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 دانشكذه پيرا پسشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پسشكي و خذمات بهذاشتي درماني 

 گروه فناوری اطالعات سالمت

فٌبٍسیکبسضٌبسیداًطجَیبى:  مخاطبان           (1ّبٍالذاهبتپضضکی)بٌذیبیوبسیّبیسایجعبمِسیستن: درس عنوان

  (5/0عولی5/1)تئَسی2تعذاد واحذ:       68020   : شماره درس)تشمسَم(اعالعبتسالهت

  ضٌبِسِروز:      1397-1398اٍلًینسبلزمان ارائه درس:        اغغالحبتپضضکی  : پيش نياز

 دکتشهحوذیمذرس:             HITٍسبیت13کالس:            10:15-12:15ساعت:  

ًگشٍهغبلعبتّبیگزضتِّبیبْذاضتیٍدسهبًیاسبسبسیبسیاصپژٍّصعبتببتضذُدسپشًٍذُاعال شرح مختصری از درس:

ّبیّبیالکتشًٍیکیٍپبیگبُّبیبْذاضتیاست.رخیشٍُببصیببیایياعالعبتدسسیستنسیضیایدسعلَمپضضکیٍبشًبهِهمبیسِ

اسبسسیستندادُ بش کذگزاسیآًْب بِ پژٍّطگشاىعبمِّبیایًیبص ًیبص جْتتبهیياعالعبتهَسد دس ٍ،بٌذیهعتبش هذیشاى

بیي سغَحهلیٍ دس ّوچٌیيهمبیسِ سیستنالوللیداسد. تبسیخچِ ایيدسسفشاگیشاىبب اًَاعسیستنّبیعبمِدس ّبیبٌذی،
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ICD-10ببایيسیستنسافشاخَاٌّذگشفت.لَاًیيکذگزاسیّبٍ،بخص 

ICD-9-CMٍICD-10کذ،لَاًیيکذگزاسیٍکذگزاسیبببب آضٌبیی هذف کلي :

 اهذاف رفتاری)اهذاف ويژه عيني(:

 :رنامه دانشجويان قادر خواهنذ بودپس از اتمام ب
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 اّوشاُببتوشیيعولضشحدّذسICD-9-CMفػلاٍلتبضطن -

ضشحدّذّوشاُتوشیيعولی12ICD-9-CMفػلّفتتب -
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 اهداف اختصبصی:

 رود از دانشجو انتظبر هیدر پبیبى هر دوره 
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 ساتَضیحدّذ ICD-DA, ICD-O, IND ّبیسبختبسسیستن .14.2

 ساضشحدّذ. ICD-DA, ICD-O, IND ّبیسبصهبىایجبدکٌٌذُ،هسئَلٍبِسٍصسسبًیسیستن .14.3

 ساضشحدّذ. ICIDH, ICF, ICD-R&O ّبیىایجبدکٌٌذُسیستنّبٍسبصهبسبختبس،صهیٌِاستفبدُ،ٍیشایص .15

 سابیبىکٌذ. ICIDH, ICF, ICD-R&O ّبیکبسبشدسیستن .15.1
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 ساضشحدّذ.  ICPM,  ICSD,  ICD-NAّبیّبٍسبصهبىایجبدکٌٌذُسیستناستفبدُ،ٍیشایصسبختبس،صهیٌِ .16

 سابیبىکٌذ.  ,ICPM,  ICSD, ICD-NAّبیکبسبشدسیستن .16.1

 ساتَضیحدّذ ,ICPM, ICSD, ICD-NA ّبیسبختبسسیستن .16.2
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 ًبضشهیشهبُغفذسیسضبدکتشًَیسٌذُ:ّببٌذیبیوبسیزاسیٍعبمِّبیًبهگسیستن .3

 ًبضش:اًتطبساتجعفشیهشیناحوذیدکتشًَیسٌذُ:ICD-10اٌّوبیجبهعکذگزاسیبیوبسیّببشاسبسس .4

 ICDّبیافضاسکذگزاسیٍکتبةسخٌشاًی،کبسببًشم: های ارائه شيوه

-ICD ٍجلذاٍلٍسَم جلذسَم   ICD-9-CMّبیًشمافضاسّبیکذگزاسی،کتبةٍایتبشد،کبهپیَتش،:های آموزشي رسانه
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 :دانشجوارزيابي   

 ًوش1ُ:ّبحضَسفعبلدسکالسٍاًجبمتوشیي 

 ًوش2ُ:آصهَىهیبىتشم 

 :ًوش5ُآصهَىعولی

 ًوش12ُ:پبیبىتشمآصهَى

 مقررات کالس:

 گزاسیّبیهشبَطبِکذتوشیيًجبماسائِتکلیف:ا 

 هشاجعِبِهٌببعآهَصضی،هغبلعٍِحضَسدسکالسببآهبدگیٍجَاةبِسَاالت 

 گشدد.یداًطجَتلمبتیهٌجشبِعذمهجَصٍسٍدبِکالسٍغشیٍتبخببضذیٍسٍدداًطجَپساصاستبدهجبصًو 

 ضذ.سفتبسخَاّذیًبهِآهَصضيیاصحذهجبصببداًطجَهغببكببآئصیببتیدسغَستغ 

 است.یخبهَشکشدىتلفيّوشاُدسعَلکالسالضاه 

 دانشکده: EDOنبم و اهضبی هدرس:             نبم و اهضبی هدیر گروه:                نبم و اهضبی هسئول

 دکتر علی هحودی دکترعلی هحودی

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :



 


1 هب و اقداهبت پسشکی بندی بیوبری هبی رایج طبقه سیستن: و موضوعات جلسات درس ینذزمان ب  

خیتبس عٌَاى  جلسِ ٍسبعتسٍص 

بٌذی،دالیلایجبد.اّویتکذگزاسی،تعشیفکذ،کذگزاسی،ّبیعبمِتبسیخچِسیستن

 بٌذیًٍبهگزاسیسیستنعبمِ

03/07/1397 

ضٌبِسِ

12:30-10  

1 

ّبیّبیبْذاضتیٍدسهبًی.ًحَُببتکذدسپبیگبُزاسیدسسیستنکبسبشدکذٍکذگ

 گیشیآًْبّبٍالذاهبتٍگضاسشدادُببتبیوبسی

10/07/1397 2 

اختػبسات،اغغالحبت،لَاًیي،اسجبعبتدسفْشست، ICD-9-CMسبختبسجلذسَم

  ضوبسُایٍالفببیی

17/07/1397 3 

ٍلَاًیيفػَلبِتفکیکICD-9-CMسَمّب،لَاًیيکلیجلذضشحفػل 24/07/1397 4 

هشتبظببالذاهبتMain termٍSub termًحَُاًتخبة 01/08/1397 5 

ای.فشایٌذاختػبظکذالذام،استخشاجکذاصفْشستالفببیی،هغببمتببجلذضوبسُ

Omit codesضٌبسبییالذاماغلیٍسبیشالذاهبت،الذاهبتلغَضذُ،

15/08/1397 6 

 7 22/08/1397 فػلیکتبضصّوشاُتوشیيعولی

 8 29/08/1397 ّوشاُتوشیيعولی12فػلّفتتب

 9 06/09/1397 ،هکول،کذّبیحزفضذٍُ....ّوشاُتوشیيعولی16تب13فػل

،جلذیک،دٍٍسِ ICD-10سبختبس 13/09/1397 10 
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 ٍضعیتّبیحبدٍهضهي

27/09/1397 12 

 13 04/10/1397 ٍضعیتّبیاحتوبلیٍتْذیذی.عَاسؼ،پیبهذّب،لَاًیياًتخبةهجذدتطخیعاغلی

ICD-O, ICD-DA, IND 11/10/1397 14 

ICIDH, ICF, ICD-R&O 18/10/1397  15 

ICSD, ICD-NA, ICPM ِ16  فَقبشًبه 

 




