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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:        

 

 یرشتهو  مقطع    فیزيوتراپی  گروه آموزشی:     علوم توانبخشی  دانشکده:

 کارشناسی فیزيوتراپی  حصیلی:ت

 واحد عملی 1واحد نظری و    2د:نوع واح       3   داد واحد:تع       الکتريکی(  عوامل)   2الکتروتراپی  نام درس:  

 12الی  8 :ساعت   شنبه  زمان برگزاري كالس: روز                       فیزيولوژی عصب و عضله یش نیاز: پ 

 دانشکده علوم توانبخشی     مکان برگزاري: 

دکتر جواد  حروف الفبا(:درسین )به ترتیب م         دکتر جواد صراف زاده مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

 صراف زاده

 )لطفا شرح دهید(   شرح دوره:

دوره حاضر به منظور آموزش دانش و مهارت بکارگیري انواع جریانهاي تحریک الکتریکی در فیزیوتراپی طراحی شده  

 مهارت استفاده از این جریانها را فرا می گیرند.  دانش و  فراگیرانو به صورت نظري و عملی  

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

آشنایی با مفاهیم و اصول نوروفیزیولوژي تحریک عصب و عضله و افزایش دانش و شناخت انواع جریانهاي تحریک  

الکتریکی در فیزیوتراپی و مهارت در بکارگیري آنها با توجه به موارد استفاده و عدم استفاده از این جریانها به منظور  

 براي بیماران مراجعه كنندهناسب یک برنامه درمانی فیزیوتراپی ریزي و طراحی مبرنامه

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 آشنایی با مفاهیم اصلی نوروفیزیولوزي تحریک عصب و عضله -1

 جریانهاي الکتریکیشناخت انواع  -2

 هاي بدنشناخت انواع جریانهاي تحریک الکتریکی پركاربرد بر روي بافت  -3

 شناخت موارد استفاده درمانی و عدم استفاده جریانهاي تحریک الکتریکی -4

 مهارت استفاده از انواع جریانهاي تحریک الکتریکی آموزش داده شده در طول دوره   -5

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیري مبتنی بر حل   بحث گروهی

 -----------------  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت فعال در كالس  ▪

 اصلی مطالعه و مرور موارد تدریسی از منابع موجود  ▪

 با هداست استاد درس مطالعه موارد درسی اضافه و داوطلب شدن براي ارایه كنفرانس ها  ▪

 كالس از  تمرین عملی موارد آموزش داده شده عملی در ساعات غیر ▪

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 --------------  ببرید(  لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 70آزمون پایان ترم   نمره درصد 30آزمون میان ترم 

 درصد    10نمره(   2حداکثر)  شركت فعال در كالس     نمره  درصد  -----انجام تکالیف  

 به صورت تشویقی نمره

 ----------ببرید(    ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 عملی + آزمون  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 : منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

✓ Physical agents in Rehabilitation (2018) 

✓ Electrotherpy Explained  (2006) 

 
 منابع فارسی: 

 (2006الکتروتراپی اکسلپیند )  ترجمه کتاب   چاپی ✓
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 جدول هفتگی  کلیات    ارائه ی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر صراف زاده معرفی منابع/ هدف از ارایه واحد آموزشی/ تعاریف اصلی و پایه تحریک الکتریکی 1

تحریکی بافت  انواع جریانهاي الکتریکی در الکترونیک / انواع جریانهاي پالسی  2

 هاي بدن

 دكتر صراف زاده

مهمترین پارزامترهاي تحریک الکتریکی/ اصول نامگذاري جریانها براساس  3

 پارامترهاي تحریکی  

 دكتر صراف زاده

 دكتر صراف زاده تعریف و توضیح پارامترهاي اصلی جریانهاي تحریک الکتریکی 4

 (1عضالت عصب دار )قسمت كاربرد جریانهاي تحریک الکتریکی براي  5

 + کار عملی  FESو  معرفی پروتکل هاي درمانی بر اساس جریانهاي فارادیک

 دكتر صراف زاده

 (2كاربرد جریانهاي تحریک الکتریکی براي عضالت عصب دار )قسمت  6

 + کار عملی معرفی اینترفرنشیال+ جریان روسی

 دكتر صراف زاده

 دكتر صراف زاده جریانهاي تحریک الکتریکی براي عضالت بدون عصب و نحوه كاربرد آنها انواع  7

  عملی  Strength Duration Curve انجام     معرفی و روش  8

 دكتر صراف زاده آزمون میان ترم  9

 دكتر صراف زاده جریانهاي تحریک الکتریکی براي كنترل درد / تئوریهاي مطرح  10

 و نحوه كاربرد آنها  (TENS)انواع جریانهاي تحریک الکتریکی براي كاهش درد  11

 + کار عملی 

 دكتر صراف زاده

 دكتر صراف زاده معرفی و روش كاربرد جریانهاي دایاداینامیک 12

 دكتر صراف زاده انواع جریانهاي تحریک الکتریکی براي كنترل ترمیم بافت و تورم 13

 دكتر صراف زاده + کار عملیمعرفی و روش كاربرد یونتوفروزیس 14

 دكتر صراف زاده + کار عملی  اصول استفاده از سوزن خشک در فیزیوتراپی  15

 دكتر صراف زاده جلسه خالصه دروس و رفع اشکال   16

 دكتر صراف زاده آزمون انتهاي ترم  17

 


