
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 دانشكده پرستاری و مامایي زنجان

 درس طب مكملطرح 

 

 5.1 تعداد واحد:    عملي         تئوري  نوع درس: طب مکمل درس طرح نام درس:

 واحد 

و  تئوری ساعت 71 میزان ساعت:

  ساعت عملی 82

پرستاری ارشد كارشناسی   نام رشته تحصيلي:

 داخلی جراحی

 ? دانشجویان: تعداد

 - دروس پيشنياز: 51 تعداد جلسات:   پرستاری  گروه  آموزشي:

 82/2/96              پایان كالس:   03/6/69:شروع كالس 79-71سال تحصیلي    دوم    نیمسال   اول     

  ؟تاریخ و ساعت امتحان:  كالس ارشد   محل برگزاری كالس:

 ساعت 

 کده پرستاری و ماماییدانش محل برگزاری امتحان:

 

  آقای دكتر امینی –قاسمی  مرتقی معصومهمدرسین:   معصومه مرتقی قاسمی  مسوول درس:

 

 

 :واحد نظری و عملي شرح درس

ی بیماریهای دانشجویان با طب مکمل و جایگزین آ شنا شده و كاربرد آن در حفظ و ارتقا سالمت ، پیشگیری ، درمان و توانبخشدر این درس تعریف و انواع 

 مورد بحث قرار می گیرد. حاد و مزمن بالغین 

 

 :نظری و عملي اهداف كلي

  با تاكید بر طب سنتی ایران ،  طب مکمل و جایگزین اصلی مفاهیم با یاندانشجو آشنایی

 

 :نظری و عملي اهداف اختصاصي درس

  :دوره  این پایان در رود می انتظار دانشجو از

  .كند یانب راسنتی  طب  تاریخچه .7

 .كند تعریف را طب مکمل و جایگزین و طب سنتی ایرانفلسفه  .8

 .كند تعریف را طبقه بندیهای طب مکمل و جایگزین و طب سنتی ایران .3

  .كند بیانایران  سنتی طب و جایگزین و مکمل سیستم های رایج در طب .4

 .ندكن بیان ایران سنتی طب و جایگزین و مکمل طب در را تخصصی های حوزه انواع .5

 .كنندبیان  ایران سنتی طب و جایگزین و مکمل طب در پرستار مختلف نقشهای .9

 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب ) حفظ الصحه ( درو كاربرد درمانهای مداخله ای جسمانی  .1

 ان را شرح دهد .ایر سنتی طب و جایگزین و مکمل طب ) گیاه درمانی ( در كاربرد ودرمانهای مداخله ای جسمانی  .2

 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب ) اعمال یداوی ( در كاربرد ودرمانهای مداخله ای جسمانی  .7

 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب كاربرد ) ورزش ، رفلکسولوژی ، طب سوزنی ( در درمانهای مداخله ای جسمانی و .71

 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب ) دعادرمانی ونماز ...( در كاربرد مانی ودرمانهای مداخله ای جس .77

 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب كاربرد ) هیپنوتیزم ، یوگا و... ( در درمانهای مداخله ای جسمانی و .78

 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب دركاربرد ) گروه درمانی،موسیقی (  درمانهای مداخله ای جسمانی و .73



 ایران را شرح دهد . سنتی طب و جایگزین و مکمل طب كاربرد ) آرامسازی ورنگها و... ( در درمانهای مداخله ای جسمانی و .74

 

 گاه طب سنتی همراه با نمایش فیلم و كار عملی در پراتیک و پس از آن كار در درمان سخنرانی، بحث گروهی شيوه تدریس:

 

  و خانه سالمندان ، اتاق پراتیک و درمانگاه طب سنتی، اینترنت  پاورپوینت  :ابزار كمک آموزشي

 

 وظایف دانشجویان:

 حضور مرتب در كالس و كارآموزی

 غیبت بیش از حد مجاز به مسئولین محترم آموزش دانشکده اعالم خواهد گردید .

 

 ارزشيابي:

  امتحان كتبی و عملی

 

 :در واحد نظری شيوه ارزشيابي دانشجویان

 در اختیار دانشجویان قرار داده شده است.  تئوری كتبی از مباحث ارائه شده كالس و منابعی كه درابتدای ترم و شروع كالسهای امتحان

 

 الف ( در طول دوره 

 . اخذ خواهد گردید بصورت شفاهیدر هر جلسه پره تست 

در اختیار دانشجویان قرار داده شد و مشخص گردیده كه دانشجویان كلیه مباحث را تقسیم بندی و برای هر جلسه مطالع  مباحث درسی در ابتدای كالسها

 پیش درس داشته باشند.

 

   :ب ( پایان دوره

 .به عمل خواهد آمدبصورت كتبی امتحان پایان ترم با در نظر گرفتن همه مباحث 

 

 جدول زمان بندی 

  جلسه موضوع                   ساعت                      تاریخ                 روز جلسه

   ...و تعریف ، تاریخچه كلیات ،ارشد /  سنتی طب درس طرح       2-71                 31/9/79   شنبه 5 اول

 حتباس و استفراغحفظ الصحه آب و هوا ، ورزش ، ا              71  - 78              31/9/79    شنبه 5 دوم

 تغذیه ، خواب ، اعراض نفسانی   الصحه حفظ ادامه                 2 – 71             9/1/79      شنبه 5 سوم

 ایرانی تغذیه از كتاب سبک زندگی در طب سنتی         71 – 78             9/1/79      شنبه 5 چهارم

 بارداری و شیر دهی و اطفال دوره تدابیر              2 – 71           73/1/79       شنبه5 پنجم

  اعمال یداوی و درمانها در طب مکمل و جایگزین و طب سنتی ایران         71 – 78           73/1/79                 شنبه 5 ششم

 جایگزین و مکمل طب در نهادرما و یداوی اعمال ادامه        2 – 71          81/1/79                 شنبه 5 هفتم

  جایگزین و مکمل طب در درمانها و یداوی اعمال ادامه      71-78            81/1/79                شنبه 5 هشتم

 دانشکده پراتیک اتاق در در عملی كار        2-78            81/1/79                 شنبه  5        نهم

 سالمندان خانه در  عملی كار                    2-78                                         شنبه   5 دهم

 خانه سالمندان  در  عملی كار                   2-78                                            شنبه5 سیزدهم

 سالمندان خانه عملی در كار                    2-78                                            شنبه5 چهاردهم

 دوساعت كالس با هماهنگی قبلی با آقای دكتر امینی                 هیپنوتیزم و ....  نزدهم پا



 یک روز بازید از درمانگاه  

 امتحان 

ی كه در زمینه طب سنتی مطالب.... كلیه المومنین و  خفی عالیی ، تحفه ومخزن االدویه قانون ابن سینا ، ذخیره خوارزمشاهی ، المنصوری رازی ،   رفرنس:

 در اختیار دانشجویان قرار داده شد .

 

 آقای دكتر دین محمدی  معاون آموزشی دانشکده:                                                                   خانم دكتر بهرام نژاد      مدیر گروه : 

 


