
 (Hybrid Course Plan)    ترکیبی دوره حطر 

 1 

   

 

 گروه آموزشیه                                                                             دانشکد    

 

   تحصیلی نیمسال و سال                                                                      رشتهو طع مق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401- 1400 دوم

 پرستاری داخلی جراحی

 کارشناسی پرستاری

 آبادپرستاری و مامائی خرم

  نیرس/ مدرساطالعات مد
 ونددکتر شیرین حسنمسئول درس:  

 محمد غالمی دکتر ،  ونددکتر شیرین حسن : اساتید ) بر اساس حروف الفبا(

 :   لیمیآدرس ا

 @gmail.com1390hasanvand.sh  )چک روزانه( 
hasanvand.sh@lums.ac.ir 

 

  382و   404:  یداخل                           06633120155شماره تماس :   

 16-14: ساعت                                       یکشنبه ها :  یکالس حضور یزمان برگزار

  شنبه تا چهارشنبه روز :  نیآنال                     12-8اعت:  س یکشنبه هایروز یحضورساعت مشاوره : 

                یریادگی تیریامانه مدو س لیمی: ا نیآنال یراه ارتباط
 

  واحد درسی اطالعات 
          -:  ازین شیپ                              کملآشنائی با مبانی طب سنتی و م : ینام واحد درس

                          یک شنبه ها زمان :                واحد   2تعداد واحد :                            نظریواحد:  نوع

                 نفر....... : انیدانشجو تعداد

  درصد  70   :  ینسبت به حضور نیدرصد آموزش آنال        یبیترک    نیآنال "کامال ارائه درس :  فورمت

 /https://lumsnavid.vums.ac.ir : دینو یریادگی تیریسامانه مد آدرس

 :  یفن بانیتماس پشت شماره

 06633120228شماره تماس  08-14در ساعات اداری: 

 هگردزادهوک خانم 09378642301رسان واتساپ به شماره در ساعات اداری: ارسال پیام از طریق پیام

 lumsnavid@gmail.com  : دآدرس ایمیل جهت ارائه نظر و پیشنها

  ) از طریق سامانه نوید( در ساعات غیرارادی : مدرس

mailto:hasanvand.sh1390@gmail.com
mailto:hasanvand.sh@lums.ac.ir
mailto:lumsnavid@gmail.com
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  دوره: شرح

این درس فراگیران با مفهوم و مصادیق طب مکمل آشنا گردیده ، با اتکا به آموخته های خود ، موارد مناسب برای کاربرد  در

طب مکمل و جایگزین را در پیشگیری ،مراقبت و درمان بیماری ها و ارتقاء سالمت تشخیص می دهد. بر اساس الگوی منتخب 

به مددجو و خانواده در اختالالت حاد و مزمن و نیز انجام مراقبت از خود در حیطه های به کسب مهارت در چگونگی آموزش 

 مختلف می پردازد.

 دف کلی: ه
آشنایی فراگیران با طب مکمل و جایگزین ، کاربرد آن در حفظ و ارتقاء سالمت ، پیشگیری ، درمان و توان بخشی بیماری هاای حااد و    

 مزمن بزرگساالن 

 

 (و سطوح مختلف ی شناختی ،عاطفی و روانی حرکتیحیطه هابر اساس  )ویژهاهداف 

 آشنایی فراگیران با

  

 تاریخچه استفاده از طب مکمل و جایگزین ، فلسفه ، تعاریف و طبقه بندی آن 

 طب سوزنی و فشاری، مکانسیم عمل، اندیکاسیونهای استفاده آن 

 هومیوپاتی ، تعریف آن، مکانسیم عمل و کاربردهای آن 

 و... وگای، ی، آرام ساز یدرمان یقی،موس زمیپنوتیهی مانند و روان یجسم یذهن یاربرد درمان هاک 

  یو آروماتراپ یاهیطب گ شامل  یشناخت ستیبر ز یمبتن یدرمان هاکاربرد 

  یرفلکسولوژو ماساژ ، حجامت  ی شاملجسمان یمداخله ا یدرمان هاکاربرد انواع رایج 

  امزاج و اخالط 
 

 تدریس:های شیوه

  ، ارائه سمینارریزی شده، سخنرانی برنامه، پرسش و پاسختدریس مشارکتی حضوری : 

 و مطالعه مطالب به صورت خودخوان بارگذاری محتواهای صداگذاری شده در سامانه نویدآفالین : 

 : کالس وارونه  آنالین

   :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 آزمون پایانی به صورت تستی خواهد بود.

 نمره( 20اساتید مربوطه )از  

 نمره معیارها

 1 شرکت فعال و حضور مستمر 

 3 تکلیف 2تکلیف ) یک مورد هر استاد(: 

 16 پایان ترم

 

 ) در صورت امکان لینک منابع درج گردد(: اصلی درسمنابع 

 

  کتب، مقاالت و سایت های مرتبط با طب مکمل و جایگزین 

Neighbors, M. Marek, JF. Green, C.J. Manahan, F.D. (Last edition) “Phipps, Medical-

Surgical Nursing” Philadelphia: Mosby 
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Kearney, N. Richardson, A. (Last edition) “Nursing Patients with Cancer: Principles & 

Practice” Edinburgh: Elsevier 

 1388ابتکار دانش. خیر اندیش، حسین. حجامت از دیدگاه اسالم. انتشار 

 1390بهنام، فاضل حمید. هومیوپاتی ازدرمان تا شفاء، انتشارات تهران. 

 1390موسوی، سید محمد. درمان بیماری ها با زالوی ایرانی. انتشارات تهران.

 و  1385پریتکارد، سارا. ) ترجمه فردون یاریاری( ماساژ درمانی چینی. ماساژ درمانی چینی. 

 معتبر دیگر در زمینه پرستاریسایر کتب و مجالت 

 

 

 سایر منابع پیشنهادی :

 1381گوئل ،س. راهنمای طب فشاری، مهدیزاده، ج. انتشارات نوردانش ؛

یورا یرگن، ماساژ درمانی پیشرفته، خدمت، ح.نویدی ، ع.ا. حلی ساز،م.ت. سلیمانیه ، خ. چاپ اول ، انتشارات رایزن. 

1378 

 .1376هراب خدابخشی، تهران، انتشارات فروهر، پزشکی در ایران باستان، موبد س

 1389مروری بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسالم و ایران، دکتر محمدرضا شمس، انتشارات صهبای دانش،

 .1371های خالفت شرقی، سیریل الگود، ترجمه باهر فرقانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، تاریخ پزشکی ایران و سرزمین

مروری بر کلیات طب سنتی ایران، دکتر محسن ناصری، دکتر رضائی زاده، دکتر چوپانی، دکتر انوشیروانی، نشر شهر، 

1388  

 

 سرفصل دروس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مدرسین دوره  معارفه ، ارائه طرح دوره ، تکالیف و فعالیتهای یادگیری 24/11/1400 1
ه استفاده از طب مکمل و جایگزین ، فلسفه ، تعاریف و تاریخچ 01/12/1400 2

 طبقه بندی

 ونددکتر حسن

 حسن وند دکتر  طب سوزنی یا چینی : سیستم های رایج طب مکمل 07/12/1400 3

 حسن وند دکتر  طب فشاریهای رایج طب مکمل : سیستم 08/12/1400 4

 حسن وند دکتر  حجامت  22/12/1400  5

 دکتر غالمی (اربرد  درمان های مبتنی بر زیست شناختی ) طب گیاهی ک 15/01/1401 6
 دکتر غالمی ان های مبتنی بر زیست شناختی ) آروماتراپی(کاربرد  درم 22/01/1401 7
 غالمی دکتر  هومیوپاتی 29/01/1401 8

 دکتر غالمی ماساژ 04/02/1401 9

 حسن وند دکتر  رفلکسولوژی 11/02/1401 10

 غالمیدکتر  موسیقی درمانی و آرام سازی 18/02/1401 11

 مدرسین دوره جمع بندی درس  25/02/1401 12
 


