
 بسمه تعالی

 
 دانشکده پرستاری و مامايی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 1044-1041ال تحصيلی   س  دومنيمسال  

طب مكمل و نقش پرستار در تيم درماني با ارائه مراقبت هاي سيستم هاي رايج  بيانبه  و جايگزين طب مكملدرس  مقدمه:

د با اتكا به آموخته هاي خود، به كسب مهارت در چگونگي آموزش به مددجو و خانواده مي پردازد؛ تا فراگيران بتواننپرستاري خاص 

 در اختالالت حاد و مزمن و نيز انجام مراقبت از خود در حيطه هاي مختلف اهتمام ورزند.

وانبخشي بيماري هاي حاد و فراگيران با طب مكمل و جايگزين، كاربرد آن در حفظ و ارتقا سالمت، پيشگيري، درمان و تآشنايي  :هدف کلی

 مزمن بزرگساالن

 اهداف رفتاری:        

 را شرح دهند. در درمان مددجويان جايگزينتاريخچه استفاده از طب مكمل و  .1

 را بيان كنند. فلسفه و تعاريف طب مكمل و جايگزين .2

 كنند. طبقه بنديرا  طب مكمل و جايگزين .3

 هومئوپاتي را بيان كنند. ر طب چيني) سوزني ( ويهايي نظ كاربرد درمان .4

 آن را توضيح دهند. درهاي معنوي مانند نماز و دعا  و نقش پرستار   كاربرد درمان   .5

 ، بيوفيدبک، درمان توسط رنگها، هنر، مراقبه، يوگا، گروه درماني، تصوير سازي، هاي ذهني مانند هيپنوتيزم كاربرد درمان .6

 آن ها را شرح دهند.ونقش پرستار در  سايكوايمونولوژي، آرامسازي

و نقش پرستار  در درمان بيماريها ، تغذيه و رايحه درماني راطب گياهيمانند  كاربرد درمان هاي مبتني بر زيست شناسي .7

 را شرح دهند.

 تكنيک الكساندر، كايروپراكتيس، كرانيوساكرال، ورزش، ماساژ رفلكسولوژي،مانند هاي مداخله اي جسماني  درمانكاربرد  .8

 ستار را توضيح دهند.و نقش پر

 جايگزين و نقش پرستار در آنها مكمل، طب طبنام درس:  

 واحد نظري 1: تعداد واحد

 /نظري نوع واحد:

 ارشد پرستاريكارشناسي مقطع و رشته تحصيلی: 

داروشناسي اختصاصي،  ز :دروس پيشنيا

 پاتوفيزيولوژي،پايش وضعيت سالمت بزرگساالن

 2226تلفن داخلی دفتر: 

  13-15شنبه سه ساعات حضور در دفتر: 

 دكتر مينا جوزي -) مسئول درس( مقيميانمريم  دكتر  درس :م

Email   :  mmoghimian243@gmail.com  

 minajouzi@gmail.com 

 ارشد 2مکان کالس : 

 يكشنبه : روز کالس

 8-32/9 :ساعت کالس 

 5/4/1421تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



ونقش پرستار را  طب ويبريشنالو بيوالكترومغناطيس، انرژي درماني ،لمس درماني نظير درمان با استفاده از انرژيكاربرد  .9

 .شرح دهند

 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهي -سخنراني روش تدريس:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در كالس -1

 ت در بحث هاي كالسشرك -2

 اداره دو جلسه كالس  -3

 مقاله مرتبط با موضوع درس 4نقد حداقل  -4

 روش ارزشيابی:

 مرهن15 :امتحان پايان ترم -3       نمره  1 :نقد مقاله -2         نمره 4 :ارائه کالسی -1 -1

 

 

 منابع 

 يگزينكتب ، مقاالت و سايت هاي مرتبط با طب مكمل و جا-1

2- Neighbors,M.Marek,J.F.Green,C.J.Manhan,F.D.(last edition)"Phipps,Medical Surgical Nursing" 

Philadelphia:Mosby . 

3-Kearney,N.Richardson,A.(last edition)"Nursing Patients with Cancer:Principle and 

Practice"Edinburg:Elsevier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  طب مکمل، طب جايگزين و نقش پرستار در آنهادی درس نمانبدول زج

 1044-1041سال تحصيلی   دومنيمسال  

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاريخ رديف

 بيان طرح درس  25/11/1422 1

 تاريخچه، فلسفه، تعريف ، طبقه بندي طب مكمل و جايگزين 

 دكترمقيميان 

(؛ نماز، دعا، 1جسمي، معنوي ) –كاربرد درمان هاي ذهني 2/12/1422 2

 هيپنوتيزم، مراقبه و نقش  پرستار در اين درمانها

 و دانشجو دكترمقيميان

، تصويرسازي(؛ 2)جسمي، معنوي  كاربرد درمان هاي ذهني  9/12/1422 3

درمان كاربرد ، يوگا ، گروه درماني و نقش  پرستار در اين درمانها

، انرژي درماني، لمس درماني ؛با استفاده از انرژي

ونقش آن در درمان  طب ويبريشنال، بيوالكترومغناطيس

 ت جسمي و روحياختالال

 و دانشجو دكترمقيميان

 

درمان توسط (، 3جسمي، معنوي) –كاربرد درمان هاي ذهني  16/12/1422 0

و نقش   سايكوايمونولوژي، آرامسازي ،بيوفيدبک، رنگها، هنر 

 پرستار در اين درمانها

 و دانشجو دكترمقيميان

 

، تغذيه، طب گياهي؛  كاربرد درمان هاي مبتني بر زيست شناسي 23/12/1422 5

 نقش  پرستار در اين درمانهاو  رايحه درماني

 جوزي و دانشجودكتر

 

ژ، ورزش، (؛ ماسا1)هاي مداخله اي جسماني درمانكاربرد  15/1/1421 6

 در اين درمانهاو نقش  پرستار  رفلسكولوژي

 جوزي و دانشجودكتر

 

، كرانيوساكرال(؛ 2)هاي مداخله اي جسماني درمانكاربرد  22/1/1421 7

 و نقش  پرستار در اين درمانها تكنيک الكساندر ،كايروپراكتيس

 جوزي و دانشجودكتر

 

 و دانشجوجوزي دكتر ها كاربرد طب سوزني و هومئوپاتي و نقش  پرستار در اين درمان 29/1/1422 8

 

 

 


