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 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی هرمسگان

   Course Planطرح دوره                 

 هشخصات کلی

 : هذیشیت ٍ فٌبٍسی اطالعبت سالهتگشٍُ آهَصشی : پیشاپضشکیًبم داًشکذُ

سیستن های طبقه بنذی و نام گذاری اطالعات در : ًبم دسس

 نظام سالهت
فٌبٍسی اطالعبت اسشذ : کبسشٌبسی سشتِ تحصیلی

 سالهت
 

 هشخصبت دسس:

سیستن های طبقه بنذی و ًبم دسس: 

 نام گذاری اطالعات در نظام سالهت
  -پیش ًیبص:  ٍاحذ تئَسی 3تعذاد ٍاحذ: 

 0400-02 ًیوسبل: اٍل سبل تحصیلی                                 طجق ثشًبهِ صهبى ثشگضاسی:  

 صّشا هستبًًِبم هذسس یب هذسسیي: دکتش 

 دکتز سهزا هستانهًبم هذسس هسئَل دسس: 

 zmastaneh@gmail.comشوبسُ توبس ٍ آدسس پست الکتشًٍیکی:                                          

 

 اهذاف درس:

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی ٍ ثشسسی ساّکبسّبی ثْجَد داًشجَیبى ثب اجوبلی آشٌبیی  هذف کلی:

  کذگزاسیکیفیت 

 : 0اهذاف اختصاصی

آشٌبیی ثب سبصهبى ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ایجبد کٌٌذُ سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی اص قجیل  ♪

WHO  ٍHCFA   

 شیَُ ّبی ایجبد ٍ پشتیجبًی سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسیآشٌبیی ثب   ♪

-ICD-10-CM ،ICD-10-CA  ٍICDسیستن ّبی طجقِ ثٌذی ثیوبسی ّب اص قجیل آشٌبیی ثب  ♪

10-AM 
، ICD-10-PCS ،CCI ،ACHI-Iسیستن ّبی طجقِ ثٌذی اقذاهبت ٍ هذاخالت اص قجیل آشٌبیی ثب  ♪
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OPCS  ٍICHI 

 ICECI  ٍNCECIسستن ّبی طجقِ ثٌذی صذهبت ٍ علل خبسجی اص قجیل آشٌبیی ثب  ♪

 NIC ،NOC  ٍNANDAسیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی دس پشستبسی اص قجیل آشٌبیی ثب  ♪

، ICPC ،ICHPPCسیستن ّبی طجقِ ثٌذی هشاقجت ّبی اٍلیِ ٍ علل هشاجعبت اص قجیل آشٌبیی ثب  ♪

RFV  ٍRFEC 

آشٌبیی ثب شیَُ ّبی اًتخبة سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی ثشای کذگزاسی دس هشاکض هختلف  ♪

 ثْذاشتی ٍ دسهبًی

 آشٌبیی ثب فشصت ّبی شغلی کذگزاساى دس ًظبم سالهت ♪

 ثب هسئَلیت ّب ٍ ٍظبیف کذگزاساى دس هشاکض هختلف ثْذاشتی ٍ دسهبًیآشٌبیی  ♪

 آشٌبیی ٍ تحلیل عٌبصش کیفی ٍ شبخص ّبی کیفیت کذگزاسی تشخیص ّب ٍ اقذاهبت ♪

 آشٌبیی ثب چگًَگی ثشسسی علل ًقص دس فشایٌذ کذگزاسی ٍ شیَُ ّبی ثْجَد کیفیت کذگزاسی ♪

تأثیش آى ثش کذگزاسی )هجوَعِ حذاقل دادُ ّبی  ّبی پضشکی ٍآشٌبیی ثب اصَل هستٌذسبصی پشًٍذُ ♪

 هَسد ًیبص ثشای کذگزاسی(

 
 

 وظایف/ تکالیف دانشجویاى:     

 دس کالس هٌظن ٍ فعبل حضَس  -

 سعبیت اصَل اخالقی ٍ شئَى داًشجَئی -

 گشٍّی تخصصی هشبسکت دس ثحث ّبی  -

 دس صهبى هقشس دس صهیٌِ هطبلت هشخص شذُثِ صَست شفبّی ٍ چبپی اًجبم ٍ اسائِ پشٍطُ  -

 طَل دٍسُیب آصهَى ّبی آصهَى  ششکت دس -

 ششکت دس آصهَى پبیبى تشم -

 

 ارسشیابی دانشجو: 

 نوزه هبنای ارسشیابی 

 8 آصهَى پبیبًی

 2 دس جلسبت هتعذد Mini-examثِ صَست  ّبی طَل دٍسُ آصهَى

 فعبلیت طَل دٍسُ شبهل هشبسکت فعبل دس ثحث ّبی کالسی ّوشاُ ثب سعبیت شئَى

  ٍ چبح هقبلِاًجبم پشٍطُ داًشجَیی ٍ 

00 

 - سبیش هَاسد رکش گشدد
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 هنابع پیشنهادی بزای هطالعه: 

 آخشیي ٍیشایش سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی ثیوبسی ّب ٍ اقذاهبت رکش شذُ دس سشفصل -0

دس صهیٌِ سیستن  هجالت تخصصی سشتِ هذیشیت اطالعبت سالهت دس داخل ٍ خبسجچبح شذُ دس هقبالت  -2

 ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی ٍ کیفیت کذگزاسی

 ٍة سبیت ّبی تخصصی سبصهبى ّبی ایجبد کٌٌذُ سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی -3

 

 جذول سهاى بنذی دروس:

شواره 

 جلسه
 ابشارها روش تذریس عنواى هطلب

 هعشفی طشح دٍسُ 0جلسِ 

سبصهبى ّبی هلی ٍ ثیي الوللی هعشفی 

ایجبد کٌٌذُ سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ 

   WHO  ٍHCFAًبهگزاسی اص قجیل 

سخٌشاًی ٍ ثحث 

 گشٍّی

پبٍسپَیٌت، سبیت 

  تخصصی سبصهبى ّب

شیَُ ّبی ایجبد ٍ پشتیجبًی سیستن  هعشفی 2 جلسِ

 ّبی طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی

ثحث  ٍ سخٌشاًی

  گشٍّی

 پبٍسپَیٌت

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ثیوبسی ّب  هعشفی 3جلسِ 

ٍ  ICD-10-CM ،ICD-10-CAاص قجیل 
ICD-10-AM 

ثحث  ،سخٌشاًی

ٍ کبس ثب  گشٍّی

 سیستن ّب

سیستن پبٍسپَیٌت، 

 طجقِ ثٌذی 

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی  هعشفی - اداهِ 4جلسِ 

-ICD-10-CM ،ICDثیوبسی ّب اص قجیل 

10-CA  ٍICD-10-AM 

سخٌشاًی، ثحث 

کبس ثب گشٍّی ٍ 

 سیستن ّب

سیستن پبٍسپَیٌت، 

 طجقِ ثٌذی

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی اقذاهبت ٍ هعشفی  5جلسِ 

، ICD-10-PCS ،CCIهذاخالت اص قجیل 

ACHI-I ،OPCS  ٍICHI 

سخٌشاًی، ثحث 

گشٍّی ٍ کبس ثب 

 سیستن ّب

سیستن پبٍسپَیٌت، 

 طجقِ ثٌذی

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی  هعشفی -اداهِ 6جلسِ 

-ICD-10اقذاهبت ٍ هذاخالت اص قجیل 

PCS ،CCI ،ACHI-I ،OPCS  ٍICHI 

سخٌشاًی، ثحث 

کبس ثب گشٍّی ٍ 

 سیستن ّب

سیستن پبٍسپَیٌت، 

 طجقِ ثٌذی 

 ٍ صذهبت ثٌذی طجقِ ّبی ستنیس هعشفی 7جلسِ 

 ICECI ٍ NCECI قجیل اص خبسجی علل

 ثحث سخٌشاًی،

 ثب کبس ٍ گشٍّی

 ّب سیستن

 سیستن پبٍسپَیٌت،

 ثٌذی طجقِ
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سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ  هعشفی 8جلسِ 

، NICًبهگزاسی دس پشستبسی اص قجیل 

NOC  ٍNANDA 

 ثحث سخٌشاًی،

 ثب کبس ٍ گشٍّی

 ّب سیستن

 سیستن پبٍسپَیٌت،

 ثٌذی طجقِ

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ٍ  هعشفی -اداهِ 9جلسِ 

، NICًبهگزاسی دس پشستبسی اص قجیل 

NOC  ٍNANDA 

 ثحث سخٌشاًی،

 ثب کبس ٍ گشٍّی

 ّب سیستن

 سیستن پبٍسپَیٌت،

 ثٌذی طجقِ

جلسِ 

00 

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی هشاقجت  هعشفی

، ICPCّبی اٍلیِ ٍ علل هشاجعبت اص قجیل 

ICHPPC ،RFV  ٍRFEC 

 ثحث سخٌشاًی،

 ثب کبس ٍ گشٍّی

 ّب سیستن

 سیستن پبٍسپَیٌت،

 ثٌذی طجقِ

جلسِ 

00 

سیستن ّبی طجقِ ثٌذی  هعشفی -اداهِ

هشاقجت ّبی اٍلیِ ٍ علل هشاجعبت اص قجیل 

ICPC ،ICHPPC ،RFV  ٍRFEC 

 ثحث سخٌشاًی،

 ثب کبس ٍ گشٍّی

 ّب سیستن

 سیستن پبٍسپَیٌت،

 ثٌذی طجقِ

جلسِ 

02 

 ّبی سیستن اًتخبة ّبی شیَُتششیح 

 دس کذگزاسی ثشای ًبهگزاسی ٍ ثٌذی طجقِ

 دسهبًی ٍ ثْذاشتی هختلف هشاکض

 ثحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

 پبٍسپَیٌت

جلسِ 

03 

تششیح فشصت ّبی شغلی کذگزاساى دس  -

 ًظبم سالهت

تششیح هسئَلیت ّب ٍ ٍظبیف کذگزاساى  -

 دس هشاکض هختلف ثْذاشتی ٍ دسهبًی

 ثحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

 فیلن پبٍسپَیٌت،

جلسِ 

04 

تششیح عٌبصش کیفی ٍ شبخص ّبی کیفیت 

 کذگزاسی تشخیص ّب ٍ اقذاهبت

، ثحث سٍی سخٌشاًی

 هقبالت هٌتشش شذُ

 ، هقبلِپبٍسپَیٌت

جلسِ 

05 

تششیح چگًَگی ثشسسی علل ًقص دس 

فشایٌذ کذگزاسی ٍ شیَُ ّبی ثْجَد کیفیت 

 کذگزاسی

، ثحث سٍی سخٌشاًی

پشًٍذُ ّبی داسای 

 ًقص

، ًوًَِ پبٍسپَیٌت

 پشًٍذُ

جلسِ 

06 

ّبی تششیح اصَل هستٌذسبصی پشًٍذُ

ثش کذگزاسی )هجوَعِ پضشکی ٍ تأثیش آى 

 ّبی هَسد ًیبص ثشای کذگزاسی(حذاقل دادُ

 ثحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

ًوًَِ  پبٍسپَیٌت،

 پشًٍذُ

جلسِ 

07 

ّبی پشًٍذُ هستٌذسبصی تششیح اصَل -اداهِ

پضشکی ٍ تأثیش آى ثش کذگزاسی )هجوَعِ 

 حذاقل دادُ ّبی هَسد ًیبص ثشای کذگزاسی(

دسثبسُ کلیت هطبلت تذسیس  ثٌذیٍ جوع

 داًشجَیبى ٍ سَاالت ثِ اثْبهبت شذُ ٍ پبسخ

 ثحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

ًوًَِ  پبٍسپَیٌت،

 پشًٍذُ

 


