
 

 بسمه تعالي

 دانشكده پيرا پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

 گروه فناوری اطلاعات سلامت

 

              کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت سومترم  دانشجويان :مخاطبان           (1) هاکدگذاری بیماری:  عنوان درس

  شنبهروز دو 12تا  11 ساعات :ساعت پاسخگویي به سوالات فراگير             (5/0لی عم ،5/1واحد )تئوری   2 :تعدادواحد

)دکتری مديريت اطلاعات  محمدیعلی دکتر  :مدرس                                      11-11روز دوشنبه ساعت  :زمان ارائه درس

        سلامت(

   (1شناسی )بیماری :درس و پيش نياز

 

های عمومی ، قوانین و دستورالعمل ICDها المللی بیماریبندی بینآشنا شدن دانشجويان با آخرين ويرايش طبقه درس :هدف کلي 
ICD 

 

 اهداف کلي جلسات : 

 شرح دهد.و دلايل ايجاد، آنها را   بندی و نامگذاریهای طبقهتاريخچه سیستم .1

 شرح دهد مفاهیم اصلی کدگذاری و نامگذاری، تعريف کد، کدگذاری را .2

 را بیان کند. و کاربرد آنها بندیهای طبقهسیستم .3

4. IND و معیارهای تهیه آن را شرح دهد 

 را شرح دهد (1)جلد و جلدهای آن  ICD-10 بندیآخرين ويرايش سیستم طبقه ساختار .5

 ( را شرح دهد3و جلدهای آن )جلد   ICD-10 بندیآخرين ويرايش سیستم طبقه ساختار .1

 را شرح دهد ICDاد کننده خانواده هدف و  سازمان ايج .7

 بندی رايج کشور را شرح دهدهای طبقهساختار سیستم .1

 ها و نحوه انتخاب آنها را شرح دهدتشخیص اصلی، ساير تشخیص .9

 ای را شرح دهد.در فهرست شمارهاختصارات، اصطلاحات و قوانین  .11

 در فهرست الفبايی را شرح دهداختصارات، اصطلاحات و قوانین  .11

 ای و الفبايی را شرح دهدت در فهرست شمارهارجاعا .12

 ای را شرح دهدنحوه انتخاب واژه عنوانی، استخراج کد از فهرست الفبايی و کنترل آن در فهرست شماره .13

 يا احتمالیهای تشخیصتجزيه و تحلیل تک وضعیتی،  چند وضعیتی، های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل .14

 ح دهد.مبهم را شرو  غیرقاطع

 شرح دهد را  های ترکیلیهای متعدد و ردههای انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای وضعیتدستورالعمل .15

را  Ruled out, Rule outهای و تشخیص های حاد و مزمنوضعیتهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل .11

 شرح دهد 

 شرح دهدرا  جايگزين و تهديدهای تشخیص های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برایدستورالعمل .17

  اهداف ویژه به تفكيک اهداف کلي هر جلسه:

 شرح دهد.و دلايل ايجاد، آنها را   بندی و نامگذاریهای طبقهتاريخچه سیستم .1

a. بندی را شرح دهدهای طبقهتاريخچه سیستم 

b. بندی را شرح دهدهای طبقهدلیل ایجاد سیستم 

 

 مفاهیم اصلی کدگذاری و نامگذاری، تعريف کد، کدگذاری را شرح دهد .2



a. تعريف کد را بیان کند 

b.  تعريف کدگذاری را بیان کند 

c. نامگذاری را شرح دهد 

d. تفاوت بین نامگذاری و کدگذاری را بیان کند 
 

 را بیان کند. و کاربرد آنها بندیهای طبقهسیستم .3

a. بندی را شرح دهدهای طبقههای سیستمويژگی 

b. بندی را شرح دهدهای طبقهکاربرد سیستم 

 

4. IND و معیارهای تهیه آن را شرح دهد 

a. IND  را شرح دهد 

b. های ويژگیIND را شرح دهد 

c.  ساختارIND را شرح دهد 

 

 ( را شرح دهد1و جلدهای آن)جلد   ICD-10 بندیآخرين ويرايش سیستم طبقه ساختار .5

a.  ساختار جلد اولICD-10 را شرح دهد 

b. های جلد اول بخشICD-10 را شرح دهد 

c.  محتوا و موارد استفاده جلد اولICD-10 را شرح دهد 
 

 ( را شرح دهد3و جلدهای آن )جلد   ICD-10 بندیآخرين ويرايش سیستم طبقه ساختار .1

a.  سومساختار جلد ICD-10 را شرح دهد 

b. سومهای جلد بخش ICD-10 را شرح دهد 

c.  سوممحتوا و موارد استفاده جلد ICD-10 را شرح دهد  
 

 را شرح دهد ICDهدف و  سازمان ايجاد کننده خانواده  .7

a.  هدف از ايجادICD را شرح دهد 

b. و توسعه دهنده ايجاد کننده  هایسازمانICD را شرح دهد 

c. بندی را شرح دهدهای طبقهخانواده سیستم 

 

 ايج کشور را شرح دهدبندی رهای طبقهساختار سیستم .1

a. در ساختار نظام سلامت کشور را شرح دهدها بندی بیماریبرای طبقههای مورد استفاده سیستم 

b. در ساختار نظام سلامت کشور را شرح دهد اقداماتبندی برای طبقههای مورد استفاده سیستم 
 

 ها و نحوه انتخاب آنها را شرح دهدتشخیص اصلی، ساير تشخیص .9

a. حدهدهای مورد استفاده برای کدگذاری را شرتشخیص 

b. تشخیص اصلی و نحوه انتخاب آن را شرح دهد 

c. ها و نحوه انتخاب آن را شرح دهدساير تشخیص 
 

 ای را شرح دهد.در فهرست شمارهاختصارات، اصطلاحات و قوانین  .11

a. ای را شرح دهدمورد استفاده در فهرست شماره اختصارها و اصطلاحات 



b.  را شرح دهدنحوه استفاده از آنها  ای وفهرست شمارهقوانین 
 

 در فهرست الفبايی را شرح دهداختصارات، اصطلاحات و قوانین  .11

a. را شرح دهد الفبايیمورد استفاده در فهرست  اختصارها و اصطلاحات 

b.  را شرح دهدنحوه استفاده از آنها  و الفبايیفهرست قوانین 
 

 ای و الفبايی را شرح دهدارجاعات در فهرست شماره .12

a. ای و الفبايی را شرح دهدرست شمارهارجاعات فه 

b. ای و الفبايی را شرح دهدکاربرد ارجاعات فهرست شماره 

c. نحوه کدگذاری برای ارجاعات را شرح دهد 
 

 ای را شرح دهدوانی، استخراج کد از فهرست الفبايی و کنترل آن در فهرست شمارهنحوه انتخاب واژه عن .13

a. های انتخاب واژه عنوانی را شرح دهددستورالعمل 

b. های عنوانی برای انتخاب کد را شرح دهدواژه 

c. های عنوانی برای پیدا کردن کد در فهرست الفبايی را شرح دهداستفاده از واژه 

d. ای را شرح دهد.نحوه کنترل کدهای فهرست الفبايی با فهرست شماره 
 

يا  احتمالیهای تشخیصتجزيه و تحلیل تک وضعیتی،  چند وضعیتی، های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل .14

 مبهم را شرح دهد.و  غیرقاطع

a. نحوه کدگذاری در تحلیل تک وضعیتی و چندوضعیتی را شرح دهد 

b. های احتمالی و غیرقاطع را شرح دهدنحوه کدگذاری تشخیص 

 
 شرح دهد را  یهای ترکیبهای متعدد و ردهوضعیتهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل .15

a. رح دهدهای متعدد را شکدگذاری وضعیت 

b. های ترکیبی را شرح دهدکدگذاری رده 

 
را  Ruled out, Rule outهای و تشخیص های حاد و مزمنوضعیتهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل .11

 شرح دهد 

a. های حاد و مزمن را شرح دهدکدگذاری وضعیت 

b.  های همراه با تشخیصکدگذاریRuled out, Rule out را شرح دهد  

 

 شرح دهدرا  های جايگزين و تهديدتشخیص های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برایدستورالعمل .17

a. های جايگزين را شرح دهد نحوه انتخاب وضعیت 

b. های تهديدی و نحوه کدگذاری آنها را شرح دهدکدگذاری وضعیت 

 منابع:

 دکتر مريم احمدی  ICD-10ها بر اساس بیماریگذاری راهنمای کد

 ( 3، 2، 1)جلد  ICD-10اخرين ويرايش کتاب 

 2111راهنمای سازمان بهداشت جهانی در خصوص کدگذاری مرگ و میر 

 های عملیسخنرانی، انجام تمرين روش تدریس:

 ICD-10های ، کتاب ر، پروژکتوروايت برد، کامپیوت وسایل آموزشي:



 ش و ارزشيابي سنج

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

حضور فعال در 

 کلاس

انجام تمرين و 

 پاسخ به پرسش

5% /////////////////////////// //////////////////////// 

  جلسه هشتم  %11 آزمون کتبی ترم آزمون ميان 

  مپايان تر %11 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

  پايان ترم %25 کدگذاری  آزمون عملي

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 باشدزمی میور قبل از ورود استاد به کلاس الحض 

 باشداستفاده از موبايل به هر عنوان در کلاس ممنوع می 

 باشد.ها جهت مطالعه، انجام تکلیف و تمرين الزامی میمراجعه به رفرنس 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            نام و امضای مدیر گروه:         دکتر علی محمدی نام و امضای مدرس:

 تاریخ ارسال :                            تاریخ ارسال:                                                             2/11/1911تاریخ تحویل:   

 

 (1) هابیماریکدگذاری : جدول زمانبندی درس

  11تا  11ساعت  شنبهدو روز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

  و دلايل ايجاد بندی و نامگذاریهای طبقهتاريخچه سیستم 11/11/1399 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدی

 مفاهیم اصلی کدگذاری و نامگذاری، تعريف کد، کدگذاری 13/11/1399 2

 و کاربرد آنها بندیهای طبقهسیستم 21/11/1399 3

4 27/11/1399 IND و معیارهای تهیه آن 

 (1و جلدهای آن)جلد   ICD-10 بندیآخرين ويرايش سیستم طبقه ساختار 14/12/1399 5

 (3و جلدهای آن )جلد   ICD-10 بندیآخرين ويرايش سیستم طبقه ساختار 11/12/1399 1

 ICDهدف و  سازمان ايجاد کننده خانواده  11/12/1399 7

 بندی رايج کشوری طبقههاساختار سیستم 25/12/1399 1

 ها و نحوه انتخاب آنهاتشخیص اصلی، ساير تشخیص 11/11/1411 9

 ایدر فهرست شمارهاختصارات، اصطلاحات و قوانین  23/11/1411 11

 در فهرست الفبايیاختصارات، اصطلاحات و قوانین  31/11/1411 11

 ای و الفبايیارجاعات در فهرست شماره 11/12/1411 12

د از فهرست الفبايی و کنترل آن در حوه انتخاب واژه عنوانی، استخراج کن 13/12/1411 13

 ایفهرست شماره

تجزيه و تحلیل تک های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل 21/12/1411 14

 مبهمو  يا غیرقاطع احتمالیهای تشخیصوضعیتی،  چند وضعیتی، 

های متعدد و های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای وضعیتدستورالعمل 27/12/1444 15

 های ترکیبیرده



و  های حاد و مزمنوضعیتهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی برای دستورالعمل 13/13/1411 11

 Ruled out, Rule outهای تشخیص

های جايگزين و تشخیص های انتخاب مجدد تشخیص اصلی برایدستورالعمل فوق برنامه 17

 تهديد

 




