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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

سيستم هاي رايج طبقه بندي  : نام درس
 2بيماريها و اقدامات پزشكي 

 واحد عملي 0.5 حد:وا تعداد

  رشته تحصيلي:
 فناوري اطالعات سالمت

  مقطع تحصيلي دانشجويان:
 كارشناسي پيوسته

 محل برگزاري: 
Skill lab 

  مدرس:
آقاي دكتر 

شيخ الطايفه، 
خانم 

 سيدحسني

 1398-99تحصيلي  اولنيمسال 

 
 ستخراج كد هاي تشخيصي بيماريها و اقداماتو ا ICD-10: كسب مهارت استفاده ي عملي از جلدهاي سه گانه ي هدف كلي درس

 
 

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  

کسب مهاارت در زمیناه ی   

 2و1کدگذاری فصل هاای  
ICD-10 

 حيطه روان حركتي: 
توانايي حل تمرين بيماريهاي عفوني انگلي  .1

 را داشته باشد.

توانايي اختصاص كد به تشخيص هاي  .2
 نئوپالسم را داشته باشد.

قوانين اختصاص كد هاي مورفولوژي و  .3
 رفتار نئوپالسم ها را به كار گيرد.

 ي:حيطه عاطف
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

                                                 

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


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  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  

 ار گردد.دانشجویان( برگز
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 دهد.به نكات به دقت گوش  .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

2  

کسب مهاارت در زمیناه ی   

کدگااذاری فصاال هااای  

 ICD-10 5و4و3

 حيطه شناختي:
توانايي كدگذاري بيماري هاي خون و  .1

 را داشته باشد. اندام هاي خونساز

بيماريهاي غدد مترشحه توانايي كدگذاري  .2
ي داخلي، بيماريهاي متابوليكي و تغذيه 

 اي را داشته باشد.

عيت هاي مهارت استخراج كدهاي وض .3
 رفتاري و رواني را داشته باشد.

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

3  

کسب مهاارت در زمیناه ی   

کدگااذاری فصاال هااای  

 ICD-10 8و7و6

 حيطه شناختي:
توانايي كدگذاري بيماريهاي سيستم  .1

 عصبي را داشته باشد.

توانايي كدگذاري بيماريهاي چشمي و  .2
داشته ضمائم چشم را به صورت عملي 

 باشد.

اري هاي گوش و زائده ي كدهاي بيم .3
 ماستوئيد را استخراج نمايد.

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ايت بردماژيك، و

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

4  
کسب مهاارت در زمیناه ی   

کدگااذاری فصاال هااای  

 حيطه شناختي:
به بيماريهاي سيستم گردش خون كد  .1

روان 
حركتي، 

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

120 
به موقع در  حضور

 كالس، حل تمرين
آزمون مرحله اي 

 يا تكويني
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 اختصاص دهد. ICD-10 11و10و9

مهارت اختصاص كد به بيماريهاي دستگاه  .2
 تنفس را داشته باشد.

وارش به صورت به بيماريهاي سيستم گ .3
 عملي كد اختصاص دهد.

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

سوم كتاب  مساله عاطفي
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

5  

کسب مهاارت در زمیناه ی   

کدگااذاری فصاال هااای  

 ICD-10 14و13و12

 حيطه شناختي:
به بيماريهاي پوستي كد صحيح را  .1

 اختصاص دهد.

بيماري هاي سيستم عضالني اسكلتي را  .2
 به صورت عملي كدگذاري نمايد.

مهارت اختصاص كد به بيماري هاي  .3
 سيستم ادراري تناسلي را كسب نمايد.

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

6  
کسب مهاارت در زمیناه ی   

 16و15کدگذاری فصل های 
ICD-10 

 حيطه شناختي:
وضعيت هاي مربوط به دوران بارداري و به  .1

 زايمان كد هاي صحيح اختصاص دهد.

به تشخيص هاي مربوط به دوران پريناتال  .2
 به صورت عملي كد اختصاص دهد.

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

مرحله اي  آزمون
 يا تكويني
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 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

7  

کسب مهاارت در زمیناه ی   

کدگااذاری فصاال هااای  

 19و18و17

 حيطه شناختي:
ناهنجاري هاي توانايي اختصاص كد به  .1

 مادرزادي را داشته باشد.

به عالئم و يافته هاي آزمايشگاهي غير  .2
 طبيعي كد مناسب اختصاص دهد.

مسموميت ها و توانايي اختصاص كد به  .3
 د.صدمات را داشته باش

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

ون مرحله اي آزم
 يا تكويني

8  
کسب مهاارت در زمیناه ی   

 21و20کدگذاری فصل های 
ICD-10 

 حيطه شناختي:
به علل خارجي صدمات و مسموميت ها  .1

 كد مناسب اختصاص دهد.

مهارت استخراج كد از جدول مسموميت  .2
 ها را داشته باشد.

به وضعيت هاي بهداشتي منجر به دريافت  .3
ص خدمات بهداشتي كد صحيح اختصا

 دهد.

 حيطه عاطفي:
 در حل تمرين مشاركت فعال داشته باشد. .1

 به نكات به دقت گوش دهد. .2

 به استثنائات توجه كامل داشته باشد. .3

روان 
حركتي، 
 عاطفي

سخنراني، 
مباحثه اي، حل 

 مساله

گانه 3جلدهاي 
ICD-10, و جلد

سوم كتاب 
ICD-9-CM ،

 ماژيك، وايت برد

120 
حضور به موقع در 
 كالس، حل تمرين

آزمون مرحله اي 
 يا تكويني

 تمرين هاي تكميليو  رفع مشكل جمع بندي و رفع ابهامات  9
روان 
 -حركتي
 عاطفي

 آزمون پاياني حل مسائل  ICD-10 120كتب  حل مساله
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 نحوه ارزشیابی:

 گردد. محاسبه می مانده در امتحان پایان ترم% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

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