
 كيپشضدانطكذه پيزا-دانطگبه ػلوم پشضكي و خذهبت بهذاضتي درهبني کزهبنطبه

 اطالػبت سالهت یگزوه فنبور
 

 اطالػات سالهت یکارضٌاسی فٌاٍر 5تزم  اىیداًطجَ هخبطببى:                    کذگذاری اقذاهات پشضکی: ػنواى درس

 10-12ِ ضٌبدٍ ػت پبسخگویي به سواالت فزاگيز:بس          ٍاحذ ػولی( 5/0 -ٍاحذ ًظزی 5/0) : تؼذادواحذ

 دکتز سويِ پایذار هذرس:      1400-1401سال تحصيلی   اٍلًيوسال ، 8-10دٍضٌبِ، سهبى ارائه درس:  

 حی، خذهات تطخيصی، درهاًی ٍ هلشٍهات هصزفی پشضکیاقذاهات جزا، 1کذگذاری بيواری ّا  درس و پيص نيبس:

 

  ICD-9-CMکتاب جلذ سَم ص خزیي ٍیزایَاًيي ٍ دستَرالؼول ّای آجَیاى با قطًآضٌایی دا :هذف کلي درس

 ٍICHI بزای اقذاهات پشضکی 

 

 : هذاف کلي جلسبتا

 آضٌایی با اًَاع سيستن ّای کذگذاری اقذاهات پشضکی -1

 ICD-9-CM ساختار جلذ سَم باضٌایی آ -2

 ICD-9-CM جلذ سَم یکل ييٍ قَاً َلفص -3

 هزتبط با اقذاهات  Main term   ٍSub term ًحَُ اًتخاب  -4

 یا هطابقت با جلذ ضوارٍُ  ییاختصاظ کذ اقذام، استخزاج کذ اس فْزست الفبا ٌذیآفز -5

 توزیي ّای ػولی با ICD-9-CMفصل اٍل تا ضطن  هاتآهَسش کذگذاری اقذا - 6
 ػولی توزیي ّای با ICD-9-CM دٍاسدّنتا  ّفتنفصل  هاتآهَسش کذگذاری اقذا - 7
با حذف ضذُ ٍ .... ّوزاُ  یهکول، کذّا یّا بخص، نا ضاًشدّسيشدّن ت فصل هاتآهَسش کذگذاری اقذا  - 8

  یػول يیتوز

 ICHIساختار ضٌایی با آ -9

 ICHIاقذاهات بزاساس  یکذگذار ييبا قَاً ییضٌاآ -10

 ICD-10-PCSساختار ضٌایی با آ -11

 ICD-10-PCSزاساس اقذاهات ب یکذگذار ييبا قَاً ییضٌاآ -12
 

 
 

 لسه:اهذاف ویژه به تفكيک اهذاف کلي هز ج

 آضٌایی با اًَاع سيستن ّای کذگذاری اقذاهات پشضکی هذف کلي جلسه اول:

 :اهذاف ویژه

 د.را ًام ببزٍ هذاخالت هات هْوتزیي سيستن ّای کذگذاری اقذا 

 را ضزح دّذ. کذگذاری اقذاهاتّای  تاریخچِ سيستن 

 کلی خصَصياتٍ  کاربزد ICPM، ICD-9-CM ،ICD-10-PCS ،ICHI .را بياى کٌذ 

 

 ICD-9-CM ساختار جلذ سَما بضٌایی آ :دوم هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

  ساختار جلذ سَمICD-9-CM .را بياى کٌذ 

  اختصارات ٍ اصطالحاتICD-9-CM  را ضزح دّذ. 

 ارجاػات فْزست ضوارُ ای ٍ الفبایی را بياى کٌذ.  



 ICD-9-CMجلذ سَم  یکل ييفصَل ٍ قَاً :ومس هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه جلسه

  جلذ سَم اس اقذام قَاًيي استخزاج کذICD-9-CM  .را ضزح دّذ 

 ُرا ضزح دّذ. هزبَط بِ اقذاهات ّای  فزایٌذ استخزاج ٍ اختصاظ کذ بِ داد 

 کذگذاری ضًَذ را بطٌاسذ.بایذ کِ در پزًٍذُ  اقذاهاتی 

 هزتبط با اقذاهات  Main term   ٍSub term ًتخاب ُ اًحَ :چهبرم هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

  قَاًيي اًتخابMain term را ضزح دّذ 

 Main term   جلذ سَم رایجICD-9-CM  بياى کٌذرا 

  اب اًتخقَاًييSub term جلذ سَم  اسICD-9-CM را بياى کٌذ  

 اًتخاب وزیي ػولی تMain term  ٍSub term  با جلذ سَمICD-9-CM را اًجام دّذ . 

  یا هطابقت با جلذ ضوارُ ،ییاختصاظ کذ اقذام، استخزاج کذ اس فْزست الفبا ٌذیآفز :پنجن هذف کلي جلسه
ICD-9-CM  

 :اهذاف ویژه

 ٌذ اختصاظ کذ اقذام بِ پزًٍذُ را ضزح دّذ.فزآی 

 اقذاهات اصلی ٍ فزػی پزًٍذُ را ضٌاسایی ًوایذ. 

 ذ.ًوای اریگذاقذاهات کٌسل ضذُ را کذ 

  ًوایذ. اریگذاقذاهات ّوشهاى را کذ 

 ًوایذ ریذاضذُ بِ ػٌَاى هسيز ػول را ضزح دّذ ٍ کذگ ذفکذّای ح. 

 

 توزیي ّای ػولی با ICD-9-CMفصل اٍل تا ضطن  هاتآهَسش کذگذاری اقذا :ضطن هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

  فصل اٍل تا ضطنICD-9-CM را تَضيح دّذ. 

 ًضطن را تَضيح دّذيي کذگذاری فصل اٍل تا قَا. 

 ّای اٍل تا ضطن را اًجام دّذ.  توزیي ػلوی بزای فصل 

 

 توزیي ّای ػولی با ICD-9-CM دٍاسدّن تا ّفتنفصل  هاتآهَسش کذگذاری اقذا :هفتن هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

 ا دٍاسدّنت نفصل ّفت ICD-9-CM دّذ حيرا تَض.  

 ًدّذ حيرا تَض دٍاسدّنتا  نفصل ّفت یکذگذار ييقَا. 

 را اًجام دّذ دٍارسدّنتا  نّفت یّا فصل یبزا یػلو يیتوز. 

 

حذف  یهکول، کذّا یّا بخص، نا ضاًشدّسيشدّن ت فصل هاتآهَسش کذگذاری اقذا :هطتن هذف کلي جلسه

  یػول يیتوزبا ضذُ ٍ .... ّوزاُ 

 :اهذاف ویژه

  را تَضيح دّذ  16تا  13قَاًيي کذگذاری فصل.  



 را اًجام دّذ 16تا  13ّای  توزیي ػلوی بزای فصل.  

 ّای هکول ٍ کاربزدّای آًْا را تَضيح دّذ بخص. 

 ضذُ ٍ قَاًيي هزبَط بِ آًْا را تطزیح کٌذ کذّای حذف. 

 

 ICHIساختار ضٌایی با آ :نهن هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

 د ٍ تَسؼِ تاریخچِ ایجاICHI .را بياى کٌذ 

  اًَاع ٍیزایص ّایICHI .در کطَرّای هختلف را بياى کٌذ 

 

 ICHIاقذاهات بزاساس  یکذگذار ييبا قَاً ییضٌاآ :دهن هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

 ی اقذاهات بزاساس ل ّا ٍ قَاًيي کذگذاردستَرالؼوICHI .را بياى کٌذ 

 ساس ای کذگذاری اقذاهات بزاتوزیي ػولی بزICHI  اًجام دّذرا. 

 

  ICD-10-PCS ساختار  یی باآضٌا :یبسدهن هذف کلي جلسه

  :اهذاف ویژه

  تاریخچِ ایجادICD-10-PCS ٌذ.را بياى ک 

  ارتباط بييICD-10  باICD-10-PCS ضزح دّذ. را 

  ساختار کذّایICD-10-PCS .را ضزح دّذ 

  بخص ّایICD-10-PCS .را ضزح دّذ 

 

 ICD-10-PCSقَاًيي کذگذاری اقذاهات بزاساس آضٌایی با   :دواسدهن هذف کلي جلسه

 :اهذاف ویژه

 بخص ّای هختلف ی ل ّا ٍ قَاًيي کذگذاردستَرالؼوICD-10-PCS .را بياى کٌذ 

 ساس ای کذگذاری اقذاهات بزاتوزیي ػولی بزICD-10-PCS  اًجام دّذرا. 

 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 کذگذاری کٌذ. ICD-9-CMاقذاهات اًجام ضذُ ٍ ثبت ضذُ در پزًٍذُ بيواراى را با استفادُ اس جلذ سَم  -1-1

 کذگذاری کٌذ. ICHI اقذاهات اًجام ضذُ ٍ ثبت ضذُ در پزًٍذُ بيواراى را با استفادُ اس -2-1

 کذگذاری کٌذ. ICD-10-PCS اقذاهات اًجام ضذُ ٍ ثبت ضذُ در پزًٍذُ بيواراى را با استفادُ اس -3-1

 

 هنببغ:

 (جلذ سَم) ICD-9-CM بخزیي ٍیزایص کتاآ -1

 ICHI بص کتاٍیزای  -2

  ICD-10-PCS بخزیي ٍیزایص کتاآ -3

 اًتطارات جؼفزیتْزاى، ، ICDدّويي ٍیزایص  بزاساس کذگذاری بيواری ّاذی ٍ صذٍقی، احو -4

 بيواری ّا. چاپ اٍل: تْزاى. اًتطارات هيز هاُ اریذا. سيستن ّای طبقِ بٌذی ٍ ًاهگضصفذری، ر -5
 



 

                                ارسويِ پایذدکتز نبم و اهضبی هذرس: 

 دانطكذه: EDOنبم و اهضبی هسئول 

                                                              ارسبل:                                  تبریخ                                           01/10/0011تبریخ تحویل:  

 

 ولػ یّا اًجام توزیي ،یسخٌزاً ش تذریس:رو

 (ICD-9-CM, ICHI, ICD-10-PCSّای کذگذاری اقذاهات ) ، کتابپزٍصکتَر َتز،يٍایت بزد، کاهپ :وسبیل آهوسضي
 

 سنجص و ارسضيببي 

سهن اس نوزه کل)بز حسب  روش       آسهوى

 درصذ(

 تبریخ 

 در طَل تزم 10% م ػولی کذّای اقذاهاتاًجا تكبليف کالسي 

 پایاى تزم 60% آسهَى کتبی آسهوى پبیبى تزم

 تزم پایاى 30% اقذاهاتی کذگذار آسهوى ػولي 
 

 نطجو:هقزرات کالس و انتظبرات اس دا

 .است الشاهی ضذُ يييتؼ فيًجام بِ هَقغ تکالا

 .باضذ یه یٍ توزیي الشاه فيْا جْت هطالؼِ، اًجام تکلسهزاجؼِ بِ رفزً

 

 

 پشضكي کذگذاری اقذاهبت جذول سهبنبنذی درس

 01لغبیت  8 دوضنبه و سبػت جلسه : روس
 

 هذرس هوضوع هز جلسه              تبریخ جلسه

  آضٌایی با اًَاع سيستن ّای کذگذاری اقذاهات پشضکی 22/06/1400 1

 

 

 

 

 دکتز پایذار

 ICD-9-CM اختار جلذ سَمس باضٌایی آ 29/06/1400 2

 ICD-9-CM جلذ سَم یکل ييٍ قَاً َلفص 05/07/1400 3

 هزتبط با اقذاهات  Main term   ٍSub term ًحَُ اًتخاب  12/07/1400 4

هطابقت ٍ  ییاختصاظ کذ اقذام، استخزاج کذ اس فْزست الفبا ٌذیآفز 19/07/1400 5

 یا با جلذ ضوارُ

 با ICD-9-CMفصل اٍل تا ضطن  هاتگذاری اقذاآهَسش کذ 26/07/1400 6

 توزیي ّای ػولی



 با ICD-9-CM دٍاسدّنتا  ّفتنفصل  هاتآهَسش کذگذاری اقذا 03/08/1400 7

 توزیي ّای ػولی

 یّا بخص، نا ضاًشدّسيشدّن ت فصل هاتآهَسش کذگذاری اقذا 10/08/1400 8

  یػول يیتوزبا حذف ضذُ ٍ .... ّوزاُ  یهکول، کذّا

 ICHIساختار ضٌایی با آ 17/08/1400 9

 ICHIاقذاهات بزاساس  یکذگذار ييبا قَاً ییضٌاآ 24/08/1400 10

 ICD-10-PCSساختار ضٌایی با آ 01/08/1400 11

 ICD-10-PCSاقذاهات بزاساس  یکذگذار ييبا قَاً ییضٌاآ 08/09/1400 12

 




