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 پاسخگويیدر عرصه مبتنی بر  آموزش ضرورت هاي محتوايی دوره هاي

 (کارآموزي و کارورزي دوره هاي)
 

 جامعه ازیمورد ن یها یبراساس توانمند یریادگی یهدفها نیتدو 

 شناسایی و مدیریت عوامل خطرزای موثر بر سالمت فرد و جامعه(ییپاسخگومحتوای آموزشی با رویكرد  تدوین( 

 شی با رویكرد نتدوی شتی و  دانش آموختگانافزایش توانایی  محتوای آموز شکالت بهدا سالمت و رفع م در ارائه خدمات 

 پیشگیری، گزارش بیماریها، غربالگری بیماریها و برخورد مناسب با بیماریهای شایع و ضروری جامعه

    هدستورالعملهای كشوری در نظام سالمت و بآخرین ارائه برنامه مدون و مكتوب جهت آشنا سازی دانشجویان با 

 محتوای آموزشی بر اساس آنها یرسان روز

  مهارتهای برقراری ارتباط با افراد بیمار و غیر بیمار و نحوه جلب اخالق حرفه ای و آشنننناسنننازی دانشنننجویان با

 (advocacyحمایت )

  در عرصهكارآموزان و كارورزان تدوین برنامه مناسب جهت مشاهده و تمرین فعالیتهای آموزشی 

  آموزشننی  های عرصنننهفیلد و كارورزی( در  )كارآموزی و جهت تلفیق دانش و مهارت دانشنننجویانتدوین برنامه

 مناسب و واقعی در جامعه

 نشجویان و اعضای هیئت علمیتحقیقات مبتنی بر سالمت جهت دا به منظور تدوین برنامه الزم 

  سب سالمت جهت ك شگیری و  صه های مبتنی بر پی صی فعال در عر صو صتهای جدید و حوزه های خ معرفی فر

 تجربه به دانشجویان

  دانشجو در عرصهنگرش ارزشیابی مستمر دانش، مهارت و 
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 تاریخ تدوین و بازنگری:
 

 :   دورهعنوان  -1

 و نقش پرستار در آنها نیگزیطب مکمل، طب جا
 

 شرح دوره: -2

 

در این درس عالوه بر بررسی ماهیت موضوعات طب مکمل و نظریه های مربوطه کاربرد طب مکمل در  پرستاری تجزیه و تحلیل می شود. 

جربه و گیری ها را تدر این درس فراگیران به کاربرد موضوعات طب مکمل در زمینه کار پرستاری آشنا شده و به کارگیری آنان در تصمیم 

تمرین می کنند. انجام تکالیف نوشتاری و مشارکت در پرسش و پاسخ در این درس دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل و به یادگیری بهتر 

 های اساتید و فراگیران در صفحات بعدی شرح داده شده است(.فراگیران کمك می کند )فعالیت

 

 

 :سابقه آموزشي آنهاو   مدرسین -3

 

مرتبه  دانشکده و گروه  نام و نام خانوادگي ردیف 

 علمي 

سابقه فعالیتهای آموزشي و  عنوان 

مسئول  توسعه آموزش

 درس
 کارشناس مدرس

دكتر الیس  1

 خاچیان

پرستاری و 

مامایی گروه 

 داخلی جراحی

سال تدریس به عنوان  20  * * استادیار

 عضو هیأت علمی

دریادخت مسرور  2

 رودسری

پرستاری و 

مامایی گروه 

 داخلی جراحی

سال تدریس به عنوان  26  *  مربی

 عضو هیأت علمی
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 مباحث قابل تدریس: رئوس -4

 

 

 ردیف

رشته 

 تحصیلي

 

 مقطع

نام 

 درس

تعداد 

 واحد

طول مدت  پیش نیاز نوع واحد

 ارائه
تعداد 

 عملي تئوری دانشجویان

داخلی  1

 جراحی

كارش

ناسی 

 ارشد

طب 

مكمل، 

طب 

 نیگزیجا

و نقش 

پرستار 

 در آنها

داروشناسی  5/0            1 5/1
اختصاصی، 

پاتوفیزیولوژی، 
پایش وضعیت 

سالمت 
 بزرگساالن

 2جلسه  8

 ساعته

14 

 

 

 

 طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

 

 

 :هدف های آموزشي -5
 

 هدف کلي:

 به خصصیت مراقبتهای ارائه جریان در استفاده از روش های مختلف و طب مکمل اصول بکارگیریآشنایی و ایجاد توانایی فراگیر به منظور 

 آنها خانواده و مددجو

 

 اهداف اختصاصي:

 

 تاریخچه استفاده از طب مکمل و جایگزین در درمان مددجویانآشنایی با  -

 فلسفه و تعاریف طب مکمل و جایگزینآشنایی با  -

 و جایگزین طبقه بندی طب مکملآشنایی با  -

 سیستم های رایج طب مکمل و نقش پرستار در تیم درمانی با ارائه مراقبت های پرستاری خاص از قبیل:آشنایی با  -

 الف(طب چینی)سوزنی(، هومئوپاتی،....
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توسط ، مراقبه، یوگا، گروه درمانی، درمان Imageryجسمی و معنوی نظیر: نماز و دعا، هیپنوتیزم، -ب( کاربرد درمان های ذهنی

 رنگها، هنر، بیوفیدبك، موسیقی، آرام سازی، سایکوایمونولوژی

 ج(  کاربرد درمان های مبتنی بر زیست شناسی همچون: طب گیاهی، تغذیه، رایحه درمانی

 د(  درمان های مداخله ای جسمانی مثل: حجامت، ماساژ، ورزش، رفلکسولوژی، کرانیوساکرال، کایروپراکتیس، تکنیك آلکساندر

 درمان با استفاده از انرژی نظیر: لمس درمانی، انرژی درمانی، بیوالکترومغناطیس، طب ویبریشناله) 

 

 در پایان دوره: از دانشجوپیامد های مورد انتظار  -6

 :و شناختيدانشي حیطه 

 انتظار می رود دانشجو در یایان دوره موارد زیر را بداند :

 بیان کنند. جنبه های تاریخی و مبانی نظری طب مکمل را -1

 اصول طب مکمل و کاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند. -2

 روش های طب مکمل را با در نظر گرفتن شرایط بیمار در بیماری های مختلف و منطبق با اصول پرستاری توضیح دهند. -3

 راهکارهای توسعه مراقبت پرستاری با به کارگیری روش های طب مکمل را شرح دهند. -4

 

 

 

 :مهارتيحیطه 

 انتظار می رود دانشجو در پایان دوره بتواند :

 .دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد را پرستاری مراقبت های در طب مکمل دیدگاههای -1

 تکالیف محوله را به موقع به صورت انفرادی و گروهی ارائه نمایند. -2

 باشند.با استفاده از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث های کالس مشارکت فعال داشته  -3

 محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند. کاربری های طب مکمل در -4

 

 

 :نگرشيحیطه 

 از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره بتواند :

 

 .دهند نشان حساسیت طب مکمل موضوعات به نسبت -1

 نسبت به حمایت از مددجویان در به کارگیری روش های مختلف طب مکمل متعهد باشند. -2

 های فردی مددجویان به منظور به کارگیری روش های مختلف طب مکمل اعتقاد داشته باشد.تفاوتبه  -3
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 اهمیت مشارکت دادن مددجو در تصمیمات مربوط به خود را درک کند. -4

 

 و روشهای آموزشي: شیوه ها -7

 

 واحد تئوری:

مطالب این درس به صورت سخنرانی، آموزش در گروههای کوچك، بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ و با استفاده از وسایل 

هفته بوده و  8ساعت در طی  17ارائه می شود. ساعات تدریس در مجموع  PBLکمك آموزشی و دو جلسه تعیین شده به صورت 

ین ساعات مصادف با تعطیلی با هماهنگی اساتید و دانشجویان جبران خواهد روز )شیفت صبح( خواهد بود. همچن 5کارآموزی در 

 شد. 

 ارائه تکلیف کنفرانس:

پس از تائید استاد مربوطه ارائه نمایند  PBLدانشجویان موظفند یکی از موضوعات درسی را به صورت کنفرانس با استفاده از روش 

معتبر خارجی انتخاب کرده و آن را بصورت شفاهی ارائه دهند، مقاالت  ورنال هایژهمچنین به همراه آن حداقل سه مقاله از 

 پژوهشی در اولویت قراردارند. 

 واحد کارآموزی:

دانشجو در این درس ضمن حضور در مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی مرتبط با طب مکمل و جایگزین به انتخاب مددجو با درمان های 

 قبت های پرستاری در قالب فرآیند پرستاری را تهیه و ارائه کند.خاص می پردازد و گزارش تفصیلی مرا

 

 

 

 

 دانشجویان:و تکالیف وظایف  -8

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نماید. -1

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند. -2

 تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته باشند.در تهیه  -3

 مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال نمایند. -4

 غیبت در کالس های درس حضور یافته و در بحث های علمی شرکت موثر داشته باشند.به طور مداوم، منظم و مرتب بدون  -5

 تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون نظری میان ترم و پایان ترم شرکت کنند. -6

 یبت بیش از حد مجاز باشد:ساعات بیشتر باشد. در صورتی که غ 17/4غیبت در کالس نباید از حد مجاز  -7

 غیبت ها موجه باشد، آن واحد درسی حذف می شود. 2/1چنانچه بیش از  -الف
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 چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد. -ب

 

 :وسایل کمک آموزشي -9

 

های کمك آموزشی اسالیدهای کامپیوتری از جمله روشکتور، فیلم های آموزشی، آموزش در گروههای کوچك و ژوایت بورد، ویدیو پرو

 مورد استفاده در دروس فوق الذکر خواهد بود.

 

 

  :وظایف اعضای هیئت علمي و نحوه بکارگیری آنها در عرصه -10

و پاسخ  PBLدر این درس وظایف اعضای هیأت علمی مدرس درس شامل سرپرستی ارائه های درسی با استفاده از روش 

 گویی به سواالت مربوطه می باشد.
 

 

 

 :( انواع آزمون/ تکویني، پایاني ارزشیابي)یابي دانشجویانشارزنحوه   -11

 

 

 واحد نظری

10%  شرکت فعال در کالس 

40%  ارائه کنفرانس به همراه خالصه مقاالت علمی مرتبط با عناوین درسی  

50%  امتحان پایان دوره )تشریحی( 

100%  کلجمع  

 واحد عملی)کاراموزی(

75%  مورد کاربرد روش های مختلف طب سنتی  بر اساس یافته های مبتنی بر شواهد  3ارائه گزارش مربوط به  

25%  حضور فعال در محیط کارآموزی و رعایت قوانین مربوطه 
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 :انگلیسي( )فارسي، منابع در سي قابل استفاده -12

 
 

 

هزینه ها شامل:) فضای فیزیکي، پرسنلي، امکانات، تجهیزات، عرصه آموزشي )موجود /مورد نیاز( و برآورد  -13

 تجهیزاتي، نرم افزاری، مصرفي و عمومي (:

 

معرفي  ردیف

عرصه 

 آموزشي

تجهیزات و  وضعیت عرصه آموزشي

امکانات 

 مورد نیاز

هزینه مورد 

 نیاز

تعداد یا مقدار 

 مورد نیاز

 توضیحات 

آدرس )موجود

 (ذکر شود

 مورد نیاز

درمانگاه  1

بهشت 

دانشکده 

 طب سنتي

خیابان 

نبش  -حافظ

خیابان 

 -بهشت

درمانگاه 

 بهشت

موجود:  -----

درمانگاه 

های 

موجود 

برای 

دانشجویان 

کفایت مي 

 کند 

موجود: 

سرویس 

ایاب و 

ذهاب از 

دانشکده به 

درمانگاه و 

بالعکس مي 

 باشد

موجود: گروه 

های کاراموزی 

نفر مي  10-12

 باشند

------ 


