
 course plan  طرح دوره 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

طرح دوره                  course plan   

 مشخصات کلی

 : فناوری اطالعات سالمتگروه آموزشی : پیراپزشکینام دانشکده

 سالمتفناوری اطالعات کارشناسی  : رشته تحصیلی طبقه بندی های بین المللی تخصصی: نام درس

 مشخصات درس:

طبقه بندی های بین نام درس: 

 المللی تخصصی

 3کدگذاری بیماری ها پیش نیاز:  2تعداد واحد: 

 1401-1402سال تحصیلی اولزمان برگزاری :     نیمسال 

 نام مدرس یا مدرسین :  دکتر حیوی

 نام مدرس مسوول درس : دکتر حیوی

 hayavi2005@gmail.comشماره تماس و آدرس پست الکترونیکی: 

 اهداف درس :

 سیستم های طبقه بندی اطالعات سالمتآشنایی با انواع هدف کلی : 

 : 1اهداف اختصاصی

 بین المللی طبقه بندی های تخصصیآشنایی با 

 طبقه بندی ها اهداف وسازمان ایجاد کنندهآشنایی با 

 سیستم های نامگذاری رایج بین المللیآشنایی با 

  تکالیف  دانشجویان :وظایف/ 

 حضور مستمر و فعال در کالس

 تکالیفانجام 

                                                           
 ی کوچکتر تقسیم شده است .ن اهداف اصلی می باشد که به اجزامنظور از اهداف اختصاصی ، هما 1



 ارایه کالسی در زمینه موضوعات مشخص شده

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 5 حضور مستمر و فعال در کالس

ارایه مقاالت مرتبط با موضوع درس)دانشجویان یک مقاله انگلیسی مرتبط با طرح 

 ارایه می دهند.( کالسآن را در  ،و با مطالعه دقیقدوره را انتخاب 

15 

 30 آزمون میان ترم

 50 آزمون پایان ترم

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس مطلب عنوان ساعت تاریخ شماره جلسه

 دکتر حیوی حضوری ICD-11آشنایی با  10-8 21/6/1401 1جلسه 

 دکتر حیوی حضوری )ادامه( ICD-11آشنایی با  10-8 28/6/1401 2جلسه

  حضوری )ادامه( ICD-11آشنایی با  10-8 4/7/1401 3جلسه 

 دکتر حیوی حضوری ICD-11کار با  10-8 11/7/1401 4جلسه 

 دکتر حیوی حضوری )ادامه( ICD-11کار با  10-8 18/7/1401 5جلسه 

آشنایی باطبقه بندی بـین المللـی  10-8 25/7/1401 6جلسه 

)ارایه  (ICF) ناتوانی و سالمت عملکـرد،

 دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی باطبقه بندی بـین المللـی  10-8 2/8/1401 7جلسه 

)ادامه(  (ICF) سالمتناتوانی و  عملکـرد،

 )ارایه دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی با طبقه بندی بین المللی سرطان  10-8 9/8/1401   8 جلسه

 (ICD-O)ها 

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی با طبقه بندی بین المللی سرطان  10-8 16/8/1400 9جلسه 

 )ادامه( (ICD-O)ها 

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی با طبقه بندی بین المللی سرطان  10-8 23/8/1401 10جلسه 

 )ادامه( (ICD-O)ها 

 دکتر حیوی حضوری



 دکتر حیوی حضوری امتحان میان ترم 10-8 30/8/1401 11جلسه 

آشنایی با طبقه بندی بین المللی بیماری  10-8 7/9/1401 12جلسه 

 (ICD-DA) های دندان و حفره دهانی

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی با طبقه بندی بین المللی بیماری  10-8 14/9/1401 13جلسه 

 (ICD-DA) های دندان و حفره دهانی

 دکتر حیوی حضوری

طبقه بندی علل خارجی آسیب آشنایی با  10-8 21/9/1401 14جلسه 

 (ICECI) ها

 دکتر حیوی حضوری

طبقه بندی علل خارجی آسیب آشنایی با  10-8 28/9/1401 15جلسه 

 (ICECI) ها

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی با طبقه بندی بین المللی مراقبت  10-8 5/10/1401 16جلسه 

 (ICPC)اولیه 

 دکتر حیوی حضوری

آشنایی با سیستم نامگذاری نظام یافته  10-8 12/10/1401 17جلسه 

 (SNOMED-CT)پزشکی 

 دکتر حیوی حضوری

 روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد.

 منابع:

 ستورالعمل های ثبت سرطان سرطان ایراند -1

2 - World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) 

3- International Classification of External Causes of Injury (ICECI) 

4- Hogrefe, Göttingen, Bickenbach J, Cieza A, Selb M, Stucki G. ICF CORE SETS, Manual for 

Clinical 

Practices. 

 

 


