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عنوان درس: الکتروتراپی )تحریک کننده های 

 الکتریکی(

 استاد: دکتر مریم عباس زاده امیردهی

1تعداد واحد:  رشته: فیزیوتراپی  

 نوع واحد: عملی مقطع: کارشناسی

7تعداد جلسات:  ترم: چهارم  

دقیقه 150مدت هر جلسه:   

 امکانات آموزشی: تخت، دستگاههای الکتروتراپی

، بحث گروهیروش آموزش: نمایش عملی، پرسش و پاسخ  

 هدف کلی درس:

آشنایی عملی دانشجویان با انواع جریانهای تحریک کننده عصب و عضله، و فراگیری نحوه استفاده از آنها در 

 فیزیوتراپی

 منبع درس:

1. Valma J. Robertson, John Low, Alex War. Electrotherapy Explained: Principles 

and Practice 

 

 

 پیش نیازها: فیزیک برای فیزیوتراپی، فیزیولوژی عصب و عضله

 

 نحوه ارزشیابی: 

 ارزیابی در طول ترم بصورت پرسش و پاسخ های کالمی و کار عملی

سئواالت و امتحان عملیارزیابی پایان ترم بصورت پاسخ به   

 

 



 

 

فعالیت های 

 فراگیران

ارزشیابی در حین 

 تدریس

شماره  ارزشیابی آغازین رئوس مطالب

 جلسه

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

 گوناگونآشنایی عملی با انواع 

طریقه  و جریان تنس

الکترودگذاری آن روی نواحی 

 مختلف بدن 

 شفاهیپرسش و پاسخ 

از دانسته های  و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

1 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی  کالمی  

آشنایی عملی با جریان فارادیک و 

تحریک اعصاب مختلف، نحوه 

الکترودگذاری در تحریک هر یک 

 از اعصاب بدن

 پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های  و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

2 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

و  IDCآشنایی عملی با جریان 

نحوه الکترودگذاری آن برای 

 تحریک عضالت مختلف بدن

 پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

3 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

جریانهای انواع آشنایی عملی با 

 دیادینامیک

 پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

4 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

آشنایی عملی با جریانهای روسی 

و اینترفرنشیال و نحوه 

پل. 4پل و  2الکترودگذاری   

 پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های   و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

5 

 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

آشنایی عملی با نحوه رسم 

 SDCمنحنی 

 پرسش و پاسخ شفاهی 

از دانسته های  و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   
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 کار عملی

 پاسخ به سئواالت

پرسش و پاسخ 

و عملی کالمی  

مرور عملی مطالب گذشته و رفع 

 اشکاالت دانشجویان

 پرسش و پاسخ شفاهی

از دانسته های  و عملی

دقیقه( 10قبلی )بمدت   

7 


