
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

 

                                               69-69نیمسال دوم              و نقش پرستار در آنها نیگزیطب مکمل، طب جاعنوان درس :     
 ترم دوم  یجراح ،یداخل یارشد پرستار یکارشناس انیدانشجو مخاطبان:

 11-11شنبه تا چهارشنبه  پاسخگویی به سواالت فراگیر: ساعتواحد تئوری        1 تعدادواحد:
 دکتر رستم جاللی مدرس: 11-19شنبه ساعت زمان ارائه درس:   

 سالمت تیوضع شیپا ،یولوژیزیپاتوف ،یاختصاص یداروشناس درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 یدرمان و توانبخش ،یریشگیالمت، پکاربرد آن در حفظ و ارتقاء س ن،یگزیبا طب مکمل و جا رانیفراگ ییآشنا 
 حاد و مزمن بزرگساالن یها یماریب

 انیدر درمان مددجو نیگزیاستفاده از طب مکمل و جا خچهیطرح درس، تار یمعرف .1
 را شرح دهد.  یریادگیمحتواي درس و اهداف  -
 روشهاي ارزشیابي یادگیري درس آشنا شده و آن روش ها را بیان كند.  -
 آشنا شده و آنها را معرفي كند.  با منابع درس  -
 آشنا گردد. انیدر درمان مددجو نیگزیاستفاده از طب مکمل و جا خچهیبا تار -
 

 نیگزیطب مکمل و جا یو طبقه بند نیگزیطب مکمل وجا فیفلسفه و تعار .1
  

 .دهد حیتوض را مکمل طب هففلس -
 .دینما فیتعر را یاسالم طب و نیگزیجا طب مکمل، طب ،یسنت طب -
 .دینما سهیمقا گرید هم با فیتوص ضمن را یاسالم طب و مکمل ،یسنت یها طب انواع ستگاهخوا -

 
 طب مکمل و نقش پرستار در آنها جیرا یها ستمیس .3
 .دینما انیب را ینیچ طب در جیرا یها روش انواع -
 .دینما حیتشر را.....  یهومئوپات ،یسنت طب -

 
 یو معنو یجسم ،یذهن یکاربرد درمان ها .1
 .دینما فیتوص فرد سالمت در را دعا و نماز نقش -
 .دینما فیتوص را زمیپنوتیه -
 .دهد حیتوض را یدرمان گروه وگا،ی مراقبه، -

 
 یشناس ستیبر ز یمبتن یدرمان ها .9
 .دهد حیتوض زا یاهیگ طب کازبسد -

 .دینوا اىیب زا یسنت طب دز یدزهان هیتغر -

 .دهد حیتوض زا یدزهان حهیزا -

 
 سه()دو جل یمداخله ا یدرمان ها .9
 .دینوا فیتوص زا آى انجام وزوش زا حجاهت - -
 .دهد حیتوض زا یدزهان هاساژ - -
 .دهد حیتوض زا یزفلکسولوژ - -

 .دهد حیتوض زا الکساندز کیتکن و سیسوپساکتیاک وساکسال،یکسان -
 

 یدرمان یانرژ .7
 یدرمان یوانرژ یدرمان لمس -
 .دینما فیتوص را سیناطغوالکترومیب -
 .هدد حیتوض را شنالیبریو طب -
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  سایز کتة ٍ هجالت هعتثز دیگز در سهیٌِ پزستاری (11

 روش تدریس:
 ی و پرسش و پاسخارائه پانل، مطالعه کتابخانه ا ،یبحث گروه ی، روش سخنران

 
 وسایل آموزشی :

 
 پروژکتور دئویو ،یوتریکامپ یدهایبرد و اسال تیوا یبصر یسمع لیاستفاده از وسا

 
 :سنجش و ارزشیابی 

 
 نمره  1حضور منظم در کالس  .1

 نمره  3مشارکت فعال در مباحث کالسی   .2

 نمره  4ارئه پروژه درسی   .3

 نمره  2ارائه سمینار   .4



 نمره  2ارائه دو مقاله در ارتباط با جلسات کالس درس   .5

 نمره   8آزمون پایان ترم   .6

دانشجویان تا پایان هفته دوم موضوع سمینار و مقاالت خود را انتخاب و و در هفته پایانی کالس مقاله  .7

 خود را ارائه نمایند. 

 استفاده سایر دانشجویان را فراهم نماید.  اطالع رسانی مناسب جلسات سمینار تا امکان  .8

 نمره مطلوب را کسب کنند نمره آزمون کتبی آنها لحاظ نخواهد شد.  5و1دانشجویانی که نتوانند از موارد  .9

دانشجویان باید تا پایان هفته دوم ترم تحصیلی موضوع سمینار و مقاله مروری خود را انتخاب کنند و سه  .11

 سمینار و مقاله مروری خود را تحویل دهند. هفته مانده به پایان ترم 

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد باید سمینارهای خود را به اطالع دانشجویان دوره کارشناسی برسانند تا  .11

 آنها بتوانند از جلسات سمینار استفاده کنند. 

ارسال نمایند و در  دانشجویان می توانند فعالیتهای خود را در طول ترم در سمینار ، کنفرانس  و جلسات .12

 صورت چاپ خود ارزیابی آنها مد نظر است. 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 

داًطجَیاى عشیش تَجِ داضتِ تاضٌد تا تَجِ تِ گستزد گی ٍ تٌَع سیاد هطالة ٍ اس طزفی کوثَد ٍقت ، ًقص استاد ، 

لذا آهَسش هطلَب هستلشم هطالعِ ٍ هطارکت فعال ضوا راٌّوایی ٍ تسْیل یادگیزی است ًِ اًتقال توام ٍ کوال هحتَا ، 

 هی تاضد ٍ اًتظار هی رٍد:

    41حذاقل ًورٍ قبولي: كسب ًورٍ 

                                

 ًورٍ واحذ صفر در ًظر گرفتَ هي ضود تعذاد جلسات  41/4غيبت غير هوجَ بيص از 

 

 هطابق با ضأى داًطجو ص و پوض حفظ حرين و احترام افراد و داضتي رفتار 

 

 خاهوش بودى گوضي ُوراٍ 

 

  ف بَ هوقعيارائَ تكال

 

 حضور در کالش در زهاى هقرر 

 

 خودداری از بحث با ديگر داًطجوياى
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :               تبریخ تحویل:           

 



 و نقش پرستار در آنها نیگسیطب مکمل، طب جا :جدول زمانبندی درس                           

 14-16شنبه  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس وضوع هر جلسهم              تاریخ جلسه

1 18/11/95 
 

 هکول طب از استفادٍ خچَيتار درش، طرح یهعرف

 اىيهذدجو درهاى در ييگسيجا و
 دکتز رستن جاللی

2  

25/11/95 

 و ييگسيوجا هکول طب فيتعار و فلسفَ 

 ييگسيجا و هکول طب یبٌذ طبقَ
"""""""""" 

3 2/12/95 
 

 دز پسستاز نقص و هکول طب جیزا یها ستنیس 
 آنها

"""""""""" 

4 9/12/95 
 

 """""""""" یهعنو و یجسو ،یذهن یها دزهاى کازبسد 

5 16/12/95 
 

 """""""""" یضناس ستیش بس یهبتن یها دزهاى 

6 23/12/95 
 

 """""""""" یا هداخله یها دزهاى

7 14/1/96 
 

 """""""""" یهداخلِ ا یدرهاى ّا

 """""""""" اًزصی درهاًی 21/1/96 8
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