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 بسمه تعالی

 طرح درس فرم
  
 
 
 
 

 

 

  :   ( General Objective ) هدف كلي

آشنایی با اثرات فیزیولوژیک و درمانی انواع تحریکات الکتریکی متداول در فیزیوتراپی بر روی بافت های بدن و توانایی در 
 بکارگیری صحیح آنها  

 

   ( General Intermediate ):  بینابیني فاهدا

 با انواع جریانهای الکتریکی متداول در فیزیوتراپی آشنایی -1
 شناخت اثرات فیزیولوژیک تحریک الکتریکی بر انواع بافت های بدن -2
 شناخت تاثیرات و اهداف درمانی تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی -3
 موارد استفاده و عدم استفاده تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی -4
 تحریکات الکتریکی در فیزیوتراپی یروش کاربرد بالین -5
 

 شیوه تدريس :

 

 PBL          بحث گروهی       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده             سخنرانی    

    سایر موارد     
 

 آموزشي : وسايل كمک
 

                                   اورهد                                  وایت بورد                             تابلو      

  :  سایر موارد                  پروژکتور اسلاید                            اوپک      
 

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

    

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

 

 

 فیزیوتراپی رشته :            )تحریک کننده های الکتریکی(2الکتروتراپی    :عنوان درس 
 کارشناسی    مقطع تحصیلی :       یک واحد عملی(  -واحد نظری2واحد ) 3     تعداد واحد : 

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

 های الکتريکيانواع جريان  جلسه اول : 

 : انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند
 

 جلسه اول:
 جریان های مستقیم و متناوب را تعریف کند

 جریان پالس یا منقطع را تعریف کند.
 را تعریف کند  (wave form)شکل موج 

 تعاریف شارژ الکتریکی، فاز و پالس را بیان کند . 
 و دو فازه )بای فازیک ( را تعریف و با رسم شکل نمایش دهدشکل موجهای تک فازه )منوفازیک( 

 
 

 نامگذاری و ویژگی های کلی جریانهای تحریک الکتریکی در فیزیوتراپی  :  دومجلسه 
 انتظار میرود در پایان این جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه دوم: 
ارن نبودن آنها بداند و تفاوت نامگذاری جریانهای الکتریکی پالس را بر اساس متقارن بودن و یا متق

 ایندو را بیان کند.
اثرات الکتروشیمیایی جریانهای منوفازیک را توضیح دهد و تفاوت این جریانها را با جریانهای بای 

 فازیک توضیح دهد.
  
 

 پارامترهای تحريک الکتريکي :  سومجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه سوم : 
 مدت زمان )دیوریشن(، انواع دامنه ) آمپلی تود(  و تواتر )فرکانس( پالس تحریکی را تعریف کند.

را بیان کرده و بر  (strength duration curve= SDC)روش ترسیم منحنی تنشن/دیوریشن 
  .اساس آن جریانهای دیوریشن بلند و کوتاه را تعریف نماید

 

   و منحني شدت/زمان پالس بحث عضلات بدون عصب:  چهارمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه چهارم

: سطوح تحریکی، کروناکسی و رئوباز (تنشن/دیوریشن) منحنی شدت/زمان پالسبر اساس منحنی 

 را تعریف کند
 عضلات عصب دار و بی عصب را بیان کند و با رسم شکل نشان دهد .SDCتفاوت 
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 پارامتر فركانس  :  نجمپجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه پنجم: 
اثر فرکانس را بر روی پاسخ بافت های تحریک پذیر به تحریک الکتریکی توضیح دهد و مفاهیم 

twitch ،unfuesd teteny    وfuesd tetany  .را تعریف کند 
 

 

 تحريک الکتريکيكاربردهای درماني   :  ششمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه ششم:
 کاربردهای درمانی تحریک الکتریکی را نام ببرد

پارامترهای تحریک عضلات اینروه را بیان کند )تحریک با دیوریشن های کوتاه یا تحریک با جریان 
 فارادیک(

 وتاه )فارادیک( را نام ببرد اهداف درمانی استفاده از جریانهای دیوریشن ک
و تحمل  (strength)پارامترهای تحریکی جریانهای کوتاه برای اهداف درمانی افزایش قدرت 

(endurance) را توضیح دهد 
  
 

 

 تحريک الکتريکي عضلات اسپاستیک  :  هفتمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه هفتم:
پارامترهای تحریکی جریانهای کوتاه برای اهداف درمانی تسهیل فعالیت عضلانی  

(facilitation) .و کنترل اسپاسم و اسپاستیسیتی را   را توضیح دهد 
 تئوری های مربوط به کنترل اسپاسم و اسپاستیسیتی را توضیح دهد

  
 

 

 ريکي درد و نظريه های كنترل آن توسط تحريک الکت مبحث :  هشتمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه هشتم :
 .تئوریهای مربوط به کنترل درد  را بیان کند

 را بیان کند نظریه های کنترل آن توسط تحریک الکتریکی
 

 

 

 



)تحریک کننده های الکتریکی(2الکتروتراپی  طرح درس فرم  

 4 

 

 "TENSاستفاده از جريان ": مبحث روش كاهش درد توسط تحريک الکتريکي   :  نهمجلسه 

 يان اين جلسه فراگیر بتواند :انتظار میرود در پا
 

 جلسه نهم 
 پارامترهای تحریکی الکتریکی برای کنترل درد را بیان کند.

را با   TENSجریانهای مورد استفاده در دستگاه  (mode)را بشناسد و انواع   TENSدستگاه 
 ذکر پارامترهای آن توضیح دهد.

 نحوه الکترود گذاری برای کنترل درد را توضیح دهد
 
 

 

  "استفاده از جريان ولتاژ بالا"مبحث  :  دهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :

 

 جلسه دهم:
 جریان ولتاژ بالا را تعریف کرده و ویژگی ها و کاربردهای آن را توضیح دهد

 نحوه الکترود گذاری برای آن را توضیح دهد
با توجه به بحث جریان ولتاژ بالا توضیح دهد و  بحث تحریک الکتریکی به منظور ترمیم زخم را

 نحوه الکترود گذاری برای این منظور را توضیح دهد
 

 

   "استفاده از جريان داياداينامیک"مبحث  :  يازدهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند
 

 جلسه یازدهم
 ع و کاربردهای آن را توضیح دهد.جریان دایاداینامیک را تعریف کرده و ویژگی ها ، انوا
 نحوه الکترود گذاری برای این جریانها را توضیح دهد

 
 
 

 "استفاده از جريان اينترفرنشیال"مبحث   :  دوازدهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه دوازدهم
 ن را توضیح دهدجریان اینترفرنشیال را تعریف کرده و ویژگی ها و کاربردهای آ

 پارامترهای مورد استفاده درمانی در اینترفرنشیال تراپی را توضیح دهد
 نحوه الکترود گذاری برای دستگاههای اینترفرنشیال را توضیح دهد 
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 "استفاده از جريان روسي"مبحث   :  سیزدهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه سیزدهم
 روسی را تعریف کرده و ویژگی ها و کاربردهای آن را توضیح دهد جریان

 نحوه الکترود گذاری برای این نوع جریانها را توضیح دهد 
 

 

 

 "يونتوفروزيساستفاده از "مبحث   :  چهاردهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند:
 

 جلسه چهاردهم
 درمانی برای این روش را توضیح دهد یونتوفروزیس را توضیح داده و موارد

 نحوه الکترود گذاری برای این روش درمانی را توضیح دهد
 
 

 

 "بیوفیدبک"مبحث   :  پانزدهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه پانزدهم
 دهدبیوفیدبک را توضیح دهد و اهداف درمانی مورد هدف در این روش را مختصرا توضیح 

 
 

 

   "الکترومیوگرافي"مبحث  :  شانزدهمجلسه 

 انتظار میرود در پايان اين جلسه فراگیر بتواند :
 

 جلسه شانزدهم
 الکترومیوگرافی آشنا شودبا 
 بررسی سرعت هدایت عصب آشنا شودروش با 
 روش بررسی فعالیت الکتریکی عضلات آشنا شودبا 

 
                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                       امضا            تاريخ تکمیل فرم    


