
 
 

 تعاليبسمه

 

            کارشناسی فناوری اطالعات سالمت پنجمترم دانشجويان  :مخاطبان               (2) هاکدگذاری بیماری: عنوان درس

 دوشنبهروز  11تا  12 ساعت پاسخگویي به سواالت فراگیر:            (1، عملی 1واحد )تئوری  2 :تعدادواحد

       11-11، يکشنبه ساعت 11-12فته دوم( ساعت شنبه )هشت ه: زمان ارائه درس

             ، دکتری مديريت اطالعات سالمتمحمدی علی :مدرس

   (1) هاکدگذاری بیماری :درس و پیش نیاز

 

های اختصاصی بعضی از فصول ها، آشنايی با دستورالعملبندی و کدگذاری بیماریکسب مهارت در زمینه طبقه هدف کلي درس :

 ICDالمللی ين ويرايش بینآخر

 اهداف کلي جلسات : 

 را تشريح نمايد  ICD -10های بندی بیماریساختار سیستم رايج طبقه .1

 های جراحی را شرح دهد.ها و عملکدگذاری عوارض بعدی بیماری .2

 های عفونی و انگلی را شرح دهد بندی و کدگذاری بیماریطبقه .3

 ها شرح دهد.بندی مرفولوژی و جدول نئوپالسمطبقه .1

 ها را تشريح نمايد.های اتیولوژی و مرفولوژی نئوپالسمکدگذاری .5

های خونساز، غدد مترشحه داخلی و تغذيه، اختالالت روانی و رفتاری های خون و اندامهای بیماریکدگذاری شرح تشخیص .1

 و سیستم عصبی را تشريح نمايد. 

 م گردش خون، تنفس و گوارش را تشريح نمايد. های چشم، گوش، سیستهای بیماریکدگذاری شرح تشخیص .7

های پوست و بافت زير جلدی، سیستم عضالنی اسکلتی، اداری، مادرزادی و عاليم و های بیماریکدگذاری شرح تشخیص .8

 ها را تشريح نمايد. نشانه

 های  زايمان را تشريح نمايد. کدگذاری شرح تشخیص .9

 ال و نفاسی را تشريح نمايد. ناتهای سقط، دوره پریکدگذاری شرح تشخیص .11

 های صدمات را تشريح نمايد. کدگذاری شرح تشخیص .11

 های سوختگی را تشريح نمايدکدگذاری شرح تشخیص .12

 های مسمومیت و جدول داروهای و مواد شیمیايی را تشريح نمايد.کدگذاری شرح تشخیص .13

 های علت خارجی صدمات را شرح دهد. کدگذاری شرح تشخیص .11

 های ترافیکی زمینی را شرح دهد.های حوادث ترافیکی و جدول تصادفتشخیصکدگذاری شرح  .15

 های بهداشتی تشريح نمايدهای عوامل موثر بر وضعیتکدگذاری شرح تشخیص .11

 را تشريح نمايد. ICD 11ها، بندی بیماریساختار، کدها و کدگذاری آخرين ويرايش طبقه .17

 های عفونی را شرح دهدتمرين کدگذاری بیماری .18

 ها را شرح دهدمرين کدگذاری نئوپالسمت .19

 گوش،تنفس، گوارش و اداری را شرح دهدهای خون، غدد، روانی، چشم، تمرين کدگذاری بیماری .21



 تمرين کدگذاری زايمان و سقط را شرح دهد .21

 تمرين کدگذاری صدمات، سوختگی و علت خارجی آنها راشرح دهد .22

 از جدول داروها و مواد شیمیايی را شرح دهد تمرين کدگذاری مسمومیت، و استخراج کد علت خارجی .23

 

 هداف ویژه به تفکیک اهداف کلي هر جلسه:

 

 را تشريح نمايد.  ICD -10های بندی بیماریساختار سیستم رايج طبقه .1

 را شرح دهد  ICD -10ساختار کدها، نحوه کدگذاری با  .1.1

 ای و الفبايی را توضیح دهد های سیستم شمارهبخش .1.2

 شرح دهد.   ICD -10کد برای کدگذاری با ترتیب استخراج  .1.3

 های جراحی را شرح دهد.ها و عملکدگذاری عوارض بعدی بیماری .2

 ای و الفبايی را بیان کندبندی عوارض بعدی در فهرست شمارهروش طبقه .2.1

 ها را بیان کنددر مورد کدهای عوارض بعدی بیماری ICD 10های اختصاصی بندیطبقه .2.2

 قدامات درمانی را شرح دهداکدگذاری عوارض بعدی .2.3

 های خارجی را شرح دهد.کدگذاری عوارض بعدی علت .2.1

 های عفونی و انگلی را شرح دهد بندی و کدگذاری بیماریطبقه .3

 های عفونی و انگلی را شرح دهدبندی بیماریروش طبقه .3.1

 های عفونی و انگلی را بیان کندهای کدگذاری بیماریدستورالعمل .3.2

 اری بیماری ايدز را شرح دهدهای کدگذدستورالعمل .3.3

 ها شرح دهد.بندی مرفولوژی و جدول نئوپالسمطبقه .1

 ای را شرح دهدها در فهرست شمارهبندی نئوپالسمروش طبقه .1.1

 ها با استفاده از فهرست الفبايی را بیان کندشیوه استخراج کد نئوپالسم .1.2

 ها را شرح دهد.های بهداشتی مرتبط با نئوپالسمکدگذاری وضعیت .1.3

 

 ها را تشريح نمايد.های مرتبط با اتیولوژی و مرفولوژی نئوپالسمکدگذاری .5

 ها را تشريح نمايدبندی اتیولوژِی مرتبط با نئوپالسمطبقه .5.1

 ها را توضیح  دهد.ساختار و نحوه استفاده از جدول نئوپالسم .5.2

 ها را شرح دهد.کدگذاری مورفولوژی نئوپالسم .5.3

های خونساز، غدد مترشحه داخلی و تغذيه، اختالالت روانی و های خون و اندامبیماریهای کدگذاری مرتبط با شرح تشخیص .1

 رفتاری و سیستم عصبی را تشريح نمايد. 

 های خونساز را شرح دهد.های خون و اندامهای بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .1.1

 يه را شرح دهد.های غدد مترشحه داخلی و تغذهای بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .1.2



 های روانی و رفتاری را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .1.3

 های سیستم عصبی را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .1.1

 های چشم، گوش، سیستم گردش خون، تنفس و گوارش را تشريح نمايد. های بیماریکدگذاری مرتبط با شرح تشخیص .7

 های چشم را شرح دهد.های بیماریص کد به شرح تشخیصروش اختصا .7.1

 های گوش را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .7.2

 های سیستم گردش خون را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .7.3

 های سیستم تنفس را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .7.1

های پوست و بافت زير جلدی، سیستم عضالنی اسکلتی، اداری، مادرزادی و عاليم های بیماریا شرح تشخیصکدگذاری مرتبط ب .8

 ها را تشريح نمايد. و نشانه

 های پوست و بافت زير جلدی را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .8.1

 لتی را شرح دهد.های سیستم عضالنی اسکهای بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص  .8.2

 های مادرزادی را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .8.3

 های سیستم تنفس را شرح دهد.های بیماریروش اختصاص کد به شرح تشخیص .8.1

 ها را بیان کند.بندی و کدگذاری شرايط مرتبط با عاليم و نشانهروش طبقه .8.5

 شريح نمايد. های  زايمان را تکدگذاری مرتبط با شرح تشخیص .9

 ای را بیان کند.های بهداشتی مرتبط با زايمان در فهرست الفبايی و شمارهبندی حاملگی و زايمان و وضعیتروش طبقه .9.1

 های کدگذاری مرتبط با حاملگی و  زايمان را تشريح نمايد.دستورالعمل .9.2

 ای را بیان کند.های مرتبط با حاملگی و زايمان از فهرست الفبايی وشمارهروش استخراج کد .9.3

 ناتال و نفاسی را تشريح نمايد. های سقط، دوره پریکدگذاری شرح تشخیص .11

 ناتال و نفاسی را تشريح نمايد. بندی سقط، دوره پریروش طبقه .11.1

 ناتال و نفاسی را تشريح نمايد.های کدگذاری مرتبط با سقط، دوره پریدستورالعمل .11.2

  های صدمات را تشريح نمايدکدگذاری شرح تشخیص .11

 نحوه استخراج کد صدمات را شرح دهد .11.1

 های کدگذاری صدمات را تشريح نمايد.دستورالعمل .11.2

  های سوختگی را تشريح نمايدکدگذاری شرح تشخیص .12

 ها را شرح دهدنحوه استخراج کد سوختگی .12.1

 ها را تشريح نمايد.سوختگی های کدگذاریدستورالعمل .12.2

 های مسمومیت و جدول داروهای و مواد شیمیايی را تشريح نمايد.کدگذاری شرح تشخیص .13

 ها را شرح دهدنحوه استخراج کد مسمومیت .13.1



 ها را تشريح نمايد.های کدگذاری مسمومیتدستورالعمل .13.2

 ساختار جدول داروها و مواد شیمیايی را تشريح نمايد. .13.3

 از جدول داروها و مواد شیمیايی را تشريح نمايد.روش استخراج کد  .13.1

 های علت خارجی صدمات را شرح دهد. کدگذاری شرح تشخیص .11

 ای را شرح دهد بندی عوامل خارجی صدمات در فهرست شمارهروش طبقه .11.1

 شیوه استخراج کد عوامل خارجی صدمات از فهرست الفبايی را بیان کند. .11.2

 ها را شرح دهد.ی صدمات و مسمومیتهای کدگذاری عوامل خارجدستورالعمل .11.3

 های ترافیکی زمینی را شرح دهد.های حوادث ترافیکی و جدول تصادفکدگذاری شرح تشخیص .15

 بندی مرتبط با حوادث ترافیکی را شرح دهد.تعاريف و طبقه  .15.1

 جدول کد حوادث ترافیکی زمینی را تشريح نمايد. .15.2

 کند. های کدگذاری حوادث ترافیکی را بیان دستورالعمل .15.3

 

 های بهداشتی تشريح نمايدهای عوامل موثر بر وضعیتکدگذاری شرح تشخیص .11

 های بهداشتی و عوامل موثر بر آنها را تشريح نمايد. بندی وضعیتساختار طبقه  .11.1

 های بهداشتی را توضیح دهد.های کدگذاری عوامل موثر بر وضعیتدستورالعمل .11.2

 را تشريح نمايد.  ICD - 11ها، بندی بیماریساختار، کدها و کدگذاری آخرين ويرايش طبقه .17

 را شرح دهد. ICD – 11بندی ساختار سیستم طبقه  .17.1

 را بیان کند. ICD – 11بندی و کدهای نحوه طبقه  .17.2

 را شرح دهد. ICD – 11روش استخراج کد از  .17.3

 ICD-10تمرين عملی کدگذاری با کتاب  18-23

..........  

 منابع:

 ، دکتر مريم احمدی و دکتر فرحناز صدوقی ICD – 10ها بر اساس بندی بیماریراهنمای طبقه .1

 و ... ، دکتر مريم احمدی و دکتر شاهمرادی ICD – 10ها بر اساس بندی بیماریراهنمای طبقه .2

 پور، دکتر يوسف مهدی ICD – 10ها بر اساس بندی بیماریراهنمای طبقه .3

4. International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Tenth 

Revision (ICD-10) volume 1 

5. International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Tenth 

Revision (ICD-10) volume  2 

6. International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Tenth 

Revision (ICD-10) volume 3 



7. International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Tenth 

Revision (ICD-11) volume  

 

 

 
 

 

 ICD - 10های و استفاده از کتاب های عملیسخنرانی، انجام تمرين روش تدریس:

 ICD-10های ، کتاب ر، پروژکتورامپیوتوايت برد، ک وسایل آموزشي:

 

 سنجش و ارزشیابي 

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

حضور فعال در 

 کالس

انجام تمرين و 

 پاسخ به پرسش

 //////////////////////// در طول ترم 5%

  جلسه هشتم  %11 آزمون کتبی ترم آزمون میان 

  پايان ترم %11 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

  پايان ترم %25 کدگذاری  آزمون عملي

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 باشد.حضور به موقع در کالس درس الزامی می 

 باشد.الزم می)انگلیسی و فارسی(  مراجعه به منابع آموزشی 

  از جلسه دوم به بعد همراه داشتن جلد اول و سوم کتابICD-10 باشد.ی میضرور 
 

  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول       کامران سلیمینام و امضای مدیر گروه:          دکتر علی محمدینام و امضای مدرس: 

 یخ ارسال :تار                            تاریخ ارسال:                                                           41/60/4166تاریخ تحویل:     
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 (2)هاکدگذاری بیماری: جدول زمانبندی درس

     11-11و يکشنبه ساعت  11-12شنبه ساعت  روز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

  ICD -10ساختار  21/11/1111 1

 

 

 

 

 

 

 

دکتر 

 محمدی

 های جراحیها و عملدی بیماریعوارض بع 21/11/1111 2

 های عفونی و انگلیکدگذاری بیماری 27/11/1111 3

 هامرفولوژی و جدول نئوپالسم 28/11/1111 1

 هانئوپالسم جدولهای اتیولوژی و کدگذاری 3/17/1111 5

ت روانی و های خونساز، غدد مترشحه داخلی و تغذيه، اختالالهای خون و اندامبیماری 1/17/1111 1

 رفتاری و سیستم عصبی

 های چشم، گوش، سیستم گردش خون، تنفس و گوارشبیماری 11/17/1111 7

های پوست و بافت زير جلدی، سیستم عضالنی اسکلتی، اداری، مادرزادی و عاليم بیماری 11/17/1111 8

 هاو نشانه

 کدگذاری حاملگی و زايمان 17/17/1111 9

 ناتال و نفاسیگذاری سقط، دوره پریکد 18/17/1111 11

 صدمات  21/17/1111 11

 سوختگی 25/17/1111 12

 مسمومیت و جدول داروهای و مواد شیمیايی 11/18/1111 13

 علت خارجی صدمات 18/18/1111 11

 های ترافیکی زمینیحوادث ترافیکی و جدول تصادف 19/18/1111 15

 های بهداشتیوضعیتعوامل موثر بر  11/8/1111 11

17 23/18/1111 ICD - 11 

 های عفونیکدگذاری بیماری 31/18/1111 18

 هاکدگذاری نئوپالسم 17/19/1111 19

 گوش،تنفس، گوارش و اداریهای خون، غدد، روانی، چشم، کدگذاری بیماری 11/19/1111 21

 کدگذاری زايمان و سقط 21/19/1111 21

 گذاری صدمات، سوختگی و علت خارجی آنهاکد 28/19/1111 22

 کدگذاری مسمومیت، و استخراج کد علت خارجی از جدول داروها و مواد شیمیايی 5/11/1111 23

 

 

 
 

 




