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دانشكده پيرا پزشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 گروه فناوری اطالعات سالمت

 هاالمللی بیماریبندی تخصصی و نامگذاری بینهای طبقهسیستم :درس عنوان

  (1عملی  ،1 )تئوری 2تعداد واحد:         (پنجمترم ) فناوری اطالعات سالمتدانشجويان کارشناسی :  مخاطبان

           2ها و اقدامات پزشکی بندی بیماریهای رايج طبقهسیستم  : پيش نياز

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

 دکتر محمدیمدرس:   

بندی تخصصی برای کدگذاری در مراکز تخصصی های نامگذاری و طبقهاستفاده از سیستم شرح مختصری از درس:

 ها فراهم خواهد گرديد.رسد. در اين درس زمینه آشنايی فراگیران با اين سیستمضروری به نظر می

المللی تخصصی های بینآشنايی دانشجويان با شیوه کدگذاری در مراکز تخصصی با استفاده از سیستم هدف کلي:

    ICPC, ICECI, ATC, ICD-DA, ICD-O, ICD-NA, ICF-CY, SNOMED,ICFشامل؛ ICDخانواده 

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

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

 را شرح دهد ICDبندی خانواده طبقه -9

 را شرح دهد ICD-DAبندی ساختار و قوانین سیستم طبقه -2

 درا بیان کن ICD-DAها با کدگذاری تشخیص -3

 را شرح دهد ICD-Oبندی طبقه ساختار و قوانین سیستم -1

 را شرح دهد ICD-Oها و راهنمای استفاده از دستورالعمل -5

 را شرح دهد ICD-Oها با کدگذاری تشخیص -6

 را شرح دهد ICD-NAساختار و نحوه کدگذاری با  -1

 را بیان کند ICIDHبندی   ساختار و قوانین سیستم طبقه -8

 را شرح دهد  ICF هایساختار و بخش -1

 را بیان کند ICFنحوه کدگذاری با  -91

 را شرح دهد ICECIها، قوانین و کدهای ساختار، بخش -99

 را شرح دهد  DCR-10و  CDDGبندی اختالالت روانی سیستم طبقه -92
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 را شرح دهد  DSMسیستم کدگذاری  -93

 را شرح دهد SNDO, SNOP, INDسیستم نامگذاری  -91

 را شرح دهد  SNOMEDسیستم نامگذاری  -95

 را شرح دهد SNOMEDها، کدها و روابط موجود در بخش -96

 اهداف اختصاصی:

 روددر پایان هر دوره از دانشجو انتظار می

 را شرح دهد ICD یبندخانواده طبقه .9

a) بندی و اهمیت آن بحث کنددر خصوص طبقه 

b) بندی ويژگی خانواده طبقهICD را شرح دهد 

 رح دهدرا ش ICD-DA یبندطبقه ستمیس نیساختار و قوان .2

a)  ساختارICD-DA ها و کدهای آن را تشريح نمايد، بخش 

b)  ارتباط بینICD-DA  باICD-10  را تشريح نمايد 

 کند انیرا ب ICD-DA با هاصیتشخ یکدگذار .3

a) های مرتبط با نحوه استخراج کد برای تشخیصICD-DA را بیان کند 

b)  کاراکترهای خاص مربوط بهICD-DA را توضیح دهد 

c) رائه شده برای های کد اتمرينICD-DA  کندرا انجام و در مورد آنها بحث 

 را شرح دهد ICD-O یبندطبقه ستمیس نیساختار و قوان .1

a)  ساختارICD-O  و مراحل تشکیل آن را شرح دهد 

b)  ارتباط بینICD-O  باICD-10 را بیان کند 

 را شرح دهد ICD-O استفاده از یها و راهنمادستورالعمل .5

 را بیان کند ICD-Oهای کدگذاری برای راهنما و دستورالعمل

 را شرح دهد ICD-Oاختصارات، مواضع توپوگرافی و مرفولوژی در 

 را شرح دهد ICD-O با هاصیتشخ یکدگذار .6

 ها را شرح دهدکدگذاری رفتارهای نئوپالسم

 ها را شرح دهدکدگذاری تمايز نئوپالسم

 بحث کندهای را انجام داده و در مورد آنها کدگذاری نئوپالسم

 را شرح دهد ICD-NA با یساختار و نحوه کدگذار .1

a)  ساختارICD-NA را شرح دهد 

b)  ارتباط بینICD-NA  باICD-10 را بیان کند  

c) ها باکدگذاری تشخیص ICD-NA را انجام و در مورد نحوه کدگذاری آنها بحث نمايد 

 کند انیرا ب ICIDH یبندطبقه ستمیس نیساختار و قوان .8

a)  ساختارICIDH  وICIDH-2  و ارتباط آنها باICD-10  را شرح دهد 
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b) Disability, Impairment, Handicap و کدهای مربوط به هر بخش را تشريح نمايد 

 را شرح دهد ICF یهاساختار و بخش .1

a)  ساختارICF  و ارتباط آن باICD-10 را شرح دهد 

b) توالی ناتوانی در ICF را بیان کند 

c)   مدلbio psycho social   درICF را شرح دهد 

 کند انیرا ب ICF با ینحوه کدگذار .91

a)  ساختار و عملکرد سیستم بدن درICF را توضیح دهد 

b)  فعالیت و مشارکت فرد در اجتماع درICF را کدگذاری و در مورد آن بحث نمايد 

c)  کاراکترهای خاص برای کدگذاری درICF را توضیح دهد 

d)  فاکتورهای فردی و محیطی درICF را کدگذاری و در مورد آنها توضیح دهد 

 را شرح دهد ICECI یو کدها نیها، قوانساختار، بخش .99

a)  ساختارICECI  و ارتباط آن باICD-10  را شرح دهد 

b) های بخشICECI و کدهای آنها را شرح دهد 

c) های اصلی در عوامل خارجی را بر اساس ماژولICECI کدگذاری و در خصوص آنها توضیح دهد 

 را شرح دهد DCR-10 و CDDG یاختالالت روان یبندطبقه ستمیس .92

a)  ساختار CDDG  وDCR-10  و ارتباط آنها باICD-10 شرح دهد 

b)  بکارگیریCDDG  وDCR-10 در کدگذاری و پژوهش را شرح دهد 

  را شرح دهد DSM یکدگذار ستمیس .93

a)  ساختارDSM ها و کدهای آن را شرح دهد، بخش 

b) های مختلف ويرايشDSM های آنها را بیان کندتو تفاو 

c) ها با کدگذاری تشخیصDSM4 انجام و در مورد آنها بحث نمايد 

 را شرح دهد SNDO, SNOP, IND ینامگذار ستمیس .91

a) ه نامگذاری ساختار، فاکتورها و کدهای سیستمIND را شرح دهد 

b) ه نامگذاری ساختار، فاکتورها و کدهای سیستمSNOP را شرح دهد 

c) ه نامگذاری دهای سیستمساختار، فاکتورها و کSNDO را شرح دهد 

 را شرح دهد  SNOMED ینامگذار ستمیس .95

a)  ساختارSNOMED   ،SNOMED-RT  وSNOMED-CT را شرح دهد 

b)  ارتباطSNOMED   های طبقه بندی را بیان کندبا سیستم 

 را شرح دهد SNOMEDها، کدها و روابط موجود در بخش .96

a) ها و کدهای بخشSNOMED را بیان کند 

b) اکتورهای فSNOMED در نامگذاری را شرح دهد 

c)  ارتباط بین اصطالحات درSNOMED را شرح دهد 
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 منابع: 
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 ICD-O, ICD-DA, ICD-NA, ICF, ICECI, DSMهای ابکت آخرين ويرايش -3

 هامطالب منتشر شده توسط وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی در خصوص سیستم -1

5- Abdelhak M, Grostic S,Hanken MA, Jacobs E. Health Information: Management 

of a Strategic Resource.2nd ed , Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2012. 

6-  www.who.int 

 گیری از وسايل کمک آموزشی با بهرهسخنرانی  :های ارائهشيوه

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

 نشجو:اارزيابي د  

 نمره 3کالس: های انجام تمرينو  یپرسش کالس 

  نمره 2: ترمانیمآزمون 

 نمره 95: آزمون کتبی 

 مقررات کالس:

 باشدیم الزامی 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. یتلفن همراه در طول کالس الزامخاموش کردن 

 گرددیبه دانشجو ارائه نم دياسال اي. جزوه باشدیمنابع فقط کتاب م 
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 عناوین تاریخ ساعتروز و  جلسه
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 شنبهسه

91-91 

  ICD بندیطبقه خانواده 23/16/9315

  ICD-DA یبندطبقه ستمیس نقوانی و ساختار 16/11/9315 2

  ICD-DAبا  هاصیتشخ کدگذاری 93/11/9315 3

  ICD-O یبندطبقه ستمیس نقوانی و ساختار 21/11/9315 1

  ICD-Oاستفاده از  راهنمای و هادستورالعمل 11/18/9315 5

 ICD-Oبا  هاصیتشخ ذاریکدگ 99/18/9315 6

 ICD-NAبا  کدگذاری نحوه و ساختار 98/18/9315 1

 ICIDH   یبندطبقه ستمیس نقوانی و ساختار 25/18/9315 8

 ICF هایبخش و ساختار 12/11/9315 1

 ICFبا  کدگذاری نحوه 11/11/9315 91

 ICECI یو کدها نقوانی ها،بخش ساختار، 96/11/9315 99

 DCR-10و  CDDG یاختالالت روان یبندطبقه ستمسی 23/11/9315 92

 DSM یکدگذار ستمسی 31/11/9315 93

 SNDO, SNOP, IND ینامگذار ستمسی 11/91/9315 91

   SNOMEDسیستم نامگذاری  91/91/9315 95

 SNOMED در موجود روابط و کدها ها،بخش فوق برنامه 96

 

 

 معاونت آموزشي:   مدير گروه:     مدرس:


