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 بسمه تعالی

 طرح درس فرم
  
 
 
 
 

 

 

  :   ( General Objective ) هدف كلي

متداول در فیزیوتراپي بر حرارتي )گرمازا و سرمازا( مدالیتي های عوامل آشنایي با اثرات فیزیولوژیک و درماني انواع 

  (Dry needling)فاده از سوزن خشک تبه همراه آشنایي اسروی بافت های بدن و توانایي در بکارگیری صحیح آنها 

 

   ( General Intermediate ):  بینابیني فاهدا

 انواع بافت های بدنروی بر گرما و سرما شناخت اثرات فیزیولوژیک  -1
 آشنایی با انواع عوامل گرمازای سطحی و عمقی متداول در فیزیوتراپی -1
 در فیزیوتراپیسرما درمانی  اثراتشناخت  -3
 در فیزیوتراپی عوامل گرمازا و سرما زاموارد استفاده و عدم استفاده  -4
 در فیزیوتراپی لیزرتراپی و مگنت تراپی آشنایی با -5
  (Dry needling)فاده از سوزن خشک تآشنایی اس -6
 
 

 شیوه تدریس :

 

 PBL          بحث گروهی       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده             سخنرانی    

    سایر موارد     
 

 آموزشي : وسایل كمک
 

                                   اورهد                                  وایت بورد                             تابلو      

  :  سایر موارد                  پروژکتور اسلاید                            اوپک      
 شیوه ارزیابي :

 درصد 33آزمون میان ترم :          .            
 درصد 03     آزمون پایان ترم :                 
 ......... درصد....انجام تکالیف :             ........            
 .... درصد........شرکت فعال در کلاس :  .........            

 نوع آزمون :     
                    خ  کوته پاس                     د گزینه ای          چن                            تشریحی         
 سایر موارد ) لطفاً نام ببرید (                                             صحیح و غلط                                                      جورکردنی      

 

 فیزیوتراپی رشته :                             (عوامل حرارتی)1الکتروتراپی    :عنوان درس 
 کارشناسی    مقطع تحصیلی :       یک واحد عملی(  -نظری یک واحد واحد ) 3     تعداد واحد : 

   تحصیلی :سال                                   دکتر جواد صراف زادهنام مدرسین : 
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 ( Specific Behavioral Objectiveاهداف اختصاصي رفتاری ) 
 

  وکلیات مبحث حرارت اولیه تعاریف  جلسه اول : 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه اول:
 منابع اصلی تدریس را بشناسدو  را تعریف کند الکتروتراپی

 با روش های انتقال حرارت در فیزیک آشنا شود
 با نحوه کنترل درجه حرارت بدن و بحث هموستاز آشنا شود 

مدالیتی عمقی بودن  -سطحیهمچنین ژی و رنای روش انتقال انبحرارتی بر متقسیم بندی مدالیتی های 
 و توضیح دهد. بداند

 
 

 اثرات فیزیولوژیک گرما بر روی بافت های بدن  :  دومجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه دوم: 
رما بر روی گردش خون/ اثر گرما بر شامل:  اثر گرما بر روی متابولیسم سلولی/ اثر گاثرات فیزیولوزیک گرما 

 .و توضیح دهد روی بافت نرم/ اثر گرما بر روی سیستم عصبی را بداند

 
 

 در فیزیوتراپیاثرات درمانی گرما  : سومجلسه 

 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه سوم : 
فزایش دامنه حرکتی و رفع کوتاهی های اثرات درمانی گرما شامل:  اثر گرما بر ترمیم بافت /اثر گرما بر روی ا

 .و توضیح دهید بافت نرم/ اثر گرما بر روی کاهش درد را بداند

 
 

 جریان هوای گرم  و Hot Pack)) کیسه های گرم یا هات پک :گرم کننده های سطحیمبحث :  چهارمجلسه 

Fluidotherapy)) 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه چهارم
 ده ازا، موارد استفاده ، موارد عدم استفاده و نحوه استف "کیسه های گرم یا هات پک"ویژگی های   ساختار و

 ن را بداند.آ
 ن را بداندآ ده ازا، موارد استفاده ، موارد عدم استفاده و نحوه استف "جریان هوای گرم"ساختار و ویژگی های  

   .  دهد نمایشو 
 نمایش دهد فردبر روی  یک را یاد بگیرد و  (Hot Pack) کلاس عملی : روش کاربرد هات پک* 
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 (Infra-Red Radiationتابش نورسرخ ) قرمز( و فروسرخ )مادون قرمز( ): گرم کننده های سطحیمبحث ادامه  :  پنجمجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه پنجم: 
 هاان ده ازااستف ، موارد استفاده ، موارد عدم استفاده و نحوه " فرو سرخو  سرخنور "نحوه تولید و ویژگی های  

 را بداند.  

را یاد  (Red & Infra-Red Radiation) فرو سرخو  سرخنور تابش کلاس عملی : روش کاربرد  *

 نمایش دهد فردبر روی  یک بگیرد و 
 

 (Short Wave Radiofrequency)امواج رادیویی کوتاه فیزیک گرم کننده های عمقی : مبحث   :  ششمجلسه 

 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :
 

 :جلسه ششم
 و ان را تعریف کندطیف الکترو مغناطیس را بشناسد 

 امواج رادیویی آشنا شود.با فیزیک تولید 
 را به اختصار بشناسد امواج رادیویی کوتاهتمان دستگاههای ساخ

 .اندو مفاهیم نفوذ ، جذب و عبور میدان را بد امواج رادیویی کوتاهبحث پیوسته و منقطع بودن خروجی 
 

 Short) برای ایجاد گرمای عمقی امواج رادیویی کوتاه کاربردگرم کننده های عمقی : مبحث  ادامه  :  هفتمجلسه 

wave Diathermy) 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه هفتم:

 را بداند. امواج رادیویی کوتاههای عمقی بدن توسط نحوه تولید گرما در بافت 

 و تعریف کند. )روش خازنی و روش کابلی( را بداند امواج رادیویی کوتاهاز  انواع روش های استفاده

 .و نمایش دهد را بداند امواج رادیویی کوتاهروش های الکتروگذاری مناسب 

 را بداند امواج رادیویی کوتاهموارد استفاده و عدم استفاده از 

 نمایش دهد فردبر روی  یک را یاد بگیرد و  امواج رادیویی کوتاهروش استفاده از ادامه  کلاس عملی : * 
 

 Micro)گرم کننده های عمقی : کاربرد امواج مایکروویو برای ایجاد گرمای عمقی مبحث ادامه  :  هشتمجلسه 

wave Diathermy) 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه هشتم :

 را به اختصار بشناسدامواج مایکروویو ساختمان دستگاههای  و امواج مایکروویو آشنا شودبا فیزیک تولید 
 .و توضیح دهد را بداندامواج مایکروویو نحوه تولید گرما در بافت های عمقی بدن توسط 

 .و نمایش دهد را بداندامواج مایکروویو انواع روش های استفاده از 

 و نمایش دهد. را بداند امواج مایکروویو روش های الکتروگذاری مناسب 

 را بداندامواج مایکروویو استفاده و عدم استفاده از موارد 

 نمایش دهد فردبر روی  یک را یاد بگیرد و  امواج مایکروویوروش استفاده از  کلاس عملی : *
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 Ultrasound)مبحث گرم کننده های عمقی : کاربرد امواج فرا صوتی برای ایجاد گرمای عمقی  ادامه  :  نهمجلسه 

therapy) 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند : 
 

 جلسه نهم 
 فیزیک امواج صوتی و فرا صوتی آشنا شود 

 امواج فرا صوتی در پزشکی آشنا شود.کاربردهای 

امواج فرا صوتی  یدستگاهها اجزا آشنا شود و در دستگاههای فیزیوتراپی امواج فرا صوتی  دیتول کیزیبا ف
 ناسدرا به اختصار بشدر فیزیوتراپی 

  و توضیح دهد. را بداند Duty Cycleو مفهوم امواج فرا صوتی بحث پیوسته و منقطع بودن خروجی 

 .و توضیح دهد را بداندامواج فرا صوتی بدن توسط  یعمق یگرما در بافت ها دیتول نحوه

 و نمایش دهد امواج فرا صوتیروش استفاده از :  ی* کلاس عمل
 

را صوتی برای ایجاد گرمای عمقی مبحث گرم کننده های عمقی : ادامه کاربرد امواج ف ادامه :  دهمجلسه 

(Ultrasound therapy) 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه دهم:

 و توضیح دهد. را بداندامواج فرا صوتی در فیزیوتراپی استفاده از  یروش ها انواع

 و توضیح دهد.را بداندامواج فرا صوتی در فیزیوتراپی پارامترهای مناسب کاربرد و تنظیم  یها روش

 و توضیح دهد. را بدانددر فیزیوتراپی امواج فرا صوتی استفاده و عدم استفاده از  موارد

 و نمایش دهد صوتیامواج فرا روش استفاده از  ادامه:  ی* کلاس عمل
 

 

   مقایسه مدالیتی های گرم کننده با یکدیگر :  دهمیازجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 دهمیازجلسه 

 طحی و عمقی را بر روی بافتهای بدن بداند تفاوت گرم کننده های س-
میزان عمق نفود گرم کننده های سطحی و همچنین گرم کننده های عمقی نسبت به یکدیگر را -

 و توضیح دهد. دبدان
 های بدن در برابر عبور انرژی هریک از مدالیتی های سطحی و عمقی را بداندت میزان مقاومت باف-

  و توضیح دهد.
گیری مناسب برای انتخاب مدالیتی مناسب گرمازا را  احث مطرح شده  بتواند تصمیمببا توجه به م-

 بر اساس مشکل داشته باشد
 

 اثرات فیزیولوژیک سرما بر روی بافت های بدن  :  دهمدوازجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند

 

 دوازدهمجلسه 
اثر سرما بر روی گردش خون/ اثر سرما اثرات فیزیولوزیک سرما شامل:  اثر سرما بر روی متابولیسم سلولی/ 

 .و توضیح دهد بر روی بافت نرم/ اثر سرما بر روی سیستم عصبی را بداند
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  در فیزیوتراپیسرما اثرات درمانی  :  دهمسیزجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 دهمسیزجلسه 
ا بر روی کنترل تورم / اثر سرما بر روی کاهش اثرات درمانی سرما شامل:  اثر سرما بر ترمیم بافت /اثر سرم

 درد را بداند.
و سایر روش های جدید  /cold pack/ Ice pack/Ice massageروش های استفاده از سرما شامل 

 استفاده از سرما را بداند

 و نمایش دهدسرما کلاس عملی: روش استفاه از * 
 

 

 و مفاهیم  اصلی در فیزیوتراپی: فیزیک، تعاریف "لیزر"مبحث   :  همچهاردجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

: 

 دهمجلسه چهار

 با فیزیک لیزر آشنا شود و تفاوت آن با نور مریی را بداند
 نحوه تولید طیف لیزر در فیزیوتراپی آشنا شود.

 و توضیح دهد. انواع لیزرهای مورد استفاده در فیزیوتراپی را بداند
و  )شامل طول موج، توان، فرکانس، دوز خروجی توضیح دهداپی را تعریف پارامترهای اصلی لیزر تر

 توضیح دهد.تفاوت لیزر کم توان )لیزرهای سرد (  و پرتوان )لیزرهای داغ ( در فیزیوتراپی را   (...

 و نمایش دهد لیزرهای کم توانکلاس عملی: روش استفاه از * 

 

 

 در فیزیوتراپی: روش کاربرد "لیزر"مبحث  ادامه :  دهمپانزجلسه 
 رود در پایان این جلسه فراگیر بتواند:انتظار می

 

 دهمپانزجلسه 

 د و توضیح دهد.را بدانها موارد استفاده و عدم استفاده از لیزر 
برای انواع بافت ها تعیین در آنها بتواند خروجی مناسب را  روش استفاه از لیزرهای پرتوان را بداند و 

 کند.

 و نمایش دهد توانلیزرهای پر کلاس عملی: روش استفاه از * 
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فیزیک، در فیزیوتراپی:  "میدانهای مغناطیسی کم فرکانس و با شدت کم )مگنت تراپی("مبحث  :  مانزدهشجلسه 

 تعاریف و مفاهیم  اصلی و روش کاربرد
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 انزدهمشجلسه 

 تعریف میدان مغناطیسی را بداند
آشنا در فیزیوتراپی  فرکانس و با شدت کم )مگنت تراپی(میدانهای مغناطیسی کم و نحوه تولید فیزیک با 

 شود 
، دوز میدان  ، فرکانسشدت میدان)شامل  توضیح دهدتراپی را  مگنتتعریف پارامترهای اصلی 

 (و ... خروجی
 و توضیح دهد. موارد استفاده، عدم استفاده از مگنت تراپی را بداند 

 و نمایش دهد تراپیاز مگنت کلاس عملی: روش استفاه * و
 

 

 مفاهیم  اصلی و روش کاربرد در فیزیوتراپی: از سوزن خشک استفاده  مبحث  :  هفدهمجلسه 

 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :
 

 انزدهمشجلسه 

 رکنترل درد آشنا شودتئوری سوزن خشک دبا 
 اند و توضیح دهد.دک را بشن خزسوروش های استفاده از انواع 
خشک بر روی تراپز فوقانی را یاد استفاده از سوزن حوه و ن را توضیح دهدکاربرد سوزن خشک نحوه 
 بگیرد.

 نمایش دهد.تراپز فوقانی عضله برای از سوزن خشک را کلاس عملی: روش استفاه  * 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                       امضا                               تاریخ تکمیل فرم                                                                                                        


