
 

 بسمه تعالي

 دانشكده پيرا پزشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 گروه فناوری اطالعات سالمت

فناوری کارشناسی دانشجویان :  مخاطبان           (1ها و اقدامات پزشکی )بندی بیماریهای رایج طبقهسیستم: درس عنوان

  ( 5/6، عملی 5/1)تئوری  8تعداد واحد:       02686   : شماره درس                  )ترم سوم(  اطالعات سالمت

     1314-1315 اولنیم سال زمان ارائه درس:         اصطالحات پزشکی  : پيش نياز

 HITو سایت  13کالس:             16-18:36ساعت:    شنبهسه روز:  

 دکتر محمدیمدرس: 

نگر و مطالعات های گذشتههای بهداشتی و درمانی اساس بسیاری از پژوهشده در پروندهاطالعات ثبت ش شرح مختصری از درس:

های های الکترونیکی و پایگاههای بهداشتی است. ذخیره و بازیابی این اطالعات در سیستمریزیای در علوم پزشکی و برنامهمقایسه

مدیران و  ،معتبر در جهت تامین اطالعات مورد نیاز پژوهشگرانبندی های طبقهای نیاز به کدگذاری آنها بر اساس سیستمداده

های بندی، انواع سیستمهای طبقهدر این درس فراگیران با تاریخچه سیستمالمللی دارد. همچنین مقایسه در سطوح ملی و بین

، آشنایی با جلد اول و سوم  ICD-9-CMبندی، تعریف کد، قوانین کدگذاری، نحوه استخراج کد، کدگذاری کامل با جلد سوم طبقه

ICD-10 با این سیستم را فراخواهند گرفت. قوانین کدگذاری ها و ، بخش 

 ICD-10و   ICD-9-CMکد، قوانین کدگذاری و کدگذاری با  با آشنایی هدف کلي :

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

 :رنامه دانشجويان قادر خواهند بودپس از اتمام ب

 شرح دهد.و دالیل ایجاد، آنها را   بندی و نامگذاریای طبقههتاریخچه سیستم -

 بندی را بیان کند.های طبقهکاربرد سیستم -

 اختصارات، اصطالحات، قوانین، ارجاعات در فهرست شماره ای و الفبایی را شرح دهد. ، ICD-9-CMساختار جلد سوم  -

 را شرح دهد ICD-9-CMها و  قوانین کلی جلد سوم فصل -



 
 را بیان کند مرتبط با اقدامات Sub termو  Main termخاب نحوه انت -

ای. شناسایی اقدام اصلی و سایر اقدامات، فرایند اختصاص کد اقدام، استخراج کد از فهرست الفبایی، مطابقت با جلد شماره -

 و کدهای همزمان را بیان کند Omit codesاقدامات لغو شده، 

 تمرین عمل شرح دهد را همراه با ICD-9-CMفصل اول تا ششم  -

 شرح دهد همراه تمرین عملی  ICD-9-CM 18فصل هفت تا  -

 شرح دهد مکمل، کدهای حذف شده و .... همراه تمرین عملیهای بخش،  10تا  13فصل  -

  شرح دهدرا  ، جلد یک، دو و سه  CD-10ساختار  -

 شرح دهدرا  جلد اول و سوم ICD-10قوانین کلی کدگذاری با  -

شرح  های متعدد، وضعیت های حاد و مزمنک وضعیتی و چند وضعیتی، طبقه بندی دو جانبه، وضعیتتجزیه و تحلیل ت -

  دهد

 را شرح دهد قوانین انتخاب مجدد تشخیص اصلی -

 را شرح دهد  عوارض وضعیت های احتمالی  تهدیدی و -

 را شرح دهد.  ICD-DA, ICD-O, IND ,هایها و سازمان ایجاد کننده سیستمساختار، زمینه استفاده، ویرایش -

 را شرح دهد.  ICIDH, ICF, ICD-R&O هایها و سازمان ایجاد کننده سیستمساختار، زمینه استفاده، ویرایش -

 را شرح دهد.   ICPM,  ICSD,  ICD-NAهای ها و سازمان ایجاد کننده سیستمساختار، زمینه استفاده، ویرایش -

 اهداف اختصاصی:

 رودانتظار میدر پایان هر دوره از دانشجو 

 شرح دهد. ، آنها را دالیل ایجادو  و نامگذاری بندیهای طبقهتاریخچه سیستم .1

 بندی و ساختار اولیه آنها را شرح دهدهای طبقهسیستمتاریخچه  .1.1

 را توضیح دهد.  و نامگذاری بندیهای طبقهها، افراد و روند تکامل سیستمسازمان .1.8

 کند.بندی را بیان های طبقهکاربرد سیستم .8

 بندی اصلی و فرعی را توضیح دهد.های طبقهکاربرد سیستم .8.1

 کاربرد کد و کدگذاری را توضیح دهد.  .8.8



 
 ها و اقدمات را بیان کندهای داده ثبت بیمارینحوه ثبت کد در پایگاه .8.3

 های اطالعاتی شرح دهد. های کدگذاری شده از سیستمگیری دادهنحوه گزارش .8.4

 صارات، اصطالحات، قوانین، ارجاعات در فهرست شماره ای و الفبایی را شرح دهد. اخت، ICD-9-CMساختار جلد سوم  .3

 را بیان کند. ICD-9-CMساختار جلد سوم  .3.1

 .را شرح دهد  ICD-9-CMاختصارات و اصطالحات  .3.8

 ارجاعات فهرست شماره ای و الفبایی را بیان کند  .3.3

 را شرح دهد ICD-9-CMها و  قوانین کلی جلد سوم فصل .4

 بندی را شرح دهد. های طبقهستخراج کد از سیستمقوانین ا .4.1

 های بهداشتی را شرح دهد. فرایند استخراج و اختصاص کد به داده .4.8

 کدگذاری شوند را بشناسد. باید هایی که در پرونده داده .4.3

 مرتبط با اقدامات Sub termو  Main termنحوه انتخاب  .5

 را شرح دهد Main termقوانین انتخاب  .5.1

5.8.  Main term   جلد سوم رایجICD-9-CM  بیان کندرا 

  را بیان کند ICD-9-CMجلد سوم  از Sub termانتخاب قوانین  .5.3

 . را انجام دهد ICD-9-CMبا جلد سوم  Sub termو  Main termانتخاب مرین عملی ت .5.4

صلی و سایر اقدامات، ای. شناسایی اقدام افرایند اختصاص کد اقدام، استخراج کد از فهرست الفبایی، مطابقت با جلد شماره .0

  Omit codesاقدامات لغو شده، 

 فرآیند اختصاص کد اقدام به پرونده را شرح دهد. .0.1

 اقدامات اصلی و فرعی پرونده را شناسایی نماید .0.8

 اقدمات لغو شده را توضیح دهد .0.3

0.4. Omit code و نحوه کدگذاری آن را شرح دهد 



 
 هدرا همراه با تمرین عمل شرح د ICD-9-CMفصل اول تا ششم  .7

 را توضیح دهد ICD-9-CMفصل اول تا ششم  .7.1

 قوانین کدگذاری فصل اول تا ششم را توضیح دهد .7.8

 های اول تا ششم را انجام دهد. تمرین علمی برای فصل .7.3

 همراه تمرین عملی  ICD-9-CM 18فصل هفت تا  .2

  را توضیح دهد ICD-9-CM 18هفت تا فصل  .2.1

 را توضیح دهد 18هفت تا قوانین کدگذاری فصل  .2.8

 را انجام دهد  18های هفت تا ین علمی برای فصلتمر .2.3

 شرح دهد مکمل، کدهای حذف شده و .... همراه تمرین عملیهای بخش،  10تا  13فصل  .1

 را توضیح دهد  ICD-9-CM 10تا  13فصل  .1.1

  را توضیح دهد  10تا  13قوانین کدگذاری فصل  .1.8

  را انجام دهد 10تا  13های تمرین علمی برای فصل .1.3

 های مکمل و کاربردهای آنها را توضیح دهدبخش .1.4

 کدهای حذف شده و قوانین مربوط به آنها را تشریح کند .1.5

 را انجام دهد 10تا  13ای کدگذاری عملی برای اقدامات فصل .1.0

 ، جلد یک، دو و سه  CD-10ساختار  .16

 را توضیح دهد.   ICD-10ساختار و کاربردهای جلد اول  .16.1

 را توضیح دهد   ICD-10 ساختار و کاربردهای جلد دوم .16.8

 را توضیح دهد  ICD-10ساختار و کاربردهای جلد سوم  .16.3

  جلد اول و سوم ICD-10قوانین کلی کدگذاری با  .11

 را بیان کند. ICD-10قوانین مربوط به  .11.1

  را بیان نماید. ICD-10اصول کدگذاری با  .11.8



 
 ی متعدد، وضعیت های حاد و مزمنهاتجزیه و تحلیل تک وضعیتی و چند وضعیتی، طبقه بندی دو جانبه، وضعیت .18

 تجزیه و تحلیل تک و چند وضعیتی و قوانین استفاده از آنها را شرح دهد .18.1

 های دو جانبه و قواعد مربوط به آنها را تشریح نمایدبندیطبقه .18.8

 های متعدد، حاد، مزمن و پیامدها را تشریح و قوانین کدگذاری مربوط به آنها را توضیح دهد وضعیت .18.3

 های متعدد، دو جانبه، متعدد و حاد و مزمن را انجام دهد. ضعیتکدگذاری و .18.4

 را شرح دهد عوارض های احتمالی،  تهدیدی ووضعیت ،قوانین انتخاب مجدد تشخیص اصلی .13

 قوانین انتخاب مجدد تشخیص اصلی را بشناسد .13.1

 کاربردهای انتخاب مجدد تشخیص اصلی را بیان کند .13.8

 اب مجدد تشخیص دارند را انجام دهد.هایی که نیاز به انتخکدگذاری تشخیص .13.3

 های احتمالی، تهدیدی و عوارض را بیان کندقوانین مربوط به کدگذاری وضعیت .13.4

 های احتمالی، تهدیدی و عوارض را انجام دهد. کدگذاری عملی وضعیت .13.5

 دهد.  را شرح ICD-DA, ICD-O, IND ,هایها و سازمان ایجاد کننده سیستمساختار، زمینه استفاده، ویرایش .14

 را بیان کند. ICD-DA, ICD-O, IND ی هاکاربرد سیستم .14.1

 را توضیح دهد  ICD-DA, ICD-O, IND هایساختار سیستم .14.8

 را شرح دهد.  ICD-DA, ICD-O, IND هایسازمان ایجاد کننده، مسئول و به روز رسانی سیستم .14.3

 را شرح دهد.  ICIDH, ICF, ICD-R&O هایها و سازمان ایجاد کننده سیستمساختار، زمینه استفاده، ویرایش .15

 را بیان کند. ICIDH, ICF, ICD-R&O هایکاربرد سیستم .15.1

 را توضیح دهد  ICIDH, ICF, ICD-R&O هایساختار سیستم .15.8

 را شرح دهد.  ICIDH, ICF, ICD-R&O هایسازمان ایجاد کننده، مسئول و به روز رسانی سیستم .15.3

 را شرح دهد.   ICPM,  ICSD,  ICD-NAهای ن ایجاد کننده سیستمها و سازماساختار، زمینه استفاده، ویرایش .10

 را بیان کند.  ,ICPM,  ICSD, ICD-NAهای کاربرد سیستم .10.1

 را توضیح دهد  ,ICPM, ICSD, ICD-NA هایساختار سیستم .10.8



 
 را شرح دهد.  ,ICPM, ICSD, ICD-NA هایسازمان ایجاد کننده، مسئول و به روز رسانی سیستم .10.3

 منابع: 

1- International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) 

volume 3 

2- International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Tenth 

Revision (ICD-10) volume 1, 2, 3 

 ناشر میرماه  صفدری رضا دکتر نویسنده:  هابندی بیماریهای نامگذاری وطبقهسیستم .3

 ناشر: انتشارات جعفری مریم احمدیدکتر نویسنده:  ICD-10اهنمای جامع کدگذاری بیماری هابراساسر .4

 : های ارائهشيوه

 های افزار کدگذاری و کتابسخنرانی، کار با نرمICD 

 :های آموزشيرسانه

  ،های بنرم افزارهای کدگذاری، کتاوایت برد، کامپیوترICD-9-CM   و جلد اول و سوم  جلد سوم ICD-10 

 :دانشجوارزيابي   

 نمره 1: هاحضور فعال در کالس و انجام تمرین 

 نمره 8: آزمون میان ترم 

  :نمره 5آزمون عملی 

  نمره 18: پایان ترمآزمون 

 مقررات کالس:

 .حضور و غیاب : دانشجو موظف است در کلیه جلسات حاضر باشد 

 های مربوط به کدگذاریتمریننجام : ا ارائه تکلیف 

  مراجعه به منابع آموزشی، مطالعه و حضور در کالس با آمادگی و جواب به سواالت 

 

 



 

1 ها و اقدامات پزشکیبندی بیماریهای رایج طبقهسیستم: و موضوعات جلسات درس یزمان بند  

خیتار عنوان  جلسه و ساعت روز 

. اهمیت کدگذاری، تعریف کد، کدگذاری، یل ایجاد، دالبندیهای طبقهتاریخچه سیستم

 بندی و نامگذاریسیستم طبقه

83/60/1315  

 شنبهسه

18:36-16  

1 

های های بهداشتی و درمانی. نحوه ثبت کد در پایگاهکاربرد کد و کدگذاری در سیستم

 گیری آنها ها و اقدامات و گزارشداده ثبت بیماری

60/67/1315  8 

اختصارات، اصطالحات، قوانین، ارجاعات در فهرست ، ICD-9-CMم ساختار جلد سو

  شماره ای و الفبایی

13/67/1315 3 

 4 87/67/1315 و قوانین فصول به تفکیک  ICD-9-CMها، قوانین کلی جلد سوم شرح فصل

 5 64/62/1315 مرتبط با اقدامات Sub termو  Main termنحوه انتخاب 

ای. ام، استخراج کد از فهرست الفبایی، مطابقت با جلد شمارهفرایند اختصاص کد اقد

  Omit codesشناسایی اقدام اصلی و سایر اقدامات، اقدامات لغو شده، 

11/62/1315 0 

12/62/1315 فصل یک تا شش همراه تمرین عملی  7 

 2 85/62/1315 همراه تمرین عملی 18فصل هفت تا 

 1 68/61/1315 ذف شده و .... همراه تمرین عملی ، مکمل ، کدهای ح 10تا  13فصل 

 16 61/61/1315 ، جلد یک، دو و سه  ICD-10ساختار 

 11 10/61/1315 جلد اول و سوم ICD-10قوانین کلی کدگذاری با 

های متعدد، تجزیه و تحلیل تک وضعیتی و چند وضعیتی، طبقه بندی دو جانبه، وضعیت

 وضعیت های حاد و مزمن

83/61/1315 18 

 13 36/61/1315 وضعیت های احتمالی و تهدیدی. عوارض، پیامدها ،قوانین انتخاب مجدد تشخیص اصلی

ICD-O, ICD-DA, IND 67/16/1315 14 

ICIDH, ICF, ICD-R&O 14/16/1315  15 

ICSD, ICD-NA, ICPM 10  فوق برنامه 

 

 معاونت آموزشي:   مدير گروه:     مدرس:


