به عنوان وسیله)850d و855d(غیردستمزدی 
      
  ٩٢٠٠d  بازي  
های غیرساختاری یا سازمان یافته و تفریحات خود          ها با قوانین یا بازی      حضور در بازی      

  نظیر بازی با شطرنج یا کارت یا بازی کودکان به خودی، 
      
  ٩٢٠١d  ها ورزش  
ها و مسابقات ورزشی رقابتی و متشکل رسمی و غیررسمی، به صورت              حضور در بازی      

  انفرادی یا گروهی، نظیر، بازی بولینگ، ژیمناستیک یا فوتبال
      
  ٩٢٠٢d  هنرها و فرهنگ  
رهنگی یا هنرهای زیبا، نظیـر رفـتن بـه تئـاتر،            حضور یا تقدیر کردن از رویدادهای ف          

  سینما، موزه یا هنرسرا یا انجام نمایش، مطالعه برای لذت بردن یا نوازندگی کردن
      
  ٩٢٠٣d  صنايع هنري  
  حضور در صنایع دستی، نظیر کوزه گری یا بافندگی    
      
  ٩٢٠٤d  كارهاي ذوقي  
  که یا عتیقه جاتآوری تمبر، س ایام، نظیر جمع حضور در گذر     
      
  ٩٢٠٥d  اجتماعي شدن   
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،   حضور در تجمعات غیررسمی یا اتفاقی با سایر افراد، نظیر مالقات با دوستان یا اقوام                  
  اجالس غیررسمی در اماکن عمومی

      
 

  ٩٢٠٨d ساير موارد مشخص تفريح و اوقات فراغت   
      
  ٩٢٠٩d موارد نامشخص تفريح و اوقات فراغت   
    
٠٩٣d مذهب و روحانيت  
ها و اقدامات برای تکامل فردی، یافتن معنویـت،           های مذهبی یا روحانیت، سازمان      حضور در فعالیت    

ارزش مذهبی یا روحانیت و برقراری ارتباط با نیروهای معنوی، نظیر حضور در کلیسا، معبد، مسجد                
  حانی یا کنیسه، انجام نمایش یا سرود خوانی با اهداف مذهبی و تفکر رو

    
  مذهب و روحانیت متشکل سازمان یافته: شامل  
  ٩٣٠٠d  مذهب متشكل  
  ها و رویدادهای مذهبی متشکل  حضور در مراسم، فعالیت    
      
  ٩٣٠١d  روحانيت  
  ها و رویکردهایی روحانی، خارج از مذهب متشکل  حضور در فعالیت    
      
  ٩٣٠٨d  ساير موارد مشخص مذهب و روحانيت  
      
  ٩٣٠٩d  موارد نامشخص مذهب و روحانيت  
    

٩٤٠d  حقوق بشر  
ی افراد بـه عنـوان انـسان          ی حقوق شناخته شده ملی و بین المللی که برای همه            مندی از همه   بهره  

ی جهانی حقـوق بـشر سـازمان ملـل      باشد، نظیر حقوق بشر شناخته شده توسط اعالمیه          می  یکسان
، )1993(ها برای افراد دارای نـاتوانی ملـل متحـد             اوی فرصت و قوانین استاندارد تس   ) 1948(متحد  

  حق خودمختاری یا استقالل و کنترل بر سرنوشت خود
    
  )950d(زندگی سیاسی و شهروندی : غیر شامل  
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٩٥٠d  زندگي سیاسی و شهروندی  
ایگاه حقـوقی   درگیری در زندگی اجتماعی، سیاسی و دولتی یک شهروند، به عنوان شهروند دارای پ               

ها، امتیازات و وظایف مربوط به نقش شهروندی، نظیر حق رای             مندی از حقوق، حمایت     بودن و بهره  
منـد شـدن از حقـوق و          های سیاسی تـشکیل دادن، بهـره        دادن و اداره نمودن دفتر سیاسی، انجمن      

اظت در مقابل   به عنوان نمونه حقوق آزادی گفتار، انجمن، مذهب، حف        (های مربوط به تابعیت      آزادی
تفتیش و توقیف غیرمنطقی، حق مشاوره حقوقی در مقابل دادگاه و سایر حقوق و حفاظـت قـانونی                  

  ، دارای اعتبار حقوقی به عنوان یک شهروند بودن )در مقابل تبعیض 
  )940d(حقوق بشر : غیر شامل  
    

٩٩٨d سایر موارد مشخص زندگی درجامعه، زندگی اجتماعی و مدنی  
    

٩٩٩d موارد نامشخص زندگی درجامعه، زندگی اجتماعی و مدنی  
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  )Environmental Factors(عوامل محيطي 
  

 :تعريف
ی زنـدگی خـود        سازنده محیط فیزیکـی، اجتمـاعی و نگرشـی هـستند کـه افـراد در آن بـه اداره                    ،عوامل محیطی 

 .پردازند می

  
 کد گذاري عوامل محيطي

 برای هر جـزء     بایست  می  این عوامل     .باشند   می  بندی  طبقه) ای ل زمینه عوام(عوامل محیطی جزیی از بخش دوم       ) 1
 از نظر فردی بایست می  عوامل محیطی .)2ی  ضمیمه(عملکرد مورد مالحظه قرار گرفته و طبق آن کدگذاری شوند 

و بـدون   ر  هـای جـدول کنـار پیـاده         به عنوان نمونه بریدگی   . گیرد کدگذاری شود    می  که شرایطش مورد بررسی قرار      
ی یـک   کننده اما برای فرد نابینا بـه منزلـه         پوشش سخت ممکن است برای کاربر صندلی چرخدار به عنوان تسهیل          

  .مانع کدگذاری شوند
دالیـل متعـددی دال بـر       . دهـد    مـی   کننـده یـا مـانع را نـشان          کننده، گستردگی عامـل تـسهیل             اولین توصیف 

 مواردی  بایست  می   ها کدگذار   کننده  برای تسهیل . ستردگی آن وجود دارد   کننده بودن یا مانع بودن عامل و گ         تسهیل
. نظیر قابلیت دسترسی به منابع، همچنین وابسته یا متغیر بودن، کیفیت خوب یا ضعیف و غیره را مدنظر قرار دهد                  

ماید و همچنین بزرگ ایجاد ن تواند برای فرد مانع   می  توجه نمود که چند بار یک عاملبایست می  ،"موانع"در مورد 
الزم اسـت  توجـه نمـود کـه یـک      .  مدنظر قرار گیرد  بایست  می   یا کوچک بودن و قابل اجتناب بودن یا نبودن مانع         

   یـا فقـدان    ) های منفی نسبت به افراد دارای نـاتوانی         به عنوان نمونه، نگرش   (تواند به لحاظ وجود        می  عامل محیطی 
آثاری که عوامل محیطی بـر زنـدگی افـراد بـا شـرایط              . یک مانع باشد  ) ورد نیاز به عنوان نمونه، فقدان خدمات م     ( 

  واین تعامل منجـر گـردد   باشند و امید است که پژوهش آتی به درک بهتری از  می سالمتی دارند، متغیر و پیچیده      
  .کننده را برای عوامل محیطی نشان دهد احتماالً اهمیت دومین توصیف

شـوند، نظیـر فقـر،      مـی  ها، مجموعه مختلفی از عوامل محیطی با یک عبارت واحـد خالصـه               در برخی از نمونه   
بنـدی    های خالصه شده خود به خود در طبقه         این عبارت   . ی اجتماعی   توسعه، مجتمع روستایی یا شهری یا سرمایه      

ایـن مطلـب کـه آیـا          رک  بـرای د  .  عوامل جزء را تفکیک و کدگذاری نماید       بایست  می   بلکه کدگذار . شوند  یافت نمی 
های خالصه شده را تعیین نماید نیاز بـه           این عبارت    عوامل محیطی واضح و ثابتی وجود دارند که بتواند           ی  مجموعه
  .باشد می تر  های بیش پژوهش

 
  كننده توصيفاولين 

طی به عنـوان    میزان گستردگی عملکرد عامل محی      باشند که برمبنای آن       می  های منفی و مثبتی       موارد ذیل مقیاس  
یک +  کند و عالمت        یک نقطه یا ممیز به تنهایی یک مانع را مشخص می          . گردد  می  کننده مشخص     مانع یا تسهیل  

  :سازد، به طوری که در زیر اشاره شده است کننده را مشخص می تسهیل
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  xxx/0 مانعبدون   )… و ییهیچیک، فقدان، جز(  4-0%
  xxx/1  مالیممانع  )…خفیف، پایین و (  24-5%
  xxx/2 متوسط مانع  )…متوسط، معتدل و (  49-25%
  xxx/3 شدید مانع  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx/4 کامل مانع  )…کلی و (   100-96%

      
  xxx+0 تسهیل کنندهبدون   )… و ییهیچیک، فقدان، جز(  4-0%
  xxx+1 مالیم تسهیل کننده  )…خفیف، پایین و (  24-5%
  xxx+2 متوسط تسهیل کننده  )…معتدل و متوسط، (  49-25%
  xxx+3 شدید تسهیل کننده  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx+4 کامل تسهیل کننده  )… و یکل(   100-96%

      
  xxx/8 ص نامشخمانع  )…کلی و (   100-96%

  xxx+8 ص نامشختسهیل کننده    
  xxx/9نامشمول     
  

ن دسته از مواردی که دارای ابزارهای ارزیابی یا معیارهای استاندارد دیگری ای از درصدها برای آ های گسترده دامنه
  .گردد  می  در محیط موجود باشد،  تأمین"کننده  تسهیل" یا "مانع"برای تعیین میزان کمیت 

ا منظـور  ر% 5توان خطای تا   می شوند  می   تعیین " مانع کامل "  یا  " بدون مانع "      به عنوان نمونه، وقتی که     
  .شود  تعریف می" مانع کلی "  عموماً معادل نیمی از مقیاس " مانع متوسط ". نمود

. گیرنـد   می  ها مورد استفاده قرار     ی صدک         درصدها در قلمروهای مختلف بارجوع به معیارهای جمعیت به مقوله         
 از طریق پژوهش، مراحل ارزیـابی آن  تبایس می  ها به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرند،     این کمیت   برای آن که    
  . ارائه گردند

  . ایجاد گردد بایست می کننده  دومین توصیف
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   ١فصل 
  محصوالت و فناوري

ی بشر یا نظام محصوالت،  تجهیزات و فناوری در محیط نزدیک              ی محصوالت طبیعی یا ساخته      این فصل درباره  
  .باشد  می ،شوند می به فرد خلق، تولید یا ساخته

هرنوع محصول، ابزار، تجهیزات، یا سیستم      «نماید،    می   وسایل کمک فنی را چنین تعریف      ISO9999بندی    طبقه
کننـده،    کننـده، جبـران     فنی مورد استفاده فرد ناتوان، که به طور ویژه تولید شـده، قابـل دسـترس،  پیـشگیری                  

تواند کمکـی     می   است که هرنوع محصول یا فناوری        مشخص. »کننده ناتوانی باشد    کننده، کاهنده یا خنثی     کنترل
، )ی دوم نـــسخه(بنـــدی وســـایل کمـــک فنـــی بـــرای افـــراد دارای نـــاتوانی  طبقـــه: ISO9999. ( باشـــد

ISO/TC173/SC2; ISO/ DIS9999 )  بازنگری.((  
ی  هبندی برای عوامل محیطی، محصوالت و فنـاوری کمکـی در محـدود       این طبقه   به هر حال از نقطه نظر اهداف      

سازی شده یا ویـژه کـه      که هر نوع محصول، ابزار، تجهیزات یا فناوری مناسب        « : گردد  می  کوچکی چنین تعریف    
  »ی عملکرد فرد دارای ناتوانی طراحی شده باشند برای توسعه

  
  )١١٠e-١٢٩e(تجارب حسي هدفمند 

    
١١٠ e  محصوالت یا مواد براي مصرف شخصي  
آوری شـده، فرایندشـده یـا سـاخته شـده بـرای               شر یا مواد جمع   هر نوع شی طبیعی یا ساخت ب        

  خوردن
    
  غذا، دارو: شامل  
    
  ١١٠٠ e  غذا  
آوری شده، فرایند شده یا سـاخته         هر نوع شی طبیعی یا ساخت بشر یا مواد جمع             

شده برای خوردن، نظیر مواد غذایی خام، فرایند شده و آماده شـده و مایعـات بـا                 
  )ها ویتامین و سایر افزودنی(یجات و مواد معدنی غلظت مختلف، سبز

  ١١٠١ e  داروها  
آوری شـده، فراینـد شـده و سـاخته            هرنوع شی طبیعی و ساخت بشر، مواد جمع           

 = allopathic(، نظیـر داروهـای آلوپاتیـک      )داروهـا (شده بـرای اهـداف پزشـکی      
  )  سنتیداروهای گیاهی و  = naturopathic(و ناتوروپاتیک) داروهای سنتتیک

      
  ١١٠٨ e  ساير موارد مشخص محصوالت یا مواد براي مصرف شخصي  
      
  ١١٠٩ e  موارد نامشخص محصوالت یا مواد براي مصرف شخصي  
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٢٠٣

١١٥ e  محصوالت و فناوري براي کاربرد شخصي در زندگي روزمره  
هـایی کـه       آن های مورد استفاده افراد در زندگی روزمـره، ازجملـه،           تجهیزات، محصوالت، فناوری    

سازی شده یا به شکل ویژه طراحی شده و درون، بیرون یا نزدیـک فـرد جهـت اسـتفاده،                مناسب
  اند قرار گرفته

    
  ی فردی محصوالت و فناوری عمومی و کلی برای استفاده: شامل  

      
  ١١٥٠ e  محصوالت و فناوري عمومي براي کاربرد شخصي در زندگي روزمره  

 مورد استفاده افراد در زندگی روزمـره، نظیـر          یهای  و فناوری تجهیزات، محصوالت       
ــه     ــت، ک ــای نظاف ــصوالت و ابزاره ــایل، مح ــان، وس ــسوجات، مبلم ــاک، من پوش

  .سازی نشده یا به طور اختصاصی طراحی نشده باشند مناسب
      
  ١١٥١ e  محصوالت و فناوري كمكي براي کاربرد شخصي در زندگي روزمره  

اند و به   ویژه طراحی شده سازی یا به های که مناسب فناوریتجهیزات، محصوالت،     
به عنـوان   (کنند، نظیر پروتز و ارتز، پروتز عصبی           می  افراد در زندگی روزانه کمک    

 میزان ضربان قلـب را       نمونه، ابزارهای تحریک عملکردی که روده، مثانه، تنفس و        
هولت کنترل افـراد در     های کنترل محیطی با هدف س       و دستگاه ) نمایند   می  کنترل

هـای بـا کنتـرل        نمایشگر، دستگاه کنترل از راه دور، دستگاه      (فضای خانگی بسته    
  )صوت، کلیدهای زمان سنج

      
  ١١٥٨ e             ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري براي کاربرد شخـصي در

  زندگي روزمره 
      
  ١١٥٩ e               در موارد نامشخص محصوالت و فنـاوري بـراي کـاربرد شخـصي

  زندگي روزمره 
    

١٢٠e                    محصوالت و فناوري براي حمل و نقل شخصي در درون خانه يـا فـضاي
  بيرون 

های حرکتی در داخل و خارج از  های مورد استفاده افراد در فعالیت تجهیزات محصوالت و فناوری  
فـراد  سازی و به طور اختصاصی طراحی شده که در دسـترس ا       اماکن، از جمله محصوالت مناسب    

  گیرند قرار می
محصوالت و فناوری کمکی و عمومی برای تحرک و حمل و نقل در درون خانه یا فـضای                  : شامل  

  بیرون
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٢٠٤ 

  ١٢٠٠ e               محصوالت و فناوري عمومي براي تحرك و حمل و نقل عمـومي در
  درون خانه يا فضاي بيرون 

های حرکتی در     یتهای مورد استفاده افراد در فعال       تجهیزات، محصوالت و فناوری       
ی موتوری و غیرموتوری مورد اسـتفاده         داخل و خارج از اماکن، نظیر وسایل نقلیه       

به عنـوان نمونـه اتوبـوس، خـودرو،     (برای حمل و نقل افراد روی زمین، آب و هوا  
ی موتوری و حمـل و نقـل و وسـایلی کـه توسـط            سواری ویژه، سایر وسایل نقلیه    

  ازی نشده و به طور اختصاصی طراحی نشدهس ، مناسب)شوند حیوانات حمل می
  ١٢٠١ e                 محصوالت و فناوري كمكي براي تحرك و حمـل و نقـل فـردي در

  درون خانه يا فضاي بيرون
سـازی شـده و بـه طـور اختـصاصی             هـای مناسـب     تجهیزات، محصوالت و فناوری       

کنند تـا در داخـل و خـارج از امـاکن حرکـت                می  طراحی شده که به افراد کمک       
سـازی وسـایل      ها و سوارهای ویژه، مناسب    روایند، نظیر ابزارهای راه رفتن، خود     نم

  . نقلیه، صندلی چرخدار، روروک و وسایل انتقالی
      
  ١٢٠٨ e             ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري براي تحرك و حمل و نقل

  شخصي در درون خانه يا فضاي بيرون
      
  ١٢٠٩ e     ري براي تحـرك و حمـل و نقـل          موارد نامشخص محصوالت و فناو

  شخصي در درون خانه يا فضاي بيرون 
    

١٢٥e   ي ارتباطات محصوالت و فناوري در زمينه  
های ارسال و دریافت اطالعات، از        های مورد استفاده افراد در فعالیت       تجهیزات، محصوالت فناوری    

سـترس افـراد قـرار      سازی یا به طـور اختـصاصی طراحـی شـده و در د               هایی که مناسب    جمله آن 
  .گیرند می 

    
  ی  ارتباطات  محصوالت و فناوری عمومی و کمکی در زمینه: شامل  
      
  ١٢٥٠ e  ي ارتباطات محصوالت و فناوري عمومي در زمينه  
هـای ارسـال و       های مورد استفاده افراد در فعالیـت         محصوالت و فناوری   ،تجهیزات    

ها،   های صوتی و گیرنده      و شنوایی، دستگاه   دریافت اطالعات، نظیر ابزارهای بینایی    
های فرستنده صـوتی، ابزارهـای ارتبـاط          تلویزیون و دستگاه ویدیو، تلفن، دستگاه     

  .سازی نشده یا به طور ویژه طراحی نشده چهره به چهره، مناسب
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٢٠٥

  ١٢٥١ e  ي ارتباطات محصوالت و فناوري كمكي در زمينه  
سازی یا به طور اختصاصی طراحی  یی که مناسبها تجهیزات، محصوالت و فناوری    

نمایند تا ارسال و دریافت نمایند، نظیر ابزاهـای بینـایی             می  شده و به افراد کمک      
خاص، ابزارهای بینایی برقی، ابزارهای نوشتاری خاص، ابزارهای رسـم یـا دسـت              

های هشدار دهنده و نرم افزار و سخت افزار خاص، کاشت حلزون،              خطی، دستگاه 
ی ارتبـاطی، عینـک و         ام، پروتزصـوتی، تختـه     -هـا، تربیـت شـنیداری اف        معکس

  لنزهای تماسی
      
  ١٢٥٨ e ي ارتباطات  ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري در زمينه  
      
  ١٢٥٩ e ي ارتباطات  موارد نامشخص محصوالت و فناوري در زمينه  
      

١٣٠  e  ي آموزش  محصوالت و فناوري در زمينه  
ها و فناوری مورد استفاده برای کسب دانش، کارشناسی یـا             تجهیزات، محصوالت، فرایندها، روش     

  .اند سازی یا به طور اختصاصی طراحی شده هایی که مناسب مهارت، از جمله آن
    
  ی  آموزش  محصوالت و فناوری عمومی و کمکی در زمینه: شامل  
    
  ١٣٠٠ e  ي آموزش نهمحصوالت و فناوري عمومي در زمي  
هـا و فنـاوری مـورد اسـتفاده بـرای کـسب               تجهیزات، محصوالت، فرایندها، روش       

،  ی راهنمــا دانــش، کارشناســی یــا مهــارت در هــر ســطح، نظیــر کتــب، کتابچــه
سازی نـشده یـا بـه     ای، مناسب  افزار و نرم افزار رایانه      های آموزشی، سخت    عروسک

  طور اختصاصی طراحی نشده
  ١٣٠١ e   و فناوري كمكي در زمينه آموزشمحصوالت  
ســازی و بــه طــور  هــا و فنــاوری مناســب تجهیــزات، محــصوالت، فراینــدها، روش    

اختصاصی طراحی شده مورد استفاده برای کسب دانش، کارشناسـی یـا مهـارت،              
  ای ویژه نظیر فناوری رایانه

      
  ١٣٠٨ e ي آموزش  محصوالت و فناوري در زمينه ساير موارد مشخص  
      
  ١٣٠٩ e ي آموزش  موارد نامشخص محصوالت و فناوري در زمينه  
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٢٠٦ 

١٣٥  e  ي اشتغال محصوالت و فناوري در زمينه  
  های کار تجهیزات، محصوالت و فناوری مورد استفاده برای اشتغال جهت تسهیل نمودن فعالیت  
    
  ی اشتغال محصوالت و فناوری عمومی و کمکی در زمینه: شامل  
    
  ١٣٥٠ e  ي اشتغال محصوالت و فناوري عمومي در زمينه  
تجهیزات، محصوالت و فناوری مورد استفاده برای اشتغال جهت تـسهیل نمـودن                 

سازی نشده یـا      ها و تجهیزات اداری، مناسب      های کار، نظیر ابزارها، ماشین      فعالیت
  به طور اختصاصی طراحی نشده

      
  ١٣٥١ e  ي اشتغال نهمحصوالت و فناوري كمكي در زمي  
سازی یا به طور اختـصاصی طراحـی شـده     تجهیزات، محصوالت و فناوری مناسب        

میزهـای    های کـار، نظیـر      مورد استفاده برای اشتغال جهت تسهیل نمودن فعالیت       
میزهای تحریر و کشوهای فایـل قابـل تنظـیم، درهـای اداری ورود و                 غذاخوری و 

ای، وسـایل کمکـی و        افـزار رایانـه   افـزار و نـرم       خروجی با کنتـرل از دور، سـخت       
سازی وظایف شغلی با هـدف کنتـرل          های کنترل محیطی با هدف تسهیل       دستگاه

، )ریمـوت (هـای کنتـرل دور      بـه عنـوان نمونـه، اسـکنر، دسـتگاه         (کار توسط فرد،    
  )های کنترل صوتی و کلیدهای زمان سنج دستگاه

      
  ١٣٥٨ e ي اشتغال  نهساير موارد مشخص محصوالت و فناوري در زمي  
      
  ١٣٥٩ e ي اشتغال  موارد نامشخص محصوالت و فناوري در زمينه  
    

١٤٠  e  محصوالت و فناوري براي فرهنگ، تفريح و ورزش  
های فرهنگی، تفریحـی و       تجهیزات، محصوالت و فناوری مورد استفاده برای انجام ارتقای فعالیت           

  اند ور اختصاصی طراحی شدهسازی یا به ط هایی که مناسب ورزشی، شامل آن
    
  محصوالت و فناوری عمومی و کمکی برای فرهنگ، تفریح و ورزش: شامل  

    
  ١٤٠٠ e  محصوالت و فناوري عمومي براي فرهنگ، تفريح و ورزش  

هـای    تجهیزات، محصوالت و فناوری مورد استفاده برای انجـام و ارتقـای فعالیـت                 
های تنیس و ابزارهـای       ها، اسکی، توپ    سکفرهنگی، تفریحی و ورزشی، نظیر عرو     

  سازی نشده یا به طور اختصاص طراحی نشده  موسیقی، مناسب
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٢٠٧

  ١٤٠١ e           هاي   محصوالت و فناوري مورد استفاده براي انجام و ارتقاي فعاليت
  فرهنگي، تفريحي و ورزش

های   ها برای برنامه    سازی  ها، مناسب   نظیر ابزارهای حرکتی تغییر یافته برای ورزش          
  موسیقی سایر اجراهای هنری

      
  ١٤٠٨ e             ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري براي فرهنـگ، تفـريح و

  ورزش 
  ١٤٠٩ e محصوالت و فناوري عمومي براي فرهنگ، تفـريح   موارد نامشخص

  و ورزش 
    

١٤٥e    محصوالت و فناوري براي اعمال مذهبي و روحانی  
ی اعمـال مـذهبی و    ولید انبوه، که دارای معانی نمـادی در زمینـه  محصوالت و فناوری، واحد یا ت    

  اند سازی شده یا به طور اختصاصی طراحی شده هایی که مناسب باشد، شامل آن  می روحانی
    
  محصوالت و فناوری عمومی و کمکی برای اعمال مذهبی و روحانی: شامل  

    
  ١٤٥٠ e  يا روحانيمحصوالت و فناوري عمومي براي اعمال مذهبي   

ی اعمـال     محصوالت و فناوری فردی یا گروهی، که دارای معانی نمادی در زمینه               
هـای    تیری کـه بـا گـل      (باشند، نظیر اماکن روحانی، مایوپل       می  مذهبی یا روحانی  

= رقـصند   گوناگون آراسته و در روز یکم ماه مـه در میـدان شـهر بـه دور آن مـی               
Maypoles(  هـا و سـجاده نمـاز،      بر صلیب، منـاره ، نقاب، شمایل حضرت عیسی

  سازی نشده یا به طور اختصاصی طراحی نشده مناسب
      
  ١٤٥١ e  محصوالت و فناوري كمكي براي اعمال مذهبي يا روحاني  

سازی یا به طور اختصاصی طراحـی شـده کـه دارای              محصوالت و فناوری مناسب       
باشند، نظیر کتـب مـذهبی     می ی اعمال مذهبی یا روحانی معانی نمادی در زمینه  

های صندلی چرخـدار در       های پیشگویی بریل و حفاظ ویژه برای چرخ         بریل، کارت 
  ورودی معابد

      
  ١٤٥٨ e              ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري براي اعمـال مـذهبي يـا

  روحاني 
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٢٠٨ 

  ١٤٥٩ e  موارد نامشخص محصوالت و فناوري براي اعمال مذهبي يا روحاني  
    

١٥٠  e  ي عموم طراحي، ساخت و محصوالت و فناوري ساختماني براي استفاده  
ی بشر را که بـرای اسـتفاده عمـوم            محصوالت و فناوری که محیط فردی درونی و بیرونی ساخته           

سازی یا به     هایی که مناسب    دهد، از جمله آن      می  ریزی، طراحی و ساخته شده است تشکیل        برنامه
  اند طور اختصاصی طراحی شده

    
هـا، تـسهیالت و       ها و خروجـی     محصوالت و فناوری طراحی، ساختمانی و بناسازی ورودی       : شامل  

  معابر 
      
  ١٥٠٠ e                طراحي، ساخت و محصوالت و فنـاوري سـاختماني بـراي ورود و

  خروج از اماكن عمومي 
محصوالت و فناوری ورود و خروج از محیط ساخت بشر که برای اسـتفاده عمـوم                    

اند، نظیر طراحی، بناسازی، ورودی و خروجـی          زی، طراحی و ساخته شده    ری  برنامه
هـای    ، ساختمان )برای مثال کارگاهی، فروشگاهی و تئاتر     (ساختمان اماکن عمومی  

عمومی سطوح شیبدار قابل حمل و ثابت، درهای مجهز به ابزارهای کمکی برقی،             
  ی در و هم سطح ی درهای اهرم دار و آستانه دستگیره

      
  ١٥٠١ e            طراحي، ساخت و محصوالت و فناوري ساختماني براي دسترسـي

  به تسهيالت داخلي اماكن عمومي
محصوالت و فناوری تسهیالت داخلی در طراحی، بناسازی اماکن عمـومی، نظیـر                 

های صوتی، باالبرها یا آسانسورها، پلـه برقـی،           ها، پکیج   تسهیالت دستشویی، تلفن  
های قابل دسـترس پراکنـده در سـالن           و صندلی ) تبرای تنظیم حرار  (ترموستات  

  ها  اجتماعات یا ورزشگاه
      
  ١٥٠٢ e          هـا و     طراحي، ساخت و محصوالت و فناوري ساختماني براي راهرو

  یابی اماکن عمومي  راه
هـای   یابی به داخل و خارج از بناها و تعیین محل برای کمک به افراد به منظور راه     

د، نظیر زبان اشاره، بریل یا نوشتاری، ابعاد راهروها، سطوح دلخواه جهت رفت و آم
  های راهنما و سایر انواع کتابچه) کیوسک(های قابل دسترس ها، اتاق کف
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  ١٥٠٨ e                 ساير مـوارد مـشخص طراحـي، سـاخت و محـصوالت و فنـاوري
  ي عموم ساختماني براي استفاده

      
  ١٥٠٩ e       الت و فناوري سـاختماني     موارد نامشخص طراحي، ساخت و محصو

  ي عموم براي استفاده
    

١٥٥  e               ي   طراحي، ساخت و محـصوالت و فنـاوري سـاختماني بـراي اسـتفاده
  خصوصي

ی  ی بشر را که  برای استفاده     محصوالت و فناوری که محیط فردی داخلی و خارجی ساخته شده            
هایی که    از جمله آن  . دده  ریزی، طراحی ساخته شده است، تشکیل می        برنامه) شخصی(خصوصی  

  شوند   می سازی شده یا به طور اختصاصی طراحی مناسب
ها، تسهیالت و    ها، خروجی   طراحی، ساخت و محصوالت و فناوری ساختمانی جهت ورودی        : شامل  

  راهروها
      
  ١٥٥٠ e                ،طراحي، ساخت و محـصوالت و فنـاوري سـاختماني بـراي  ورود

  خروج از بناهاي خصوصي
ی بـشر را کـه  بـرای اسـتفاده             ت و فناوری که محیط فردی ساخته شده       محصوال    

نظیر . ریزی، طراحی و ساخته شده است، تشکیل میدهد برنامه) شخصی(خصوصی
های منازل خصوصی، سطوح شـیبدار قابـل حمـل و ثابـت و                ها و خروجی    ورودی
و دار    ی اهـرم    کننـد، درهـای بـا دسـتگیره         هایی که با نیـروی بـرق کـار مـی            درب

  های درب هم سطح آستانه
      
  ١٥٥١ e            طراحي، ساخت و محصوالت و فناوري ساختماني براي دسترسـي

  به تسهيالت در بناهاي خصوصي
محصوالت و فناوری مربوط بـه طراحـی، بناسـازی و سـاختمانی داخـل بناهـای                     

هــا، ســاختار شــنیداری عمــومی،  خــصوصی، نظیــر تــسهیالت دستــشویی، تلفــن
  های الکترونیکی در منازل خصوصی کننده پزخانه، ظروف، و کنترلهای آش کابینت

      
  ١٥٥٢ e         يـابي،   طراحي، ساخت و محصوالت و فناوري سـاختماني بـراي راه

  تعيين مسير و مقصد بناهاي خصوصي 
محصوالت و فناوری طراحی و بنا و سـاختمانی مـسیریابی در داخـل و خـارج از                      

یابی در داخل و خارج از     دن به افراد جهت راه    اماکن خصوصی، به منظور کمک کر     
های رفت و آمد، نظیر زبان اشـاره، بریـل یـا نوشـتاری، ابعـاد                 بناها و تعیین محل   

  ها راهروها و سطوح کف
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  ١٥٥٨ e                ساير مـوارد مـشخص طراحـي، سـاخت و محـصوالت و فنـاوري
  ساختماني براي استفاده خصوصي 

      
  ١٥٥٩ e    اخت و محصوالت و فناوري سـاختماني       موارد نامشخص طراحي، س

  ي خصوصي براي استفاده
    

١٦٠  e  ي اراضي محصوالت و فناوري توسعه  
ی محیط بیرونی فـرد از طریـق اقـدام            های اراضی و آثار آن بر توسعه        محصوالت و فناوری عرصه     

هـایی    آنی فضا، از جملـه  ریزی و توسعه های استفاده از زمین، طراحی، برنامه     براساس خط مشی  
  اند سازی شده یا به طور اختصاصی طراحی شده که مناسب

    
های اراضی که از طریق راهکارهای استفاده از زمین ساماندهی            محصوالت و فناوری عرصه   : شامل  

ها، مناطق حراست شـده و        اند، نظیر مناطق روستایی، مناطق حومه، مناطق شهری، بوستان          شده
  مناطق حفاظت شده زندگی وحش

      
  ١٦٠٠ e  ي اراضي روستايي محصوالت و فناوري توسعه  
ی محـیط     های اراضی روسـتایی و آثـار آن بـر توسـعه             محصوالت و فناوری عرصه       

هـای اسـتفاده از اراضـی روسـتایی،           بیرونی فرد از طریق اقدام براساس خط مشی       
تابلوهای ها و     ی فضا، نظیر اراضی کشاورزی، گذرگاه       ریزی و توسعه    طراحی، برنامه 

  راهنمایی
      
  ١٦٠١ e  ي اراضي حومه  محصوالت و فناوري توسعه  

ی محیط بیرونـی   های اراضی حومه و آثار آن بر توسعه         محصوالت و فناوری عرصه       
هـای اسـتفاده از اراضـی حومـه، طراحـی،       فرد از طریق اقدام براساس خط مـشی    

هـا و تابلوهـای       رگاهی فـضا، نظیـر اراضـی کـشاورزی، گـذ            ریـزی و توسـعه      برنامه
  راهنمایی

  ١٦٠٢ e  ي اراضي شهري  محصوالت و فناوري توسعه  

های اراضی شهری و آثار آن بر توسعه محـیط بیرونـی              محصوالت و فناوری عرصه       
هـای اسـتفاده از اراضـی شـهری، طراحـی،       فرد از طریق اقدام براساس خط مشی   

ا، سـطوح شـیب دار، تابلوهـای        ه  ی فضا، نظیر بریدگی جدول      ریزی و توسعه    برنامه
  ها راهنمایی و چراغ برق خیابان

      
  ١٦٠٣ e     مناطق حراست شـده و      )ها  پارک(ها    محصوالت و فناوري بوستان ،

  مناطق زندگي وحش
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، مناطق حراست شـده     )ها  پارک(ها    های اراضی بوستان    محصوالت و فناوری عرصه       
 بیرونی فـرد از طریـق اقـدام         ی محیط   و مناطق زندگی وحش و آثار آن بر توسعه        

ی فـضا،   ریـزی و توسـعه   های استفاده از اراضی، طراحی، برنامه      براساس خط مشی  
  ها و محوطه زندگی وحش نظیر زبان اشاره در بوستان

      
  ١٦٠٨ e ي اراضي  ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري توسعه  
      
  ١٦٠٩ e راضي ي ا موارد نامشخص محصوالت و فناوري توسعه  
    

١٦٥  e  دارايي  
محصوالت یا اشیا، مبادالت اقتصادی، نظیر پول، کاال، ملک، سایر اموال ارزشمند که فرد مالک   

  آن بوده یا حق استفاده از آن را دارد
    
  محصوالت و کاالهای معلوم و نامعلوم، دارایی مالی: شامل  
      
  ١٦٥٠ e  دارايي مالي  
ی مبادله بـرای کـار، کـاالی     ر ابزارهای مالی، که وسیلهمحصوالت، نظیر پول، سای      

  باشند می ای و خدمات  سرمایه
      
  ١٦٥١ e  محصوالت و كاالهاي معلوم  
محصوالت یا اشیا، نظیر مالکیت خانه یا زمین، پوشاک، غذا و کاالهای فنـی، کـه                    

  .باشند  می ای و خدمات ی مبادله برای کار، کاالهای سرمایه وسیله
      
  ١٦٥٢ e   محصوالت نامعلوم  
 مبادلـه کـار،     ی  هـایی کـه وسـیله       محصوالت، نظیر صفات هوشی، دانش و مهارت          

  . باشند می ای و خدمات  کاالهای سرمایه
      
  ١٦٥٨ e  ساير موارد مشخص دارايي   
      
  ١٦٥٩ e  موارد نامشخص دارايي   
    

١٩٨  e  ساير موارد مشخص محصوالت و فناوري  
    

١٩٩  e موارد  نامشخص محصوالت و فناوري  
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  ٢فصل 
  محيط طبيعي و تغييرات محيطي ساخت بشر

های محیطـی کـه توسـط انـسان تغییـر       جان محیط طبیعی یا فیزیکی، جزء ی عناصر زنده و بی این فصل درباره  
  .باشد  می های انسانی در محیط اند و خصوصیات جمعیت یافته

    
٢١٠  e  كيجغرافياي فيزي  

  مختصات اشکال زمین و منابع آب  
    
برجستگی، کیفیت و وسـعت زمـین و اشـکال          (ها    مختصات جغرافیایی شامل توصیف کوه    : شامل  

  )ها، دریا ها، رودخانه های روی زمین اشکال آب نظیر، دریاچه و منابع  آب) اراضی، از جمله ارتفاع
      
  ٢١٠٠ e  اشكال اراضي  
  ها ها و دشت ها، دره ها، تپه ظیر کوهمختصات اشکال زمین، ن    
      
  ٢١٠١ e  منابع آب  
  ها و نهرها ها، سدها، رودخانه مختصات منابع آب، نظیر دریاچه    
      
  ٢١٠٨ e  ساير موارد مشخص جغرافياي فيزيكي  
      
  ٢١٠٩ e  موارد نامشخص جغرافياي فيزيكي  
    

٢١٥  e  جمعيت  
ص زنـدگی نمـوده و در الگـوی انطبـاق محیطـی سـهیم               های مردمی که در محـیط مـشخ         گروه  

  .باشند می 
    
  تغییر جمعیت شناختی، تراکم جمعیت: شامل  
      
  ٢١٥٠ e  تغيير جمعيت شناختي  
دهد، نظیر ترکیب و پراکندگی در کـل          می  های مردمی روی      تغییراتی که در گروه       

  یت و مهاجرتتعداد افراد در یک منطقه از طریق تولد، مرگ، پیرشدن جمع
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  ٢١٥١ e  تراكم جمعيت  
  تعداد افراد در واحد مساحت ارضی، از جمله مختصاتی نظیر، تراکم باال و پایین    
      
  ٢١٥٨ e  ساير موارد مشخص جمعيت  
      
  ٢١٥٩ e  موارد  نامشخص جمعيت  
    

٢٢٠  e  گياهان و جانوران  
  گیاهان و جانوران  
    
  )215e(، جمعیت )350e(حیوانات خانگی : غیر شامل  

      
  ٢٢٠٠ e  گياهان  

ای مولـود گیـاهی مولـد         هریک از انواع گیاهان فتوسنتیک، موجودات چند یاخته           
ای سلولزی و فاقد نیروی انتقالی،        ها، دارای دیواره یاخته     جنین، حاوی کلروپالست  

  ها ها و تاک ها، بوته نظیر درختان، گل
      

  ٢٢٠١ e  جانوران  

ای مولود جـانوری، متفـاوت از حیوانـات در برخـی از انـواع               چند یاخته  موجودات    
نظیر، ظرفیت حرکت انتقالی، فاقد سوخت و سـاز فتوسـنتیک، پاسـخ لفظـی بـه                  

، رشد محدود، و ساختار بدنی ثابت، نظیر حیوانات وحـشی یـا مزرعـه،               محرک ها 
  خزندگان، پرندگان ماهی و پستانداران

      
  )e 350(، حیوانات خانگی )e 165(دارایی : غیر شامل    

      
  ٢٢٠٨ e ساير موارد مشخص همه گياهان و جانوران  
      
  ٢٢٠٩ e موارد نامشخص همه گياهان و جانوران  
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٢٢٥  e  آب و هوا  
  مختصات و حوادث اقلیمی، نظیر آب و هوا   
    
  ی حرارت، رطوبت، فشارجوی، نزوالت، باد و تغییرات فصلی درجه: شامل  

      
  ٢٢٥٠ e  ي حرارت درجه  

ی حـرارت     ی حـرارت بـاال و پـایین، درجـه           ی حرارت یا سرما، نظیر درجـه        درجه    
  طبیعی یا باال

      
  ٢٢٥١ e  رطوبت  

  سطح رطوبت در هوا، نظیر رطوبت باال یا پایین    

      
  ٢٢٥٢ e  فشار جوي  

دریـا یـا شـرایط      فشار هوای محیط، نظیر فشار مربوط به ارتفـاع بـاالتر از سـطح                   
  اقلیمی

      
  ٢٢٥٣ e   بارش(نزوالت(  
  ریزش از آسمان، نظیر باران، شبنم، برف و باران و تگرگ     
      
  2254 e  باد  
  تر یا کندتر هوا از حد معمول، نظیر نسیم، طوفان یا تندباد  حرکت سریع    

      
  2255 e  تغییر فصلی  
 فصلی به فصلی دیگر، نظیر تابستان،       تغییرات طبیعی، منظم و قابل پیش بینی از           

  پاییز، زمستان و بهار 
      
  ٢٢٥٨ e ساير موارد مشخص آب و هوا  
      
  2259 e موارد نامشخص آب و هوا  
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٢٣٠  e  وقایع طبيعي  
گـردد، و بـه طـور          می  ایجاد شکاف در محیط فیزیکی فرد       تغییرات جغرافیایی و جوی که موجب         

ها و شـرایط آب و هـوایی شـدید یـا سـخت، بـه        دهند، نظیر زمین لرزه می منظم یا نامنظم روی     
سـوزی در   هـا، آتـش   ، سیالب)طوفان سخت در دریای چین    (عنوان نمونه، گردباد، تندباد، تایفون      

  جنگل و طوفان یخ
    

٢٣٥  e  وقایع ناشی از دخالت انسان  
 است از گسستگی در زندگی ها که ممکن ی انسان دگرگونی یا تعرض به محیط طبیعی، به وسیله  

هـا، نظیـر جابجـا        ها و جنـگ     های ناشی از کشمکش     ها باشد، شامل رویدادها و وضعیت       روزانه آن 
ها و اراضی، حـوادث محیطـی، آلـودگی آب و     های اجتماعی، خانه نمودن مردم، ویرانی زیرساخت   

  )برای مثال پراکنده شدن سموم( هوا 
    

٢٤٠  e  نور    
بـه عنـوان    (شـوند     مـی   غناطیسی که از طریق نور خورشید یا نور مصنوعی مرئـی            ی الکتروم   اشعه  

و اطالعات مفید یا نامطلوب از جهـان        ) ها و برق    های نفتی یا پارافینی، آتش      ها، المپ   نمونه، شمع 
  نمایند می ارائه 

    
  شدت نور، کیفیت نور، اختالف رنگ: شامل  

      
  2400 e  شدت نور  
یـا سـطح    ) مثل خورشـید  (رژی صادره از طریق منبع نور طبیعی        میزان ان   سطح یا     

  منبع نور مصنوعی
     
  ٢٤٠١ e  كيفيت نور  

هـای مربـوط در محـیط مرئـی، کـه             هـای رنـگ     ماهیت نور تولید شده و اختالف         
به عنوان نمونه اطالعـات مرئـی در    (نمایند    می  ی جهان ارائه      اطالعات مفید درباره  

به عنوان نمونه تـصاویر  (نماید  می ایجاد  یا اختالل دید )  دربها یا مورد وجود  پله  
  )بسیار متعدد

      
  ٢٤٠٨ e ساير موارد مشخص نور  
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  ٢٤٠٩ e موارد نامشخص نور  

    
٢٤٥  e  تغييرات مربوط به زمان   

  تغییر طبیعی، منظم یا موقتی قابل پیش بینی  
    
  های روز یا شب و ماه دوره: شامل  

      
  ٢٤٥٠ e  هاي روز يا شب دوره  

تغییرات طبیعی، منظم و قابل پیش بینی از روز تـا شـب و بـالعکس، نظیـر روز،                       
  شب، طلوع و غروب

      
  ٢٤٥١ e  هاي ماه دوره  

  تغییرات طبیعی، منظم و قابل پیش بینی موقعیت ماه نسبت به زمین    

      
  ٢٤٥٨ e ساير موارد مشخص تغييرات مربوط به زمان  
      
  ٢٤٥٩ e موارد نامشخص تغييرات مربوط به زمان  
    

٢٥٠  e  صدا  
زنی،  شود، نظیر صدای بسته شدن در، زنگ زدن، ضربت، آوازخوانی، سوت می ای که شنیده  پدیده  

ی  فریادزنی یا وزوزکردن، در هر حجم، طنین یا آهنگ، کـه اطالعـات مفیـد یـا انحرافـی دربـاره           
  .نماید  می جهان ارائه

    
  شدت صدا، کیفیت صدا: شامل  

      
  ٢٥٠٠ e  شدت صوت  

سطح یا حجم پدیده شنوایی کـه از طریـق مقـدار انـرژی تولیـد شـده مـشخص                        
ی که سطوح انرژی باال به صورت صـوت بلنـد و سـطوح انـرژی                یگردد، در جا    می  

  .گردند  می پایین به صورت صوت نرم درک
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٢١٧

  2501 e  کیفیت صوت  
 طول موج و الگوی موج صوت از طریق طنین و آهنگ            مختصات صوت که توسط       

گردند، نظیر خشن، و خوش آهنگی، که ممکن است اطالعـات مفیـد     می  مشخص  
سـر و   (یـا نـامطلوب     )  میومیوی گربه   به عنوان نمونه صدای پارس کردن سگ و       (

  .ارائه نماید) صدای محیط
      
  ٢٥٠٨ e ساير موارد مشخص صوت  
      
  ٢٥٠٩ e شخص صوتموارد نام  
    

٢٥٥  e  ارتعاش  
حرکت نوسانی یا نامنظم شی یا فرد به جلو و عقب از طریق برهم زنی فیزیکی، نظیر تکان دادن،      

های تکانی سریع اشیا، بناها یا افراد به علت تجهیزات کوچک و بزرگ، هواپیما و                 لرزاندن، حرکت 
  .انفجارات رخ دهند

    
  ظیر ارتعاش زمین به علت زمین لرزه ، ن)230e(وقایع طبیعی : غیر شامل  

    
٢٦٠  e  كيفيت هوا  

، که ممکن است اطالعات مفید      )داخل بناها (یا محوطه هوای بسته     ) خارج از بناها  (مختصات جو     
  .ی جهان ارائه نماید یا نامطلوب درباره

    
  کیفیت هوای داخلی و خارجی: شامل  

  ٢٦٠٠ e  كيفيت هواي داخلي  

ی بـو، دود، رطوبـت،        های بسته، که به واسطه      اخل بناها یا محوطه   ماهیت هوای د      
یا هوای کنتـرل کیفـی نـشده کـه          ) هوای کنترل شده کیفی   (دستگاه کنترل هوا    

به عنوان نمونه بوی قوی (یا نامطلوب  ) بوی نشت گاز  (ممکن است اطالعات مفید     
  .نمایند  می ی جهان ارائه درباره) عطر

      
  ٢٦٠١ e  خارجيكيفيت هواي   

های بسته، که از طریـق بـو، دود، رطوبـت،             ماهیت هوای خارج از بناها یا محوطه          
گردد، که ممکن است اطالعات مفیـد   می سطح ازن و سایر مختصات جو مشخص       

  .ارائه نمایند) به عنوان نمونه بوی سمی(یا نامطلوب  ) به عنوان نمونه بوی باران(
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٢١٨ 

  ٢٦٠٨ e يت هواساير موارد مشخص كيف  
      
  ٢٦٠٩ e موارد نامشخص كيفيت هوا  
    

٢٩٨  e ساير موارد مشخص تغييرات محيط طبيعي و محيط ساخت بشر  
    

٢٩٩  e   موارد  نامشخص تغييرات محيط طبيعي و محيط ساخت بشر  
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  ٣فصل 
  حمايت و خويشاوندي

ای، مراقبتی، کمـک      کننده عملی حمایت فیزیکی یا عاطفی، تغذیه         که تامین  ی افراد یا حیواناتی     این فصل درباره  
هـای    هـای مختلـف فعالیـت       یا خویشاوندی نسبت به سایر افراد در محیط منزل، محل کار، مدرسه یا در جنبـه               

  . باشد کنند، می روزمره عمل می
ی فـرد یـا جـانور نیـست،      شونده انعوامل محیطی بی . دشو  مینهای فرد یا افراد حامی        فصل مذکور شامل نگرش   

  .نماید می باشد که فرد یا حیوان تأمین  می بلکه مقدار حمایت فیزیکی یا هیجانی 
    

٣١٠e  فامیل نزديك  
افراد مرتبط از طریق تولد، ازدواج یا سایر خویشاوندها که از نظر فرهنگی اقـوام نزدیـک خوانـده           

رادران و خـواهران، کودکـان، والـدین رضـاعی، والـدین            ها، والدین، ب    شوند همسران، هم اتاقی     می  
  ها اختیاری، پدر و مادربزرگ

    
  )340e(کنندگان خدمات فردی و دستیاران فردی  ، تأمین)315e(اقوام دور : غیر شامل  

    
٣١٥e  فامیل دور  

م دور  هـا کـه از نظـر فرهنگـی اقـوا            افراد مرتبط از طریق خانوادگی یا ازدواج با سایر خویـشاوند            
  ها ها و خواهرزاده ها، برادرزاده ها، عموها، دایی ها، خاله شوند نظیر، عمه می خوانده 

    
  )310e(فامیل نزدیک : غیر شامل  

    
٣٢٠e  دوستان  

  کنندگان در روابط از طریق اعتماد و حمایت دوجانبه باشند و مشارکت  می افرادی که صمیمی  

٣٢٥e  ،همسايگان و اعضاي جامعهآشنايان، همساالن، همكاران   
باشند نظیر آشـنایان، همـساالن، همکـاران، همـسایگان و اعـضای            می  افرادی که با یکدیگر آشنا      

های زندگی و کسانی که در مختصات جمعیت          جامعه، در محل کار، مدرسه، تفریح یا سایر جنبه        
ی عالیـق مـشترک     باشند نظیر سن، جنس، عقاید مذهبی یـا نـژادی یـا دارا               می  شناختی سهیم 

  باشند می 
    
  )e 5550(خدمات سازمانی و جوامع : غیر شامل  
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٣٣٠ e  های قدرت افراد در موقعیت  
گیری برای سایر افراد بوده و برمبنای وظـایف اجتمـاعی،             های تصمیم   افرادی که دارای مسئولیت     

، نظیـر معلمـین،   باشـند   مـی  اقتصادی، فرهنگی یـا مـذهبی در جامعـه دارای نفـوذ و یـا قـدرت           
  کارفرمایان، مباشرین، رهبران مذهبی، معاونین، اولیا یا امنا

    
٣٣٥ e  های زيردست، تابع افراد در موقعیت  

ها تحت نفوذ افراد صاحب       ها در محیط کار،  مدرسه یا سایر مجموعه          افرادی که زندگی روزانه آن      
   مذهبی قدرت قرار دارد، نظیر محصلین، کارگران و اعضا یک گروه

    
  )e 310( نزدیک فامیل: غیر شامل  

    
٣٤٠ e  كنندگان خدمات فردي و دستياران فردي تأمين  

ها و تداوم انجام کار، آموزش یـا    افرادی که خدمات مورد نیاز جهت حمایت سایر افراد در فعالیت            
طلبانـه تـأمین   های دولتی یا خصوصی یا به طور داو       های زندگی را از طریق سرمایه       سایر موقعیت 

سازی و تعمیرات، دستیاران فردی، دسـتیاران         کنندگان حمایت برای خانه     نمایند، نظیر تأمین    می  
ی  دهنـده   های دستمزدی، پرستاران کودک و سایر کسانی که به عنـوان ارائـه              حمل و نقل، کمک   

  .نمایند  می خدمات عمده انجام وظیفه
    
، خـدمات حمایـت   )e 320(، دوسـتان  )e 315(ل دور ، فامیـ )e 310(فامیل نزدیک : غیر شامل  

  )e 355(، کارکنان امور  بهداشتی )e 5750(اجتماعی عمومی 
    

٣٤٥ e  ها  غریبه  
انـد، نظیـر افـراد        هایی که هنوز روابـط یـا انجمـن تـشکیل نـداده              افراد ناآشنا و غیر فامیل یا آن        

باشـند، نظیـر جانـشین      مـی  گـر سـهیم  های زندگی یا برخی از افـراد دی   ناشناسی که در موقعیت   
  کنندگان خدمات  معلمین، جانشینی همکاران یا ارائه

    
٣٥٠ e  حیوانات خانگی  

هـا،   ها، گربـه   سگ(نمایند، نظیر      می  شناختی تأمین   حیواناتی که حمایت فیزیکی، هیجانی با روان        
  و حیوانات برای تحرک و حمل و نقل فردی) پرندگان، ماهیان و غیره

    
  )e 165(، دارایی )e 2201(جانوران : غیر شامل  
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٢٢١

٣٥٥ e  کارکنان امور بهداشتی  
نماینـد، نظیـر پزشـکان،         مـی   ی نظام سالمت فعالیـت      کنندگان خدمات که در زمینه      ی ارائه   همه  

هـا، کارشناسـان      هـا، کاردرمانگرهـا، گفتاردرمانگرهـا، شـنوایی شـناس           پرستاران، فیزیوتراپیـست  
  کنندگان خدمات مشابه ، مددکاران پزشکی و سایر ارائهارتوپدی فنی

    
  )e 360) (غیرمرتبط با امور بهداشتی(های دیگر حرفه: غیر شامل  

    
٣٦٠ e  غیرمرتبط با امور بهداشتی(های دیگر حرفه(  

کنندگان خدماتی که در خارج از نظام سالمت فعالیت نموده اما خـدمات مـرتبط بـا                   ی ارائه   همه  
  نمایند، نظیر وکال، مددکاران اجتماعی، معلمین، معماران یا طراحان  می ارائهبهداشت 

    
  )e 355(کارکنان امور  بهداشتی : غیر شامل  

    
٣٩٨ e  ساير موارد مشخص حمايت و خويشاوندي  

    
٣٩٩ e   موارد نامشخص حمايت و خويشاوندي  
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  ٤فصل 
  ها نگرش

هـا، هنجارهـا، عقایـد     هـا، ارزش  هایی که پیامدهای آشکار درخصوص اقـدامات، آرمـان          ی نگرش  این فصل درباره  
ها رفتار فـردی و زنـدگی اجتمـاعی وی را در تمـام سـطوح، از         این نگرش   . باشد   می  واقعی و عقاید مذهبی است    
نونی تحت تاثیر قرار های اجتماعی تا ساختارهای سیاسی، اقتصادی و ساختارهای قا روابط بین فردی و وابستگی 

  .دهد می
های فردی یا اجتماعی درباره قابلیت اعتماد و ارزش فرد به عنوان موجود انسانی، ممکن       به عنوان نمونه، نگرش   

به عنوان نمونـه، داغ ننـگ زدن،        (آمیز را برانگیزاند      است اقدامات مثبت و افتخارآمیز یا اقدامات منفی یا تبعیض         
  ).رحاشیه قرار دادن یا غفلت از فردای کردن و د رفتارکلیشه

ها مربوط به خود فرد       آن. شود  بندی شده، خارج از شخص قرار دارند که موقعیتش توصیف می            های طبقه    نگرش
ها و عقاید، جـدا      ارزش. شوند   می  بندی   طبقه 3های فردی مطابق انواع روابط در فهرست فصل           نگرش. باشند  نمی

 .باشند  می ها ها نیروهای موثر برانگیزش نگرش  زیرا فرض برآن است که آنشوند ها کدگذاری نمی از نگرش
    

٤١٠ e  هاي شخصی اعضاي فامیل نزديك نگرش  
ی سـایر موضـوعات       ی فرد یا درباره     ، درباره فامیل نزدیک نظرات و عقاید عمومی یا خاص اعضای          

ار و اعمـال فـردی تـاثیر        کـه بررفتـ   ) به عنوان نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسـی و اقتـصادی         (
  .گذارند می

    
٤١٥  e  هاي شخصی اعضاي فامیل دور نگرش  

بـه  (ی سایر موضوعات  ی فرد یا درباره نظرات و عقاید عمومی و خاص اعضای خانواده دور، درباره       
  .گذارند  می که بررفتار و اعمال فردی تاثیر) عنوان نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

    
٤٢٠ e  هاي شخصی دوستان نگرش  

بـه عنـوان نمونـه      (ی فـرد یـا سـایر موضـوعات            نظرات و عقاید عمومی یا خاص دوستان، درباره         
  .گذارند  می که بررفتار و اعمال فردی تاثیر) موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

    
٤٢٥  e  هاي شخصی آشنايان، همساالن، همكاران، همسايگان و اعـضاي           نگرش

  معهجا
نظارت و عقاید عمومی یا خاص آشـنایان، همـساالن، همکـاران، همـسایگان و اعـضای جامعـه،                     

که بـر  ) به عنوان نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی(ی فرد یا سایر موضوعات       درباره
  .گذارند می رفتار اعمال فردی تاثیر 
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٢٢٣

٤٣٠  e هاي شخصی افراد بر مسند قدرت نگرش  
به عنـوان  (ی فرد یا سایر موضوعات   و عقاید عمومی یا خاص افراد در مسند قدرت، درباره   نظرات  

  .گذارند می که بررفتار و اعمال فردی تاثیر ) نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
    

٤٣٥ e  هاي شخصی افراد زيردست، تابع نگرش  
به عنوان (ست، درباره فرد یا سایر موضوعات نظرات و عقاید عمومی و یا خاص افراد در مقام زیرد  

  .گذارند  می که بررفتار و اعمال فردی تاثیر) نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
    

٤٤٠ e  كنندگان خدمات فردي و دستياران فردي های شخصی تأمين نگرش  
ی فرد یا  دی دربارهنظرات و عقاید عمومی یا خاص تأمین کنندگان خدمات فردی و دستیاران فر            

که بر رفتار و اعمـال      ) به عنوان نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی       ( سایر موضوعات   
  .گذارند می فردی تاثیر 

    
٤٤٥ e  هاي شخصی افراد غریبه نگرش  

بـه عنـوان نمونـه،      (ی فرد یا سایر موضـوعات         نظرات و عقاید عمومی یا خاص افراد بیگانه درباره          
  .گذارند می که بررفتار و اعمال فردی تاثیر ) ات اجتماعی، سیاسی و اقتصادیموضوع

    
٤٥٠ e هاي شخصی کارکنان امور بهداشتی نگرش  

بـه عنـوان    (ی فرد یا سایر موضوعات        نظرات و عقاید عمومی یا خاص متخصصین بهداشت درباره          
  .گذارند می مال فردی تاثیر که بر رفتار و اع) نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

    
٤٥٥ e غیرمرتبط با امور بهداشتی(های دیگر هاي شخصی حرفه نگرش(  

ی فرد یـا سـایر موضـوعات          نظرات و عقاید عمومی یا خاص متخصصین مرتبط با بهداشت درباره            
کـه بررفتـار و اعمـال فـردی تـاثیر           ) به عنوان نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسـی و اقتـصادی         (

  .گذارند می
    

٤٦٠  e  هاي اجتماعي نگرش  
نظرات و عقاید عمومی یا خاص افراد، موثر بر رفتار و اعمال فردی درباره فرد یا سایر موضـوعات                     

کـه عمومـا در بـین مردمـی بـا یـک             ) به عنوان نمونه، موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی       (
  . شود حفظ میهای اجتماعی  فرهنگ، جامعه، خرده فرهنگ یا سایر گروه
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٤٦٥ e  هنجارها، اقدامات و طرز فکر اجتماعی  
بـه عنـوان نمونـه،      ( هـا و عقایـد هنجـاری          عرف، اقدامات، قوانین و سـاختارهای انتزاعـی ارزش          

های اجتماعی سرچشمه گرفته      که از متن  ) های اخالقی   ها، نظرات هنجاری جهانی و فلسفه       آرمان
نظیر، هنجارهای اخالقـی    . باشند   می  اعی تاثیر گذاشته یا مولد آن     و  بر اقدامات و رفتارهای اجتم      

اجتماعی، رفتارهای آیینی و مذهبی، تعالیم مذهبی و هنجارها و اقدامات ناشی از آن، هنجارهای 
  های اجتماعی حاکم بر مراسم یا تجمع

    
٤٩٨ e  ها  ساير موارد مشخص نگرش  

    
٤٩٩ e  ها  موارد نامشخص نگرش  
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  ٥فصل 
  ها ها و نظام خدمات، خط مشی 

  :باشد  می ی سه مورد ذیل این فصل درباره
های مختلف جامعه،که به منظـور رفـع نیازهـای            ها و عملیات ساختاری را در بخش         خدماتی که مزایا، برنامه    -1

خـدمات ممکـن   . نمایـد  تـأمین مـی  ) مایندن می این خدمات را تأمین  ازجمله افرادی که ( افراد طراحی شده است   
المللی  ای، کشوری، استانی، ملی یا بین       است دولتی، خصوصی یا داوطلبانه بوده و در سطوح کلی، جامعه، منطقه           

این نوع  کاالهای تأمین شده توسط . ایجاد شده باشند ها یا دولت  ها، کارگزاری ها، سازمان توسط کارکنان، انجمن
  .سازی شده یا به طور اختصاصی طراحی شده باشند ومی یا مناسبخدمات ممکن است عم

ای، ملی و  ها در سطوح محلی، منطقه  خدماتی که کنترل اداری و سازکارهای سازمانی هستند و توسط دولت-2
ها  ها به منظور سازماندهی خدمات، برنامه این نظام اند  ایجاد شده بین المللی یا توسط سایر مقامات شناخته شده 

  . اند های زیرساختاری طراحی شده و سایر فعالیت
باشـند کـه توسـط دولـت در سـطوح محلـی،         می هایی که شامل قوانین، مقررات و استانداردهایی  خط مشی  -3

هـا نـاظر بـر و          این خـط مـشی      .اند  ایجاد شده   ای، ملی و بین المللی یا توسط سایر مقامات شناخته شده              منطقه
هـای   ها و سایر فعالیت  هستند که به منظور اداره یا تنظیم ساختارهای بر خدمات، برنامه        ظامیکننده آن ن    تنظیم

  . است دهی شده های مختلف جامعه سازمان زیر ساختاری در بخش
    

٥١٠ e  خدمات، خط مشی و نظام براي توليد كاالهاي مصرفي  
رفی یـا مـورد اسـتفاده افـراد را          خدمات، ساختارها و راهکارهایی که تولید اشیا و محصوالت مص           

  .نمایند می اداره و تأمین 
      
  ٥١٠٠ e  خدمات براي توليد كاالهاي مصرفي  
ایجاد، تولید و سـاخت کاالهـا و محـصوالت       آوری،    ها برای جمع    خدمات و برنامه      

مصرفی، نظیر محـصوالت و فنـاوری مـورد اسـتفاده بـرای تحـرک، ارتباطـات،                 
این خـدمات     هایی که   تغال و کارهای منزل، از جمله آن      آموزش، حمل و نقل، اش    

  .نمایند می را تأمین 
      
)  5350e(خدمات ارتباطات : ،)5850e(خدمات آموزشی و کارورزی : غیر شامل    

  محصوالت و فناوری: 1فصل 
      
  ٥١٠١ e  خط مشی براي توليد كاالهاي مصرفي  
ای، ملـی یـا بـین         هایی منطقـه    انسازوکارهای پایش و نظارت انجام، نظیر سازم          

به عنـوان نمونـه سـازمان اسـتاندارد     (نمایند   می  المللی که استانداردها را تعیین    
ایجـاد، تولیـد و سـاخت         آوری،    کننده که جمـع     های مصرف   و هیئت ) بین المللی 

  .کنند  می کاالها و محصوالت مصرفی را اداره
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  ٥١٠٢ e  نظام توليد كاالهاي مصرفي  
ایجاد، تولید و سـاخت کاالهـا و          آوری،    برای جمع  ها و استاندارد    نامه  ، آیین قانون    

  محصوالت مصرفی، نظیر انتخاب نوع استاندارد 
      
  ٥١٠٨ e                  ساير موارد مشخص خدمات، خـط مـشی و نظـام  بـراي توليـد

  كاالهاي مصرفي
      
  ٥١٠٩ e              موارد نامشخص خدمات، خط مشی و نظام  براي توليـد كاالهـاي 

  مصرفي
    

٥١٥ e   خط مشی، نظام و خدمات ساخت و معماري  
  های عمومی، دولتی و خصوصی  خط مشی، نظام و خدمات طراحی و ساختمان  
    
  )e 520(غیر شامل خط مشی، نظام و خدمات طراحی فضای باز   
      
  ٥١٥٠ e  خدمات معماري و ساختمان سازي  
زی و تعمیـر و نگهـداری از بناهـای    سـا   های طراحی، سـاختمان     خدمات و برنامه      

سـازی، عملیـاتی نمـودن اصـول          مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی، نظیر خانـه       
ایـن    هـایی کـه       طراحی، کدهای ساختمانی، مقررات و اسـتانداردها، ازجملـه آن         

  .نمایند می خدمات را تأمین 
      
  ٥١٥١ e   نظام معماري و ساختمان سازي  
سازی و  ریزی، طراحی، ساختمان ارهای پایش برای برنامهکنترل اداری و ساز و ک    

نماینـد،    می  تعمیر و نگهداری بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی را اداره            
ــاختمان    ــتانداردهای س ــا، اس ــدهای بناه ــارت برک ــام و نظ ــر انج ــازی و  نظی س

  ایمنی زندگی  سوزی و  ایمنی در مقابل آتش استانداردهای 
      
  ٥١٥٢ e   مشی معماري و ساختمان سازيخط  
سازی و  ریزی، طراحی، ساختمان وضع قانونی، مقررات و استانداردهایی که برنامه    

نماینـد،     می  تعمیر و نگهداری بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی را اداره          
سـازی و اسـتانداردهای       نظیر راهکارهای کدهای بناها، استانداردهای سـاختمان      

  ایمنی زندگی  سوزی و  ابل آتشایمنی در مق 
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  ٥١٥٨ e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات ساخت و معماري  
      
  ٥١٥٩ e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات ساخت و معماري  
    

٥٢٠ e  خط مشی، نظام و خدمات طراحی فضاي باز  
بـه  (گهداری اراضـی دولتـی      ریزی، طراحی، توسعه و تعمیر و ن        نظام و خدمات برنامه    خط مشی،   

و اراضی خصوصی در مناطق روستائی، حومه ) ها، سواحل، آبگیرها ها، جنگل   عنوان نمونه بوستان  
  و شهری 

    
  )e 515(خط مشی، نظام و خدمات ساخت و معماری : غیر شامل  
      
  ٥٢٠٠ e  خدمات فضاي باز  

عمیـر و نگهـداری فـضاهای       ایجاد و ت    ریزی،    های با اهداف برنامه     خدمات و برنامه      
شده و فضای محیطـی، محـل     شهری، حومه، روستایی، تفریحی، مناطق حفاظت     

و معـابر پیـاده و      ) ها، بازارها در فـضای بـاز        میدان(ها، فضاهای باز تجاری       تجمع
ایـن    هـایی کـه     هـای غرضـی، از جملـه آن         حمل و نقل با وسایل نقلیه با استفاده       

  .نمایند می خدمات را تأمین 
      
ی   طراحی، ساخت و محصوالت و فناوری سـاختمانی بـرای اسـتفاده           : غیر شامل     

طراحــی، ســاخت و محــصوالت و فنــاوری ســاختمانی بــرای  ) e 150(عمــوم 
  )e 160(ی اراضی  ، محصوالت و فناوری توسعه)155e(ی خصوصی  استفاده

      
  ٥٢٠١ e  نظام فضاي باز  

ریـزی محلـی،      ر انجـام اقـدامات برنامـه      سازوکارهای پایش و نظارت انجام، نظیـ          
میـراث بـا حفاظـت و راهکارهـای           ای یا ملی، کدهای طراحی، راهکارهای       منطقه
ریزی، طراحی، توسعه و تعمیر و نگهداری فـضای           ریزی محیطی که برنامه     برنامه

ها، مناطق حفاظت شده و       باز، از جمله اراضی روستایی، حومه و شهری، بوستان        
  .نمایند  می ش را ادارههای وحو زیستگاه
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  ٥٢٠٢ e  خط مشی فضاي باز  

ریزی، طراحی، توسعه و نگهداری و        ها و استانداردهایی که برنامه      نامه  قانون، آیین     
هـا، منـاطق      تعمیر فضای باز، از جمله اراضی روستایی، حومه، شـهری، بوسـتان           

ریزی   ر اقدامات برنامه  نمایند، نظی    می  های وحوش را اداره    شده و زیستگاه    حفاظت
 میراث یا حفاظت و خط       های  ای، ملی، کدهای طراحی، خط مشی       محلی، منطقه 

  ریزی محیطی های برنامه مشی
      
  ٥٢٠٨ e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات طراحی فضاي باز  
      
  ٥٢٠٩ e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات طراحی فضاي باز  
    

٥٢٥ e  ی، نظام و خدمات اسكانخط مش  
  خط مشی، نظام و خدمات تأمین پناهگاه، محل سکونت و اقامت برای افراد  

      
  ٥٢٥٠ e  خدمات اسكان  

هـا بـرای    ها با هدف تعیین، تـأمین و حفـظ منـازل یـا پناهگـاه      خدمات و برنامه      
بـرای  هایی   های اسکان، پناهگاه    سازی، سازمان   های خانه   زندگی افراد، نظیر بنگاه   

  .نمایند  می  این خدمات را تأمین هایی که خانمان، از جمله آن افراد بی
      
  ٥٢٥١ e  نظام اسكان  

دادن بـه افـراد را اداره         سازوکارهای پایش و نظـارت انجـام کـه اسـکان یـا پنـاه                  
  نمایند، نظیر ساختارهای انجام و نظارت بر راهکارهای اسکان می 

      

  ٥٢٥٢ e  خط مشي اسكان  

وضع قانون، مقررات و استانداردهایی که اسکان یـا پنـاه دادن بـه افـراد را اداره                      
گیـری در مـورد شایـستگی         نمایند، نظیر وضع قوانین و راهکارهـای تـصمیم          می  

اسکان یا سرپناه، راهکارهای مربوط به دخالت دولت در توسعه و حفظ اسکان و              
  کانی اس راهکارهای مربوط به چگونگی و محل توسعه

      
  ٥٢٥٨ e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات اسكان  
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  ٥٢٥٩ e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات اسكان  
    

٥٣٠e  خط مشی، نظام و خدمات مايحتاج عمومي  
خط مشی، نظام و خدمات مایحتاج عمومی، نظیـرآب، سـوخت، بـرق، بهداشـت، حمـل و نقـل                      

  عمومی و خدمات ضروری
    
  )545e(خط مشی، نظام و خدمات حفاظت مدنی :  شاملغیر  

      
  ٥٣٠٠e  خدمات مايحتاج عمومی  

، )به عنـوان نمونـه سـوخت و بـرق         (ی انرژی ضروری      های تهیه   خدمات و برنامه      
) به عنوان نمونه خدمات مرمت اضطراری(بهداشت، آب، و سایر خدمات ضروری 

ایـن خـدمات را تـأمین      کـه  برای مشتریان مسکونی و تجاری از جملـه کـسانی       
  . نمایند می 

      
  ٥٣٠١e  نظام مايحتاج عمومی  

نمایند،   می  سازوکارهای پایش و نظارت انجام که تأمین خدمات مایحتاج را اداره                
  کنندگان  ایمنی و شورای مصرف های بهداشتی و  نظیر هیئت

      
  5302e  خط مشی مایحتاج عمومی  
  تانداردهایی کــه تــأمین خــدمات مایحتــاج را ادارهوضــع قــانون، مقــررات و اســ    

 ایمنی حـاکم بـر ارائـه و تـأمین آب،             نمایند، نظیر استانداردهای بهداشتی و      می
ســوخت، اقــدامات بهداشــتی در جامعــه، راهکارهــای خــدمات و تــأمین ســایر  

  ضروریات در خالل کمبودها و بالیای طبیعی 
      
  ٥٣٠٨e  ام و خدمات مايحتاج عمومیساير موارد مشخص خط مشی، نظ  
      
  5309e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات مایحتاج عمومی  
    

٥٣٥e    خط مشی، نظام و خدمات ارتباطات  
  خط مشی، نظام و خدمات انتقال و تبادالت اطالعات   
    
  ٥٣٥٠e  خدمات ارتباطات  
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ختلف از جملـه تلفـن      های م   ها با هدف انتقال اطالعات به روش        خدمات و برنامه      
دورنویس، اداره پست، پست الکترونیک و سایر سـاختارهای مبتنـی بـر رایانـه،               

ای، خـدمات تلـه تکـس،         نظیر خدمات پل تلفن، خدمات ماشـین تحریـر پایانـه          
  ایـن خـدمات را تـأمین    اینترنتی، از جملـه کـسانی کـه     کنندگان خدمات    تأمین

  .نمایند می
      
  )5600e(ای  نهخدمات رسا: غیر شامل    
      
  ٥٣٥١e  نظام ارتباطات  

وکارهای نظارت، نظیر اولیا تنظیم مخابرات و سـایر هیئـت            کنترل اداری و ساز       
های مختلف، از جملـه تلفـن، دورنگـار، اداره            مشابه، که انتقال اطالعات به روش     

  .نمایند می پست، پست الکترونیکی و ساختارهای مبتنی بر رایانه را اداره 
      
  5352e   خط مشی ارتباطات  
های مختلف از     وضع قانون، مقررات و استانداردهایی که انتقال اطالعات به روش             

جمله تلفن، دورنگار، اداره پست، پست الکترونیکی و ساختارهای مبتنی بر رایانه 
نمایند، نظیر شایـستگی دسترسـی بـه خـدمات ارتباطـات، مقـررات                می  را اداره   

  ستانداردهای تأمین مخابراتآدرس پستی و ا
      
  ٥٣٥٨e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات ارتباطات  
      
  ٥٣٥٩e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات ارتباطات  

    
٥٤٠e  خط مشی، نظام و خدمات حمل و نقل  

ا، معـابر، راه    هـ   خط مشی، نظام و خدمات به منظور تواناسازی تردد افراد یا کاالها از طریق جاده                
های آبی توسط حمل و نقل عمومی یـا خـصوصی، از جملـه کـسانی                  های هوایی، یا راه     آهن، راه 

  .نمایند می این خدمات را تأمین  که
    
  ٥٤٠٠e  خدمات حمل و نقل  
خدمات و برنامه ها جهت تردد افراد یا کاالها از طریق جاده ها، معابر، راه آهـن،           

 های آبی توسط حمل و نقل عمومی یا خصوصی، هدفـدار            راه های هوائی، یا راه    
  .شامل افرادی که این خدمات را فراهم می کنند. می شوند
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 )115e(محصوالت و فناوری برای کاربرد شخصی در زندگی روزمره  :غیر شامل    
  

      

  ٥٤٠١e  نظام حمل و نقل  

ها، معـابر،   طریق جادهکنترل اداری و سازوکارهای نظارت که تردد فرد یا کاال از        
شـود، نظیـر سـاختارهای تعیـین           مـی   هـای هـوایی و زمینـی اداره        راه آهن، راه  

شایستگی کارایی وسایل نقلیـه، انجـام و نظـارت بـر بهداشـت و اسـتانداردهای                 
  ایمنی مربوط به استفاده از انواع مختلف حمل و نقل 

  )570e(عی خدمات، ساختارها و راهکارهای تأمین اجتما: غیر شامل    
      
  ٥٤٠٢e  خط مشی حمل و نقل  
های مختلف از     وضع قانون، مقررات و استانداردهایی که انتقال اطالعات به روش             

های هـوایی و زمینـی اداره    ها، معابر، راه آهن، راه    تردد فرد یا کاال از طریق جاده      
هـای اجرایـی بـرای حمـل ونقـل عمـومی و        شود، نظیر خط مـشی و برنامـه   می  

  تر مردم به آن سترسی راحتد
      
  ٥٤٠٨e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات حمل و نقل 

  
      
  ٥٤٠٩e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات حمل و نقل  
    

٥٤٥ e  خط مشی، نظام و خدمات حفاظت مدني  
  خط مشی، نظام و خدمات با هدف حفاظت از افراد و امالک   
    
  )e 530(شی، نظام و خدمات مایحتاج عمومیخط م: غیر شامل  

      
  ٥٤٥٠ e   خدمات حفاظت مدني  

های متشکل توسط جامعه و با هدف حفاظت از افراد و امـالک،               خدمات و برنامه      
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 اضطراری و آمبوالنس، از جمله کـسانی کـه           سوزی، انتظامی،   نظیر خدمات آتش  
  .نمایند  می این خدمات را ارائه 

      
  ٥٤٥١ e  ام حفاظت مدنينظ  

  کنتــرل اداری و ســازوکارهای نظــارت کــه حفاظــت از افــراد و امــالک، را اداره    
نمایند، نظیر ساختارهایی که تأمین خدمات انتظامی، آتش سوزی، اضطراری           می  

  .کنند و آمبوالنس را ساماندهی می
      

  ٥٤٥٢ e  خط مشی حفاظت مدني  

ایی کـه حفاظـت از افـراد و امـالک را اداره             وضع قانون، مقـررات و اسـتاندارده          
سـوزی،   نمایند، نظیر راهکارهای حـاکم بـر تـأمین خـدمات انتظـامی، آتـش               می  

  اضطراری و آمبوالنس 
      
  ٥٤٥٨ e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات حفاظت مدني  
      
  ٥٤٥٩ e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات حفاظت مدني  
    

٥٥٠ e  مشی، نظام و خدمات قانونیخط   
  خط مشی، نظام و خدمات مربوط به وضع قانونی در یک کشور  
      
  ٥٥٠٠ e  خدمات قانوني  

ها، محاکم    ها با هدف تأمین مراجع قانونی کشوری، نظیر دادگاه          خدمات و برنامه      
هـای جنـایی،    های اسـتماع و طـرح منازعـات مـدنی و دادگـاه          و سایر کارگزاری  

ای، حکمیـت، تـادیبی        وکالت، خدمات اسناد رسمی، تسهیالت واسطه      نمایندگی
  .نمایند می این خدمات را تأمین  یا کیفری، از جمله کسانی که 

      
  ٥٥٠١ e  نظام قانوني  

نماینـد، نظیـر       مـی   کنترل اداری ساز وکارهای نظارت که انجـام عـدالت را اداره               
بـه عنـوان نمونـه قـوانین، حقـوق         (ساختارهای انجام و نظارت بر قوانین رسمی        

  )های بین المللی نامه عرف، حقوق مذهبی، حقوق و قطع
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  ٥٥٠٢ e  خط مشی قانوني  

وضع قانون، مقررات و استانداردها، نظیر قوانین، حقوق عـرف، حقـوق مـذهبی،                  
  .باشند  می های بین المللی که حاکم بر انجام عدالت قوانین و قطعنامه

      
  ٥٥٠٨ e  نظام و خدمات قانوني ير موارد مشخص خط مشی،سا  
      
  ٥٥٠٩ e  ،نظام و خدمات قانوني موارد نامشخص خط مشی  

٥٥٥ e  خط مشی، نظام و خدمات  سازماني و جوامع  
های افـرادی کـه بـه منظـور پیـشگیری عالیـق               خدمات، ساختارها و راهکارهای مربوط به گروه        

  .اند  عضوی انجمنی به یکدیگر ملحق شده با ساختارهایاغلبمشترک غیرتجاری و 
      
  ٥٥٥٠ e  خدمات سازماني و جوامع  

شده توسط افرادی کـه بـه منظـور پیگیـری عالیـق               های تأمین   خدمات و برنامه      
مشترک، غیرتجاری به یکـدیگر ملحـق گردیـده و دارای عالیـق مـشابه بـوده و              

هـا و     انجمـن  تأمین چنین خدمات ممکن اسـت مربـوط بـه اعـضا باشـد، نظیـر               
 خدمات تفریحی و اوقـات فراغـت، ورزش، فرهنگـی،           ی  کننده  های تأمین   سازمان

  .مذهبی و خدمات کمکی دو جانبه
     
  ٥٥٥١ e  نظام سازماني و جوامع  

هـا بـا عالیـق        های گـروه    کنترل اداری و سازوکارهای نظارت که روابط و فعالیت            
می نمایند    ها را اداره     و سازمان  ها مشترک غیرتجاری و تاسیس و مدیریت انجمن      

هـای تفریحـی و اوقـات فراغـت،           هـای کمـک دوجانبـه، سـازمان         نظیر سـازمان  
  های غیرانتفاعی های فرهنگی و مذهبی و سازمان انجمن

      
  ٥٥٥٢ e  خط مشی سازماني و جوامع  

 ها با   های گروه   وضع قانون، مقررات و استانداردهایی که حاکم بر روابط و فعالیت              
ی  باشند، نظیر راه کارهای حاکم بر تاسیس و اداره    می  عالیق مشترک غیرتجاری    

  های غیرانتفاعی ها و سازمان انجمن
      
  ٥٥٥٨e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات سازماني و جوامع  
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  ٥٥٥٩ e  موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات سازماني و جوامع  
    

٥٦٠ e  اي  و خدمات رسانهخط مشی، نظام  
هـا و     خدمات، ساختارها و راهکارهای تأمین ارتباطـات جمعـی از طریـق صـدا، سـیما، روزنامـه                   

  اینترنت 
      
 

  ٥٦٠٠ e  اي خدمات رسانه  

ها با هدف تأمین ارتباطات جمعی، نظیر صـدا، سـیما، خـدمات               خدمات و برنامه      
خدمات بریل و ارتباطـات     ها،    گیری مطبوعات، روزنامه    زیرنویس، خدمات گزارش  

این خدمات    کسانی که   . باشد  می) شبکه جهانی،اینترنت (گروهی مبتنی بر رایانه     
  .شود نمایند را نیز شامل می می را ارائه 

      
  )e 5350(خدمات ارتباطات : غیر شامل    

      
  ٥٦٠١ e  اي نظام رسانه  

ار و اطالعات به عموم کنترل اداری و سازوکارهای نظارت که حاکم بر تأمین اخب    
باشند، نظیر استانداردهای حاکم بر محتوی، انتشار، توزیـع، دسترسـی            می  مردم  

های ارتباطات از طریـق صـدا، سـیما، خـدمات خبرنگـاری مطبوعـات،                 به روش 
  )اینترنت شبکه جهانی، (ها و ارتباطات گروهی مبتنی بر رایانه  روزنامه

      
ها یا سایر انتشارات بـه        در تلویزیون، چاپ رونامه   مقررات تأمین زیرنویس    : شامل    

  های تله تکست خط بریل، و ارسال پیام
      
  )e 5351(نظام  ارتباطات : غیر شامل    

      
  ٥٦٠٢ e  اي  خط مشی رسانه  

وضع قانون، مقررات و استانداردهای حاکم بر تأمین اخبار و اطالعات بـه عمـوم                   
هـای     محتوی، انتشار، توزیع، دسترسی بـه روش       افراد، نظیر راهکارهای حاکم بر    

هـا و     ارتباطات از طریق صـدا، سـیما، خـدمات خبرنگـاری مطبوعـات، روزنامـه              
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  )اینترنت شبکه جهانی، (ارتباطات گروهی مبتنی بر رایانه 
      
  )5352e(خط مشی ارتباطات :غیر شامل    

      
  ٥٦٠٨ e  اي ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات رسانه  
      
  ٥٦٠٩ e  اي موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات رسانه  

٥٦٥ e  خط مشی، نظام و خدمات اقتصادي  
خط مشی، نظام و خدمات مربوط به کل ساختارهای تولید، توزیع، مصرف و استفاده از کاالها و                   

  خدمات
    
  )e 570(نظام و خدمات  تأمین اجتماعی  خط مشی،: غیر شامل  
      
  ٥٦٥٠ e  خدمات اقتصادي  
ها با هدف تولید، توزیع مصرف و مصرف کاال و خـدمات بـه طـور                  خدمات برنامه     

هـای بـزرگ،      به عنوان نمونه مشاغل شـرکت     (کل، نظیر بخش تجاری خصوصی      
به عنوان نمونه خدمات تجاری     (بخش دولتی   ) های غیرانتفاعی خصوصی    شرکت

هـا و     به عنوان نمونه بانک   (ای مالی   ه  ، سازمان )ها  ها و شرکت    دولتی نظیر تعاونی  
نمایند را نیـز شـامل    این خدمات را ارائه می      باشد و کسانی که     ، می )خدمات بیمه 

  .شود می
      
  )5900e(، خدمات کارو اشتغال )5300e(خدمات مایحتاج عمومی: غیر شامل    
      
  ٥٦٥١ e  نظام اقتصادي  
لید، توزیع، مـصرف و اسـتفاده از   کنترل اداری و سازوکارهای نظارت حاکم بر تو         

  کاال و خدمات، نظیر ساختارهای انجام و نظارت بر راه کارهای اقتصادی 
      
  )5901e(، نظام کار و اشتغال )5301e(نظام مایحتاج عمومی: غیر شامل    
      
  ٥٦٥٢ e  خط مشی اقتصادي  
 و اسـتفاده از   وضع قانون، مقررات و استانداردهای حاکم بر تولید، توزیع، مصرف             
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  ها شده و انجام شده توسط دولت کاال وخدمات، نظیر تعالیم اقتصادی اتخاذ
      
، خط مشی کار و اشتغال )e 5302(خط مشی مایحتاج عمومی: غیر شامل    

)5902 e(  
      
  ٥٦٥٨e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات اقتصادي  
      
  ٥٦٥٩ e   خدمات اقتصاديموارد نامشخص خط مشی، نظام و  

٥٧٠ e  خط مشی، نظام و خدمات تأمين اجتماعي  
خط مشی، نظام و خدمات با هدف تأمین حمایت از درآمد برای افرادی که به لحاظ سـن، فقـر،                      

هـای دولتـی از طریـق درآمـدهای مالیـاتی             بیکاری، شرایط بهداشت یا معلولیت، نیازمند کمک      
  .باشند می های مشارکتی  عمومی یا طرح

    
  )e 565(نظام و خدمات  اقتصادی  خط مشی،: غیر شامل  
      
  ٥٧٠٠ e   خدمات تأمين اجتماعي  
مد برای افـرادی کـه بـه لحـاظ           ها با هدف تأمین حمایت از درآ        خدمات و برنامه      

سن، فقر، بیکاری، شرایط بهداشت یا معلولیت، نیازمند کمک عمومی از طریـق             
باشند، نظیر خدمات تعیین      می  های مشارکتی    درآمدهای مالیاتی عمومی یا طرح    

هـای   برنامه: های ذیل های کمکی برای انواع برنامه  شایستگی، ارائه یا توزیع تادیه    
های   به عنوان نمونه، رفاه غیرمشارکتی، فقرزدایی و سایر کمک        (کمک اجتماعی   

ث ی حـواد  بـه عنـوان نمونـه بیمـه    (های تأمین اجتمـاعی   ، برنامه)مبتنی بر نیاز  
بـه عنـوان نمونـه      (هـای نـاتوانی و مـستمری مربـوط            و طرح ) اشتغال مشارکتی 
  .نمایند  می این خدمات را تأمین ، ازجمله کسانی که )جایگزینی درآمد

      
و سـایر خـدمات تعیـین شایـستگی         ) 5800e(خـدمات بهداشـتی     : غیر شـامل      

  نی منحصراً از طریق نیازهای خاص ناشی از شرایط بهداشتی یا ناتوا
      
  ٥٧٠١ e  نظام تأمين اجتماعي  

هایی که حمایت  ها و طرح کنترل اداری و ساز و کارهای و نظارت حاکم بر برنامه    
از درآمد برای افرادی که به لحاظ سن، فقر، بیکاری، شرایط بهداشت یا نـاتوانی               

و نماید، نظیر سـاختارهای انجـام قـوانین           می  به کمک دولت نیاز دارند را تأمین        
ی بیکـاری،     مقررات حاکم بر شایستگی کمک اجتمـاعی، رفـاه، پرداخـت بیمـه            

  ها و مزایای ناتوانی مستمری
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  ٥٧٠٢ e  خط مشی تأمين اجتماعي  

هایی که حمایت از  ها و طرح وضع قانون، مقررات و استانداردهای حاکم بر برنامه           
بهداشت یا ناتوانی بـه     درآمد برای افرادی که به لحاظ سن، فقر، بیکاری، شرایط           

نمایند، نظیر وضع قانون و مقـررات حـاکم بـر             می  کمک دولت نیاز دارند، تأمین      
هـا و مزایـای       شایستگی کمک اجتماعی، رفاه، پرداخت بیمه بیکاری، مـستمری        

  معلولیت
      
  ٥٧٠٨ e  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات  تأمين اجتماعي  
      
  ٥٧٠٩ e  خط مشی، نظام و خدمات  تأمين اجتماعيموارد نامشخص   
    

575 e  خط مشی، نظام و خدمات  حمايت اجتماعي عمومي  
هـایی نظیـر خریـد، کارهـای          خط مشی، نظام و خدمات با هدف حمایت از کسانی که در زمینه              

منزل، حمل و نقل، مراقبت فردی و مراقبت از دیگران، انجام کامل وظایف در جامعه بـه کمـک                   
  .نیاز دارنددولت 

    
کنندگان خدمات فـردی   ، تأمین)e 570(خط مشی، نظام و خدمات تأمین اجتماعی : غیر شامل  

  )e 580( خط مشی، نظام و خدمات  بهداشتی  ،)e 340(و دستیاران فردی 
      
  ٥٧٥٠ e   خدمات حمايت اجتماعي عمومي  

نی کـه بـه لحـاظ    ها با هدف تأمین حمایت اجتماعی برای کـسا   خدمات و برنامه      
هـای خریـد، کارهـای        سن، فقر، بیکاری، شرایط بهداشت یا معلولیت در زمینـه         

منزل، حمل و نقل، مراقبت فردی، و مراقبت از دیگران، انجام کامل وظـایف در               
  .جامعه به کمک دولتی نیاز دارند

      
  ٥٧٥١ e   نظام حمايت اجتماعي عمومي  

هایی که حمایت  ها و طرح رت حاکم بر برنامهکنترل اداری و ساز و کارهای و نظا    
اجتماعی از کسانی که به لحاظ سن، فقر، بیکاری، شرایط بهداشت یـا معلولیـت      

نماید، از جمله ساختارهای انجام قوانین و         می  به کمک دولت نیاز دارند را تأمین        
  این خدمات مقررات حاکم بر شایستگی خدمات حمایت اجتماعی و تأمین 
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  ٥٧٥٢ e  خط مشی حمايت اجتماعي عمومي  

هایی کـه حمایـت       ها و طرح    وضع قانون، مقررات و استانداردهای حاکم بر برنامه           
اجتماعی برای افرادی که به لحاظ سن، فقر، بیکاری، شرایط بهداشت یا نـاتوانی       

نمایند از جمله قانون و مقـررات حـاکم بـر             می  به کمک دولت نیاز دارند، تأمین       
  ی حمایت اجتماعیشایستگ

      
 

  ٥٧٥٨e            ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات  حمايت اجتمـاعي
  عمومي

      
  ٥٧٥٩ e               موارد نامشخص خط مشی، نظـام و خـدمات حمايـت اجتمـاعي

  عمومي
    

٥٨٠ e  خط مشی، نظام و خدمات بهداشتی  
توانبخـشی پزشـکی و     خط مشی، نظام و خدمات پیشگیری و درمان مشکالت بهداشتی، تـأمین               

  ی روش زندگی سالم توسعه
    
  )e 575(خط مشی،نظام و خدمات حمایت اجتماعی عمومی : غیر شامل  

      
  ٥٨٠٠ e  خدمات بهداشتی  

ها در سطح محلی، جامعه، منطقه، استان یا سطح ملی با هـدف            خدمات و برنامه      
ی  د، نظیـر توسـعه  شناختی و رفاه اجتماعی به افـرا       ی خدمات جسمی، روان     ارائه

هــای فــوری،  هــا، خــدمات مراقبــت بهداشــت و خــدمات پیــشگیری از بیمــاری
هـای    توانبخشی و خدمات مراقبت طوالنی مدت، خدماتی که از طریـق سـرمایه            

ای یا یک نوبتی در مراکـز         دولتی یا خصوصی به کوتاه مدت، طوالنی مدت، دوره        
هـای    کـار، بیمارسـتان   خدماتی مختلف نظیر جامعه، در منـزل، مدرسـه، محـل            

هـا، تـسهیالت خـدمات نگهـداری و           های تخصصی، درمانگاه    عمومی، بیمارستان 
نماینـد را نیـز شـامل          مـی   این خدمات را ارایه     باشد، کسانی که      غیرنگهداری می 

  .شود می
      
  ٥٨٠١ e  نظام بهداشتی  



                                                                                  ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  بندی بین طبقه

 

٢٣٩

ای از خـدمات جـسمی،        کنترل اداری و سـازوکارهای نظـارت حـاکم بـر دامنـه                
هـای مختلـف از جملـه         شناختی و رفاه اجتماعی بر افراد نظیر، در مجتمـع           روان

هـای    هـای عمـومی، بیمارسـتان       جامعه، در منزل، مدرسه، محل کار، بیمارستان      
هــا، تــسهیالت خــدمات نگهــداری و غیرنگهــداری، نظیــر   تخصــصی، درمانگــاه

 خـدمات،   ی شایـستگی    کننـده   ساختارهای انجام مقررات و استانداردهای تعیین     
سازی شده و وضع قـانون     تأمین وسایل، فناوری کمکی یا سایر تجهیزات مناسب       

نظیر قوانین بهداشت، نظیر قابلیت دسترسی، همگانی بودن، قابل حمـل بـودن،             
  گذاری دولتی و جامعیت سرمایه

  ٥٨٠٢ e  خط مشی بهداشتی  

ت جـسمی،   ای از خـدما     وضع قانون، مقررات و اسـتانداردهای حـاکم بـر دامنـه               
های مختلف از جمله جامعه، در منزل،         شناختی و رفاه اجتماعی در مجتمع       روان

ها،   های تخصصی، درمانگاه    های عمومی، بیمارستان    مدرسه، محل کار، بیمارستان   
تــسهیالت خــدمات نگهــداری، غیرنگهــداری، نظیــر راهکارهــا و اســتانداردهای 

نـاوری کمکـی بـا سـایر        ی شایـستگی خـدمات، تـأمین وسـایل، ف           کننده  تعیین
سازی شده و وضـع قـانون نظیـر قـوانین بهداشـتی حـاکم بـر                  تجهیزات مناسب 

ماهیت ساختار بهداشت، نظیر قابلیت دسترسـی، همگـانی بـودن، قابـل حمـل               
  گذاری دولتی و جامعیت بودن، سرمایه

      
  ٥٨٠٨ e ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات بهداشتی  
      
  ٥٨٠٩ e  نامشخص خط مشی، نظام و خدمات بهداشتیموارد  
    

٥٨٥ e  خط مشی، نظام و خدمات  آموزشی و كارورزي  
هـای کارشناسـی و       ی دانش، مهارت    خدمات و ساختارها و راهکارها برای اکتساب، حفظ و توسعه           

، نـوامبر   (ISCED)بنـدی اسـتاندارد بـین المللـی آمـوزش یونـسکو               به طبقه . ای یا هنری    حرفه
  .جوع شود، ر1997

      
  ٥٨٥٠ e  خدمات آموزشي و كارورزي  

ی دانـش،     های مربـوط بـه آمـوزش و اکتـساب، حفـظ و توسـعه                خدمات و برنامه      
هایی که برای سطوح مختلف       ای یا هنری، نظیر آن     های کارشناسی و حرفه     مهارت

بـه عنـوان نمونـه پـیش دبـستانی، دبـستانی،       (انـد    آموزش در نظـر گرفتـه شـده       
هـای کـارورزی و       ای، برنامـه   هـای حرفـه     ، مؤسـسات کـاردانی، برنامـه      دبیرستانی

ایـن خـدمات را ارائـه         ، کسانی کـه   )ی کارآموزی و آموزش پیوسته      ها، دوره   مهارت
  .شود  می نمایند را نیز شامل می 
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  ٥٨٥١ e  نظام آموزشي و كارورزي  

ی آموزشـی، نظیـر     هـا    برنامـه  ی  کنترل اداری و سازوکارهای نظارت حاکم بر ارائه           
ی شایـستگی آمـوزش    کننـده  ساختارهای انجام راهکارها و اسـتانداردهای تعیـین    

هـای آموزشـی      های مبتنی بر نیازهای خـاص، هیئـت        دولتی یا خصوصی و برنامه    
های حاکم بر ماهیت ساختارهای آموزشی،       ای یا ملی یا سایر هیئت       محلی، منطقه 

هـای    هـا و برنامـه      ر منطقه، شهریه و یارانه    ها، تعداد مدارس د     از جمله ابعاد کالس   
  غذایی خاص و خدمات مراقبت بعد از مدرسه

  ٥٨٥٢ e  خط مشی آموزشي و كارورزي  

های آموزشی، نظیـر       برنامه ی  وضع قانونی و مقررات و استانداردهای حاکم بر ارائه            
ــا خــصوصی و   کننــده راهکارهــا و اســتانداردهای تعیــین ی شایــستگی دولتــی ی

ای یا ملـی      های آموزشی محلی، منطقه     های مبتنی بر نیازهای خاص، هیئت       مهبرنا
های اجرایی حاکم بر ماهیت ساختارهای آموزشـی، از جملـه ابعـاد               یا سایر هیئت  

هـای غـذایی خـاص        ها و برنامه    ها، تعداد مدارس در منطقه، شهریه و یارانه         کالس
  مراقبت بعد از مدرسه

      
  ٥٨٥٨ e ص خط مشی، نظام و خدمات آموزشي و كارورزيساير موارد مشخ  

      
  ٥٨٥٩ e موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات  آموزشي و كارورزي  
    

٥٩٠ e  خط مشی، نظام و خدمات كار و اشتغال  
خط مشی، نظام و خدمات مربوط به کاریابی مناسب برای افراد بیکار یـا در جـستجوی کارهـای                     

  .باشند می شاغلی که خواهان ترفیع مختلف یا حمایت از افراد 
    
  )565e(خط مشی، نظام و خدمات  اقتصادی : غیر شامل  

      
  ٥٩٠٠ e  خدمات كار و  اشتغال  

ای، ملـی یـا       هـای محلـی، منطقـه       های تأمین شده توسط دولـت       خدمات و برنامه      
 های خصوصی به منظور کاریابی مناسب برای افراد بیکار یا در جـستجوی              سازمان

کارهای مختلف یا حمایت از افراد شاغل، نظیر خدمات کاریابی و آماده سازی، به              
ای، خـدمات بهداشـت و        کارگماری مجدد، تخصیص کار، جابجایی، پیگیری حرفه      

به عنوان نمونه، ارگونومی، منـابع انـسانی و         (ای و خدمات محیط کار        ایمنی حرفه   
، )ای  ، خـدمات انجمـن حرفـه      خدمات مدیریت نیروی انسانی، خدمات روابط کـار       
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  .شود نمایند نیز شامل می می این خدمات را ارائه  کسانی که 
      
  ٥٩٠١ e  نظام كار و  اشتغال  

کنترل اداری و سازوکارهای نظارت حاکم بر توزیع مشاغل و سایر انـواع کارهـای                   
ل دستمزدی در اقتصاد، نظیر ساختارهای انجام راهکارهـا و اسـتانداردهای اشـتغا    

زایی، تأمین اشـتغال، اشـتغال انتـصابی و رقـابتی، اسـتانداردها و قـوانین کـار، و                   
  های کار اتحادیه

  ٥٩٠٢ e  خط مشی كار و  اشتغال  

وضع قانون، مقررات و استانداردهای حاکم بر توزیع مشاغل و سایر انواع کارهـای                  
ــتاندار    ــا و اس ــام راهکاره ــاختارهای انج ــر س ــصاد، نظی ــتمزدی در اقت دهای دس

زایی، تأمین اشتغال، اشتغال انتصابی و رقابتی، استانداردها و قوانین کار و              اشتغال
  های کار اتحادیه

      
  ٥٩٠٨ e ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات کار و اشتغال  
      
  ٥٩٠٩ e موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات كار و اشتغال  
    

٥٩٥ e  ياسيخط مشی، نظام و خدمات  س  
خدمات، ساختارها و راهکارهای مربوط به رای دادن، انتخابات و حکومت بـر کـشورها، منـاطق و          

  های بین المللی  جوامع و سازمان
      
  ٥٩٥٠ e  خدمات سياسي  

های بـین     ای و ملی، سازمان     های محلی، منطقه    خدمات و ساختارهایی نظیر دولت        
شوند، نظیر     می  این ساختارها   هایی درون     امالمللی و افرادی که انتخاب یا نامزد مق       

ای، مقامات روستایی محلـی،       ها، مقامات منطقه    ی اروپا، دولت    ملل متحد، اتحادیه  
  رهبران سنتی

      
  ٥٩٥١ e  نظام سياسي  

ــه            ــصادی در جامع ــی و اقت ــروی سیاس ــه نی ــوط ک ــات مرب ــاختارها و عملی س
و منابع قـانون اساسـی یـا سـایر          های انجام و مقننه       دهند، نظیر شاخه    می  تشکیل

گیـرد، نظیـر تعـالیم تـشکیالتی          مـی   ها از آنجـا منـشأ         منابع قانونی که قدرت آن    
  گذار دولت، نظام های قانون های انجام و شاخه سیاسی، قوانین اساسی، کارگزاری
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  ٥٩٥٢ e  خط مشی سياسي  

 ساختارهای سیاسی، قوانین و راهکارهای تنظیم شده و به انجام  درآمده از طریق              
نظیر راهکارهای حاکم بر مبارزات انتخابـاتی، ثبـت احـزاب سیاسـی و رای دادن                

  وضع قوانین و مقررات
      
  ٥٩٥٨ e ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و خدمات سياسي  
      
  ٥٩٥٩ e موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات سياسي  
    

٥٩٨ e  خدمات  ساير موارد مشخص خط مشی، نظام و   
    

٥٩٩ e    موارد نامشخص خط مشی، نظام و خدمات  
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ICF  
  ضمائم
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      ١ ي ضميمه
   و اصطالح شناختيبندي طبقهموضوعات  اصول 

بندی علمی استاندارد به شرح زیـر   بر مبنای طرح ذهنی سلسله مراتبی و با توجه به اصول طبقهICF بندی  طبقه
  .سازماندهی شده است

بندی  ها و مشارکت و عوامل محیطی به طور مستقل از یکدیگر طبقه ، فعالیت ساختارهای بدنها و عملکرد جزء* 
  .گردد شده درزیر یک جزء، در جای دیگری تکرار نمی این رو اصطالح واقع از . شوند می 

تر در  بندی سطح پایین بقهاینکه ط شوند، تا  می ها بصورت طرح ساقه ـ شاخه ـ برگ مرتب  درون هر جزء، رده* 
  .های سطوح باالتر از خود سهیم گردد بندی های طبقه شاخه

های  باشند، یعنی دو رده  در یک سطح دقیقاً در شاخه  می )غیر قابل یکی شدن(ها مانعه الجمع  بندی طبقه* 
بندی  ده  برای طبقهاین موضوع نباید باعث اشتباه در کاربرد بیش از یک ر هرچند، . باشند مشترک سهیم نمی

  .شود  می چنین عملی مجاز بوده و در حقیقت در صورت لزوم تشویق. نمودن یک عملکرد خاص فردی شود
  
  ICF در بندي طبقه اصطالحات -١

تـر    بـیش . انـد   اصطالحات برای تعریف مفاهیم، با بیان زبان شناختی، نظیر یک کلمه یا عبارات، در نظر گرفته شده                
. شوند، مواردی هستند که در گفتار و نوشتار روزمره کاربرد و معانی مشترک دارند  باه گرفته می  اصطالحاتی که اشت  

گیرنـد، بـا      می  به عنوان نمونه، اختالل، ناتوانی و معلولیت غالباً در متون روزمره به جای یکدیگر مورد استفاده قرار                  
ها را    شد به شکلی که معنای دقیقی از آن بر تعریف اصطالحات مذکور تصریح،1980ICIDHاین در نسخه  وجود 

کنــار گذاشـته شــد و اصــطالح  ) معلولیـت (" Handicap "در خـالل فراینــد بـازنگری، اصــطالح،   . ارائـه نمــود 
"disability")به صورت اصطالح گسترده برای هر سه جنبه، جسمی، فردی و اجتمـاعی مـورد اسـتفاده                 ) ناتوانی

قت برای تعریف مفاهیم مختلف مورد نیاز است تا برای بیان هریک از مفـاهیم               به هر حال، صراحت و د     . قرار گرفت 
 بـه  ICF ویژه حـائز اهمیـت اسـت زیـر      رویکرد مذکور به . بنیادی از اصطالحات مناسب بدون ابهام استفاده گردد       

روری ورای درک مفـاهیم مـشترک، ضـ   . های متعدد ترجمه خواهد گردیـد  بندی نوشتاری، به زبان  عنوان یک طبقه  
ممکـن اسـت    . است تا در مورد اصطالحی توافق حاصل شود کـه بهتـرین  محتـوا  در هـر زبـانی را بازتـاب دهـد                         

 بر مبنای درستی، قابلیـت پـذیرش و سـودمندی           بایست  می   های متعددی وجود داشته باشد و تصمیمات        جایگزین
  .،  هم گام با وضوح آن باشدICFامید است که سودمندی . کلی باشد

  :باشند  می  به شرح ذیلICFوجه به هدف مذکور برخی نکات  درخصوص اصطالحات به کار رفته در با ت
ی مجموعه قلمروهای زندگی انسان شامل موارد جسمی،                  به زیستن اصطالحی عمومی است که در برگیرنده       

قلمروهای سـالمت زیـر     . دهد  تواند زندگی خوب نامیده شود، را تشکیل می         می  باشد و آن چه       ذهنی و اجتماعی می   
ایـن رابطـه در نمـودار ذیـل کـه  نـشان                .دهـد   مـی   ای از قلمروهایی است که کل زندگی انسان را تشکیل             مجموعه
  :ی به زیستن است، نمایش داده شده است دهنده
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   دنياي  به زيستن-١شكل 

  
  حاالت سالمت و قلمروهاي آن 

قلمروهـای سـالمت،    . باشـد    مـی   ICF سـالمتی ارائـه شـده در         حالت سالمت، سطحی از عملکرد درون قلمـروی        
های سـالمت،     گردند، نظیر اهداف سیستم      می  تعریف» سالمت«کند که در نظریه       های زندگی را مشخص می      حیطه
 مرز ثـابتی بـین سـالمت و قلمروهـای           ICF.های سالمت تعریف شوند     تواند به عنوان مسئولیت اصلی نظام       که می 

هـای    ی خاکستری رنگی با توجه بـه تفـاوت مفهـوم سـازی              ممکن است ناحیه  . کند  مشخص نمی مربوط به سالمت    
  . قرار گیردICFمختلف  ازسالمت و عناصر وابسته به سالمت وجود داشته باشد که بعداً در قلمروهای

  
  حاالت وابسته به سالمت و قلمروهاي وابسته به سالمت

قلمروهـای  . باشـد   مـی     ICFقلمرو وابسته به سالمت ارائه شده در        حالت وابسته به سالمت سطحی از عملکرد در          
ی قـوی بـا سـالمتی دارنـد، احتمـاال             باشند که در حالی که  رابطه        می  هایی از عملکرد      وابسته به سالمت آن حیطه    

ر د.  کلی مشارکت  دارنـد     "به زیستن "های    های سالمت نیستند بلکه نسبت به سایر سیستم         ی نظام   مسئولیت اولیه 
ICFگیرند  می ، تنها قلمروهای به زیستن وابسته به سالمت تحت پوشش قرار.  

  ، اختالل، آسـیب یـا ضـربه       )حاد یا مزمن  (برای یک بیماری    ) گسترده(      شرایط سالمت، یک اصطالح چترگونه      
جـاری  شرایط سالمت ممکن است همچنین شامل سایر اوضـاع، نظیـر بـارداری، سـالمندی، تـنش، نابهن                 . باشد  می

  .شود  می  کدگذاری-١٠ICDشرایط سالمت با . ی ژنتیکی باشد مادرزادی یا زمینه
  

  عملكرد
عملکـرد  . باشـد    می  ها و مشارکت    برای عملکردهای بدن، ساختارهای بدن، فعالیت     ) گسترده(یک اصطالح چترگونه    

را ) ل محیطـی و شخـصی  عوامـ (ای فـردی   و عوامـل زمینـه  ) با شـرایط سـالمت      (های مثبت تعامل بین فرد        جنبه
  .کند مشخص می
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  ناتواني
هـای    نـاتوانی جنبـه   .  اسـت  2 و موانع مشارکت   1های فعالیت   ها، محدودیت   برای اختالل ) گسترده(اصطالح چترگونه   

  .کند را مشخص می) عوامل محیطی و شخصی(ای فردی  و عوامل زمینه) باشرایط سالمت(منفی تعامل بین فرد 
  

  عملكردهاي بدن
ی  به موجـود زنـده  » بدن«. باشد   می  شناختی  های بدن، از جمله عملکردهای روان        فیزیولوژیکی دستگاه  عملکردهای

یـا  (بنـابراین، عملکردهـای ذهنـی    . گـردد   مـی  ایـن رو شـامل مغـز نیـز     گـردد و از   مـی   انسانی به طور کل اطـالق       
برای عملکردهای مذکور با توجه به استاندارد . شوند ی عملکردهای جسمی رده بندی می زیرمجموعه) شناختی روان

  .اند هنجار آماری انسانی مطرح شده
  

  ساختار بدن
هـای بـدن      ها که بر اساس دسـتگاه        و سایر جزهای آن    ها  اندامباشند نظیر،     می  های ساختاری یا تشریحی بدن        بخش
  .اند  مطرح شدهاند، استاندارد برای عملکردهای مذکور با توجه به هنجار آماری انسانی بندی شده طبقه

   
  اختالل

ناهنجـاری  . باشـد    می  )شامل عملکردهای ذهنی  ( فقدان یا ناهنجاری دربخشی از بدن یا عملکرد فیزیولوژیکی بدن           
ی انحراف    یعنی به منزله  (رود    می  این جا موکداً برای نشان دادن انحراف مشخص از معیارهای آماری ثابت به کار                 در
  . فقط بدین معنا مورد استفاده قرار گیردبایست می و ) های استاندارد اندازه گیری شده میانگین جمعیت در معیار از
  

  فعاليت
  .ی جنبه فردی عملکرد است دهنده فعالیت نشان. انجام وظیفه یا اقدام توسط فرد است 

  
  محدوديت فعاليت

ای از    ن اسـت دارای دامنـه     محدودیت فعالیـت ممکـ    . ها داشته باشد    مشکالتی که فرد ممکن است در انجام فعالیت       
ای که از افراد بدون شرایط        انحراف خفیف تا شدید از نظر کیفیت یا کمیت انجام فعالیت باشد که به شیوه یا اندازه                

  .رود، بستگی دارد  می سالمتی انتظار

________________________________________________________ 
  .  می باشدICIDH-2 1980ی  به کار رفته در نسخه» ناتوانی«ـ محدودیت فعالیت جایگزین1
  .   می باشد1980ICIDH-2ی به کار رفته در نسخه» معلولیت«ـ محدویت مشارکت جایگزین 2
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  مشاركت
  .ی اجتماعی عملکرد است ی جنبه دهنده مشارکت نشان. حضور فرد در موقعیت زندگی است

  
  هاي مشاركت يتمحدود

وجود محدودیت مشارکت از . های زندگی تجربه نماید مشکالتی است که فرد ممکن است هنگام حضور در موقعیت   
  .گردد  می طریق مقایسه با مشارکت فرد فاقد ناتوانی در همان فرهنگ یا جامعه تعیین

  
  اي زمينهعوامل 
ای اسـت در       ویـژه زمینـه     دهـد، بـه      می   فرد را تشکیل   باشند که در ترکیب با یکدیگر متن کامل زندگی          می  عواملی  

عوامـل  : ای وجود دارنـد     دو جزء از عوامل زمینه    . شود   می  بندی   طبقه ICFبرابرآن چه حاالت سالمت بر مبنای آن        
  .محیطی و فردی

  
  عوامل محيطي

 فـرد را شـکل      های دنیای بیرونی یـا خـارجی کـه مـتن زنـدگی              دهد و تمام جنبه      را تشکیل می   ICFیک جزء از    
های آن، دنیای فیزیکی ساخت       دهند، همین طور دارای آثاری روی عملکرد فرد شامل، فضای فیزیکی و ویژگی              می  

ها، ساختارها و خدمات اجتماعی، و راهکارهـا، قـوانین و حقـوق مختلـف                 ها و ارزش    بشر، سایر افراد با روابط، نقش     
  .باشند می 

  
  عوامل شخصی

های زندگی و نظایر      باشند، نظیر سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی، تجربه         می  که مرتبط با فرد   ای هستند     عوامل زمینه 
ها را مـورد مالحظـه     آنICFتوانند هنگام استفاده از   می اند بلکه کاربران بندی نشده  طبقهICFاینها، که فعالً در      

  .قرار دهند
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  ها كننده تسهيل
 که از طریق فقـدان یـا حـضورشان، عملکـرد را توسـعه داده و نـاتوانی را                    باشند   می  عواملی در محیط پیرامون فرد    

هایی نظیر محیط فیزیکی قابل دسـترس، در دسـترس بـودن فنـاوری کمکـی                   این ها شامل جنبه     .دهند  می  کاهش
هایی که همگـی هدفـشان        ها و خط مشی     های مثبت افراد نسبت به ناتوانی، همچنین خدمات، نظام          مناسب، نگرش 

توانـد    مـی   فقدان یک عامـل   . باشند  می  های زندگی   ی افراد دارای شرایط سالمت در تمام زمینه         ی مشارکت همه  ارتقا
  هـا  کننـده  تـسهیل . هـای منفـی   کننده باشد، به عنوان نمونه فقدان فرهنگ برچسب زدن یا نگرش      همچنین تسهیل 

گـردد، پیـشگیری نماینـد، زیـرا      مـی  ارکتتوانند از اختالل یا محدودیت فعالیت که منجر به موانعی بـرای  مـش               می
  .تواند اجرای واقعی یک عمل فردی را ارتقاء بخشد رغم وجود مشکل در ظرفیت می علی

  
  موانع

باشند که، از طریق فقدان یا حضورشان، عملکرد را محدود نموده و باعـث بـروز                   می  عواملی در محیط پیرامون فرد    
نظیر محیط فیزیکی غیر قابـل دسـترس، فقـدان فنـاوری کمکـی مناسـب و                 ها شامل مواردی      این  . شوند  می  ناتوانی
هایی که یا وجود ندارند یـا مـانع از            ها و خط مشی     های منفی افراد نسبت به ناتوانی، همچنین خدمات، نظام          نگرش

  .باشند می شوند،   می های زندگی مشارکت همه افراد با شرایط سالمتی در همه زمینه
  

  ظرفيت
کننده، باالترین سطح عملکرد احتمالی را که فرد ممکن است در قلمرویـی از                 که نظیر یک توصیف    ساختاری است 
ظرفیـت در یـک محـیط همـسان یـا      . دهـد  مـی  ها و مشارکت در زمان خاص بدسـت آورد، نـشان            فهرست فعالیت 

جـزء عوامـل    . باشـد    مـی   طی توانائی تطبیق فرد بـا محـی         این روی بازتاب دهنده     شود، از     می  استاندارد اندازه گیری    
  .این محیط همسان یا استاندارد مورداستفاده قرار گیرد های  تواند برای بیان ویژگی  می محیطی

  
  اقدام

نمایـد و از      مـی   دهند، بیـان     می  کننده آنچه را که افراد در محیط  جاری انجام           ساختاری است که نظیر یک توصیف     
محـیط جـاری همچنـین بـا اسـتفاده از           . شـود   های زندگی را موجب مـی      های حضور فرد در موقعیت      این رو، جنبه    

  .گردد  می های عوامل محیطی بیان جزء
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ICFبندي طبقه ي  به منزله  
ایـن امـر در تعـاریف         . ، مهـم اسـت کـه از سـاختار آن آگـاهی یافـت              ICFبندی    به منظور درک نمودن کل طبقه     

  . داده شده است  نشان2اصطالحات زیر  بازتاب یافته و در شکل 
  

  بندي طبقه
  .باشد  می  این باالترین نقطه از نظر سلسله مراتب،.  استICFساختارکلی و ماهیت 

  
  .باشند بندی می هریک از دو زیر بخش اصلی طبقه، بندي طبقهي ها بخش

  دهد می  عملکرد و ناتوانی را پوشش 1بخش * 
  دهد می ای را پوشش   عوامل زمینه2بخش* 
  

  .باشند  می ها بخش اصلی بخش دو زیراز  هريک اجزا
  : عبارتند از1  بخش یاجزا
  عملکرد و ساختارهای بدن * 
  ها ها و مشارکت فعالیت * 
  

  : عبارتند از2  بخش یاجزا
  عوامل محیطی * 
  ).اند بندی نشده   طبقهICFدر (عوامل فردی * 
  

  .شوند  می بوطه تعریفهای مر ها، همراه با کد کننده با استفاده از توصیف ،ساختارها
  . وجود دارند2 و یک ساختار برای بخش 1چهار ساختار برای بخش 

  :برای بخش یک، ساختارها عبارتند از
  تغییر در عملکرد بدن* 
  تغییر در ساختار بدن* 
  ظرفیت* 
  اقدام* 

  :، ساختار عبارت است از2برای بخش 
  ها یا موانع در عوامل محیطی  کننده تسهیل* 
  

مجموعه ای کاربردی، معنادار از عملکردهای فیزیولوژیکی، ساختارهای تشریحی، اعمال، وظایف یا ، قلمروها
  .دهند می های مختلف درون هر جزء را تشکیل  قلمروها فصول و قالب. باشند  می های زندگی مرتبط حیطه
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  .بندی ههای طبق یعنی واحد. باشند  می ها در قلمرو هر جزء ها و زیر رده در رده، طبقات
  

). یعنی دانه دانه بودن قلمروها و طبقات(دهد  می  ترکیب منظم سلسله مراتب و جزئیات طبقات را نشان          ،  سطوح
  .باشد می ی همه موارد سطح دوم و سایر موارد  اولین سطح در برگیرنده

  
  ICF تعاريف طبقات -٣

مفاهیم مشخص شده در هـر      ) ها یا ارتباطات    ویتها، اول   همانند برتری ( باشند که صفات اساسی        می  تعاریف، بیاناتی 
نمایـد   ها را اصطالح مشخص می      ها یا پدیده    نماید که چه نسبتی از چیز        می  تعریف مشخص . دهند   می  رده را نمایش  
  .ها متفاوت است دهد که آن چگونه از سایر چیزها و یا پدیده می و عمالً نشان 

های آرمانی تعاریف کـاربردی، از جملـه شـامل سـازی و        ، ویژگی ICF      در خالل ساختن تعاریف رده بندیهای       
  :خارج سازی زیر در نظر گرفته شدند

  . با معنا و به طور منطقی با هم مطابقت داشته باشندبایست می تعاریف * 
  .بندی را تعیین نمایند  به اتفاق، تعاریف مورد نظر طبقهبایست می  •
  .باشند) ای تعریف موضوعی یا پدیده(زامی تعریف ذاتی و عمومی های ال ی نگرش دهنده  نشانبایست می  •
 . دقیق و بدون ابهام بوده و معنای کامل اصطالح را پوشش دهندبایست می  •
 در جای دیگر تکرار یا به شکل بایست می غیرادواری باشند، یعنی اصطالح، یا مترادف آن نبایست می  •

  .دیگر تعریف شده باشند
  . به عوامل سبب شناسی یا تعاملی رجوع نمودبایست می   در صورت لزوم •
به عنـوان نمونـه، اصـطالح سـومین         ( با صفات اصالحات طبقات باالتر مطابقت داشته باشند          بایست  می  •

  ).بندی دومین سطح مربوط باشد  شامل خصوصیات طبقهبایست می سطح 
ونه، صفات اصطالح دومین سطح به عنوان نم( با صفات اصالحات تابع مطابقت داشته باشند بایست می  •

  ) با اصطالحات سومین سطح زیر آن متضاد باشندبایست مین
  . عملیاتی باشندبایست می ای باشند بلکه   مجازی یا استعارهبایست مین •
 حاوی اظهارات تجربی و به طریق غیرمستقیم قابل مشاهده، قابل آزمایش یا قابل اسـتنباط                بایست  می  •

  .باشند
  .صطالحات خنثی و تا حد امکان فاقد مفاهیم منفی بیان شوند با ابایست می  •
بـه اسـتتثنای برخـی از       ( کوتاه بوده و تـا حـد امکـان از اصـطالحات فنـی اجتنـاب نمایـد                    بایست  می  •

  ).اصطالحات عملکردها  و ساختار بدن
  ر قرارهایی که متنوع و اختالفات فرهنگی در طول زندگی را مدنظ  حاوی مترادف و نمونهبایست می  •

  .دهد، باشند می
  . حاوی آگاهی الزم برای پیشگیری از اشتباه کاربردی اصطالحات توسط کاربران باشندبایست می  •
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  ٢ ي ضميمه
  ICF براي كدگذاري ها دستورالعمل

بـه کـاربران اکیـداً توصـیه        . نماینـد    مـی    استفاده 1 برای کدگذاری موارد سالمتی و موارد مربوط به سالمت         ICFاز
مضاف برآن .  را مورد مالحظه قرار دهندICFهای کدگذاری مقدمه  گردد پیش از مطالعه قوانین و دستورالعمل می 

مـوارد  . های مربوط فرا گیرند  و شبکهWHOبندی را توسط   گردد که کارورزان، آموزش الزم برای طبقه         می  توصیه
  .دهند می بندی را نشان  ذیل مشخصات طبقه

  
    سازمان و ساختار-١

  بندي طبقهي ها بخش    
ICFمتشکل از دو بخش است  .  
  :های زیر است  دارای جزء1بخش 

  عملکردهای بدن و ساختارهای بدن* 
  ها و مشارکت فعالیت* 
  

  :های زیر است  دارای جزء2 بخش 
  عوامل محیطی* 
  ).اند بندی نشده طبقهICF فعالً در (عوامل فردی * 

  .شوند می د نشان داده ها در هر ک این جزء توسط سر واژه
 *bبرای عملکردهای بدن   
 *sبرای ساختارهای بدن   
*d ها و مشارکت   برای فعالیت  

* e برای عوامل محیطی   
  .دهد می ها و مشارکت را نشان  قلمروهای درون جزء فعالیتd سر واژه 

ها و مشارکت استفاده    دادن فعالیت   به ترتیب برای نشان    p یا   a از   dتوان بجای    می         درصورت صالح دید کاربر،   
  . نمود
        

________________________________________________________ 
ها و مـشکالت مربـوط بـه     ری بین المللی بیماریبندی آما این امر می تواند با استفاد ه از طبقه .  بیماری نباید کدگذاری شود    -1

های مرگ و میر      ی داده   بندی معین برای گزارش ساختاری، تحلیل، توجیه و مقایسه          که طبقه ) -10ICD(سالمت، بازنگری دهم  
ا همراه بندی ر به کاربران توصیه می گردد این طبقه. باشد انجام پذیرد ها و سایر مشکالت سالمت می       به منظور تشخیص بیماری   

 .به کار برند) -10ICD(با 
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و سومین و چهارمین    ) دورقم(و دومین سطح    ) یک رقم (های عددی که با شماره فصل          کد e و b،s،dدر پی حروف    
وجـود   بندی عملکردهای بـدن کـدهای ذیـل         به عنوان نمونه، در طبقه    . گردند   می  دنبال) هرکدام یک رقم   (1سطح
  :دارند

  
2b  مورد اولین سطح (  دهای حسی و دردعملکر(  
210b  مورد دومین سطح(  عملکردهای بینایی(  

 2102b  مورد سومین سطح(  کیفیت دید(  
 21022b  مورد چهارمین سطح(  حساسیت تمایزی(  

  
 برای بیـان موقعیـت فـرد،      . تواند در هر سطح به کار رود        می  بسته به نیازهای کاربر، هر عدد از کدهای قابل کاربرد           

ممکن اسـت مـستقل یـا مـرتبط بـا یکـدیگر           . ممکن است بیش از یک کد در هر سطح قابلیت کاربرد داشته باشد            
  .باشند

بندی طراحی  های طبقه میان قلمروهای جزء    وضعیت سالمت فرد ممکن است به ترتیب با کدهایی در          ICF      در
، 8، ساختار بدن 8عملکردهای بدن  (34فصل ی کدهای موجود برای هر کاربرد در اولین سطح  عدد پیشینه. شوند
 کد وجـود دارنـد      1424در سومین و چهارمین سطوح، تا       . باشند   می  362و در دومین سطح     ) 9 و ظرفیت    9انجام  

ای از   در زنـدگی واقعـی، مجموعـه   ICFکاربردهـای . دهنـد   مـی  بندی را تشکیل ی کامل طبقه که با یکدیگر نسخه   
  .ممکن است کافی باشد) سه رقمی(بندی دو سطحی   موردی با طبقه برای تشریح18 الی 3کدهای 

به عنـوان نمونـه نتـایج توانبخـشی، طـب           (ی مفصل تر چهارسطحی برای خدمات متخصصین          به طور عموم نسخه   
توانـد بـرای بررسـی و ارزشـیابی نتـایج              مـی   بندی دو سطحی    در حالی که طبقه   . است) سالمندی یا سالمت ذهنی   

  .قرار گیرندسالمت مد نظر 
کاربرد پس از   .  به طور انجام و برحسب زمان کاربرد و در چهارچوب خاص کدگذاری شوند             بایست  می         قلمروها

 روش کدگـذاری و  بایـست  می آنگاه کاربران . باشد می پذیر  انقضای زمان به منظور تفسیر سیر زمانی یا فرایند امکان         
  .مایندچهارچوب زمانی مورد استفاده را مشخص ن

  
  فصول

های قلمرو که زیرآن طبقات مشترک یا موارد ویژه قرار دارند، نمایش  بندی به صورت فصل و سرفصل هر جزء طبقه
 در مورد همه عملکردهای ذهنی بحث 1بندی جزء عملکردهای بدن، فصل  شوند، به عنوان نمونه، در طبقه  می داده

  .نماید می 
  

________________________________________________________ 
  .باشد های بدن حاوی موارد چهارمین سطح می بندی کارایی  فقط طبقه-1
 



                                                                                  ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  بندی بین طبقه

 

٢٥٥

  ها چارچوب
هـا و مـشارکت    بنـدی فعالیـت    طبقـه 3به عنوان نمونه در فـصل  . شوند می طبقات تقسیم  فصول اغلب به چارچوب     

 -349d( تولید –، برقراری ارتباط )329d -310d( دریافت -برقراری ارتباط. ، سه چارچوب وجود دارند)ارتباطات(
330(d و مکالمه و کاربرد ابزارهای فنون برقراری ارتباط )369d-350(d .  

  .گیرند شوند و طبعاً برای اهداف کدگذاری مورد استفاده قرار نمی می ها به منظور راحتی کاربر فراهم        چارچوب
  

  طبقات
ها برای کمک نمودن در انتخـاب   ها و غیر شامل سازی در هرفصل دو، سه یا چهار طبقه مجزا با تعریف کوتاه، شامل          

  .کد مناسب وجود دارند
  

  تعاريف
ICF     های سالمت و مربوط به سالمت ارائه  بندی   از طبقه  لیاتیمعای، تعاریف     امیانه و غیرحرفه   در مقایسه با زبان ع  

  . نماید می
و شامل ) ها، خواص و روابط به عنوان نمونه، کیفیت(نماید  می این تعاریف مشخصات ضروری هر قلمرو را بیان                

عاریف همچنین دارای نقاط مرجـع بـرای ارزیـابی،          ت. ها در هرطبقه است     سازی و شامل    ی شامل   اطالعاتی در زمینه  
ها یا به طـور متنـاوب، بـرای نتـایج ابزارهـای ارزیـابی کدگـذاری شـده در               ها و پرسشنامه    موارد کاربرد در پژوهش   

به عنوان نمونه عملکردهای تیز بینایی در اصطالحات تیز تک چشمی و دوچشمی در              . باشند   می  ICFاصطالحات  
این که شدت مشکل تیز بینایی بتواند به صورت هیچ، مالیم، متوسـط،               شوند تا      می   دور تعریف  های نزدیک و    فاصله

  .شدید یا کلی کدگذاری شود
  

  اصطالحات شامل  
ها به عنوان راهنمای محتوای  آن. شود  می های متعدد، فهرست بندی بندی ، بعد از تعریف طبقه   "شامل"اصطالحات  

  همه مـوارد سـومین       "شامل"در ارتباط با موارد دومین سطح،       . ر مجزا کامل نیستند   روند و به طو     می  طبقه به کار    
  .دهد می سطح را پوشش 

  
  اصطالحات غير شامل

گـردد مـورد     مـی   در جایی که به علت تشابه با اصطالحات دیگر کاربرد آن با مـشکل مواجـه    "غیر شامل "اصطالح  
نظافـت  «این دو     برای تمایز   . است» های بدن   مراقبت از بخش   «شامل طبقه » نظافت کردن «. گیرد   می  استفاده قرار 

  .شوند  می  کدگذاریd 530غیر شامل گردیده و در» مراقبت از بخش بدن «520dاز طبقه » کردن
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  ساير موارد مشخص
سـایر مـوارد   « طبقـات  ،ی مندرج در موارد سومین یا چهارمین سـطح و در پایـان هـر فـصل             در پایان هر مجموعه   

   وجود دارند که کدگذاری عملکردهایی را که متناسب با گروه، اما دارای اطالعات ناکافی برای تخـصیص                 »مشخص
 مورد جدیـد را در      بایست  می گردد کاربر      می  انتخاب» سایر موارد مشخص  «وقتی که   . سازد   می  پذیر  باشند امکان   می

  .فهرست اضافی تخصیص دهد
  

  موارد نامشخص
مـوارد  « طبقـات    ،ی مندرج در موارد سومین و چهارمین سطح و در پایان هر فـصل               عهآخرین طبقات در هر مجمو    

گیرنـد   هـای عملکـرد را کـه در هـیچ کـدام از طبقـات خـاص قـرار نمـی          باشند که کدگذاری جنبه   می  »نامشخص
بدون هیچ  این کد دارای همان معانی نزدیک به اصطالحات دومین یا سومین سطح باال است،                 . سازد  می  پذیر    امکان

در یک قلم واحـد قـرار       » موارد نامشخص «و  » سایر موارد مشخص  «گونه اطالعات اضافی از نظر چارچوب، طبقات        
  .گیرند می
  

  ها كننده توصيف
 نشانگر بزرگی سطح سالمت یا      ،باشد که به عنوان نمونه      کننده می    نیازمند کاربرد یک یا چند توصیف      ICFکدهای  

  .باشد می شدت مشکل موضوعی 
کـاربرد هـر کـد      . شـوند   می  تر بعد از ممیز اعشاری کدگذاری         ها به صورت یک، دو یا اعداد بیش         کننده        توصیف

 (xxx.00--).باشند می ها کدها فاقد معانی  کننده بدون توصیف. کننده همراه باشد  حداقل با یک توصیفبایست می 
ها و مـشارکت و   های اقدام و ظرفیت برای فعالیت       کننده  یفکننده برای عملکردها و ساختار، توص             اولین توصیف 

  .نمایند می ی مشکالت در جزء مربوط را بیان  کننده برای عوامل محیطی کالً، گستره اولین توصیف
ممکن است به معنای » مشکل«داشتن . نمایند می های مشابه استفاده  ها به صورت کمی از مقایسه ی جزء       همه

 مطابق قلم بایست می   کلمات توصیفی مناسب در داخل پرانتز ذیل. ت یا مانع برحسب ساختار باشدآسیب، محدودی
ــه ــوند    و طبقـ ــاب شـ ــوط انتخـ ــدی مربـ ــطح    xxx(بنـ ــین سـ ــرو دومـ ــدد قلمـ ــشانگر عـ ــی  نـ ــد مـ   ):باشـ

  
  xxx/0شکل مبدون   )…ی و یهیچیک، فقدان، جز(  4-0%
  xxx/1شکل مالیم م  )…خفیف، پایین و (  24-5%
  xxx/2شکل متوسط م  )…متوسط، معتدل و (  49-25%
  xxx/3شکل شدید م  )…باال، خیلی زیاد و (  95-50%
  xxx/4شکل کامل م  )…کلی و (   100-96%

  xxx/8 صنامشخ    
  xxx/9نامشمول     

  
ی ی وسیع دامنه. هایی اتخاذ گردد  از طریق پژوهش، رویهبایست  می   این کمیت سنجی به روش عمومی،       برای کاربرد 

ها، محدودیت ظرفیت، مشکل اقـدام یـا موانـع و             ها فراهم گردیده تا بتوان نسبت به کمیت سنجی آسیب           از صدک 
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به عنوان نمونه . باشند، پرداخت  می های محیطی که دارای ابزارهای ارزیابی یا سایر معیارهای مشخص کننده تسهیل
. درصـد باشـد   % 5ن اسـت دارای خطـای تـا         شـود ممکـ     می  کدگذاری  » مشکل کامل «یا  » بدون مشکل «وقتی که   

 با رجوع به معیارهای جمعیت بایست می   ها صدک. باشد  می »مشکل کل«برابر با نیمی از مقیاس    » مشکل متوسط «
  . کمیت سنجی شوند،در قلمروهای مختلف به صورت صدک

هـای مثبـت      ی جنبـه    ن گستره تواند همچنین برای نشان داد       می  کننده        در مورد عوامل محیطی، اولین توصیف     
تواند مـورد اسـتفاده        می  0-4ها، همان مقیاس      کننده  برای نشان دادن تسهیل   . ها به کار رود     کننده  محیط یا تسهیل  
توانـد     مـی   عوامل محیطـی  . 110e+2به عنوان نمونه    : گردد  می  المت مثبت جایگزین ممیز اعشاری      قرار گیرد، اما ع   

(i)        در رابطه با هر جزء، یا (ii) روش اول در اولویـت اسـت   . کدگذاری شـود ) 3زیربخش ( بدون ارتباط با  هر جزء
  .نماید می تر تعریف  زیرا اثر و صفات را واضح

  
  ي اضافيها كننده توصيف

. تر آن است که سایر اطالعات مربوط به کدگذاری هر مـورد را نیـز اضـافه نماینـد                    برای کاربردهای مختلف مناسب   
  .توانند مفید واقع شوند می های اضافی وجود دارند که  هکنند انواع توصیف

  
  ي مثبت كد گذاريها جنبه

  های مثبت عملکرد ارائه شوند تواند برای نشان دادن جنبه  می با نظر کاربر مقیاسات کدگذاری
  

  منفی  مثبت
  آسیب  عملکردهای بدن

  
  منفی  مثبت
  محدودیت فعالیت  فعالیت

  
  منفی  مثبت

  شارکتموانع م  مشارکت

  
   قوانين عمومي كدگذاري -٢

  .باشند  می بندی الزامی قوانین ذیل به منظور بازیافت اطالعات صحیح برای کاربردهای مختلف طبقه
  



 ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  ینبندی ب طبقه                                                                  

 

٢٥٨ 

  نماها، آرايش كدها براي افراد
  ICF       هـایی از کـدها   این روی مستلزم تعیـین مجموعـه   نماید و از     می  بندی  موارد سالمت و مربوط به آن را طبقه  

  .باشد که به نحو بهینه، نمای عملکرد فرد را بیان نماید می
 ICF 10نظیر» بندی رویدادی طبقه«با ICD-    شـود    مـی  بنـدی  که درآن شرایط سالمت ویژه بـا یـک کـد طبقـه

  .متفاوت است
ره  همـوا  بایـست   می تواند در سطح جسمی، فردی و اجتماعی تغییر یابد، کاربر              می  از آن جایی که عملکرد یک فرد      

ها و مشارکت و عوامل محیطی را مدنظر          بندی، یعنی عملکردهای جسمی، ساختارها، فعالیت       های طبقه   ی جزء   همه
باشد، اما با توجه بـه ماهیـت موضـوع          می  ی کدهای ممکن برای هر موضوع غیر عملی         گرچه کاربرد همه  . قرار دهد 

  .ی سالمتی ارائه شده انتخاب خواهند نمود بهکاربران بارزترین کدها را بر مبنای اهدافشان برای بیان تجر
  

  اطالعات مربوط به كدگذاري
های بین    گرچه هنگام کاربرد کدها ردیابی حلقه     . اطالعات کدگذاری شده همواره در متن شرایط سالمت قرار دارند         

بنـدی   هیـک طبقـ  ICF شوند ضـرورت نـدارد، امـا     می های عملکرد و ناتوانی که کدگذاری  شرایط سالمت و جنبه
بنابراین اطالعات در مورد آن چه کـه   . دهد   می  این رو وجود شرایط سالمت را به طریقی نشان          باشد، از      می  سالمتی

بـه  . دهد ارتباطی با مشکل عملکرد با نوع شرایط سالمت نداشته و نباید کدگـذاری شـود                دهد یا نمی     می  فرد انجام 
الیلی غیر از شرایط سـالمت بـا همـسایگانش ارتبـاط برقـرار نمایـد،                عنوان نمونه، اگر فردی تصمیم بگیرد بنا به د        

گیـری فـرد      بـرعکس، اگـر تـصمیم     . باشد   که شامل اقدامات برقراری روابط است مناسب نمی        7200dکاربرد طبقه   
  . که به کار رودبایست می   آنگاه) به عنوان نمونه افسردگی(مربوط به شرایط سالمت باشد 

 ICF ی احساس مشارکت یا رضایت فرد از عملکرد باشـد در شـرایط فعالیـت در    دهنده زتاب      اطالعاتی که با
ها به عمل     کننده  تری در مورد توصیف     های بیش    بررسی بایست  می   این اطالعات   برای کدگذاری   . شود  کدگذاری نمی 

  .آید
.  کدگـذاری شـود    بایـست   مـی    های عملکردی مربوط به چارچوب زمانی از پیش تعیـین شـده فـرد                     فقط جنبه 

  .باشند نباید گزارش شوند  می عملکردهایی که مربوط به برخوردهای اولیه بوده و فاقد برخوردهای فعلی
  

  اطالعات واضح كدگذاري 
هنگام کدگذاری، کاربر نباید درخصوص رابطه بـین آسـیب عملکردهـای جـسمی، محـدودیت فعالیـت یـا موانـع                      

عنوان نمونه، اگر فردی دارای محدودیت در عملکرد تحرک در اطراف باشد، صحیح             به  . گیری نماید   مشارکت نتیجه 
به طریق مشابه، اگـر فـردی دارای محـدودیت         . نیست که تصور نماییم فرد دارای آسیب عملکردهای حرکتی است         

کردن در اطراف باشد مجاز نیست فرض نماییم کـه وی دارای مـشکل اقـدام در حرکـت کـردن در                   ظرفیت حرکت 
 اطالعات واضح در مورد عملکردهای جـسمی، سـاختار، ظرفیـت و اقـدام را بـه طـور         بایست  می کاربر  . طراف است ا

گیری از سایر مشاهدات الزامـی   در برخی از موارد، به عنوان نمونه عملکردهای ذهنی، نتیجه   . (جداگانه کسب نماید  
  .)است زیرا عملکرد جسمی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست
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  گذاري خاصكد
 گـزارش  ICF ترین طبقـه    تا حد امکان به طور خاص با تخصیص مناسببایست می   موارد سالمت و مربوط به آن

باشد اگـر      می  »حساسیت به نور   «21020bبه عنوان نمونه، اختصاصی ترین کد برای فرد دارای شب کوری،            . شوند
  مربـوط در سلـسله مراتـب   » مافوق«یات موجود نباشد، کد این سطح از جزی به هر حال، بنا به دالیلی امکان کاربرد       

عملکردهای  «b 2یا » عملکردهای دید «b 210در کیفیت دید، b 2102دراین مورد (تواند درعوض به کار رود  می
  .»حسی و درد

  
   قراردادهاي كدگذاري براي عوامل محيطي-٣

  :برای کدگذاری عوامل محیطی، سه قرارداد کدگذاری وجود دارند
  

  ١قرارداد 
هـا و     این کدها به عملکردهای بدن، ساختارهای بـدن یـا فعالیـت             عوامل محیطی به طور تنها و بدون ارتباط دادن          

  .شوند می مشارکت کدگذاری 
  

  ــــــــــــــــــ    عملکردهای بدن 
 ــــــــــــــــــ  ساختارهای بدن

 ــــــــــــــــــ  ها و مشارکت   فعالیت
 ــــــــــــــــــ    محیط  

  
  ٢قرارداد 

  .شوند  می عوامل محیطی برای هر جزء کدگذاری
  

   ــــــــــــــــــEکد    عملکردهای بدن    ــــــــــــــ
   ــــــــــــــــــEکد  ساختارهای بدن     ــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــEکد  ها و مشارکت ـــــــــــــ    فعالیت

  
  ٣رداد قرا

هـا و مـشارکت در هـر مـورد کدگـذاری              های ظرفیت و اقـدام در جـزء فعالیـت           کننده  عوامل محیطی برای توصیف   
  .شوند می
  

   ــــــــــــــــــEکد   ی اقدام ــــــــــــــ کننده توصیف
   ــــــــــــــــــEکد  ی ظرفیت ــــــــــــ کننده توصیف
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   قوانين كدگذاري خاص جزء-٤
   كدگذاري عملكردهاي بدن١/٤

  تعاريف
  عملكردهاي بدن

هـا، مـشکالت در       آسیب). شناختی  ازجمله عملکردهای روان  (باشند     می  های بدن    عملکردهای فیزیولوژیکی دستگاه  
  .باشند  می ی مشخص ی انحراف یا ضایعه عملکرد یا ساختار بدن به منزله

  
  كننده براي عملكردهاي بدن كاربرد توصيف

. شـوند  مـی  باشـد کدگـذاری    مـی  ی گستردگی یا بزرگی آسیب  دهنده ای که نشان کننده ای بدن با توصیف   عملکرده
  .تواند از طریق ضایعه یا فقدان، کاهش، افزایش یا افراط، یا انحراف مشخص گردد  می وجود آسیب

  .ددتفسیر گر» ها یک طرف بدن قدرت عضله «7302bتواند با   می آسیب فرد دارای همی پارزی
  

  )کننده اولین توصیف(گستردگی آسیب 
  

  7302b/               ـــ           
  .بندی شود ی ژنریک درجه کننده تواند با استفاده از توصیف  می وقتی که آسیب وجود داشته باشد،

1/7302 b5-25تا (ها یک طرف بدن   آسیب مالیم قدرت عضله(%  
2/7302 b25-49تا (دن ها یک طرف ب  آسیب متوسط قدرت عضله(%  
3/7302 b50-95تا (ها یک طرف بدن   آسیب شدید قدرت عضله(%  
4/7302 b96-100تا (ها یک طرف بدن   آسیب کامل قدرت عضله(%  

ی ژنریک نشان     کننده  برای توصیف » 0«توسط ارزش   ) مطابق سطح آستانه از پیش تعریف شده      (      فقدان آسیب   
  .ها یک طرف بدن  بدون آسیب در قدرت عضله0/7302bبه عنوان نمونه . شود  می داده

بـه  . استفاده نمـود » 8« از ارزش   بایست  می       اگر اطالعات کافی برای تخصیص شدت آسیب وجود نداشته باشد           
ی  بـرد آنگـاه بـا ارائـه        می  کند که فرد از ضعف سمت راست بدن رنج          می  عنوان نمونه، اگر گزارش سالمت فرد بیان        

  :توان از کد ذیل استفاده نمود ی م تر شرح بیش
      8/7302b     هایی وجود دارند کـه کـاربرد کـد ویـژه             ها یک طرف بدن موقعیت       بدون آسیب خاص نیروی عضله

پـیش  (پیش یا پس از سن مشخصی       » عملکردهای قاعدگی  «650bبه عنوان نمونه، کد     . ها نامناسب است    برای آن 
  :شود  می تخصیص داده» 9«این موارد ارزش  برای . برد نداردکار) از نخستین قاعدگی یا پس از یائسگی

 9/650bعملکردهای قاعدگی غیرمشمول   
  
  ي ساختاري عملكردهاي بدنها بسته هم
  .شوند می های عملکردهای بدن و ساختارهای بدن به صورت موازی طراحی  بندی طبقه

 کنترل نماید آیا ساختار مربوط بدن قابلیـت کـاربرد     ستبای  می رود، کاربر     می        وقتی که کد عملکرد بدن به کار        
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  و عملکردهـای مربـوط     » بینـایی «به عنوان نمونه، عملکردهای بدن شامل احـساسات بنیـادی انـسان نظیـر               . دارد
»229- b210 b « 210های ساختاری بین  بسته باشد و هم میs 230  و s بروز» چشم و ساختاری مربوطه«  یعنی  

  .نماید می
  
  ها ي بين آسیبها ابستگيو

ها باشند، به عنوان نمونه نیروی عضالنی ممکن است عملکردهای حرکت   ها ممکن است ناشی از سایر آسیب        آسیب
را مختل نماید، عملکردهای قلب ممکن است مربوط بـه عملکردهـای تنفـسی و ادراک ممکـن اسـت مربـوط بـه                        

  .عملکردهای فکر باشند
  

    كردهاي بدنروش تشخيص اختالالت در عمل  
تواند از طریق     می  کاربر  ) به عنوان نمونه عملکردهای ذهنی    (هایی را که نمی توان مستقیماً مشاهده نمود           آن آسیب 

هـای   تـوان از طریـق آزمـون    مـی  به عنوان نمونه، در یـک محـیط بـالینی حافظـه را            . مشاهده رفتار استنباط نماید   
هـا    ایـن آزمـون     عاً عملکرد مغز را مشاهده نمود، اما بـا توجـه بـه نتـایج                توان واق   استاندارد ارزیابی نمود، گرچه نمی    

  .اند توان بطور منطقی دریافت که عملکردهای ذهنی حافظه دچار آسیب شده می 
  
   كدگذاري ساختارهاي بدن٢/٤

  تعاريف
 مـشکالت در    ،هـا   آسـیب . باشـند   می  ، اعضا و اجزای مربوط      ها  اندامهای تشریحی بدن نظیر        بخش ،ساختارهای بدن 

  .باشد می ی مشخص  ی انحراف یا ضایعه عملکرد بدن یا ساختار به منزله
  

   براي كدگذاري ساختارهاي بدنها كننده توصيفكاربرد 
کننده گستردگی یا بزرگی را تفسیر  اولین توصیف. شوند می کننده کدگذاری  ساختارهای بدن توسط سه توصیف

کننده نشان  رود، و سومین توصیف می ی نشان دادن ماهیت تغییر به کار کننده، برا نماید، دومین توصیف می 
  .باشد می ی محل آسیب دهنده

  )کننده اولین توصیف(گستردگی آسیب 
  )کننده دومین توصیف(ماهیت آسیب 

  )کننده سومین توصیف(محل آسیب 
   7300s/    ـــ  ـــ  ـــ           
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  .باشد می 1کننده مطابق جدول  های توصیفی مورد استفاده سه توصیف طرح

  کننده اولین توصیف
  گسترگی آسیب

  کننده دومین توصیف
    ماهیت آسیب

  کننده سومین توصیف
  محل آسیب

  بیش از یک ناحیه  0  بدون تغییر در ساختار       0  بدون آسیب  0
  راست  1  فقدان کل                        1  آسیب مالیم     1
  چپ  2   بخشی                 فقدان  2  آسیب متوسط   2
  هردوطرف  3  بخش اضافی                  3  آسیب شدید     3
  جلو  4انحراف          ) ابعاد(ی  دامنه  4  آسیب کامل   4
  عقب  5  ناپیوستگی                  5  نامشخص   8
  نزدیک به تنه  6  انحراف وضعیتی             6 غیرمشمول  9

فی در ساختار تغییرات کی  7
  دور از تنه  7  ازجمله تجمع مایع          

    نامشخص  8  نامشخص        8

 غیرمشمول  9 غیرمشمول                    9
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   و مشاركتها فعاليت كدگذاري ٣/٤
  تعاريف 

. باشـد  مـی   درگیـری و حـضور دریـک موقعیـت زنـدگی      ،مـشارکت . باشـد  می  انجام یک وظیفه توسط فرد      ،فعالیت
  . ها با آن مواجه شود های فعالیت، مشکالتی است که فرد ممکن در انجام فعالیت حدودیتم

ها مواجه  های زندگی با آن     باشند که فرد ممکن است در خالل حضور در موقعیت           می        موانع مشارکت مشکالتی    
  . شود

  . باشد  می  فهرست مجزایی از قلمروها،ها و مشارکت       فعالیت
  

  ي ظرفيت و اقدامها كننده توصيفكاربرد 
  :شوند می  کننده کدگذاری ها و مشارکت توسط دو توصیف فعالیت

 ظرفیت، کـه رقـم دوم بعـد از ممیـز            ی  کننده  ی اقدام، که شامل رقم اول بعد از ممیز و توصیف            کننده        توصیف
نمایـد مـاتریس    مـی  ده مـشخص  کننـ  هـا و مـشارکت و دو توصـیف    کدی که طبقه را از فهرست فعالیـت       . باشند  می  

  .دهد  می اطالعات، ارزش قراردادی را تشکیل
  

  )کننده اولین توصیف(ی اقدام  کننده توصیف
  )کننده دومین توصیف(ظرفیت ) بدون مساعدت(ی  کننده توصیف

          d 4500/               ـــ  ـــ             
                                          ماتریس اطالعات                                               

  ) ارزش قراردادی                                                                                        (
  

که محـیط   خاطر آن   ه  ب. نماید  می  دهد بیان     می   آن چه که فرد در محیط جاری انجام          "ی اقدام   کننده  توصیف"      
توانـد همچنـین بـه        مـی   کننـده     ایـن توصـیف      مطابق تعریف    "اقدام"ی اجتماعی است،      ی زمینه   جاری در برگیرنده  

کننـد تلقـی      مـی   ای کـه در آن زنـدگی          افراد در زمینه  » ی زندگی   تجربه«یا  » مداخله در موقعیت زندگی   «ی    منزله
 ایـن    .هـای جهـان فیزیکـی، اجتمـاعی و نگرشـی            جنبـه باشد مانند تمام       می  این متن شامل عوامل محیطی      . گردد

  .بندی عوامل محیطی کدگذاری نمود توان با استفاده از طبقه  می خصوصیات محیط جاری را
این بخـش اهـدافی را    . نماید  می  توانایی فرد برای انجام یک وظیفه یا اقدام را بیان"ی ظرفیت کننده  توصیف"       

ردی ممکن است در یک قلمرو داده شده، در زمان خاص بـه آن نایـل گـردد تـشکیل                    که باالترین سطح عملکرد ف    
هـای   سـازی آثـار متغیـر محـیط       برای خنثـی  » استاندارد«ارزیابی توانایی کامل فرد، مستلزم وجود محیط        . دهد  می  

  .باشد  می مختلف بر توانایی فرد
ی آزمون  د استفاده برای ارزیابی ظرفیت در زمینهمحیط واقعی مور) الف: ( ممکن است"محیط استاندارد"      این 

  .باشد
  .گویند» استاندارد«یا » همسان«این محیط را  . های فرضی دارای آثار همسان باشد ممکن است محیط) ب      (

پـذیر    بـه منظـور امکـان     . باشد  می  ی تعدیل توانایی فرد با محیط          بازتاب دهنده  "ساختار ظرفیت "این روی            از  
برای دقت  . ی کشورها یکسان باشد     ی افراد در همه      برای همه  بایست  می نمودن قیاس بین المللی، تعدیل مورد نظر        
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  . تواند با استفاده از عوامل محیطی کدگذاری شوند می تر، خصوصیات محیط همسان یا استاندارد  بیش
ایـن   های جاری و همسان بوده و از  ثار محیطی اختالف بین آ  بازتاب دهنده"اقدام" و  "ظرفیت"ی بین           فاصله

  .گردد  می ی اجرای فردی حاصل روی راهنمای مفیدی در مورد چگونگی تغییر محیط به منظور توسعه
ی ظرفیت بدون مساعدت، برای بیان کردن توانایی واقعی فرد کـه بـا ابزارهـای                  کننده        به عنوان نمونه، توصیف   

 محیط جاری فرد   ،ی اقدام   کننده  از آن جایی که توصیف    . گردد   می   نمی یابد، استفاده   کمکی یا مساعدت فردی ارتقا    
. توان مستقیماً مـشاهده نمـود        می  دهد، وجود ابزارهای کمکی یا مساعدت فردی یا موانع را            می  را مورد خطاب قرار   

  .ان گرددبندی عوامل محیطی بی تواند با استفاده از طبقه  می کننده یا مانع ماهیت تسهیل
  

  ي انتخابي ها كننده توصيف
امکان کدگذاری ظرفیت با مساعدت، اقدامی بدون مساعدت را برای          ) انتخابی(ها    کننده  سومین و چهارمین توصیف   

  .نمایند  می کاربر فراهم
  

  )کننده اولین توصیف(ی اقدام  کننده توصیف
 )کننده دومین توصیف(ی ظرفیت بدون کمک  کننده توصیف
 )کننده سومین توصیف(ی ظرفیت با کمک  کننده توصیف
 )کننده چهارمین توصیف(ی اقدام بدون کمک  کننده توصیف

  4500d/               ــ ــ ــ ــ                               
        ماتریس اطالعات               

  ) ارزش قراردادی                (                                                                          
  

  ي اضافيها كننده توصيف
گـردد، نظیـر    مـی  هـایی کـه ممکـن اسـت در آینـده ارائـه شـوند حفـظ            کننـده   محل پنجمین رقم بـرای توصـیف      

  .ی مداخله یا رضایت ذهنی کننده توصیف
  )کننده اولین توصیف(ی اقدام  کننده توصیف
 )کننده ین توصیفدوم(ی ظرفیت بدون کمک  کننده توصیف
 )کننده سومین توصیف(ی ظرفیت با کمک  کننده توصیف
 )کننده چهارمین توصیف(ی اقدام بدون کمک  کننده توصیف
  )                       کننده پنجمین توصیف(ی اضافی  کننده توصیف

  4500d  /ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                             
      

های فردی و مطابق با مقیـاس         توانند با یا بدون ابزارهای کمکی یا کمک          می  ی ظرفیت و اقدام     کننده  هر دو توصیف  
  :مورد استفاده قرار گیرند) باشد  می ی شماره قلمرو دومین سطح دهنده نشان××× (ذیل 
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  xxx/٠ شکل مبدون 

  xxx/١  شکل مالیمم
  xxx/٢ شکل متوسط م

  xxx/٣  شکل شدیدم
  xxx/٤ شکل کامل م

  xxx/٨  صنامشخ
  xxx/٩ نامشمول 

  
   ظرفيتي كننده توصيف اقدام و ي كننده توصيفموارد كاربرد 
اما اطالعات منتقل شده در هـر      . بندی در فهرست به کار رود       ها ممکن است برای هر طبقه       کننده  هرکدام از توصیف  

باشـد،     مـی   ی ترکیب دو ساختار     کننده مورد استفاده قرار گرفت، نتیجه       وقتی که هر دو توصیف    . متفاوت است مورد  
  :یعنی

      2/4500dــ
                    21/4500d  

1-/4500d      
  

ایـن   پـر شـود زیـرا    / 9یـا  / 8کننده مورد استفاده قرار گیرد، فضای اسـتفاده نـشده نبایـد بـا           اگر فقط یک توصیف   
  .باشد می کننده در حال استفاده شدن  های واقعی ارزیایی بوده، و ممکن است داللت بر آن باشد که توصیف ارزش
  كننده هاي كاربرد دو توصيف نمونه
٤٥٠٠ dهاي كوتاه قدم زدن در فاصله  

د، نظیـر سـطوح و   باشـ  مـی  این قلمرو معطوف به قدم زدن، در محیط جاری فـرد    ی اقدام،     کننده        برای توصیف 
به عنوان  . های کمتر از یک کیلومتر      های کمکی، برای فاصله     شرایط مختلف، با استفاده از عصا، واکر یا سایر فناوری         

نمونه، اقدام فردی که پای خود را در حادثه حین کار از دست داده و از آن هنگام از عصا استفاده نموده اسـت امـا                    
  باشـد    مـی   باشد با مشکالتی در راه رفتن مواجه         می   یا سطح لغزنده   هی شیب تند بود   روها  دارا    به لحاظ آن که پیاده    

  :تواند به شکل ذیل کدگذاری شود می
  d 3/4500 -های کوتاه  محدودیت متوسط اقدام قدم زدن در فاصله

بـه منظـور    . باشـد  می   این قلمرو معطوف به توانایی فرد در راه رفتن بدون کمک            ی ظرفیت،   کننده        برای توصیف 
. مورد ارزیـابی قـرار گیـرد      » استاندارد«های مختلف، توانایی ممکن است در محیط          خنثی نمودن آثار متغیر محیط    

  :این محیط استاندارد ممکن است یکی از موارد ذیل باشد
  محیط واقعی مورد استفاده ارزیابی ظرفیت در مجتمع آزمون) الف(
  .تواند دارای آثار همسان باشد می د، محیط فرضی کهپذیر نباش در مواردی که امکان) ب(

نظیر سطوح صاف و غیر (به عنوان نمونه توانایی واقعی فرد مذکور برای راه رفتن بدون عصا در محیط استاندارد 
  :این روی ظرفیت فرد ممکن است به صورت ذیل کدگذاری شود از . بسیار محدود است) لغزنده
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   4500d/-3های کوتاه   در فاصلهمحدودیت شدید ظرفیت قدم زدن
ی اقدام یا ظرفیت، محیط جاری یـا اسـتاندارد را تعیـین               کننده        کاربرانی که تمایل دارند هنگام کاربرد توصیف      

  .دناستفاده نمای)  برای عوامل محیطی3کدگذاری قرارداد (بندی عوامل محیطی   از طبقهبایست می نمایند، 
  
   كدگذاري عوامل محيطي٤/٤

  تعاريف
  .نمایند  می سازند که افراد در آن زندگی و گذران  می  محیط فیزیکی، اجتماعی و نگرشی را،عوامل محیطی

  
  كاربرد عوامل محيطي 

 برای هر جزء عملکرد مـورد       بایست  می این عوامل     . باشند  می  بندی    ای طبقه   عوامل محیطی بخش جزء عوامل زمینه     
  .الذکر کدگذاری شوند سه قرارداد فوقلحاظ قرار گرفته و مطابق یکی از 

بـه عنـوان نمونـه، بـرش جـدول      .  از نقطه نظر موقعیت فرد ذیربط کدگذاری شـوند    بایست  می       عوامل محیطی   
  .گردد می کننده باشد اما برای نابینا مانع محسوب  رو ممکن است برای کاربر صندلی چرخدار تسهیل پیاده

. شـود   مـی  کننده یا مانع محسوب ی گستردگی عاملی است که نسبت به آن تسهیل دهنده  نشان،کننده        توصیف
  کننـده یـا مـانع بـوده و دارای چنـین گـستردگی               چند دلیل وجود دارد که چرا یک محیطی ممکن است تـسهیل           

ترسـی   آیـا دس     موضوعاتی نظیر قابلیت دسترسی به منبـع، کـه         بایست  می ها، کدگذار     کننده  باشد و برای تسهیل     می
 توجـه  بایـست  مـی    در مورد موانـع . وابسته یا متغیر، دارای کیفیت خوب یا ضعیف و غیره است را مد نظر قرار دهد  

  نماید، آیا مانع بزرگ یا کوچک یا قابل اجتناب یا غیرقابل اجتنـاب   می ایجاد نمود چند بار یک عامل برای فرد مانع         
به عنوان نمونه، نگرش منفی نـسبت بـه         (تواند به لحاظ وجود       می  ی   توجه نمود که عامل محیط     بایست  می . باشد  می

آثاری که عوامـل  . مانع قلمداد گردد) به عنوان نمونه، فراهم نبودن خدمات مورد نیاز      (یا فقدان   ) افراد دارای ناتوانی  
هـای آینـده      گذارند متغیر و پیچیده است و امید است پژوهش           می  محیطی روی زندگی افراد دارای شرایط سالمتی      

کننده را برای عوامل محیطی  های مکفی نسبت به درک تعامل آن ارائه دهد و این مفید بودن دومین توصیف         کمک
  .نشان خواهد داد

شـوند، نظیـر فقـر،     مـی  ی گوناگون عوامل محیطی به صورت اصطالح واحد تلخـیص         در برخی موارد، مجموعه  
بنـدی   این اصطالحات تلخیصی به طور خود بـه خـود در طبقـه   .  اجتماعیی ی روستایی یا شهری یا سرمایه   توسعه

گـردد    مـی   بار دیگر تاکید    .  عوامل جزء را از یکدیگر تفکیک و کدگذاری نماید         بایست  می   بلکه کدگذار . وجود ندارند 
نیازمنـد  سـازند،      مـی   های آشکار و همسانی از عوامل محیطی، هریک از اصطالحات تلخیـصی را              درک آن که آمایه   

  .باشد می های آینده  پژوهش
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  كننده توصيفاولين 
ی مانع یـا      ی گستردگی است که عامل محیطی به منزله         دهنده  باشد که نشان     می  موارد ذیل مقیاس منفی و مثبتی     

+ ی مانع است در حالی کـه کـاربرد عالمـت     دهنده  نشان اًکابرد ممیز اعشاری منحصر   . نماید  می  کننده عمل     تسهیل
  :باشد  می کننده ی تسهیل دهنده اننش
  

  xxx/٠  مانعبدون     xxx+٠  بدون تسهیل کننده
  xxx/١   مالیممانع    xxx+١  ی مالیم تسهیل کننده
  xxx/٢   متوسطمانع   xxx+٢  ی متوسط تسهیل کننده
  xxx/٣   شدیدمانع   xxx+٣  ی اساسی تسهیل کننده

  xxx/٤   کاملمانع   xxx+٤  ی کامل تسهیل کننده
         

  xxx/٨   صمشخنا   xxx+٨  ی شخصی تسهیل کننده
  xxx/٩  نامشمول   xxx+٩  غیر مشمول
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   ٣ ي ضميمه
   و مشاركت ها فعاليتموارد كاربرد فهرست 

هـای مختلـف زنـدگی        ی اقدامات و زمینـه      دهنده  فهرست خنثی قلمروها بوده و نشان     » ها و مشارکت    فعالیت«جزء  
ی تحرک،    به عنوان نمونه  (باشد    می  م در سطوح مختلف از عمومی تا تفصیلی         هر قلمرو شامل طبقات منظ    . باشد  می  

هـای   راه رفـتن در فاصـله   «d 4500تر ذیل آن،  و مورد اختصاصی» راه رفتن «450d، شامل طبقاتی نظیر 4فصل
  ).»کوتاه

دی و اجتمـاعی    توانـد در سـطوح فـر         مـی   ی کامل عملکرد را که       دامنه ،      فهرست قلمروهای فعالیت و مشارکت    
  .دهد  می کدگذاری شوند، پوشش

دادن مـوارد خـاص       تواند به طریق مختلف برای نـشان         می   این فهرست         مطابق آنچه که در مقدمه بیان گردید،      
  :به شکل ذیل مورد استفاده قرار گیردICF تعریف شده در » مشارکت«و » ها فعالیت«

  :در متن سالمت
  .ام توسط فرد استفعالیت انجام وظیفه یا اقد

  .مشارکت حضور در موقعیت زندگی است
  .ها و مشارکت چهارگزینه وجود دارد       ازنظر اصطالحات فهرست قلمرو برای ساختن رابطه بین فعالیت

  
  )بدون هم پوشاني(ي متمايز قلمروهاي فعاليت و قلمروهاي مشاركت ها مجموعه) ١(

ی دیگـر فقـط در        و مجموعـه  ) یعنـی وظـایف یـا اقـدامات فـردی         (ها    تها فقط در فعالی     بندی  مجموعه ای از طبقه   
این روی دو مجموعـه، بـه طـور دوجانبـه             از  . شوند  می  کدگذاری  ) های زندگی   یعنی درگیری در موقعیت   (مشارکت  
  .باشند می انحصاری 

هر طبقه فقط به    . دشو  می  ها و طبقات مشارکت، توسط کاربر تعیین          این گزینه، محتوای مجموعه طبقات فعالیت       در
  .شوند نه هردو  می عنوان فعالیت یا مشارکت قلمداد

  
١ a   يادگيري و كاربرد دانش        
٢a  وظايف و نيازهاي عمومي        
٣a  ارتباطات        
٤a  تحرك        
      ٥P  مراقبت فردي  
      ٦P  زندگي خانوادگي  
      ٧P  تعامالت بين فردي  
      ٨P  ي زندگي هاي عمده زمينه  
      ٩P  جامعه، زندگي اجتماعي و مدني  
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  اين ساختار  كدگذاري براي
  a کد طبقه /qc  qp)   ها طبقه مفروض مورد فعالیت(
  p کد طبقه  /qc pp)   ها طبقه مفروض مورد مشارکت(

  .ی ظرفیت کننده   توصیفpc =ی اقدام   و  کننده   توصیف=  p qاین موارد   در
ی  ها یا در زمینه مورد استفاده قرار گیرد، چنان چه طبقه مورد نظر در زمینه فعالیتی اقدام  کننده       اگر توصیف

ی ظرفیـت مـورد       کننده  شود، اگر توصیف    می  مشارکت باشد در هر صورت در قالب اصطالحات ساختار اقدام تعریف            
اشـد در هـر صـورت در    ی مـشارکت ب  ها در زمینـه  ی فعالیت استفاده قرار گیرد چنان چه طبقه مورد نظر در زمینه  

  .شود  می قالب ساختار ظرفیت تعریف
  .نماید می ماتریس اطالعات کامل را بدون حشو یا همپوشانی تأمین ) 1(ی  این طریق گزینه از 
  
  ها و مشاركت قلمروها  همپوشاني سهمي بين مجموعه فعاليت)٢(
ها و مشارکت به کار روند، یعنی همان طبقه  ای از طبقات ممکن است در هر دو مورد فعالیت این گزینه، مجموعه در

یعنی درگیری در موقعیـت  (و اجتماعی ) دهد می یعنی به عنوان وظیفه یا اقدامی که فرد انجام   (برای تعریف فردی    
  :به عنوان نمونه. باشد می باز ) زندگی

  
1 a   یادگیری و کاربرد دانش        
2a  وظایف و نیازهای عمومی        
3a  3    ارتباطاتP  ارتباطات  
4a  4    تحرکP  تحرک  
5 a  5    مراقبت فردیP  مراقبت فردی  
6a  6    زندگی خانوادگیP  زندگی خانوادگی  
      7P  تعامالت بین فردی  
      8P  ی زندگی های عمده زمینه  
      9P  جامعه، زندگی اجتماعی و مدنی  
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  ن ساختاراي  كدگذاري براي
هـای    داشـتن ارزش  » همپوشـانی «بـرای یـک طبقـه در        . د دارد این ساختار محدودیت وجـو      در چگونگی کدگذاری  

کننـده بـرای      کننده برای اقدام یا دومین توصیف       چه اولین توصیف  (کننده مقدور نیست      مختلف برای همان توصیف   
  :، به عنوان نمونه)ظرفیت

  aطبقه /1-   یا  aطبقه  / -1
  pطبقه /2-  یا   pطبقه / -2

هـا    نماید معتقد است که کدها در طبقات همپوشانی وقتی که در فعالیـت              می   انتخاب   این گزینه را          کاربری که   
وری برای سـتون      شوند در مقایسه با مشارکت ممکن است معانی مختلف داشته باشند و برعکس بهره               می  کدگذاری
  .ی خاص الزم است کد واحدی در ماتریس اطالعات وارد شود کننده توصیف

  
 و طبقات گسترده به عنوان مشاركت، همراه يا ها فعاليتنوان طبقات تفضيلي به ع)٣(

  همپوشاني بدون
های عمومی و گسترده  بندی ها و مشارکت برای قلمروها ی مشارکت را طبقه اقدام دیگر برای کاربرد تعاریف فعالیت

نـوان نمونـه طبقـات    بـه ع (گیـرد   می ها در نظر  تری را برای فعالیت تر در یک قلمرو محدود نموده و طبقات مفصل        
ی قلمروهـا بـا اسـتفاده از اصـطالحات متمـایز               این اقدام طبقات در برخی یا در همـه          ).سومین یا چهارمین سطح   
ها یا کامالً مشارکت  کاربر ممکن است بخواهد برخی از قلمروها را کامالً فعالیت  . نماید   می  گسترده یا مفصل تفکیک   

  ).ت سومین یا چهارمین سطحبه عنوان نمونه، طبقا(در نظر بگیرد 
» تحـرک در اطـراف     «455dممکن است به عنوان فعالیت، در حالی کـه            » خریدن «4550d      به عنوان نمونه    
  : باشد  می این اقدام متصور دو طریق ممکن برای . مشارکت تعبیر گردند

  ارکت نخواهد وجود ندارد، یعنی اگر مورد یک فعالیت باشد بنابراین مش» هم پوشانی«ـ )الف(
  .          بود

این روی برخی کاربران ممکن اسـت از کـل فهرسـت بـرای                وجود داشته باشد، از     » هم پوشانی «ممکن است   ) ب(
  .ها و فقط از عناوین گسترده برای مشارکت استفاده نمایند فعالیت

  
  ن ساختاراي كدگذاري براي

  .2ی   یا گزینه1ی  مشابه گزینه
  
 و مشاركت هردو، با همپوشاني كل قلمروهـا         ها  فعاليتروها براي   ـ كاربرد برخي قلم   ٤
  ن گزينه اي در

و عملکـرد   ) فعالیـت (ی عملکـرد فـردی        توانند هـردو بـه منزلـه         می  ها و مشارکت    تمام قلمروها در فهرست فعالیت    
  .تغییر یابند) مشارکت(اجتماعی 
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فـرد فاقـد تارهـای صـوتی     . م مشارکت تلقی گرددتواند هم فعالیت و ه می » صحبت کردن «330dبه عنوان نمونه   
  .تواند با استفاده از ابزار کمکی صحبت کند می 

  :های ظرفیت و اقدام، فرد مورد نظر دارای کننده مطابق ارزیابی توسط توصیف
  

  كننده اولين توصيف
  مشکل متوسط در اقدام

  2).        ها  افراد، نگرشای نظیر فشارهای ذهنی فردی یا سایر شاید به لحاظ عوامل زمینه (
  

  كننده دومين توصيف
  3 مشکل شدید در ظرفیت بدون ابزار کمکی        -
  

  كننده سومين توصيف
  1 مشکل مالیم در ظرفیت با استفاده از ابزار کمکی        -

  :  به شکل ذیل کدگذاری شودبایست می   موقعیت فردICF مطابق ماتریس اطالعات  
231/330d  

  
  :توان به شکل ذیل کدگذاری نمود  می 4ی  ق گزینهمطاب

231/330a  
231/330p  

های اقدام و ظرفیت هر دو به کـار رونـد، دو ارزش بـرای همـان مکـان در          کننده   هنگامی که توصیف   4ی    در گزینه 
  .ها و یکی برای مشارکت یکی برای فعالیت: وجود دارندICF ماتریس اطالعات  

هـای   وری، در حالـت ارزش  بهـره .  باشند، بنابراین تعارضی بجز تکـرار کـدها وجـود نـدارد         ها یکی   این ارزش        اگر
این روی    گیری نماید، از       نسبت به انتخاب قانونی برای کدگذاری ماتریس اطالعات تصمیم         بایست  می   مختلف، کاربر 

  : عبارت است ازWHOی رسمی کدگذاری  شیوه
 qp qc طبقه d  

ی  کننـده  این تکرار کـدها ممکـن اسـت مـورد لحـاظ قـراردادن توصـیف        ی فائق آمدن بر        یک طریق ممکن برا   
  . باشد"مشارکت" به عنوان "اقدام"ی  کننده  و توصیف"فعالیت" به عنوان "ظرفیت"

درگیـری در   «ی    های اضـافی بـرای مـشارکت اسـت کـه در برگیرنـده               کننده   ایجاد توصیف         طریق ممکن دیگر  
  .باشد  می »های زندگی موقعیت

های فـوق توسـط کـاربران مختلـف           های تجربی، انتخاب گزینه     ایجاد داده    و   ICF مستمر   د      امید است با کاربر   
ها و مشارکت هدایت خواهد       عالوه برآن پژوهش تجربی به عملیاتی شدن اطالعات فعالیت        . بندی آشکار گردد    طبقه
های مختلف در کشورهای گوناگون برای اهـداف          ارکت در مجموعه  ها و مش    ها در مورد اطالعات فعالیت      داده. گردید
  .تری را برای بازنگری طرح ارائه نمایند ایجاد گردند و اطالعات بیش توانند   می متنوع
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  ٤ ي ضميمه
  ي از مواردهاي نمونه
 را در درک مقصود امید است که کاربران. نمایند  می  را در موارد مختلف بیانICF های ذیل کاربرد مفاهیم   نمونه

هـای    ها و دوره    تر، لطفاً به کتابچه     برای توضیح بیش  . بندی یاری نمایند    و کاربرد مفاهیم و ساختارهای بنیادی طبقه      
  . مراجعه نماییدWHOآموزشی 

  
  آسيبي كه منجر به محدوديت در ظرفيت و مشكل اقدام نخواهد گرديد

ین ناهنجاری یک آسیب سـاختاری اسـت، امـا عملکـرد دسـت             ا  ،گردد   می   کودکی فاقد ناخن انگشت دست متولد     
ایجـاد    این روی محدودیتی در ظرفیت کودک         نماید، از     دهد مختل نمی    می  کودک یا هر عملی را که با دست انجام          

  . گردد نمی
یت از        به طریق مشابه، ممکن است شکل اقدام وجود نداشته باشد، نظیر بازی کردن با سایر کودکان یا محروم                 

  . باشد  می های ظرفیت یا مشکالت اقدام  بنابراین فاقد محدودیت.کودک هنجاریببازی به لحاظ نا
  

  گردد مي آسيبي كه منجر به محدوديت ظرفيت نشده بلكه منجر به مشکالت اقدام 
دیابـت  . دنمای  لوزالمعده به حدکافی برای تولید انسولین عمل نمی       : یک کودک دیابتی دارای آسیب عملکردی است      

. تحت کنترل باشـد   ) سطح انسولین (هنگامی که عملکردهای بدن     . توان توسط دارو یعنی انسولین مهار نمود        می  را  
به هر حال کـودک دارای دیابـت احتمـاالً مـشکل اقـدام در               . محدودیتی در ظرفیت در رابطه با آسیب وجود ندارد        

زیرا کودک قادر به خوردن قند و شکر . نماید می  تجربه  رااجتماعی شدن با دوستان و همساالن خود هنگام خوردن
این روی، کودک فاقد مشارکت در محیط جاری خواهد بود            از  .  ایجاد خواهد نمود    فقدان غذای مناسب مانع   . نیست

  .هایی در جهت تأمین غذای مناسب برداشته شود مگر آن که گام
 این مـشکل زیبـایی محـدودیت     .باشد می ون مشکل جسمی ی دیگر فرد دارای لک و پیس در صورت بد           نمونه

به هر حال فرد ممکن است در مکانی زندگی نماید که لک و پیس بیماری جذام یا عفونت . نماید ایجاد نمی ظرفیت 
باشـد کـه منتهـی بـه       مـی    این نگرش منفـی مـانع محیطـی           این روی، در محیط جاری فرد،       از  . مسری تلقی گردد  

  . گردد می با اهمیت در تعامل بین فردیمشکالت اقدام 
  

ها در ظرفيت گرديده و بسته به شرايط ممكن است به مشکالت              آسيبي كه منجر به محدوديت    
  اقدام منجر گردد يا نگردد

این حالت ممکن است به نوعی منجر به محـدودیت در           . باشد  می  تغییر با اهمیت در رشد هوشی یک آسیب ذهنی          
  .های فرد گردد ظرفیت

به . میزان اقدام فرد در قلمروهای مختلف زندگی تاثیر داشته باشند       عوامل محیطی، به هر حال ممکن است بر  
باشد کودک دارای آسیب ذهنی در اقـدام وظـایف    عنوان نمونه، در محیطی که انتظارات برای کل جمعیت باال نمی  

های مختلف زنـدگی بـه         کودک در موقعیت   ،این محیط   در. ساده و تکراری با مشکل قابل توجه مواجه نخواهد شد         
  . خواهد نمودعملخوبی 

تـری را در اقـدام          کودک مشابه در محیط رقابتی و انتظار تحصیلی باال در مقایسه با کودک اول مشکالت بیش   
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  .های مختلف زندگی تجربه خواهد نمود موقعیت
اوالً هنجار یا استاندارد جمعیت که عملکرد فرد نسبت به آن           . دنمای  می  ی موردی دو موضوع را روشن       این نمونه        

ثانیاً وجود یا فقدان عوامل محیطی ممکن است        .  متناسب با محیطی جاری واقعی باشد      بایست  می   شود   می  سنجیده
  . کننده یا بازدارنده بر عملکرد داشته باشند آثار تسهیل

  
  ردد امـا هنـوز موجـب مـشکالت اقـدام          گ  آسيب پيشين منجر به محدوديت در ظرفيت نمي       

  گردد مي
نماید ممکن    می  بودن را تحمل    » بیمار ذهنی «فردی که از بیماری حاد روان پریشی بهبود یافته، اما هنوز برچسب             

های منفی مردم در محیط اطراف با مشکالتی مواجـه            است در قلمرو اشتغال یا تعامالت بین فردی به لحاظ نگرش          
  . گردد  می  مشارکت وی در اشتغال و زندگی اجتماعی محدوداین رو از . گردد

  
   گردند مي   اقدامهاي مختلف در ظرفيت موجب مشكالت مشابه در ها و محدوديت آسيب

به (تصور گردد که در انجام وظایف شغلی مورد لزوم          ) ادری پلژی وک(ممکن است فردی به لحاظ گستردگی آسیب        
محـیط کـار    . ده بنابراین از استخدام محروم گـردد      وناتوان ب ) ر با صفحه کلید دستی    عنوان نمونه استفاده از کامپیوت    

به عنوان نمونه نرم افزار تـشخیص    (وظایف شغلی فرد     اقدام   سازی سازی الزم برای تسهیل     ممکن است فاقد مناسب   
  .باشد) باشد می  صدا که جایگزین صفحه کلید دستی

 وظایف شغلی الزم را داشته باشد، اما به لحاظ اقدامر ممکن است ظرفیت ت ادری پلژی خفیفوفرد دیگری با ک       
  .  اشتغال افراد دارای معلولیت استخدام نگرددی پر شدن سهمیه

باشد اما به لحاظ محدودیت فعالیت و غیر قابل دسترس بودن محیط  می  نیازهای شغلی اقدام فرد سوم قادر به      
  . دار از استخدام محروم گرددکار برای فرد دارای صندلی چرخ
 وظـایف شـغلی بـوده و        اقـدام آید، و دارای ظرفیت       می   شغلی به استخدام در    اقدامفرد دارای صندلی چرخدار برای      

  . نماید می  ها را در متن کار انجام آن
  کالتی باشـد،  های تعامالت بین فردی با همکارانش دارای مـش        و  در قلمر  اقدام فرد ممکن است در       با وجود آن،        

هـای    مشکل در انجام در محیط کار ممکن است از دسترسی به فرصـت     زیرا دسترسی به وسایل کار موجود نیست،      
  . شغلی مناسب ممانعت به عمل آورد

 در قلمـرو    اقـدام هـا مـشکالت        آن  گر مختلف در شرایط سالمت یا آسیب        هر چهار نفر به لحاظ عوامل مداخله            
هـای    برای فرد اول، موانع محیطی شامل فقدان تطبیق در محیط کار و احتماالً نگـرش              . نمایند  می   اشتغال را تجربه  

فرد سـوم بـا فقـدان قابلیـت         . باشد  می   های منفی راجع به اشتغال معلولین مواجه        فرد دوم با نگرش   . باشد  می   منفی
  . باشند می  لولیت مواجه معی های منفی عمومی درباره دسترسی محیط ساختاری و فرد چهارم با نگرش

  
ـ  مشکالت   به ها در ظرفیت منجر     که بدون محدودیت  مورد شک   های    آسیب    اقـدام شخص درم

  گردند  می
 بایـست   می  باشد  می  که سالم  فرد مذکور علی رغم آن    . ندنک  می  باشند کار   می   ایدز   مبتال به  بیمارانی که    که با فردی  

 افرادی که او را در جامعه       معذالک،  . باشد  می  های ظرفیتی   فاقد محدودیت او  .  تحمل نماید  HIVای    آزمایشات دوره 
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  ایـن روی از وی دوری  ند که او ممکـن اسـت ویـروس را کـسب کـرده باشـد از        وشناسند ممکن است ظنین ش      می  
  .نمایند می
  

  اقـدام بندي نـشده امـا موجـب مـشكالت در       طبقهICFهايي كه در شرايط فعلي در      آسيب
  شوند  مي

 سال دارد و اخیراً داوطلبانه مـورد آزمـایش          45او  . فردی دارای مادری است که از سرطان پستان فوت نموده است          
او مـشکلی در    . باشد  می   به سرطان پستان   ال ژنتیکی خطر ابت   ی  زمینهشخص گردیده است که دارای      مقرار گرفته و    

 خدمات درمانی از بیمه نمودن وی بـه         ی  ا شرکت بیمه  ها ندارد، ام    یا محدودیت در ظرفیت     عملکرد یا ساختار بدن،   
 وی در قلمرو مراقبت سالمت فردی به لحـاظ راهکـار            ی  مداخله. نماید  می   پستان دریغ سرطان  لحاظ افزایش خطر    

  . گردد می   خدمات درمانی محدودی شرکت بیمه
  

  هاي اضافي  نمونه
در خـالل معاینـه مـشکالتی نظیـر         . گـردد   مـی    معرفـی به گفتار درمـان     » لکنت زبان «ای با تشخیص      ده ساله  سرپ

های گفتـاری و ریـتم گفتـاری ناکـافی            بندی حرکت  لغوی، مشکالت در زمان    ناپیوستگی در گفتار، شتاب کالمی و     
) هـای ظرفیـت   محـدودیت (مشکالتی هنگام قرائت با صدای بلند و مکالمـه در مدرسـه   . شوند  می   آشکار )ها  آسیب(

  . وجود دارند
 در  اقداممشکل  (گردد،    قدم نمی   پیش ها  ه گروهی با وجود تمایل برای مشارکت در مباحث        های  هدر خالل مباحث        

 گروهی به لحاظ هنجارها و اقـدامات اجتمـاعی مربـوط            های  ه پسر در مکالم   ی  مداخله). اوره با سایر افراد   حقلمرو م 
  . باشد می  محدود

برای مدت چند ماه است که از گردن درد، سردرد، و سرگیجه شدید،              whiplash ی  ای با ضایعه     ساله 40زن        
 نا پختن، نظافت، کـارکرد    غذی او در راه رفتن،      یتوانا. نماید  می  شکایت) ها  آسیب(کاهش قدرت محصله و اضطراب      

فقت گردید  در مشاوره با پزشک به طور دو جانبه موا ،)ها در ظرفیت   محدودیت(باشد    می   رایانه و رانندگی محدود    با
اگر راهکارهـای   ). در قلمرو اشتغال   اقدام   مشکالت در (تا کاهش مشکالت از حضور سرکار تمام وقت اجتناب نماید           

م بـه وی اجـازه داده شـود جهـت           یـ پذیر بـوده و در مواقـع تـشدید عال          محیط کار فعلی دارای ساعات کار انعطاف      
  . د خواهد یافتاستراحت به منزل برود مشارکت وی در قلمرو اشتغال بهبو
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   ٥ ي ضميمه
ICF و افراد داراي معلوليت   

 افراد ناتوان . های مربوط منتفع گردیده است       و سازمان  ناتوانیهای افراد دارای      ، از آغاز از داده    ICFفرایند بازنگری   
  . اند  ویژه وقت و انرژی خود را صرف فرایند بازنگری نموده  بهیالملل بین

هـای مربـوط را در         و سـازمان   نـاتوانی  اهمیت مشارکت کامل افـراد دارای        (WHO)هانی   ج بهداشتسازمان        
  . دهد می   مورد توجه قرارناتوانیبندی عملکرد و  بازنگری طبقه

 در متـون علمـی، بـالینی، و    نـاتوانی گیـری    مبنای ارزیابی و اندازه ی   به منزله  ICFبندی،    به عنوان یک طبقه         
 به طریقـی اسـتفاده      ICFاین رو حائز اهمیت است که از          از  . گیرد  می  جتماعی مورد استفاده قرار   ی و ا  یجراراهکار ا   

  . نگردد) 6 ی های اخالقی در ضمیمه دستورالعمل (ناتوانیشود که موجب خدشه دار شدن منافع افراد دارای 
  ی رغـم بهتـرین تمهیـدات   بنـدی علـ   کار رفته در طبقـه    ه  دهد که اصطالحات ب     می    تشخیص WHO ویژه،    به      
این موضوع، در ابتدای فرایند تصمیم گرفته شد تا   در پاسخ به. کار رونده بننگ توانند به صورت برچسب یا داغ  می
 برای نامگذاری یک جـزء  disability ی   به لحاظ مضامین تبعیض آمیز طرد گردیده و از کلمه          handicap ی  واژه

افرادی که درجاتی از     به اطالقهر حال، موضوع    ه  ب. کار رود ه  الح کلی و چتری ب    استفاده نگردد بلکه به عنوان اصط     
 برای نشان دادن ”disability“ از اصطالح ICF. ماند می  جای نمایند بر می  محدودیت یا مانع عملکردی را تجربه

بنـا بـه دالیـل    . نمایـد  مـی   ها اسـتفاده  پدیده چند بعدی حاصل از تعامل بین افراد و محیط فیزیکی و اجتماعی آن     
این نظر، اقـدام      از  . هندد می  را ترجیح » ناتوانافراد  «که برخی دیگر      در حالی  ،»ناتوانیافراد دارای   « مختلف برخی   

 بـر دیگـری تـرجیح        را کداً یکی موتواند     نمی ICF وجود ندارد و     WHOها توسط      آن زخاصی برای انتخاب یکی ا    
  . انتخاب نمایند مندند  که افراد حق دارند آنچه را که عالقهنماید می   تاکیدWHOدر عوض . دهد
بندی خصوصیات سالمتی افـراد    طبقه. گردد  بندی افراد محسوب نمی      ابداً یک طبقه   ICFحائز تاکید است که           

ای اسـت     تعامل خصوصیات سالمت و عوامل زمینـه      . باشد  می   های زندگی فردی و آثار محیطی آن        در متن موقعیت  
یـا    های فعالیـت،    ها، محدودیت    تنزل یابند، یا برحسب آسیب     بایست  مین این روی افراد      از  . نماید  می   ایجاد   ناتوانی که

بنـدی از     ، طبقـه  » ذهنـی  ی  خود عقب مانده   «اطالقبه عنوان نمونه، بجای     . موانع مشارکت مورد خطاب قرار گیرند     
 افـراد بـا اصـطالحات    اطـالق  با اجتنـاب نمـودن از        ICF. دنماین  می  استفاده» فرد دارای مشکل یادگیری   «عبارت  

  . نماید می  این خواسته را تأمین  ، با استفاده از زبان خنثی و عینیناتوانیمربوط به شرایط سالمت یا 
روند تـا     می   کاره   به طریق خنثی ب    ICFها در     بندی   طبقه  های ساختاری مشروع به افراد،       برچسب اطالقبرای        
. بـه همـراه دارد  » اقدامات سالمتی اصـطالحات «این اقدام مشکل   . نام و مضامین نامناسب پرهیز گردداقیر، ب از تح 
کار رفتـه  ه های منفی شرایط سالمت فرد و چگونگی واکنش سایر افراد نسبت به آن مستقل از اصطالحات ب                 نگرش

هـای سـایر افـراد و      نگـرش ی لکه عمدتاً مسئلهاین موضوع نه تنها مشکل زبان است ب   .باشد  می  برای تعریف شرایط  
  بنـدی   طبقـه  چه که مورد نیاز است محتوی و کـاربرد صـحیح اصـطالحات و              آن. باشد  می   ناتوانیاجتماع نسبت به    

  . باشد می
      WHO    تقویـت شـوند نـه       ناتوانیبندی و ارزیابی افراد دارای        نماید تا از طریق طبقه      می   به طور مستمر تالش 
  . از حق خود محروم شده یا مورد تبعیض قرار گیرندمردم  آنکه

به عنوان پژوهـشگر،    . ها مشارکت نمایند     در تمام بخش   ICF ی   خود در کار برد و توسعه      ناتوانامید است که افراد     
اهنـد   مساعدت خوICFبندی  طبقهی  پروتکل و ابزارها در زمینه  ی  در توسعه  ناتوان   کننده راهکار، افراد   مدیر و ارائه  

ایـن     .گیـرد   مـی    همچنین به عنوان ابزار قدرتمند بالقوه برای دفاع مبتنی بر شهادت مورد استفاده قرار              ICF. نمود
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 بایـست   مـی    ها  باشد مانند شرایط سالمت یا آسیب       می   میزان زیاد نتیجه موانع محیطی       به ناتوانینکته راهکاری که    
  . قرار گیرددر دستور کار پژوهش و اسناد معتبر و مطمئن 

توانـد بـا    مـی  نـاتوانی حمایـت از  . گـردد  مـی   در جهانناتوانین اقدام موجب تغییرات واقعی برای افراد دارای        ای       
باشد که سطح مشارکت  می  ی نمودن مداخالتیی شناسا،که هدف از حمایت ییجا از آن. ا یابدق ارتICFاستفاده از 

یا  آ کمک نماید کهناتوانیعمده » مشکل«ی جایگاه یتواند با شناسا می  ICF، دهد می   را افزایشناتوانیافراد دارای 
. باشـد  مـی    یا ترکیبـی از عوامـل   مشکل در محیط از طریق مانع یا فقدان تسهیل کننده، ظرفیت محدود خود فرد،             

ح مـشارکت تحـت     ها بـر سـط      تواند به تناسب مورد هدف قرار گرفته و آثار آن           می  بندی، مداخالت   این طبقه    توسط
این طریق دستیابی به اهداف عینی و مبتنی بر شهادت تحقق یافته و اهداف کلـی                  از  .  قرار گیرند  شنظارت و سنج  

  .  خواهد یافت اق ارتناتوانیحمایت از افراد دارای 
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   ٦ ي ضميمه
  ICFهاي اخالقي براي كار برد  دستورالعمل

بندی نظیـر     یم که ساختار طبقه   یست دقت نما   ا الزم. تفاده قرار گیرد  تواند منسوخ یا مورد سوء اس       می  ر ابزار علمی  ه
ICF        بیـان گردیـد، فراینـد       5 ی  طـور کـه در ضـمیمه       همان. بار باشد   به طرقی استفاده نگردد که برای افراد زیان 

ها موجـب     ناطالعات آ . ها را از ابتدا مشمول نموده است        های مدافع آن     و سازمان  ناتوانی افراد دارای    ICFبازنگری  
هـای   ایـن ضـمیمه برخـی از دسـتورالعمل           . گردیده است  ICFتغییرات بنیادی در اصطالحات، محتوی و ساختار        

هـا    ای از دسـتورالعمل     بـدیهی اسـت کـه هـیچ مجموعـه         .  در نظر گرفته است    ICF اخالقی   دبنیادی را برای کاربر   
ایـن     .نمایـد   ی   دیگر را پیش بینی نموده یا پیشگیر       بندی یا ابزار علمی     تواند تمام اشکال کاربرد غلط یک طبقه        نمی

 به طرقـی کـه بـرای افـراد          ICFامید است توجه نمودن به مقررات ذیل خطر کاربرد          . باشد  سند نیز مستثنی نمی   
  . کاهش دهد راباشند می  بار آمیز و زیان دارای معلولیت توهین

  
  احترام راز داري 

1- ICF   های ذاتی و خود  اده گردد که موجب احترام گذاری به ارزش همواره به طریقی استفبایست می
  . مختاری افراد گردد

2- ICF قـرار    مورد اسـتفاده   ناتوانی برای به نام نمودن یا برچسب زدن افراد از طریق اتالق نوع              بایست  مین
  . گیرد

 سـطح   همواره با دانش، همکاری و رضـایت کامـل افـرادی کـه    بایست می ICF های بالینی،  در مجموعه -3
  . شود مورد استفاده قرار گیرد می  بندی عملکردشان طبقه

 به عنوان اطالعات فردی در نظر گرفته شده و منطبق بـا             بایست  می   ICFشده توسط    اطالعات کدگذاری  -4
  . ها رفتار گردد قوانین متشکل راز داری متناسب با داده

  
  ICFكاربرد باليني 

 را به فرد یا وکیـل وی شـرح داده و در           ICF هدف کار برد     ستبای  می   متخصص بالینی   در صورت امکان،   -5
  . بندی نمودن سطوح عملکرد فرد توضیح دهد  برای طبقهICFمورد مناسبت کاربرد 

 فرصـت   بایست  می   )یا وکیل وی  (بندی شود     در صورت امکان، فردی که قرار است سطح عملکردش طبقه          -6
را  بندی و ارزشیابی تخصیص یافته تبادل نظر نموده یا آن  ویژه راجع به تناسب طبقه  و به مشارکت داشته

  . ید نمایدیتا
 هر دو مورد یعنی شرایط سالمت فرد        ی  شود ممکن است  نتیجه      می   بندی  که نقصی که طبقه    ییجا از آن  -7

 به طور کلـی     بایست  می   ICFاین روی      باشد از    ،کند  می  و متن فیزیکی و اجتماعی که فرد در آن زندگی         
  .  استفاده قرار گیردمورد
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  ICFكاربرد اجتماعي اطالعات 
  یا همکاری افـراد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد تـا امکـان ارتقـا           ب  در حد امکان،   بایست  می   ICFاطالعات   -8

  . ها و کنترل روی زندگیشان وجود داشته باشد گزینه
 ارتقا و حمایت ییاو که ج راهکار اجتماعی و تغییر راهکاریی  در جهت توسعهبایست میICF اطالعات  -9

  . باشد مورد استفاده قرار گیرد می  از مشارکت افراد
10- ICF       ،به منظور انکار حقوق نهـادی یـا محـدود نمـودن             بایست  مین   و تمام اطالعات مشتق از کاربرد آن 

  . ها برای نیل به مزایای خود در نظر گرفته شود های مشروع افراد و گروه شایستگی
  . شوند ممکن است به طرق متجدد مختلف باشد می  بندی  طبقهICFر افرادی که باهم د -11
 بایـست   مـی    بدنبال همگنی بیش از حد و انتظار باشـند و          بایست  مین ICFهای    بندی  قوانین و مقررات طبقه         

  . باشند می  ای نهاشود افراد جداگ می  ها سنجیده توجه نمایند که کسانی که سطح عملکرد آن
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   ٧ ي ضميمه
   بازنگري فراينداي از  خالصه
   ICF ي توسعه

تـری    در عرض چند ماه اقدامات جـامع      . آمدهای بیماری ارائه نمود        طرح مقدماتی مربوط به پی     WHO،  1972در  
هـا یعنـی    هـا و اهمیـت آن   تمـایزاتی بـین آسـیب   : پیشنهاداتی در مورد دو اصل مهم ارائه گردیـد       . پیشنهاد گردید 

ـ     ها یا محورهای داده      اجتماعی در نظر گرفته شد و جنبه       آمدهای عملکردی و    پی هـای   طـور مجـزا در زمینـه   ه  هـا ب
هـای متمـایز، گـر چـه          بنـدی   این اقدام مشتمل بر تعدادی طبقـه         از نظر ماهیت،  . بندی شدند   ارقامی مختلف طبقه  

) شناسی، غیـره     آسیب شناسی، تشریح و    سبب( که در آن محورهای متعدد       ICDهای    این اقدام با سنت      .موازی بود 
ایـن    امکـان جـذب   . نمایـد   مـی   شدند مقابلـه    می   واحد ارقام تلفیق   ی  به شکل ساختار سلسله مراتب فقط در زمینه       

زمـان، تمهیـدات     طور هم ه  ب. تف مورد تفحص قرار گر    ICDپیشنهادات در طرحی سازگار با اصول بنیادی ساختار         
ـ     .مدهای بیماری انجام شـد پیاار بردی برای مقدماتی به منظور ساختاری نمودن اصطالحات ک  ه ایـن پیـشنهادات ب

  .ق خاص در توانبخشی مشاوره گردیدیهای دارای عال  ویژه با گروه  به گردش درآمد و به1973طور غیر رسمی در 
.  یافـت آمده و تبادل نظر ادامه  به گردش در1974ها در  ماندگی ها و عقب  ای برای آسیب   نهابندهای جداگ  طبقه      

المللـی   طرح مورد نظر جهت مالحظه به همـایش بـین  . های قطعی ارائه گردید   هم متصل گردید و طرح    ه  نظریات ب 
بنـدی،   بـا مالحظـه طبقـه   .  تـسلیم گردیـد  1975هـا در اکتبـر    المللی بیماری بندی بین برای نهمین بازنگری طبقه 

، بیست و نهمین مجمع جهـانی   1976ه سال   م ماه   در. را با اهداف آزمایشی پیشنهاد نمود      همایش مذکور چاپ آن   
  را اتخاذ نموده که بر مبنای آن چاپ آن      WHA 35/29 ی  سالمت پیشنهاد مزبور را مورد توجه قرار داده و مصوبه         

المللـی    بندی بین   ها و بخش الینفک طبقه      ماندگی  ها و عقب    بندی آسیب   را، با اهداف آزمایشی به عنوان متمم طبقه       
 بـا   1993در سـال    .  چـاپ گردیـد    1980 در سـال     ICF ی  در نتیجه اولـین نـسخه     . ید قرار داد  یورد تا ها م   بیماری
  . اضافی تجدید چاپ شدی مقدمه
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   ICIDH در بازنگري ي هاي اوليه گام
  :  به شرح ذیل بودندICIDH-2اهداف .  آغاز گرددICIDH، تصمیم گرفته شد فرایند بازنگری 1993در 

ها و مـوازین خـدمات سـالمت مختلـف را تـأمین          نیاز کشورها، بخش   دد مورد  اهداف متج  بایست  می  •
   .نماید

مـدهای شـرایط    ا به حد کافی ساده بوده تا بـرای کـاربران دارای تفـسیر بـا معنـایی از پی                   بایست  می  •
   .سالمت باشد

کننده نیازهـای خـدمات سـالمت و پاسـخگوی           یعنی شناسایی     از نظر عملی مفید باشند،     بایست  می  •
  .باشد) به عنوان نمونه، پیشگیری، توانبخشی، اقدامات اجتماعی(های اقدامات به موقع  برنامه

مدهای شرایط سالمت نظیر فرایند معلولیت باشـد        ا فرایندهای دخیل در پی    ی   در برگیرنده  بایست  می  •
نـی فـراهم    که امکان ارزیابی، گزارش و پاسـخ عی        طوریه   ب  بپردازد ها یا اختالالت    بیماریبه  و صرفاً   

   .گردد
هـا    قابـل ترجمـه، قابـل کـاربرد در فرهنـگ          ( نسبت به تغییرات فرهنگـی حـساس باشـد           بایست  می  •

  .)ساختارهای خدمات سالمت مختلف باشد(
  .  قابل کاربرد باشدWHOهای هم خانواده  بندی  به عنوان متمم طبقهبایست می  •

 و حـسی بـه مرکـز        یهای زیـان، گفتـار      ها و جنبه    آسیب پیشنهادات در مورد بخش      ی   ارائه ی  در اصل، وظیفه        
 بنـدی و  ی حرکتی طبقـه یهای معلولیت و جابجا     مرکز همکاری آلمان بازنگری جنبه    . همکاری فرانسه واگذار گردید   

مضافاً بر  . ماندگی را به عهده گرفتند       مرکز همکاری آمریکای شمالی پیشنهاداتی در بخش عقب         و سازی متون  آماده
. هـای سـالمت ذهنـی و امـور کودکـان ارائـه نمودنـد                روی کار دیگر به ترتیب پیشنهاداتی در مورد جنبه        آن، دو نی  

 حاصل گردیده و پیش نـویس آلفـا از طریـق تلفیـق      1996 در ژنو سال     ICIDH -2پیشرفت در اجالس بازنگری     
  . پیشنهادات مختلف و آزمون مقدماتی ارائه گردید

 ی ه شد که هر یک از مراکز همکاری و نیروهای کار ضمن ترک وظایف محولـه      تصمیم گرفت  1996در اجالس         
نویس آلفا بین مراکـز همکـاری و         ، پیش 1997 تا فوریه    1996از ماه مه    . قبلی صرفاً به پیش نویس مذکور بپردازند      

 همچنـین . آوری شـدند     جمـع  WHO در سـتاد مرکـزی       ها و پیـشنهاد   هـا   همد و نظریـ   آنیروهای کار به گردش در    
آوری   مـرتبط بـا بـازنگری منتـشر و جهـت سـهولت در جمـع             ی  های بنیادی و موضوعات عمده      فهرستی از پرسش  

  .  به گردش درآمدها هنظری
  

     بازنگري مورد مالحظه قرار گرفتندفرايندعناوين ذيل در خالل 
. ی باشـند  بـاق بایـست  مـی    اند و ماندگی مفید بوده بندی سه سطحی یعنی آسیب، معلولیت و عقب    طبقه •

تـر پیـشنهادات در        در نظر گرفته شود، گرچـه بـیش        بایست  می  ای یا محیطی    سازی عوامل زمینه   شامل
  . باشند می   نظری و آزمون تجربیی  توسعهی مرحله

برخی از نقدها در .  تبادل نظر بوده استی ها موضوع عمده  و روابط کافی بین آن    I،D،Hروابط بینابین    •
سـویه از آسـیب بـه         به فقدان تغییـرات زمـانی و جریـان یـک           1980 ی  خه، نس ICIDHالگوی علتی   

  . ای را پیشنهاد نموده است های نگاره یی بازنما،فرایند بازنگری. اند ماندگی اشاره نموده معلولیت تا عقب
 رسد بـازنگری  می  نظره سازی برای کاربرد ضروری ب     ساده. باشد  می   سخت 1980 سال   ICIDHکاربرد   •
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  . سازی متمایل گردد  با الحاق تفضیل در جهت سادهی  در مقایسهبایست می 
 فراینـد عقـب     ی  این عوامل، که عوامل عمـده        ):عوامل محیطی بیرونی و عوامل فردی درونی      (ای    زمینه •

ـ  بایـست   می  )باشد  می   متصور 1980 ی  ، نسخه ICIDHطور که در     همان(باشند    می  ماندگی عنـوان  ه   ب
که عوامل اجتمـاعی و فیزیکـی        ییجا  از آن   هر حال، ه  ب. عه یابند س تو ICIDHهای اضافی درون      طرح

باشـند    مـی    فرهنـگ   بـر  ماندگی قویاً مبتنـی    ها نسبت به آسیب، معلولیت و عقب        در محیط و روابط آن    
های عوامل محیطی در  بندی  طبقه ا وجود آن،ب.  محسوب شوندICIDHای در    نها بعد جداگ  بایست  مین

  . ها در سطح ملی ممکن است مفید واقع شوند حل  راهی ی ملی و در توسعهها تحلیل موقعیت
  .  پیشرفت در دانش ساز و کارهای بیولوژیکی پایه را بازتاب دهندبایست می   ها آسیب •
 .  هدف عمده باشندبایست می  قابلیت کاربرد فرهنگی و عمومیت •
  .  فرایند بازنگری باشدی مده همچنین هدف عبایست می    آموزش و مواد قابل عرضهی توسعه •

  
  ٢-ICIDH  ٢– و بتا ١–هاي بتا  پيش نويس
  . را تلفیـق نمـود     ی  های اولیـه    آوری شده در سال      ارائه گردید که پیشنهادات جمع     1-، پیش بتا  1997در ماه مارس    

جالس، پس از تلفیق تصمیمات ا    .  تسلیم گردید  ICIDH به اجالس بازنگری     1997نویس در آوریل سال      این پیش 
هـا و     بـر مبنـای تمـام داده      .  ارائه گردید  1997 به منظور آزمایش در ماه ژوئن سال         ICIDH-2،  1-نویس بتا   پیش

 سـال   ل بین ژانویـه و آوریـ      2-، پیش نویس بتا   1-آوری شده به عنوان بخشی از آزمایش بتا         های جمع دسایر بازخور 
 در لندن ارائه و مـورد       ICIDH-2س سالیانه    در اجال  1999 سال   لنویس حاصل در آوری    پیش.  نگاشته شد  1999

 چـاپ و منتـشر   1999 سـال    در ژوئیـه 2-پس از تلفیق تصمیمات اجالس، پیش نویس بتـا  . تبادل نظر قرار گرفت   
  . گردید
  

   دانيمي  يها آزمايش
  از 2نـویس بتـا      هـای پـیش      و آزمایش  1998بر  م تا دسا  1997 از ژوئن    1–پیش نویس بتا    دانی  می  های  آزمایش

  . در جریان بودند2000 تا سپتامبر سال 1999ژوئیه 
ی نظیر یها  با موازین مختلف از جمله بخش     WHOهای گسترده کشورهای عضو       ای، مشارکت   های زمینه   آزمون

کاربرد (بندی شرایط سالمتی      ، طبقه رهای درگی    خدمات سالمتی، تأمین اجتماعی، کار، آموزش و سایر گروه         ی  بیمه
 را  ISCED) –آمـوزش   ی  المللـ   بندی استاندارد بین    بندی پرستاران و طبقه     ها، طبقه   لمللی بیماری ا  بندی بین   طبقه

  ای موجـب   ی تمهیـدات زمینـه    جرایـ هدف عبارت بود از نیل به توافق گروهی، از طریق تعاریف آشـکار ا             . برانگیخت
  . یدد، به روز در آوردن و آزمایش گردرایجاد فرایند مستمر توسعه، مشاوره، بازخو

  : هدایت گردید2- و بتا1-ای بتا های زمینه مطالعات ذیل به عنوان بخشی از آزمایش
 ؛ترجمه و ارزشیابی زبان شناختی •
 ؛ارزشیابی موارد •
 ؛های گروهی و افراد ها از طریق گردهمایی ی به پرسشیپاسخگو •
 ؛ها و افراد  از سازماندبازخور •
 ؛ها ینهزآزمون گ •
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 ؛)خالصه زندگی یا مورد(رزشیابی موارد قابلیت انجام و اطمینان در ا •
  ؛)های متمرکز به عنوان نمونه مطالعات گروه(سایر موارد  •

 کارشـناس درگیـر   1800 کـشور و 50بـیش از  . میـان فرهنگـی و چنـد بخـشی متمرکـز گردیـد            آزمون روی امور  
  . گردند می  طور جداگانه گزارشه ای شده که ب زمینه های آزمون
  

   ٢-ICIDHي ييش نها پي پيش نويس مرحله
بنـدی     کارشناسان سنجش و طبقـه     ی   و مشاوره با مراکز تشریک مساعی و کمیته        2–های آزمون بتا      بر مبنای داده  

WHOیی پیش نهای ، نسخه ICIDH-2  نویس  این پیش  .نویس تهیه گردید صورت پیشه  ب2000در اکتبر سال
 ICIDH-2ی  ینهـا   پـیش  ی  ب پیـشنهادات، نـسخه    قـ متعا.  به اجالس بازنگری ارائـه گردیـد       2000بر سال   مدر نوا 

مطابق برنامه  ICIDH-2 یی نها ی نسخه.  تسلیم گردید WHOی  یاجر به هیئت ا   2001در ژانویه   ) 2000برمدسا(
   .گرفت توسط پنجاه و چهارمین مجتمع سالمت جهانی مورد مالحظه قرار 2001بندی شده در ماه مه سال  زمان
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   ٨ ي ضميمه
   ICFهاي آتي براي  لدستورالعم

ی اجـرا گیـری     تواند به عنـوان انـدازه       می  میزانی که   دارد  نیاز میزان متشابهی به استفاده عملی آن        به ICFکاربرد  
ـ        کاربرد ی  مدهای مشتری، درجه  ا بر پی   های مبتنی   خدمات سالمت از طریق شاخص     ه میان فرهنگی خدمت نماید ب

 تأمین  ریزی و پژوهش ی نمودن نیازها و منابع مورد نیاز برنامه ی برای شناسا  المللی   بین های  هکه امکان مقایس   طوری
مثبت جهـت   در تاثیر درونی    ،  ممکن است  کاربرد آن  هر حال ه  ب. باشد   یک ابزار راهکاری مستقیم نمی     ICF. گردد

 ی المت، توسعه سهایهای راهکاری از طریق تأمین اطالعات به منظور کمک به نهادینه نمودن راهکار گیری تصمیم
  .  افراد و حمایت از مبارزه بر علیه تبعیض مبتنی بر معلولیت مفید واقع گرددی های مساوی برای همه فرصت
  
  ICFهاي  نسخه

  . ه خواهد شدئها و نسخ متعدد ارا  در قالبICFاز نقطه نظر نیازهای مختلف انواع کاربران، 
  

  جلد اصلي 
شود تا نیازهای کاربران مختلف برای سطوح تفضیلی متنوع  می  سخه ارائه در دو ن ICFهای آن در      دو بخش و جزء   

  .تأمین گردد
همچنـین  . دهـد   مـی    بندی ارائه    در سطح طبقه   یی قلمرو ،باشد که برای هر جزء      می  )عنصر(اولین نسخه کوتاه          

  . گردند می ه ئ نیز اراها ها و غیر شامل این اصطالحات، شامل سازی  تعاریف
 طبقه در هر جـزء  9999بندی را تأمین نموده و  باشد که تمام سطوح طبقه می  )مفصل( کامل  ی  دومین نسخه       
تواند در صورت نیـاز   می   کاملی طبقات نسخه. اند کار برده شدهه ها ب هر روی تعداد کمتری از آنه  نماید، ب   می  ارائه

  . گردد بندی   کوتاه جمعی به خالصه اطالعات به شکل نسخه
  

  هاي خاص مطابقت
بـه عنـوان نمونـه      (های مختلف بالینی بـستگی دارد          در زمینه  ICFاین نسخ به کار برد         :نسخ کاربرد بالینی  ) الف(

ـ ،ها بر پایه جلد اصلی برای کدگذاری و اصطالحات قرار دارند     آن). کاردرمانی کننـده اطالعـات    هـر روی، تـأمین  ه  ب
بـه  (توانند برای موازین خاص مرتب شوند  می  بی و تفسیرهای بالینی همچنینهای ارزیا   تر نظیر دستورالعمل    مفصل

  ). عنوان نمونه توانبخشی، سالمت ذهنی
این نسخ پاسخگوی بـه نیازهـای خـاص پـژوهش خواهـد بـود و                  به طریق مشابه با نسخ بالینی       :  پژوهش  نسخ) ب(

  .تعاریف دقیق و کلی برای ارزیابی شرایط تأمین خواهند نمود
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  كارآينده
 و مراکز همکاری درحال رهبری کارهای WHO، حائز توجه است که ICF با مالحظه موارد کاربرد و نیازها  برای

  .باشند می اضافی جهت رفع پاسخگویی به آن نیازها 
ICF            هدف آن کسب اطالعات بهتـر در      . باشد  می   متعلق به تمام کاربران است و تنها ابزار پذیرفته شده بین المللی 

 از طریق جوامع ICFبرای شناخت . باشد  می ی بین المللی مورد پدیده و عملکرد معلولیت و نیل به توافق گسترده   
دارد تا بتوانـد قابـل اسـتفاده کـاربر بـوده و بـا                  می   تمام تالش خود را معطوف     WHOمختلف ملی و بین المللی،      

هـای    دسـتورالعمل .  سازگاری داشته باشـد    (ISO)مللی  فرایندهای استاندارد نمودن نظیر سازمان استاندارد بین ال       
  : تواند به صورت ذیل تلخیص گردد  می ICF ممکن آتی برای توسعه و کاربرد 

 های اطالعاتی ملی ی بانک   در سطح کشور برای توسعهICFی کاربرد  توسعه •
 های بین المللی های بین المللی و چارچوبی برای مقایسه ایجاد پایگاه داده •
 های اجتماعییها برای شایستگی در مزایا و مستمر ت الگوریتمشناخ •
به عنوان نمونه معلولیت نوع سوم به لحاظ شرایط سـالمت       (مطالعه معلولیت و عملکرد اعضای خانواده        •

 )سایر افراد با اهمیت
 ی جزء عوامل فردی توسعه •
 ها به منظور پژوهش بندی ی تعاریف دقیق عملیاتی طبقه توسعه •
 زارهای ارزیابی برای شناخت و سنجشی اب توسعه •

• 
تأمین کاربردهای عملی از طریق رایانه و اشکال گزارش موردی

 
 ایجاد اتصاالتی با شرایط مفاهیم زندگی و سنجش ذهنی بهزیستی  •
 پژوهش در درمان و اقدامات به موقع •
 کاربرد پیشبردی در مطالعات علمی برای مقایسه بین شرایط سالمت مختلف •
 ICFد آموزشی در کاربرد  ی موا توسعه •
  در سطح جهانICFایجاد مراکز آموزش و مراجعه    •
تر در عوامل محیطی به منظور تأمین تفصیالت الزم بـرای کـاربرد در تفـسیر دو محـیط                     پژوهش بیش  •

  استاندارد و جاری
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  ٩فصل 
آرمـاني و   هاي  اطالع رسـاني سـالمتي            براي ساختارها يا پژوهش     ICFهاي پيشنهادي   ملزومات داده 

  كميته 
  عملكردها و  
  بندي يا طبقات چارچوب طبقه  كد فصل           ساختارهاي بدن

  بینایی و عملکردهای مربوط  b210b-220  2  بینایی

  شنوایی و عملکردهای دهلیزی  b230 b-240  2  شنوایی

  صدا و عملکردهای گفتار  b310 b-340  3  گفتار

  گوارشعملکردهای دستگاه   b510 b-535  5  گوارش

  عملکردهای ادراری  b610 b-630  6  دفع مواد زائد بدن

  عملکردهای تناسلی و تولید مثل  b640 b-670  6  باروری

  سالمت تناسلی و تولید مثل  b 640  6  فعالیت جنسی

  پوست و ساختارهای مربوط  b810 b-830  8  پوست و بد شکلی

  عملکردهای دستگاه تنفسی  b440 b-460  4  تنفس
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  عملکردها و          
 بندی یا طبقات  چارچوب طبقه             ساختارهای بدن         فصل                کد                       

  درد  b 280  2  )1(درد
  عملکردهای ذهنی خاص  b152 b-180  1  )1(عاطفه
  عملکردهای ذهنی کلی  b 134  1  خواب

  عملکردهای ذهنی کلی  130b  1  انرژی و سرزندگی

توجه، حافظه و عملکردهای شناختی   140bوb 144و164b  1  شناخت
  سطوح باالتر

        
 و ها فعاليت

  مشاركت
      

  ارتباطات دریافت و ارسال  d 310d -345  3  ارتباطات
  راه رفتن و حرکت کردن  d 450d -465  4  )1(تحرک
  جابجا اشیا حمل کردن، حرکت دادن و  d 430d -445  4  مهارت

  مراقبت فردی  d 510d -570  5  )1(مراقبت فردی
ی ها فعالیت

 ی ی عمدهها زندگی خانوادگی، زمینه    8 و 6  معمول
  زندگی

  روابط بین فردی ویژه  d 730d -770  7  روابط بین فردی
  زندگی گروهی، اجتماعی و مدنی  d 910d -930  9  عملکرد اجتماعی

  .موارد انتخاب شده حداقل برای یک لیستـ 1
            
  
 


