
 

 بسمه تعالي

دانشكده پيرا پزشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 گروه فناوری اطالعات سالمت

فناوری اطالعات دانشجويان کارشناسی :  مخاطبان          های بازپرداخت در نظام سالمتبیمه و نظام :درس عنوان

           ندارد  : پيش نياز )تئوری( 2تعداد واحد:         (پنجمترم ) سالمت

 1: کالس           91-96: ساعت     شنبهدوروز:           9315-9316 اولنیم سال زمان ارائه درس: 

 دکتر محمدیمدرس: 

های بازپرداخت های بیمه )ايران و ساير کشورها(، نظامدانشجويان با تعاريف، شرح انواع نظام شرح مختصری از درس:

های نگر و سیستم بازپرداخت نظام تعرفههای پرداخت آيندههای کدگذاری مرتبط با نظامهمچنین سیستم ،و پرداخت

ها در سیستم بهداشت های مرتبط با اين نظامها و کدگذاریخدمات بهداشتی درمانی در ايران آشنا باشند و مديريت داده

 و درمان کشور را انجام دهند.

های ارائه کننده خدمات بط، شرح انواع موسسات بیمه، شرح انواع سیستمتاريخچه، تعاريف مرتآشنايی با  هدف کلي:

نگر، نظام های پرداخت آينده و گذشته، انواع سیستمهای بازپرداخت و معايب و مزايای آنهابهداشتی درمانی، انواع سیستم

  شت و درمان ايرانهای نظام بهداهای مرتبط تشخیصی و نظام پرداخت بر اساس تعرفهپرداخت بر مبنای گروه

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

 پس از اتمام برنامه دانشجو بايد قادر باشد به طور صحیحی:

 تاريخچه، تعاريف و کاربرد بیمه در ايران و جهان را شرح دهد .9

 گزار و وظايف آنها را شرح دهدگر، بیمهبیمه، بیمه .2

 ر اقتصادی را بیان کندای و اهمیت بیمه از نظانواع بیمه و موسسات بیمه .3

 های ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در جهان را شرح دهدانواع سیستم .1

 انواع موسسات بیمه در ايران را شرح دهد .5

 انواع خاص بیمه را بیان کند  .6

 انواع نظام پرداخت را شرح دهد .7

 های بازپرداخت را بیان کند انواع نظام .8



 

 بسمه تعالي
های مرتبط با آنها و همچنین ارتباط پرونده پزشکی بیمار با اسناد های صورت حساب و سازمانانواع فرم .1

 پزشکی را بیان کند 

 را شرح دهد  MDCهای مرتبط تشخیصی، ساختار آن و ردهDRGsهای مرتبط تشخیصینظام گروه .91

 را بیان کند  Case Mixو  DRGs  ،Grouperمحاسبه هزينه در نظام  .99

ها و کدهای تعديلی و آيین نامه ای()الفبايی و شماره درمان ايران های نظام بهداشت وساختار کتاب تعرفه .92

 جراحی را شرح دهد

 و کدهای تعديلی بیهوشی را شرح دهد  نامهآيین .93

 های آنها را همراه با تمرين عملی شرح دهد(، کدها و دستورالعمل5تا  9ساختار بخش جراحی )فصل  .91

 های آنها را همراه با تمرين عملی شرح دهدرالعمل(، کدها و دستو91يک تا  6ساختار بخش جراحی ) .95

 های آنها را همراه با تمرين عملی شرح دهد(، کدها و دستورالعمل91يک تا  99ساختار بخش جراحی ) .96

 های انواع تخت را بیان کندساختار بخش خدمات غیرجراحی و تعرفه .97

 اهداف اختصاصی:

 روددر پایان هر دوره از دانشجو انتظار می

 يخچه، تعاريف و کاربرد بیمه در ايران و جهان را شرح دهدتار .9

a)  تعاريف مرتبط با بیمه را بیان کند 

b)  تاريخچه بیمه در ايران و جهان را شرح دهد 

c)  کاربرد بیمه در ايران و جهان را بیان کند 

 گزار و وظايف آنها را شرح دهدگر، بیمهبیمه، بیمه .2

a) دگزار را توضیح دهگر و بیمهبیمه، بیمه 

b) حق بیمه، خسارت، موضوع بیمه و فرانشیز را شرح دهد 

c) های اطالعاتی را بیان کند حق سرانه، سهم سازمان، بیمه شده اصلی، تبعی و نحوه شناسايی آنها در سیستم 

 ای و اهمیت بیمه از نظر اقتصادی را بیان کندانواع بیمه و موسسات بیمه .3

a)  انواع بیمه را شرح دهد 

b) ماعی، تجاری، تعاونی و دولتی را شرح دهد ای اجتموسسات بیمه 

c)  اهمیت بیمه از نظر اقتصادی را بیان کند 

 های ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در جهان را شرح دهدانواع سیستم .1

a)  نظام تعاون همگانی را شرح دهد 

b) نظام بیمه بهداشتی را شرح دهد 

c)  نظام طب ملی را بیان کند 
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 ن را شرح دهدانواع موسسات بیمه در ايرا .5

a)  بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی را شرح دهد 

b) بیمه نیروهای مسلح و کمیته امداد را بیان کند 

c) های خصوصی و انواع آن را در ايران بیان کند بیمه 

 انواع خاص بیمه را بیان کند  .6

a) های کارت سبز را شرح دهد سیستم 

b)  بیمه اتکايی و انرژِی را بیان کند 

c) ثالث و ... را بیان کندبیمه اعتباری ، 

 انواع نظام پرداخت را شرح دهد .7

a) های پرداخت ثابت و متغیر را شرح دهد نظام 

b) های پرداخت سرانه، نرخ ثابت را بیان کندنظام 

c) ای، تشويقی و تکمیلی را شرح دهد های پرداخت بودجهنظام 

 های بازپرداخت را بیان کند انواع نظام .8

a) مزايا و معايب آن را شرح دهد نگر،نگر و آيندهگذشتههای باز پرداخت نظام 

b) های پرداخت نظامRBRVS, RUGs, AVGs, APC, ASC را شرح دهد 

پرونده پزشکی بیمار با کدگذاری، های مرتبط با آنها و همچنین ارتباط های صورت حساب و سازمانانواع فرم .1

 اسناد پزشکی را بیان کند کسورات و 

a) SNF, CMS, HIPAA  دهد را شرح 

b) ها فرمUB04, UB92, HCFA1500  را شرح دهد 

c) مستندسازی پرونده پزشکی و ارتباط آن با کدگذاری و کسورات را شرح دهد 

d) کدگذاری و خطاهای کدگذاری منجر به کسورات را شرح دهد 

 را شرح دهد  MDCهای مرتبط تشخیصی، ساختار آن و ردهDRGs های مرتبط تشخیصینظام گروه .91

a)  ساختارDRGs ا شرح دهد ر 

b)  نحوه انتخاب کد ازICD  و تعیین کدDRGs را شرح دهد 

c) های نسبی کد ارزشDRGs و نحوه تعیین  آن را بیان کند 

d)  ساختارMDC هایDRGs  و انواع آن را شرح دهد 

 را بیان کند  Case Mixو  DRGs  ،Grouperمحاسبه هزينه در نظام  .99

a)  نحوه محاسبه هزينه با استفاده از کدDRGs  شرح دهدرا 

b)  ساختارGrouper و فاکتورهای آن را شرح دهد 

c)  کاربردCase Mix  و نحوه محاسبه بودجه با استفاده از ارزش نسبی درCase Mix را شرح دهد 
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ها و کدهای تعديلی جراحی را ای( و آيین نامههای نظام بهداشت و درمان ايران )الفبايی و شمارهساختار کتاب تعرفه .92

 شرح دهد

a) های نظام بهداشت و درمان ايران را شرح دهدای کتاب تعرفههرست شمارهساختار ف 

b) های نظام بهداشت و درمان ايران را شرح دهدساختار فهرست الفبايی کتاب تعرفه 

c) های جراحی را شرح دهدنامهآيین 

d)  کدهای تعديلی جراحی را بیان کند 

 نامه و کدهای تعديلی بیهوشی را شرح دهد آيین .93

a) های بیهوشی را شرح دهدنامهآيین 

b)  کدهای تعديلی بیهوشی را بیان کند 

 های آنها را همراه با تمرين عملی شرح دهد(، کدها و دستورالعمل5تا  9ساختار بخش جراحی )فصل  .91

a) ها و کدگذاری برای سیستم پوششی و عضالنی اسکلتی را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

b) ها و کدگذاری برای سیستم تنفسی و قلب و عروق را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

c) ها و کدگذاری برای خون و لنف را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

 های آنها را همراه با تمرين عملی شرح دهد(، کدها و دستورالعمل91يک تا  6ساختار بخش جراحی ) .95

a) ها و کدگذاری برای سیستم گوارش و ادراری را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

b) ها و کدگذاری برای سیستم تناسلی مذکر و مونث را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

c) های مامايی و زايمان را شرح دهدها و کدگذاری برای مراقبتساختار، کدها، دستورالعمل 

 های آنها را همراه با تمرين عملی شرح دهدلعمل(، کدها و دستورا91يک تا  99ساختار بخش جراحی ) .96

a) ها و کدگذاری برای سیستم عصبی و غدد درون ريز را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

b) ها و کدگذاری برای سیستم چشم و گوش را شرح دهدساختار، کدها، دستورالعمل 

 های انواع تخت را بیان کندساختار بخش خدمات غیرجراحی و تعرفه .97

a) را شرح دهد تصويربرداری پزشکی و آزمايشات تشخیصی طبی یها و کدگذاراختار، کدها، دستورالعملس 

b) را شرح دهد خدمات داخلی یها و کدگذارساختار، کدها، دستورالعمل 

c) را شرح دهد خدمات تلفنی، ارزشیابی آنالين و پزشکی قانونی یها و کدگذارساختار، کدها، دستورالعمل 

d)  ،را شرح  ارزيابی و مديريت برای بیماران بستری )ويزيت و مشاوره( یها و کدگذاردستورالعملساختار، کدها

 دهد

e) های مربوط به انواع تخت و محاسبه هزينه آنها را بیان کندتعرفه 
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 با بهره گیری از وسايل کمک آموزشی  سخنرانی :های ارائهشيوه

 و کامپیوتر های الکترونیکی تخصصی، کتابهای تخصصیاساليد ، کتاب: های آموزشيرسانه

 نشجو:اارزيابي د  

 نمره 9و حضور فعال در کالس:  یپرسش کالس 

  نمره 2: ترمانیمآزمون 

  :نمره 97آزمون کتبی 

 مقررات کالس:

 باشدیم امیالز درس کالس در موقع به حضور. 

 گردد. یدانشجو تلق بتیمنجر به عدم مجوز ورود به کالس و غ ریو تاخ باشدیورود دانشجو پس از استاد مجاز نم 

 رفتار خواهد شد. ینامه آموزش نیاز حد مجاز با دانشجو مطابق با آئ شیب بتیدر صورت غ 

 است. یخاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزام 

 گرددیبه دانشجو ارائه نم دياسال اي. جزوه باشدیمنابع فقط کتاب م 
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های پرداخت در نظام سالمتبیمه و نظام :زمان بندی و موضوعات جلسات درس  

 عناوین تاریخ ساعتروز و  جلسه

9  

 

 

 

 دوشنبه

91-96  

 و جهان رانيدر ا مهیو کاربرد ب فيتعار خچه،يتار 21/16/9315

 آنها  فيو وظا گزارمهیب گر،مهیب مه،یب 15/17/9315 2

 یاز نظر اقتصاد مهیب تیو اهم یامهیو موسسات ب مهیانواع ب 92/17/9315 3

 در جهان یدرمان یارائه کننده خدمات بهداشت یهاستمیانواع س 91/17/9315 1

 رانيدر ا مهیانواع موسسات ب 26/17/9315 5

  مهیانواع خاص ب 13/18/9315 6

 انواع نظام پرداخت  91/18/9315 7

 بازپرداخت یهاانواع نظام 97/18/9315 8

 نیمرتبط با آنها و همچن یهاصورت حساب و سازمان یهانواع فرما 21/18/9315 1

 یبا کسورات و اسناد پزشک ماریب یپرونده پزشک ،یارتباط کدگذار

مرتبط  یهاآن و رده، ساختار DRGs یصیمرتبط تشخ یهانظام گروه 19/11/9315 91

   MDCیصیتشخ

 Case Mixو  DRGs  ،Grouperدر نظام  نهيمحاسبه هز 95/11/9315 99

و  يی)الفبا رانينظام بهداشت و درمان ا یهاساختار کتاب تعرفه 22/11/9315 92

 یجراح یليتعد یها و کدهانامه نيی( و آیاشماره

  یهوشیب یليتعد یو کدها نامهنيیآ 21/11/9315 93

آنها را  یها(، کدها و دستورالعمل5تا  9)فصل  یساختار بخش جراح 16/91/9315 91

 ملیع نيهمراه با تمر

آنها را  یها(، کدها و دستورالعمل91تا  کي 6) یساختار بخش جراح 93/91/9315 95

 یعمل نيهمراه با تمر

های آنها را دستورالعمل (، کدها و91يک تا  99ساختار بخش جراحی ) فوق برنامه 96

 همراه با تمرين عملی 

 انواع تخت  یهاو تعرفه یرجراحیساختار بخش خدمات غ فوق برنامه 97

 معاونت آموزشي:   مدير گروه:     مدرس:


