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                 پرستاریارشد کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:    پرستاری و مامایی دانشکده:

 69-69 دوم :  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

 1واحاد   توایر: :  1/ 5: تعاداد واحاد            طب مکمل ، طب جایگزین و نقش پرستار در آنهاای : نام واحد درس

 و عملی نظر: د:نیع واح                  ساعت( 62واحد معادل  5/0ساعت و  11واحد معادل 

 داروشناسی اختصاصی،پاتیفیزییلیژ: ،پایش وضعیت سالمت بزرگساالن یش نیاز:پ

     10: تعداد دانشجییان    8: كالس شماره کان برگزار::م     10 -16 :ساعتشنبه  یک :ها:برگزار: كالس: روز زمان

 دكتر شیرین حسن وند سویل درس:م

 دكتر ماندانا ساكیو  وند دكتر حسن  به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا

   16:00-11:00شنبه  یک ساعات مشاوره با دانشجی:

 آدرس الکترونیک اساتید :

  hasanvand.sh1390@gmail.com :كتر حسنیندد       mandana_saki@yahoo.comدكتر ساكی :  

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

این درس فراگیران با مفهوم و مصادیق طب مکمل آشنا گردیده ، با اتکا به آموخته های خود ، موارد مناسب برای کاربرد  در     
ر پیشگیری ، مراقبت و درمان بیماری ها و ارتقاء سالمت تشخیی  مخد دهخدر بخر اسخاس ا گخوی طب مکمل و جایگزین را د

منتیب به کسب مهارت در چگونگد آموزش به مددجو و خانواده در اختالالت حاد و مزمن و نیز انجام مراقبت از خود در حیطه 
 های میتلف مد پردازدر

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

با طب مکمل و جایگزین ، کاربرد آن در حفظ و ارتقاء سالمت ، پیشگیری ، درمان و تخوان بیشخد بیمخاری  آشناید فراگیران   
 های حاد و مزمن بزرگساالن 

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ ،  بحث گروهد ،کاوش و کار گروهد در محیط کالس و عرصه ،ارائه سمینار دانشجوید و نمایش فیلم 

 

 )لطفا شرح دهید( و:وظایف و تکالیف دانشج

 
 بیش نظری 

 مطا عه موضوعات درسد با کمک منابع توصیه شده قبل از شروع کالس توسط کلیه دانشجویان محترم  ر1

 حضور فعال  و مستمر در جلسات کالس درس و بحث گروهد ر2

 ارائه سمینار دانشجوید مطابق با رئوس مطا ب  با استفاده از کتب معرفد شده در انتهای طرح درس  ر3

 ارائه سمینار دانشجوید به راهنماید مدرسین طبق برنامه ریزی انجام خواهد شدر  ر4

 کلیه مقاالت انتیاب شده توسط دانشجویان مد بایست قبل از ارائه توسط اساتید درس مربوطه تایید شوندر ر5

) عدم متناسب با عنوان سمینار دانشجوید خود ارائه یک مقا ه فارسد و انگلیسد توسط کلیه دانشجویان  ر6
  استفاده از آن در تهیه محتوای سمینار (

 

mailto:mandana_saki@yahoo.com
mailto:hasanvand.sh1390@gmail.com
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 بیش عملد

 متعاقبا اعالم خواهد شد . 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   پروژكتیر اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام   سایر میارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 بخش نظری:

 حضیر فعال (  %10حضیر مستمر و  % 10  %60مستمر  :  شركت فعال و حضیر .1

 ( %60و ارائه كتبی  %10  ارائه شفاهی  نمره %50سمینار دانشجییی :  .6

 (مقاله انگلیسی  %15: مقاله فارسی و  %15   %10:   به صیرت بیب كارت ارائه مقاالت .3

و ساازماندهی و  %4ماه سالیو و روان : ، ترج %1ساله گذشاته ( :  5به روز بیدن مقاله   حداكثر  بیب كارت :

 (%8رعایت اصیل در تهیه بیب كارت : 

و باه روز بایدن ده شاید.جامعیت قبل به تایید استاد مربیطه رساان محتیا: سمینار حداقل از یک هفته توجه :
ک هفتاه پاو از رفرنو ، فارسی و التین( ، تحییل به میقع تکلیف   حداكثر ی 1كفایت منابع   حداقل ، محتیا

ارائه كالسی( ، سازماندهی محتیا ،بهره گیر: از روش تدریو مناسب و فعال ،تسلط بر میضایع ،رعایات اصایل 
نگارش ،درج منابع در متن و انتها مطابق رفرنو نییسی دانشکده از جمله معیارها: است كه در ارزشیابی نمره 

 نهایی دانشجی لحاظ خیاهد شد.

  : نمره %10بخش عملی  

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

  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 

 Kearney, N. Richardson, A. (Last edition) “ Nursing Patients with Cancer: 

Principles & Practice” Edinburgh: Elsevier 

  .8811خیر اندیش، حسین. حجامت از دیدگاه اسالم. انتشار ابتکار دانش 

  .8861بهنام، فاضل حمید. هومیوپاتی ازدرمان تا شفاء، انتشارات تهران 

 8861یرانی. انتشارات تهران.موسوی، سید محمد. درمان بیماری ها با زالوی ا 

  .و  8819پریتکارد، سارا. ) ترجمه فردون یاریاری( ماساژ درمانی چینی. ماساژ درمانی چینی 

 سایر کتب و مجالت معتبر دیگر در زمینه پرستاری 

 

 

 سایر منابع پیشنهادی :

 8818گوئل ،س. راهنمای طب فشاری، مهدیزاده، ج. انتشارات نوردانش ؛ 
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 اساژ درمانی پیشرفته، خدمت، ح.نویدی ، ع.ا. حلی ساز،م.ت. سلیمانیه ، خ. چاپ یورا یرگن، م

 8831اول ، انتشارات رایزن. 

  ،8839پزشکی در ایران باستان، موبد سهراب خدابخشی، تهران، انتشارات فروهر. 

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

 8816دانش،

های خالفت شرقی، سیریل الگود، ترجمه باهر فرقانی، تهران، تاریخ پزشکی ایران و سرزمین

 .8838انتشارات امیر کبیر، 

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

  8811انوشیروانی، نشر شهر، 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 11/11/55 
معارفه ، ارائه طرح دوره ، تکالیف و فعالیتهای 

 یادگیری

 مدرسین

2 24/11/55 
تاریخچه استفاده از طب مکمل و جایگزین ، فلسفه ، 

 تعاریف و طبقه بندی

 مدرسین

3 11/11/55 
 سیستم های رایج طب مکمل

 یا چینی طب سوزنی

 دکتر صفدری

4 10/11/55 
،  طب سنتی ، طب فشاری) ادامه مبحث پیشین

 هومیوپاتی(

 سمینار دانشجویی
 ) دکتر حسنوند (

5 15/11/55 

جسمی و روانی  )نماز و   -کاربرد درمان های ذهنی 
دعا ، هیپنوتیزم ،موسیقی درمانی ، آرام سازی ،یوگا ، 

مونولوژی ، گروه مراقب ،درمان با رنگ ها ، سایکوای
 درمانی ، خنده درمانی (

 سمینار دانشجویی
 ) دکتر ساکی (

6 22/11/55 
 سمینار دانشجویی ادامه مبحث قبل

 ) دکتر ساکی (

1 15/11/56 
کاربرد  درمان های مبتنی بر زیست شناختی ) طب 

 گیاهی ، تغذیه ، آروماتراپی(

 سمینار دانشجویی
 ) دکتر حسنوند (

0 22/11 /56 

رمان های مداخله ای جسمانی ) ماساژ ، حجامت ، د
رفلکسولوژی ، کایروپراکتیک ، تکنیک الکساندر، 

 تای چی (

 سمینار دانشجویی
 ) دکتر حسنوند (

5 25/11/56 
 سمینار دانشجویی ادامه مبحث قبل

 ) دکتر حسنوند (

11 15/12/56 
درمان با استفاده از انرژی ) لمس درمانی ، انرژی 

 درمانی (

 سمینار دانشجویی
 ) دکتر ساکی (

 


