بسمه تعالی

دانشگاه آ زاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی
نيمسال دوم سال تحصيلی

1395 - 96

نام درس :طب سنتی و گياه درمانی در مامايی
تعداد واحد 1 :واحد
نوع واحد :نظری
مقطع و رشته تحصيلی :كارشناسی مامايی

مدرس  :خانم شکرانی
: Email
مکان كالس :

دروس پيشنياز  :بارداری و زايمان 1و2و3و 4و كارآموزيهای مربوطه ،روز كالس  :شنبه
بيماريهای زنان و كارآموزی مربوطه ،تاريخ و اخالق و مقررات مامايی
ساعت كالس 13:30 :
و پزشکی قانونی و كارآموزی مربوطه ،اصول تغذيه مادر و كودك ،زبان

تخصصی ،بهداشت  ، 2روانشناسی عمومی ،جنين شناسی و ژنتيك.

تلفن داخلی دفتر2872 :

تاريخ امتحان ميان ترم- :
تاريخ امتحان پايان ترم:

ساعات حضور در دفتر:
مقدمه( :براساس سرفصل درس مربوطه)
اين درس به دانشجويان كمك می كند كه عالوه بر طب نوين با طب سنتی و نحوه استفاده از اثرات گياهان در رفع
مشکالت مربوط به بيماران و مراجعين در مامايی آشنا شود.
هدف كلی :
 -1آشنايی با طب سنتی و گياه دارويی و كاربرد آن در مامايی
اهداف رفتاری :
 -1پيدايش پزشکی در ملل مختلف و تاريخچه طب سنتی را شرح دهد
 -2اصطالحات مربوط به تشريح وظايف اعضا و بيماريها را بيان كند
 -3امور طبيعيه و اهميت آن در زنان مامايی را توضيح دهد
 -4آداب تغذيه و ناسازگاريهای آن را حركت و سکون بدن و تدبير استحمام و احتباس و استفراغ را بيان كتند
 -5تدبير زنان باردار و شيرده و اطفال را توضيح دهد
 -6اصول كاری و اخالقی در طب سنتی را بيان كند
 -7اسباب و علل و دالليل و عالمات در مامايی و ماهيت و افعال و خواص و تهيه ادويه ها و اشکال دارويی آن را
شرح دهد
 -8درمانهای طبيعی مثل تغذيه و درمانهای جراحی مثل تنقيه و ...را توضيح دهد
 -9رفع مشک الت بارداری و پس از زايمان با طب سنتی را شرح دهد
 - 10رفع بيماريهای زنان با طب سنتی را شرح دهد
روش تدريس:
سخنرانی و پرسش و پاسخ

فعاليتهای فراگيران:
 -1حضور منظم و به موقع در كالس
 -2شركت فعال در مباحث درسی و مطالعه منابع معرفی شده
 -3شركت در امتحان در تاريخ مقرر و كسب حداقل نمره تعيين شده
روش ارزشيابی:
-1امتحان ميان ترم %25
 - 5امتحان پايان ترم%60

 -3فعاليت كالسی%5

- 2كوييز كالسی %5

جدول زمانبندی درس طب سنتی و گياه درمانی در مامايی نيمسال دوم سال تحصيلی

 - 4حضور و غياب % 5
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رديف
1

تاريخ

رئوس مطالب

94/11/16

پيدايش پزشکی در ملل مختلف و تاريخچه طب سنتی

2

94/11/23

كليات و امور طبيعيه در مامايی

3

94/11/30

تدابير حفظ الصحه و اصول پيشگيری در مامای

4

94/12/7

اسباب و علل و دالليل و عالمات در مامايی

5
6

94/12/14

ماهيت و افعال و خواص و تهيه ادويه ها و اشکال دارويی آن

7

94/12/21
96/1/19

آشنايی با موارد كاربرد  ،اثرات،مزايا و معايب طب سنتی
رفع مشکالت بارداری و پس از زايمان با طب سنتی

8

جبرانی

رفع بيماريهای زنان با طب سنتی

منابع
تاريخ طب و طبابت در ايران ،تاريخ پزشکی (مرحوم دكتر نجم آبادی،سيريل الگود)،عيون االنبا،تاريخ الحکما،آخرين چاپ
خالصه الحکمه،بحر الجواهر،قاموس القانون ،آخرين چاپ
ذخيره خوارزمشاهی(تذليل مرحوم سيد جالل مصطفوی) آخرين چاپ
شرح االسباب و العالمات نفيس بن عوض ،آخرين چاپ
قانون  ،آخرين چاپ
الحاوی ،المنصوری ،آخرين چاپ
منافع االغذيه و دفع مضار ها ،آخرين چاپ
و ديگر كتابهای سنتی و درمانهای تکميلی معتبر با نظر استاد

-

