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شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
مررري بر ررررم دررر ر   رر ر

ر1 يستمرهدبر ايجر

رحي هرشندخت :
 اهداف و اصول طبقه بندي را شرح دهد. .1

را توضيح تشخيص ها نحوه ي كدگذاري  .2
 دهد.

 را شرح دهد. ICD-10جلدهاي سه گانه  .3

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 كامل داشته باشد.درس توجه 

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

ارائه كار  تمرين،
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

 آزمون ورودي

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –ک، نمایشی گروهی کوچ –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


ه یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دور نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

با اشتياق در مباحث شركت و همراهي  .4
 نمايد.

2  
آشندي ر در  تو ارعملرهردبرر

ركدگذا برفصلرايلرير يم

رحي هرشندخت :
رده هاي كدگذاري بيماريهاي عفوني و  .1

 .شرح دهدانگلي را 

استثنائات و مشموالت فصل اول را توضيح  .2
 دهد.

رده كدگذاري نئوپالسم ها و قوانين آن را  .3
 شرح دهد.

د با كمك جدول نئوپالسم را اختصاص ك .4
 .بيان كند

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

با اشتياق در مباحث شركت و همراهي  .4
 نمايد.

 

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
حل  مباحثه اي،
 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

3  
اصرولررآشندي ر ردر   رهردريررر

رر5ي4ي3كدگذا برفصولر

رحي هرشندخت :
رده هاي كدگذاري بيماري هاي خون و  .1

غدد و اختالالت ن ساز، اندام هاي خو
 روحي رواني را تشخيص دهد.

رده هاي فوق را شرح قوانين كدگذاري  .2
 دهد.

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني
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رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه به درس توجه  .1

 كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

با اشتياق در مباحث شركت و همراهي  .4
 نمايد.

 

4  

آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر
كدگرررررذا برفصرررررولرر

  9ICD-10ي8ي7

ر:حي هرشندخت 
رده هاي اختصاصي بيماريهاي سيستم  .1

عصبي، چشم، گوش و زائده ي ماستوئيد 
 را تشخيص دهد.

روش اختصاص كد به بيماريهاي سيستم  .2
 عصبي را توضيح دهد.

روش اختصاص كد به بيماريهاي چشم و  .3
 ضمائم آن را شرح دهد.

بيماريهاي گوش و زائده  كد به اختصاص .4
 دهد. را توضيحي ماستوئيد 

رف :حي هرعدط
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

با اشتياق در مباحث شركت و همراهي  .4
 نمايد.

 

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
 ويدئو

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني
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5  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

ر11ي10ي9كدگررذا برفصررولرر
ICD-10 

رحي هرشندخت :
روش اختصاص كد به بيماريهاي سيستم  .1

 گردش خون را شرح دهد.

سيستم روش اختصاص كد به بيماريهاي  .2
 را توضيح دهد. يتنفس

به بيماري هاي سيستم گوارشي كد اختصاص  .3
 دهد. را توضيح

 

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

 با اشتياق در مباحث شركت و همراهي .4
 نمايد.

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

6  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

رر رفصرول ر14ي13ي12كدگذا ب
ICD-10ر

رخت :حي هرشند
قوانين كدگذاري به بيماريهاي پوستي را  .1

 شرح دهد.

اصول كدگذاري به بيماري هاي سيستم  .2
 عضالني اسكلتي را توضيح دهد.

به بيماري هاي سيستم تناسلي ادراري كد  .3
 اختصاص دهد.

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مطرح شده  مشاركت فعال در مباحث .2
 داشته باشد.

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

رحله اي آزمون م
 يا تكويني
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 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

با اشتياق در مباحث شركت و همراهي  .4
 نمايد.

7  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

رICD-10ر15كدگذا برفصل

رحي هرشندخت :
رده هاي اختصاصي بيماري هاي زنان و  .1

 زايمان را شرح دهد.

اصول كدگذاري بيماري هاي زنان را  .2
 توضيح دهد.

ن كد آهمراه به زايمان، حاملگي و شرايط  .3
 اختصاص دهد.

رحي هرعدطف :
عالقه و اشتياق به  در هنگام تدريس  با .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

با اشتياق در مباحث شركت و همراهي  .4
 نمايد.

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

8  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

ر18ي17ي16كدگررذا برفصررل
ICD-10ر

رحي هرشندخت :
دستورالعمل هاي اختصاص كد به بيماري  .1

را توضيح حول تولد و وضعيت هاي ها 
 دهد.

درزادي به ناهنجاري ها و وضعيت هاي ما .2
 كد اختصاص دهد.

قوانين مربوط به عالئم و يافته هاي غير  .3
 را توضيح دهد.طبيعي آزمايشگاهي 

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني
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 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

شركت و همراهي با اشتياق در مباحث  .4
 نمايد.

9  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

رICD-10رر19كدگذا برفصل

ر هرشندخت :حي
را  19قوانين كلي اختصاص كد از فصل  .1

 شرح دهد.

رده ها و قوانين كدگذاري مسمويت ها را  .2
 توضيح دهد.

رده ها و قوانين كدگذاري صدمات را شرح  .3
 دهد.

رده ها و قوانين كدگذاري سوختگي ها را  .4
 توضيح دهد.

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 اشته باشد.درس توجه كامل د

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

 با اشتياق در مباحث شركت و همراهي نمايد.

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

كار  تمرين، ارائه
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

10  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

رICD-10رر20كدگذا برفصل

رحي هرشندخت :
ذاري علت صدمات و مسموميت ها را كدگ .1

 .دهدح شر

دستورالعمل هاي كدگذاري عوامل خارجي  .2
 .بيان كندصدمات و مسموميت ها را 

شيوه ي استخراج كد عوامل خارجي  .3

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 سالهم

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني
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 ات را از فهرست الفبايي شرح دهد.صدم

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

 با اشتياق در مباحث شركت و همراهي نمايد.

11  
آشندي ر ردر   رهردريراصرولرررر

رICD-10رر21كدگذا برفصل

رحي هرشندخت :ر
نحوه ي كدگذاري مرتبط با عوامل موثر بر  .1

داشتي و تماس با مراكز وضعيت به
 بهداشتي را توضيح دهد.

دستورالعمل هاي كدگذاري عوامل موثر بر  .2
 وضعيت هاي بهداشتي را توضيح دهد.

رحي هرعدطف :
در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1

 درس توجه كامل داشته باشد.

مشاركت فعال در مباحث مطرح شده  .2
 داشته باشد.

 د.به مباحث با دقت گوش فرا ده .3

 با اشتياق در مباحث شركت و همراهي نمايد.

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 پاسخ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

12  

آشندي ر در ردختد  ركردهدريررر
رييرراي ررر رآخرري  كدگذا ب

رر ر ندبر يمد يهرد -ICDطبقه

11 

رحي هرشندخت :ر
بيماريها ساختار سيستم طبقه بندي  .1

 ويرايش يازدهم را شرح دهد.

 ICD-10تغييرات را در ويرايش جديد با  .2
 مقايسه نمايد.

 

رحي هرعدطف :

شناختي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

اساليدهاي 
آموزشي، وايت 

 برد، 
ويدئو 

 پروژكتور،كتاب
 

120 

حضور به موقع در 
كالس، حل 

تمرين، ارائه كار 
كالسي، پرسش و 

 اسخپ

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني
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در هنگام تدريس  با عالقه و اشتياق به  .1
 درس توجه كامل داشته باشد.

در مباحث مطرح شده  مشاركت فعال .2
 داشته باشد.

 به مباحث با دقت گوش فرا دهد. .3

 با اشتياق در مباحث شركت و همراهي نمايد.
 
 

ر  13

توضيح جامعي از مطالب ارائه شده در طول ترم را 
 ارائه دهد.

 با انگيزه و اشتياق در آزمون پايان ترم شركت كند.
 
 

شناختي، 
 عاطفي

 120 ----- حل مساله
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پاياني

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80ره با استفاده از کوئیز و % کل نم20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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