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تعالی  بسمه  

ن  گیال درمانی بهداشتی خدمات و  پزشکی  علوم دانشگاه  

پزشکی علوم توسعه و  مطالعات مرکز  

 

 1الکتروتراپی : س  در نام

 38:  س   در کد

 واحد عملی  1 - نظری  واحد 2: واحد نوع  و تعداد

 تحصیلی  ترم یک : س  در  ارائه زمان مدت

 پورسینا درمانی آموزشی مرکز : برگزاری  محل

 کامران عزتی دکتر: مدرس  نام

 : درس کلی  توصیف

الکتروتراپی یا الکتروفیزیکال تراپی یکی از شاخه های اصلی فیزیوتراپی است که در ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختالالت  

فیزیکی،  عصبی، عضالنی و اسکلتی موثر می باشد. در این واحد به شناخت و بررسی اصول الکتروتراپی و کاربرد مدالیته های 

 صوتی، الکترومگنتیک و لیزر پرداخته خواهد شد. 

 مورد استفاده در مدالیته های مختلف الکتروفیزیکال تراپی.  های روش    و  اصول با آشنایی: درس از  کلی هدف  

 :اختصاصی اهداف

 : فراگیر که  میرود انتظار درس  این پایان از  پس

 . دهد  شرح را  آن مفاهیم و  الکتروتراپی تعریف -

 . دهد  شرح را  بافتی ترمیم های روش  و  التهاب -

 را شرح دهد.   درد مدیریت  های روش و  درد  تعریف -

 . دهد شرح را  الکتروتراپی در  ها  آن کاربرد و  درد  های  تئوری -

 .دهد شرح   را الکترومغناطیسی  امواج   کلی اصول  و  ترمینولوژی -
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 .دهد شرح  را  الکتروتراپی های مدالیتی بندی طبقه   و ترمودینامیک-

 .دهد  شرح  را مدالیتی های ترموتراپی کاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد  -

 .را شرح دهد هیدروتراپیکاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد  -

   .را شرح دهد  اولتراسوندکاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد مدالیتی  -

 .را شرح دهد  توان  کم تراپی لیزری عدم کاربرد مدالیت کاربرد، مکانیسم، اثرات و  -

 .را شرح دهد توان  پر تراپی لیزرکاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد مدالیتی  -

 .را شرح دهد مایکروویو و کوتاه  موج دیاترمیکاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد مدالیتی های  -

 .را شرح دهد اولتراویولتد مدالیتی کاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربر -

 .را شرح دهد تراپی ویو  شاک و  تراپی مگنتکاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد مدالیتی های  -

 .را شرح دهدتکار تراپی کاربرد، مکانیسم، اثرات و عدم کاربرد مدالیتی  -

 تقویم روزانه 

عنوان  شماره جلسه

سخنرانی 

 جلسه

فعالیت های  روش تدریس

 پیشنهادی

مدت زمان 

 کالس

امکانات و 

 وسایل

نحوه 

 ارزشیابی

تعریف  1

الکتروتراپی و 

 مفاهیم آن

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

التهاب و روش  2

 های ترمیم بافتی

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

تعریف درد و  3

های روش 

 مدیریت درد

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

تئوری های درد  4

و کاربرد آن ها 

 در الکتروتراپی

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت
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و پاسخ به  کالس گروهی

 سواالت کالسی

ترمینولوژی و  5

اصول کلی امواج 

 الکترومغناطیسی

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

ترمودینامیک و  6

طبقه بندی 

مدالیتی های 

 الکتروتراپی

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی 1 ترموتراپی 7

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی 2ترموتراپی 8

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی هیدروتراپی 9

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی 1اولتراسوند 10

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی 2اولتراسوند 11

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت
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و پاسخ به  کالس گروهی

 سواالت کالسی

لیزر تراپی کم  12

 توان  

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

لیزر تراپی پر  13

 توان

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

دیاترمی موج  14

کوتاه و 

 مایکروویو

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی اولتراویولت 15

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

مگنت تراپی و  16

 شاک ویو تراپی

 پرسش سخنرانی

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی

 پرسش سخنرانی تکار تراپی 17

  پاسخ و

 و انفرادی ارائه

 گروهی

 تکرار درس 

مطالعه منابع 

 اصلی

 کامپیوتر سیستم دقیقه 120

 پرژکتور ویدیو

 پاسخ و پرسش

 کتبی و شفاهی

 در فعال شرکت

و پاسخ به  کالس

 سواالت کالسی
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