
 

 بسمه تعالي

دانشكذه پيرا پسشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پسشكي و خذمات بهذاشتي درماني   

 گروه فناوری اطالعات سالمت

فٌاٍری اعالػاذ داًؾجَياى کارؽٌاعی :  مخاطبان          ّای تاسخزداخر در ًظام عالهر تیوِ ٍ ًظام :درس عنوان

 اٍلًین عال زمان ارائه درس:       ًذارد  : پيش نياز )تئًری( 2تعذاد واحذ:         (خٌجنززم ) عالهر

 دکسز هحوذیمذرس:      6: کالس              8:15 -10:15 : ساعت     ؽٌثِ عِروز:           1398-1397

ّای تاسخزداخر  ّای تیوِ )ايزاى ٍ عايز کؾَرّا(، ًظام داًؾجَياى تا زؼاريف، ؽزح اًَاع ًظام شرح مختصری از درس:

ّای  ًگز ٍ عیغسن تاسخزداخر ًظام زؼزفِ ّای خزداخر آيٌذُ ّای کذگذاری هززثظ تا ًظام چٌیي عیغسنّو ،ٍ خزداخر

ّا در عیغسن تْذاؽر  ّای هززثظ تا ايي ًظام ّا ٍ کذگذاری خذهاذ تْذاؽسی درهاًی در ايزاى آؽٌا تاؽٌذ ٍ هذيزير دادُ

 ٍ درهاى کؾَر را اًجام دٌّذ.

ّای ارائِ کٌٌذُ خذهاذ  زؼاريف هززثظ، ؽزح اًَاع هَعغاذ تیوِ، ؽزح اًَاع عیغسنزاريخچِ، آؽٌايی تا  هذف کلي:

ًگز، ًظام  ّای خزداخر آيٌذُ ٍ گذؽسِ ، اًَاع عیغسنّای تاسخزداخر ٍ هؼاية ٍ هشايای آًْا تْذاؽسی درهاًی، اًَاع عیغسن

  ًظام تْذاؽر ٍ درهاى ايزاى ّای ّای هززثظ زؾخیقی ٍ ًظام خزداخر تز اعاط زؼزفِ خزداخر تز هثٌای گزٍُ

 اهذاف رفتاری)اهذاف ويژه عيني(:

 خظ اس ازوام تزًاهِ داًؾجَ تايذ لادر تاؽذ تِ عَر فحیحی:

 زاريخچِ، زؼاريف ٍ کارتزد تیوِ در ايزاى ٍ جْاى را ؽزح دّذ .1

 گشار ٍ ٍظايف آًْا را ؽزح دّذ گز، تیوِ تیوِ، تیوِ .2

 تیوِ اس ًظز السقادی را تیاى کٌذای ٍ اّویر  اًَاع تیوِ ٍ هَعغاذ تیوِ .3

 ّای ارائِ کٌٌذُ خذهاذ تْذاؽسی درهاًی در جْاى را ؽزح دّذ اًَاع عیغسن .4

 اًَاع هَعغاذ تیوِ در ايزاى را ؽزح دّذ .5

 اًَاع خاؿ تیوِ را تیاى کٌذ  .6

 اًَاع ًظام خزداخر را ؽزح دّذ .7

 ّای تاسخزداخر را تیاى کٌذ  اًَاع ًظام .8
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ّای هززثظ تا آًْا ٍ ّوچٌیي ارزثاط خزًٍذُ خشؽکی تیوار تا اعٌاد  ٍ عاسهاى ّای فَرذ حغاب اًَاع فزم .9

 خشؽکی را تیاى کٌذ 

 را ؽزح دّذ  MDCّای هززثظ زؾخیقی ، عاخسار آى ٍ ردDRGsُّای هززثظ زؾخیقی ًظام گزٍُ .10

 را تیاى کٌذ  DRGs  ،Grouper  ٍCase Mixهحاعثِ ّشيٌِ در ًظام  .11

ّا ٍ کذّای زؼذيلی  ٍ آيیي ًاهِ ای( )الفثايی ٍ ؽوارُ م تْذاؽر ٍ درهاى ايزاىّای ًظا عاخسار کساب زؼزفِ .12

 جزاحی را ؽزح دّذ

 ٍ کذّای زؼذيلی تیَْؽی را ؽزح دّذ  ًاهِ آيیي .13

 ّای آًْا را ّوزاُ تا زوزيي ػولی ؽزح دّذ (، کذّا ٍ دعسَرالؼول5زا  1عاخسار تخؼ جزاحی )فقل  .14

 ّای آًْا را ّوزاُ تا زوزيي ػولی ؽزح دّذ ذّا ٍ دعسَرالؼول(، ک10يک زا  6عاخسار تخؼ جزاحی ) .15

 ّای آًْا را ّوزاُ تا زوزيي ػولی ؽزح دّذ (، کذّا ٍ دعسَرالؼول14يک زا  11عاخسار تخؼ جزاحی ) .16

 ّای اًَاع زخر را تیاى کٌذ عاخسار تخؼ خذهاذ غیزجزاحی ٍ زؼزفِ .17

 اَداف اختصبصی:

 ريد میدر پبیبن َر ديرٌ از داوشجً اوتظبر 

 زاريخچِ، زؼاريف ٍ کارتزد تیوِ در ايزاى ٍ جْاى را ؽزح دّذ .1

a)  زؼاريف هززثظ تا تیوِ را تیاى کٌذ 

b)  زاريخچِ تیوِ در ايزاى ٍ جْاى را ؽزح دّذ 

c)  کارتزد تیوِ در ايزاى ٍ جْاى را تیاى کٌذ 

 گشار ٍ ٍظايف آًْا را ؽزح دّذ گز، تیوِ تیوِ، تیوِ .2

a) ِا زَضیح دّذگشار ر گز ٍ تیوِ تیوِ، تیو 

b) حك تیوِ، خغارذ، هَضَع تیوِ ٍ فزاًؾیش را ؽزح دّذ 

c) ّای اعالػازی را تیاى کٌذ  حك عزاًِ، عْن عاسهاى، تیوِ ؽذُ افلی، زثؼی ٍ ًحَُ ؽٌاعايی آًْا در عیغسن 

 ای ٍ اّویر تیوِ اس ًظز السقادی را تیاى کٌذ اًَاع تیوِ ٍ هَعغاذ تیوِ .3

a)  اًَاع تیوِ را ؽزح دّذ 

b) ای اجسواػی، زجاری، زؼاًٍی ٍ دٍلسی را ؽزح دّذ  یوِهَعغاذ ت 

c)  اّویر تیوِ اس ًظز السقادی را تیاى کٌذ 

 ّای ارائِ کٌٌذُ خذهاذ تْذاؽسی درهاًی در جْاى را ؽزح دّذ اًَاع عیغسن .4

a)  ًظام زؼاٍى ّوگاًی را ؽزح دّذ 

b) ًظام تیوِ تْذاؽسی را ؽزح دّذ 

c)  ًظام عة هلی را تیاى کٌذ 



 

 بسمه تعالي
 وِ در ايزاى را ؽزح دّذاًَاع هَعغاذ تی .5

a)  تیوِ زاهیي اجسواػی ٍ خذهاذ درهاًی را ؽزح دّذ 

b) تیوِ ًیزٍّای هغلح ٍ کویسِ اهذاد را تیاى کٌذ 

c) ِّای خقَفی ٍ اًَاع آى را در ايزاى تیاى کٌذ  تیو 

 اًَاع خاؿ تیوِ را تیاى کٌذ  .6

a) ّای کارذ عثش را ؽزح دّذ  عیغسن 

b)  تیوِ ازکايی ٍ اًزصِی را تیاى کٌذ 

c) وِ اػسثاری، ثالث ٍ ... را تیاى کٌذتی 

 اًَاع ًظام خزداخر را ؽزح دّذ .7

a) ّای خزداخر ثاتر ٍ هسغیز را ؽزح دّذ  ًظام 

b) ّای خزداخر عزاًِ، ًزخ ثاتر را تیاى کٌذ ًظام 

c) ای، زؾَيمی ٍ زکویلی را ؽزح دّذ  ّای خزداخر تَدجِ ًظام 

 ّای تاسخزداخر را تیاى کٌذ  اًَاع ًظام .8

a) هشايا ٍ هؼاية آى را ؽزح دّذ ًگز، ًگز ٍ آيٌذُ گذؽسِداخر ّای تاس خز ًظام 

b) ّای خزداخر  ًظامRBRVS, RUGs, AVGs, APC, ASC را ؽزح دّذ 

خزًٍذُ خشؽکی تیوار تا کذگذاری، ّای هززثظ تا آًْا ٍ ّوچٌیي ارزثاط  ّای فَرذ حغاب ٍ عاسهاى اًَاع فزم .9

 اعٌاد خشؽکی را تیاى کٌذ کغَراذ ٍ 

a) SNF, CMS, HIPAA  را ؽزح دّذ 

b) ّا  فزمUB04, UB92, HCFA1500  را ؽزح دّذ 

c) هغسٌذعاسی خزًٍذُ خشؽکی ٍ ارزثاط آى تا کذگذاری ٍ کغَراذ را ؽزح دّذ 

d) کذگذاری ٍ خغاّای کذگذاری هٌجز تِ کغَراذ را ؽزح دّذ 

 را ؽزح دّذ  MDCّای هززثظ زؾخیقی ، عاخسار آى ٍ ردDRGsُ ّای هززثظ زؾخیقی ًظام گزٍُ .10

a) سار عاخDRGs  را ؽزح دّذ 

b)  ًحَُ اًسخاب کذ اسICD  زؼییي کذ ٍDRGs را ؽزح دّذ 

c) ّای ًغثی کذ  ارسػDRGs ًحَُ زؼییي  آى را تیاى کٌذ ٍ 

d)  عاخسارMDC ّایDRGs  اًَاع آى را ؽزح دّذ ٍ 

 را تیاى کٌذ  DRGs  ،Grouper  ٍCase Mixهحاعثِ ّشيٌِ در ًظام  .11

a) ذ ًحَُ هحاعثِ ّشيٌِ تا اعسفادُ اس کDRGs را ؽزح دّذ 

b)  عاخسارGrouper فاکسَرّای آى را ؽزح دّذ ٍ 

c)  کارتزدCase Mix  ًحَُ هحاعثِ تَدجِ تا اعسفادُ اس ارسػ ًغثی در ٍCase Mix را ؽزح دّذ 
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ّا ٍ کذّای زؼذيلی جزاحی را  ای( ٍ آيیي ًاهِ ّای ًظام تْذاؽر ٍ درهاى ايزاى )الفثايی ٍ ؽوارُ عاخسار کساب زؼزفِ .12

 ذؽزح دّ

a) ُّای ًظام تْذاؽر ٍ درهاى ايزاى را ؽزح دّذ ای کساب زؼزفِ عاخسار فْزعر ؽوار 

b) ِّای ًظام تْذاؽر ٍ درهاى ايزاى را ؽزح دّذ عاخسار فْزعر الفثايی کساب زؼزف 

c) ّای جزاحی را ؽزح دّذ ًاهِ آيیي 

d)  کذّای زؼذيلی جزاحی را تیاى کٌذ 

 ًاهِ ٍ کذّای زؼذيلی تیَْؽی را ؽزح دّذ  آيیي .13

a) ّای تیَْؽی را ؽزح دّذ  ًاهِ آيیي 

b)  کذّای زؼذيلی تیَْؽی را تیاى کٌذ 

 ّای آًْا را ّوزاُ تا زوزيي ػولی ؽزح دّذ (، کذّا ٍ دعسَرالؼول5زا  1عاخسار تخؼ جزاحی )فقل  .14

a) ّا ٍ کذگذاری تزای عیغسن خَؽؾی ٍ ػضالًی اعکلسی را ؽزح دّذ عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

b) ّا ٍ کذگذاری تزای عیغسن زٌفغی ٍ للة ٍ ػزٍق را ؽزح دّذ الؼولعاخسار، کذّا، دعسَر 

c) ّا ٍ کذگذاری تزای خَى ٍ لٌف را ؽزح دّذ عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

 ّای آًْا را ّوزاُ تا زوزيي ػولی ؽزح دّذ (، کذّا ٍ دعسَرالؼول10يک زا  6عاخسار تخؼ جزاحی ) .15

a) ّا ٍ کذگذاری تزای عیغسن گَارػ ٍ ادراری را ؽزح دّذ عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

b) ّا ٍ کذگذاری تزای عیغسن زٌاعلی هذکز ٍ هًَث را ؽزح دّذ عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

c) ّای هاهايی ٍ سايواى را ؽزح دّذ ّا ٍ کذگذاری تزای هزالثر عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

 ّای آًْا را ّوزاُ تا زوزيي ػولی ؽزح دّذ لؼول(، کذّا ٍ دعسَرا14يک زا  11عاخسار تخؼ جزاحی ) .16

a) ّا ٍ کذگذاری تزای عیغسن ػقثی ٍ غذد درٍى ريش را ؽزح دّذ عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

b) ّا ٍ کذگذاری تزای عیغسن چؾن ٍ گَػ را ؽزح دّذ عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

 ّای اًَاع زخر را تیاى کٌذ عاخسار تخؼ خذهاذ غیزجزاحی ٍ زؼزفِ .17

a) را ؽزح دّذ زقَيزتزداری خشؽکی ٍ آسهايؾاذ زؾخیقی عثی یّا ٍ کذگذار اخسار، کذّا، دعسَرالؼولع 

b) را ؽزح دّذ خذهاذ داخلی یّا ٍ کذگذار عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

c) را ؽزح دّذ خذهاذ زلفٌی، ارسؽیاتی آًاليي ٍ خشؽکی لاًًَی یّا ٍ کذگذار عاخسار، کذّا، دعسَرالؼول 

d)  ،را ؽزح  ارسياتی ٍ هذيزير تزای تیواراى تغسزی )ٍيشير ٍ هؾاٍرُ( یّا ٍ کذگذار دعسَرالؼولعاخسار، کذّا

 دّذ

e) ِّای هزتَط تِ اًَاع زخر ٍ هحاعثِ ّشيٌِ آًْا را تیاى کٌذ زؼزف 
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 تا تْزُ گیزی اس ٍعايل کوک آهَسؽی  عخٌزاًی :های ارائه شيوه

 ٍ کاهدیَزز ّای الکسزًٍیکی زخققی ، کسابّای زخققی اعاليذ ، کساب: های آموزشي رسانه

 نشجو:اارزيابي د  

 ًوزُ 1ٍ حضَر فؼال در کالط:  یخزعؼ کالع 

  ًوزُ 2: ززم اىیهآسهَى 

  :ًوزُ 17آسهَى کسثی 

 مقررات کالس:

 تاؽذ یه اهیالش درط کالط در هَلغ تِ حضَر. 

 گزدد. یداًؾجَ زلم ثریهٌجز تِ ػذم هجَس ٍرٍد تِ کالط ٍ غ زیٍ زاخ تاؽذ یٍرٍد داًؾجَ خظ اس اعساد هجاس ًو 

 رفسار خَاّذ ؽذ. یًاهِ آهَسؽ يیاس حذ هجاس تا داًؾجَ هغاتك تا آئ ؼیت ثریدر فَرذ غ 

 اعر. یخاهَػ کزدى زلفي ّوزاُ در عَل کالط الشاه 

 گزدد یتِ داًؾجَ ارائِ ًو ذياعال اي. جشٍُ تاؽذ یهٌاتغ فمظ کساب ه 

 

                          دکتر علی محمدیوبم ي امضبی مدیر گريٌ:              دکتر علی محمدیوبم ي امضبی مدرس:  

 

 

 داوشکدٌ: EDOوبم ي امضبی مسئًل

 

 

 تبریخ تحًیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :



 

 بسمه تعالي
 

ّای خزداخر در ًظام عالهر تیوِ ٍ ًظام :ی و موضوعات جلسات درسزمان بنذ  

 عىبيیه تبریخ سبعتريز ي 

 

 

 

 

 ؽٌثِ عِ

14-16  

 ٍ جْاى زاىيدر ا وِیٍ کارتزد ت فيزؼار خچِ،يزار 03/07/1397

 آًْا  فيٍ ٍظا گشار وِیت گز، وِیت وِ،یت 10/07/1397

 یاس ًظز السقاد وِیت ریاّوٍ  یا وِیٍ هَعغاذ ت وِیاًَاع ت 17/07/1397

 در جْاى یدرهاً یارائِ کٌٌذُ خذهاذ تْذاؽس یّا غسنیاًَاع ع 24/07/1397

 زاىيدر ا وِیاًَاع هَعغاذ ت 01/08/1397

  وِیاًَاع خاؿ ت 15/08/1397

 اًَاع ًظام خزداخر  22/08/1397

 تاسخزداخر یّا اًَاع ًظام 29/08/1397

 يیهززثظ تا آًْا ٍ ّوچٌ یّا فَرذ حغاب ٍ عاسهاى یّا مًَاع فزا 06/09/1397

 یتا کغَراذ ٍ اعٌاد خشؽک واریت یخزًٍذُ خشؽک ،یارزثاط کذگذار

هززثظ  یّا ، عاخسار آى ٍ ردDRGsُ یقیهززثظ زؾخ یّا ًظام گزٍُ 13/09/1397

   MDCیقیزؾخ

 DRGs  ،Grouper  ٍCase Mixدر ًظام  ٌِيهحاعثِ ّش 20/09/1397

ٍ  يی)الفثا زاىيًظام تْذاؽر ٍ درهاى ا یّا عاخسار کساب زؼزفِ 27/09/1397

 یجزاح یليزؼذ یّا ٍ کذّا ًاهِ ييی( ٍ آیا ؽوارُ

  یَْؽیت یليزؼذ یٍ کذّا ًاهِ ييیآ 04/10/1397

آًْا را  یّا (، کذّا ٍ دعسَرالؼول5زا  1)فقل  یعاخسار تخؼ جزاح 11/10/1397

 ولیػ ييّوزاُ تا زوز

آًْا را  یّا (، کذّا ٍ دعسَرالؼول10زا  کي 6) یعاخسار تخؼ جزاح 18/10/1397

 یػول ييّوزاُ تا زوز

ّای آًْا را  (، کذّا ٍ دعسَرالؼول14يک زا  11عاخسار تخؼ جزاحی ) فَق تزًاهِ

 ّوزاُ تا زوزيي ػولی 

 اًَاع زخر  یّا ٍ زؼزفِ یزجزاحیعاخسار تخؼ خذهاذ غ فَق تزًاهِ

  




