
 فهرست مطالب
 

  صفحه     عنوان 

 عوامل گرمایی، اصول فیزیکی، سرما و گرمای سطحیفصل اول: 

 1    فیزیک گرما

 2   روشهای انتقال حرارت

 8    اثرات گرم کردن 

 8   انبساط غیر عادی آب

 9   مکانیسم های تنظیم حرارت

 12   گیرنده های حرارتی پوست

 11   فیزیولوژیک حرارتتنظیم 

 11   تنظیم رفتاری حرارت

 11     تنطیم دما

 19  خالصه مقدمه ای بر عوامل حرارتی

 22    سرما درمانی

 22   اثرات همودینامیک سرما 

 22   اثرات عصبی عضالنی سرما

 29   اثرات متابولیک سرما

 11   کاربردهای سرما درمانی

 11   موارد منع کاربرد سرما درمانی

 19   موارد احتیاط سرما درمانی

 12   اثرات مضر ناشی از سرما

 12   شیوه های اعمال سرما درمانی

  14  کیسه های سرد یا کیسه های یخ

 12    حوله های یخ

 12     ماساژ یخ 

 11  دستگاه کمپرس سرمای کنترل شده

 11    غوطه وری موضعی

 18 اسپری تبخیر شونده و اعمال کوتاه مدت یخ

 19  نکات مهم و خالصه سرما درمانی

 21 گزارش مورد : درد و تورم پس از جراحی

 21  : اپی کوندیلیت خارجی 2مورد بالینی 

 21  : آزردگی تاخیری عضله1مورد بالینی 

 22    گرما درمانی

 22   اثرات گرمای هدایتی

 
 صفحه     عنوان

 11   اثرات عصبی عضالنی گرما

 12   اثرات متابولیک گرما

 11   تغییر کشش پذیری بافت

 11  کاربرد های بالینی گرمای سطحی

 19  موارد منع استفاده از گرما درمانی

 11  احتیاطات استفاده از گرما درمانی

 11   اثرات مضر گرما درمانی

 11   شیوه های اعمال گرما

 12     هات پک

 18     پارافین

 82    حمام های ویرپول

 82    فلوئیدوتراپی

 81    درمان با هوای گرم

 81   پدهای گرمایی الکتریکی

 81   المپ های مادون قرمز

 82    تولید مادون قرمز

 81   و پرتو مرئی IRجذب و نفوذ 

 IR   89اثرات فیزیولوژیک 

 91  اثرات و موارد استفاده پرتو مرئی

 IR    92روش اعمال 

 91  خطرات احتمالی درمان با مادون قرمز

 91    متضادحمام 

 91  نکات مهم و خالصه گرما درمانی

 98  : استئوآرتریت دست ها1مورد بالینی 

 122   : کمر درد2مورد بالینی 

 122  : شکستگی کالیس1مورد بالینی 

 121  انتخاب بین گرما درمانی و سرما درمانی

 121    مرور فصل اول

 101 )گرما و سرمای سطحی( 1سئواالت تستی فصل 

 

 

 



 صفحه     عنوان 
  اولتراسوند: دومفصل 

 118     تاریخچه

 118    فیزیک صوت

 122    تعریف اولتراسوند

 121    تولید اولتراسوند

 122   پارامتر های اولتراسوند

 121   نسبت عدم یکنواختی پرتو

 121   اولتراسوند پیوسته و پالس

 121    اثرات منقطع کردن

 121   فرکانس، ناحیه موثر انتشار

 121    میدان دور و نزدیک

 128    جذب اولتراسوند

 129  انعکاس اولتراسوند و فیزیک آن

 112  انکسار و رقیق شدگی اولتراسوند

 112     نیمه عمق

 111    انتقال امواج صوتی

 111     موج ایستا

 111  جذب انرژی در بافت های مختلف

 111    اثرات اولتراسوند

 112   اولتراسونداثرات گرمایی 

 111  عوامل موثر بر میزان افزایش دما

 118 استفاده از عوامل فیزیکی همراه با اولتراسوند

 119   اثرات غیر حرارتی اولتراسوند

 112  کاربردهای کلینیکی اولتراسوند

 111    فونوفورزیس

 111 موارد منع کاربرد و احتیاطات اولتراسوند

 118  اولتراسوندموارد منع استفاده از 

 122   احتیاطات کاربرد اولتراسوند

 121   اثرات زیانبار اولتراسوند

 121    اصول کاربرد

 121   روش های اعمال اولتراسوند

 121  انتخاب پارامتر های اولتراسوند درمانی

 111   اولتراسوند موج بلند

 صفحه     عنوان 

 111    ترکیب درمانی

 111   اولتراسوند تشخیصی

 111   انواع اولتراسوند تشخیصی

 Real-time   111اولتراسوند 

 119    اولتراسوند داپلر

 119 ولتراسوند تشخیصیکنترااندیکاسیون اخطرات و 

 112  نکات مهم و خالصه فصل دوم

 112     شاک ویو

 112   اصول تولید شاک ویو

 112 اثرات فیزیولوژیک و مکانیسم های عمل

 111   ویواثرات درمانی شاک 

 111  سطوح انرژی توام با اثرات زیانبار

 111   عوارض جانبی و دوز درمانی

 111  موارد منع کاربرد، خطرات و احتیاطات

 112  : کوتاهی بافت نرم1مورد بالینی 

 111   : ترمیم تاندون2مورد بالینی 

 118   : ترمیم زخم1مورد بالینی 

 180  تست های فصل دوم: اولتراسوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه     عنوان 
  پرتو الکترومغناطیسیفصل سوم: 

 181  تولید پرتوهای الکترومغناطیسی

 181  ماهیت پرتوهای الکترومغناطیسی

 188    سرعت موج

 189    فرکانس موج

 189   آمپلیتود و انرژی موج

 192 خصوصیات فیزیکی پرتو الکترومغناطیسی

 191    پرتو یونیزان

 191   تغییرات شدتاثر فاصله بر 

 192  قانون کسینوس –پخش شدن انرژی 

 191  اختالف فاز و هم فازی پرتوها

 191   بر هم کنش پرتو با ماده

 191   انعکاس و انتقال پرتو

 192    شکست یا انکسار

 191    جذب و نفوذ

 191     پراکندگی

 Arndt-Schulz    198قانون 

 GROTTHUS-DRAPER   199اصل 

 222   مهم و خالصه فصلنکات 

 221   تست های فصل سوم

 

 فصل چهارم: دیاترمی

 221     مقدمه

 221 فیزیک میدان الکتریکی / میدان مغناطیسی

 221     ماهیت

 228     دیاترمی 

 212   دستگاه دیاترمی موج کوتاه

 211  القاء جریان های پر فرکانس در بافت ها

 212  ها اثر جریانهای  پر فرکانس روی بافت

 211   اصول فیزیکی دیاترمی

 211  اثرات فیزیولوژیک دیاترمی موج کوتاه

 211  الگوی جذب میکروویو در بافت ها

 211   انواع اپلیکاتور دیاترمی
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 211    سیم پیچ القایی

 218    صفحات خازنی

 221 الگوی گرم شدن بافت ها در روش خازنی

 222  نحوه الکترود گذاریماهیت بافت ها و 

 222  الگوی گرم شدن در روش القایی

 221     مگنترون

 228   اثرات مورفولوژیک میکروویو

 229   اثرات شکل منتشر کننده

 229   اثرات گرمایی دیاترمی

 212   تولید موج کوتاه پالسی

 211  به کار گیری موج کوتاه پالسی

 212 کوتاه پالسیدرمانی دیاترمی موج های مکانیسم 

 211   جمع بندی نکات دیاترمی

 211   کاربردهای کلینیکی دیاترمی

 212 درمان با دیاترمی موج کوتاه غیر حرارتی

 211  موارد منع کاربرد و احتیاطات دیاترمی

 212   احتیاط برای تراپیست ها

 212    اثرات مضر دیاترمی

 212   تکنیک اعمال دیاترمی

 218   اپلیکاتوروضعیت قرار دهی 

 222   ایمنی در خصوص میکرویو

 222    تلفن های همراه

 221    ثبت درمان

 221   میدان های مغناطیسی ثابت

 221  ایمنی میدان های مغناطیسی ثابت

 222 میدان های مغناطیسی منقطع کم فرکانس

 222  : کپسولیت چسبنده1مورد بالینی 

 221  ا: پیچ خوردگی حاد مچ پ2مورد بالینی 

 221   : زخم فشاری1مورد بالینی 

 222   نکات مهم و خالصه فصل

 818  تست های فصل چهارم: دیاترمی
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 فصل پنجم: لیزر و نور

 211  پرتو الکترومغناطیسی، لیزر و نور

 211     تاریخچه 

 219     نور

 211  تفاوت های پرتو لیزر با نور معمولی

 211     انواع لیزر

 211   ، توان و چگالیطول موج

 211    تقسیم بندی لیزر

 212   انرژی و چگالی انرژی

 211 اثرات فیزیولوژیک پرتو الکترومغناطیسی

 211   اثرات فیزیولوژیک لیزر و نور

 282   اثرات جذب لیزر در بافت ها

 281  کاربردهای کلینیکی لیزر و نور

 281   موارد منع کاربرد لیزر و نور

 282   احتیاطات لیزر و نور

 281   اثرات مضر لیزر و نور

 281   تکنیک اعمال لیزر و نور

 281    اصول اعمال لیزر

 288  پارامتر های استفاده از لیزر و نور

 291    ثبت درمان

 291   : زخم باز1مورد بالینی 

 291  : روماتوئید آرتریت2مورد بالینی 

 292   نکات مهم و خالصه فصل 

 892  تست های فصل پنجم: لیزر و نور درمانی

 

 فصل ششم: اشعه ماوراء بنفش

 122  ویژگی های فیزیکی اشعه ماوراء بنفش

 122   ماهیت پرتو ماوراء بنفش

 121   تولید پرتو ماوراء بنفش

 121   اصول کار المپ بخار جیوه

 122   المپ های فلورسنت

 121  المپ قوس جیوه ای با فشار متوسط 

 121    المپ کرومایر
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 122  اندازه گیری اشعه ماوراء بنفش

 122  ساختار و فعالیت پوست طبیعی

 121   اثرات اشعه ماوراء بنفش

 111   کاربرد های کلینیکی

 UV  111 و احتیاطات موارد منع کاربرد

 UV   118اثرات مضر اشعه 

 121    تکنیک های اعمال

 122   دوزارزیابی پاسخ به 

 122   پیشرفت دوز ماوراء بنفش

 122  نحوه تعیین حداقل دوز اریتما 

 121  دوزیمتری برای درمان پسوریازیس

 UV    128تکنیک اعمال 

 128   نسبت سطح تحت تابش بدن

 129   تابش عمومی ماوراء بنفش

 UV    112المپ های 

 111  و تخت حمام آفتاب خورشید درمانی

 111   پسوریازیسمطالعه مورد: 

 112   نکات مهم و خالصه فصل

 333  تست های فصل ششم )ماوراء بنفش(

 111    تست های ترکیبی

  111    پاسخنامه کلیدی

 119  1پاسخنامه تشریحی تست های فصل 

 112  2پاسخنامه تشریحی تست های فصل 

 181  1پاسخنامه تشریحی تست های فصل 

 181  1پاسخنامه تشریحی تست های فصل 

 192  2پاسخنامه تشریحی تست های فصل 

 122  1پاسخنامه تشریحی تست های فصل 

  128  ترکیبیپاسخنامه تشریحی تست های 

 111     منابع


