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بقه بنذی اقذامات و ایجاد توانایی دس کذگزاسی، رخیشه ساصی و باصیابی اطالعات تشخیصی و و آخشین سیستم ط هاآشنایی با مفاهیم اصلی آخشین سیستم سایج طبقه بنذی بیماسی:  هدف کلی درس

 اقذامات عمومی
 

شماسٌ 

 جلسٍ
 اَذاف میاوی  )سئًس مطالة( تاسیخ جلسٍ

اَذاف يیژٌ )تش اساس سٍ حیطٍ اَذاف آمًصشی: 

 حشکتی( سياوی، عاطفی، حشکتی سياوی

 حیطٍ

 اَذاف

 سيش یاددَی

 یادگیشی

ي يسایل  مًاد

 آمًصشی
 صمان جلسٍ

 ي يظایف تکالیف

 داوشجً
 اسصشیاتیوحًٌ

1 99/90/1998 

کســة مُــاست دس 

صمیىـــٍ قًاعـــذ 

کذگزاسی دسجلذ 

  ICD-10سٍ

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :حشکتی سياویحیطٍ  دس
ٍاصُ عٌَاًی را در عجبرتْبي تطخیصی توزیٌی  .1

  .پیـذا کٌذ

 .لفجبیی پیذا کٌذکذّب را اس لیست ا .2

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت فعبل داضـتِ   .1

 .ثبضذ
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ .2

در هجبحث هطزح ضذُ ثـب اضـتیبش ضـزکت ٍ     .3

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 

هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 کتَرهزتجط، پزٍص

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

هتٌبست ثب هجبحث 
ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

آسهَى 

 ارسیبثی اٍلیِ

                                                 

 گزدش علوی، آسهبیطی  –ص و پبسخ پزس –حل هسئله  –گزوهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنزانی، هببحثهیبدگیزی هی –روش یبددهی   


بوت در هورد تسلط یب تزاکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوسضی بب هذف قض نیای یب تکوینی )در فزاینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آسهوى پبیبتواننذ به صورت آسهوى ورودی )آگبهی اس سطح آهبدگی دانطجویبى( هزحلههب بز اسبس اهذاف هیآسهوى  

 دانطجویبى( بزگشار گزدد.
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 .ّوزاّی ًوبیذ

0 16/90/1998 

کســة مُــاست دس 

صمیىـــٍ قًاعـــذ 

یک  کذگزاسی دس جلـذ
ICD-10 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 ی:تسياوی حشکحیطٍ دس 

 کذّب را اس لیست ضوبرّبي پیذا کٌذ .1

ثصــَرت عولــی اس قزاردادّـــبي هَرـــَد در  .2
 .رلـذ یـک استفبدُ کٌذ

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطـبرکت فعـبل داضـتِ    . 1

 .ثبضذ
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ. 2

در هجبحث هطزح ضذُ ثـب اضـتیبش ضـزکت ٍ     .3
 .ّوزاّی ًوبیذ

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

اًی، سخٌز
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

هتٌبست ثب هجبحث 
ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

 تکَیٌی

9 16/90/1998 

کســة مُــاست دس 

صمیىـــٍ قًاعـــذ 

ذگـزاسی اوتخـاب ک

مجــذد ي اسجاعــات 

متقاتل دس 

 ICD-10کذگزاسی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :سياوی حشکتیحیطٍ دس 

ثصــَرت عولــی اس قَاعـــذ اًتخـــبة هجـــذد  .1
 .تطخیصـی استفبدُ کٌذ

اس ارربعـبت هتقبثـل در کـذ گـذاري عجـبرت   .2
 .ّـبي تطخیصی توزیٌی استفبدُ کٌذ

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطـبرکت فعـبل داضـتِ      .1

 .ثبضذ
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ. 2

در هجبحث هطزح ضذُ ثـب اضـتیبش ضـزکت ٍ     .3
 .ّوزاّی ًوبیذ

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

در حضَر ثِ هَقع 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

هتٌبست ثب هجبحث 
ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

 تکَیٌی

4 09/90/1998 

کســة مُــاست دس 

صمیىٍ قًاعذ عمًمی 

 َا  کذگزاسی تیمـاسی

(0)جلذ   

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :سياوی حشکتیحیطٍ دس 

1.   ْ بي ثصَرت عولی اس دسـتَرالعولْبي ٍعـعیت
 .تْذیذي استفبدُ کٌذ

ثصَرت عولی اس قَاعذ کذگذاري ٍعـعیتْبي   .2
 .حـبد ٍ هشهي استفبدُ کٌذ

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

 هتٌبست ثب هجبحث
ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 

 تکَیٌی
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ثصـَرت عولـی اس قَعـذ کذگـذاري ٍعـعیت  .3
احتوبلی، عالئن ٍ یبفتْْبي غیزطجیعـی   ّـبي

 .ٍ ٍععیتْبي غیز ثیوبري استفبدُ کٌذ

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطـبرکت فعـبل داضـتِ    . 1

 .ثبضذ
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ. 2

در هجبحـث هطــزح ضــذُ ثــب اضــتیبش ضــزکت ٍ  . 3
 .ّوزاّی ًوبیذ

درکالس ٍ 
 کبرتیوی

5 09/90/1998 

کســة مُــاست دس 

صمیىٍ قًاعذ عمًمی 

 )0َا)  کذگزاسی تیمـاسی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :سياوی حشکتیحیطٍ دس 
ثصَرت عولی اس دسـتَرالعولْبي ٍعـعیتْبي    .1

 دٍگبًـِ استفبدُ کٌذ
ذگذاري ٍعـعیتْبي  ثصَرت عولی اس قَاعذ ک .2

 .چٌذگبًِ استفبدُ کٌذ

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت فعبل داضـتِ   .1

 .ثبضذ
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ .2

در هجبحث هطزح ضذُ ثـب اضـتیبش ضـزکت ٍ     .3
 .ّوزاّی ًوبیذ

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 

، هقبالت کتبة
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

هتٌبست ثب هجبحث 
ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

 تکَیٌی

6 99/90/1998 

ـــاست دس  ـــة مُـ کسـ

ـــذ  ـــٍ قًاعــ صمیىــ

کذگـــزاسی اقــــذامات 

 دسماوی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :سياوی حشکتیحیطٍ دس 
اقذاهبت هَرَد در توـزیي ّـبي عولـی  .1

 .کذگذاري ًوبیذ ICPMرا اس کتـبة 

در توزیٌْـبي عولـی را  اقذاهبت هَرَد .2
  .ًوبیذستخزاج ا اس کتـبة

ـــذاري    .3 ــذ کذگ ــی اس قَاع ثصــَرت عول
 .اقـذاهبت درهـبًی استفبدُ کٌذ

  :حیطٍ عاطفیدس 

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 
جبحث هتٌبست ثب ه

ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

 تکَیٌی
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در هجبحــث هطــزح ضــذُ هطــبرکت فعــبل . 1
 .ثبضذداضتِ 
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ. 2

در هجبحث هطزح ضذُ ثب اضتیبش ضزکت ٍ . 3
 .ّوزاّی ًوبیذ

7 96/99/1998 

ـــاست دس  ـــة مُـ کسـ

ـــشٌ ي   ـــٍ رـیـ صمیىـ

 تاصیاتی کذَا

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :سياوی حشکتیحیطٍ دس 
ســبسي ٍ   ـزُیاس اثشارّـبي دخ یثصَرت عول .1

ٍ اقـــذاهبت   یصــیتطخ اطالعــبتی ـبثیثبس
ـــبيیدر س ـــت ســتوْـ ــبه  ٍ یدسـ  َتزيیک

 استفبدُ کٌذ.

اسـتفبدُ   وبریْـب یث ٌذکسیاس ا یثصَرت عول  .2
 کٌذ.

ــب .3 ــشارش گ ییتَاً ــگ ــتوْبيیرا در س زيی  س
 ثبضذ. داضتِ َتزيیٍ کبه  یدست

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت فعبل داضـتِ   .1

 .ثبضذ
  .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ .2

تیبش ضـزکت ٍ  در هجبحث هطزح ضذُ ثـب اضـ   .3
 .ّوزاّی ًوبیذ

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

هتٌبست ثب هجبحث 
ارائِ ضذُ، پزسص 
ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

 تکَیٌی

 تمشیه عملی  96/99/1998 8

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 :سياوی حشکتیحیطٍ دس 
اسـتفبدُ   وبریْـب یث طجقِ ثٌذياس  یثصَرت عول . 1

 کٌذ.
 یدسـت  ستوْبيیرا در س زيیگشارش گ ییتَاًب . 2

 داضتِ ثبضذ.. َتزيیٍ کبه 

 :حیطٍ عاطفیدس 
در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت فعبل داضـتِ   .1

 .ثبضذ

رٍاًی 
 -حزکتی
 عبطفی

سخٌزاًی، 
هجبحثِ اي، حل 

 هسئلِ

اسالیذّبي 
آهَسضی، ٍایت 
ثزد، هبصیک، 
کتبة، هقبالت 
 هزتجط، پزٍصکتَر

 دقیق121ِ

حضَر ثِ هَقع در 
کالس، ارائِ 
کبرکالسی 

هتٌبست ثب هجبحث 
سص ارائِ ضذُ، پز

ٍ پبسخ، هطبرکت 
درکالس ٍ 
 کبرتیوی

 تکَیٌی
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  .حث ثب دقت گَش دّذثِ هجب .2

در هجبحث هطزح ضذُ ثـب اضـتیبش ضـزکت ٍ     .3
 .ّوزاّی ًوبیذ

9  
 جمع تىذی مطالة ي

هیحل تمش  

 دانشجو بتوانذ 
 هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. .1
ّذف اس ارائِ ایي ٍاحـذ درسـی را ثـِ خـَثی در       .2

 کزدُ ثبضذ.
 .   ثب اًگیشُ ٍ اضتیبش در اهتحبى پبیبى تزم ضزکت کٌذ.3

رٍاًی 
  -حزکتی

جبم توزیي ثِ اً
 صَرت عولی

 دقیق121ِ 
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 یبًیآسهَى پب

 

 وحًٌ اسصشیاتی:

 گزدد. هبنذه در اهتحبى پبیبى تزم هحبسبه هی% ببقی00% کل نوزه بب استفبده اس کوئیش و 20ارسضیببی به صورت کتبی که 
 

 وحًٌ محاسثٍ ومشٌ کل:

 % کل نوزه00   آسهوى پبیبى تزم
 % کل نوزه20  یف درسیکوئیش و تکبل
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