
 فهرست مطالب
 

  صفحه     عنوان 
 کلیات و اصول الکتروتراپیفصل اول: 

 1    الکتزیستِفیشیک 

 4 قبًَى اّن: هقبٍهت، ظزفیت ذبسًی ٍ اهپساًس

 6     هسار ّبی الکتزیکی

 7   پَست -حس فبصل الکتزٍز 

 8   .. زستگبُ ّبی جزیبى الکتزیکی

 9    ضکل هَج ّب

 9    جزیبى هستقین

 11    جزیبى هتٌبٍة

 11    جزیبى پبلسی

 14    ضبرش جزیبى زر ثبفت

 11     پبراهتز ّب

 11    قطجیت )پالریتِ(

 11    چگبلی جزیبى

 11     هسٍالسیَى

 11     سهبى ضیت

 16    ضبرص فبس ٍ پبلس

 19  پبسد فیشیَلَصیک ثِ جزیبى الکتزیکی

 19    اثزات الکتزٍضیویبیی

 01   اثزات حزارتی الکتزیسیتِ

  01 اثزات الکتزٍفیشیکی )تحزیک پتبًسیل عول زر عصت(

 01    ایجبز پتبًسیل عول

 04     هست –هٌحٌی ضست 

 09    اًتطبر پتبًسیل عول

 41  سطَح پبسد ثِ تحزیک الکتزیکی

 41   زپالریشاسیَى هستقین ععلِ

 41   ذالصِ ٍ ًکبت هْن فصل

 41   1 سئَاالت تستی فصل

 
 : جریان های مورد استفاده در الکتروتراپی و کاربردها2فصل 

 48    جزیبى ایٌتزفزًطیبل

 14    جزیبى ایٌتزفزًطیبلهسٍالسیَى فزکبًس زر 

 16    جزیبى پیص هسٍلِ

 19    جزیبى رٍسی

 61   جزیبى ّبی زیبزیٌبهیک

 

 
 صفحه     عنوان

  61    جزیبى گبلَاًیک

 61    جزیبى فبرازیک

 61    جزیبى پبلسی ٍلتبص ثبال

 64   جزیبى ّبی پبلسی زٍ فبسی

 H    61تحزیک ثب هَج 

 66   تحزیک الکتزیکی عولکززی

 67  جزیبى هستقین کن ضست )هیکزٍکبرًت(

 68   زرهبى ثب اعوبل ًَسبى ّبی عوقی

 69   استیوَالتَر ّبی رضس استرَاى

 69   تحزیک الکتزیکی تزًس کزاًیبل

 69 الکتزیکی ثز عولکزز زستگبُ عصجی اتًََمتحزیک 

 71 اثز تحزیک الکتزیکی ثز رٍی افشیص جزیبى ذَى

 71  اًسیکبسیَى ّبی جزیبى ّبی تحزیکی الکتزیکی

 71  هَازر هٌع استفبزُ اس جزیبى الکتزیکی

 70    احتیبطبت استفبزُ اس جزیبى الکتزیکی

 74   اثزات هعز جزیبى ّبی الکتزیکی

 74  زستگبُ ّبی الکتزٍتزاپیتقسین ثٌسی 

 71   زستگبُ ٍلتبص ثبثت ٍ جزیبى ثبثت

 77   الکتزٍز ّب: اًَاع ٍ اًتربة

 81    اعوبل الکتزٍز ّب

 81    اًساسٓ الکتزٍز

 81   هحل قزار زّی الکتزٍز ّب

 86  پیسا کززى ًقبغ حزکتی عولکززی

 88  هحل الکتزٍز ّب ثزای تحزیک ععلِ عصت زار

 89    گیزی الکتزٍز ّبطزس قزار 

 91    زرهبى زر حوبم آة

 90   تکٌیک اعوبل تحزیک الکتزیکی

 91   ذالصِ ٍ ًکبت هْن فصل

 96    1تست ّبی فصل 

 

 

 

 

 

 



 صفحه     عنوان 
 فصل سوم: تحریک الکتریکی برای انقباض عضالنی

 114     هقسهِ 

 114    ٍاحس حزکتی

 111    اًقجبض ارازی ععلِ

 111  تغییزات ععلِ هتعبقت تحزیک الکتزیکی 

  118 اثزات اًقجبظبت الکتزیکی ععالت عصت زار   

 NMES            111هحسٍزیت ّبی 

 111    ععالت ثسٍى عصت

 111   اصَل کبّص هیشاى ذستگی

 110  اصَل کبّص ًبراحتی ٍ ًبذَضبیٌسی ثیوبر

 114   ارتجبغ فزکبًس ٍ چزذِ کبر ..

 111    فیجز عصجیًزخ آتص 

 NMES        116 کبرثززّبی کلیٌیکی 

 116  تقَیت ععالًی زر ثیوبراى ارتَپسیک

 118  ثعس اس ثبسسبسی لیگبهبى هتقبطع قساهی

NMES ًَ118  پس اس تعَیط کبهل سا 

 118 زر هجتالیبى ثِ ثیوبری ّبی قلجی، ریَی یب جسی

 119  تقَیت ععالًی زر افزاز سبلن ٍ ٍرسضکبراى

 119    ثبسآهَسی حزکتی

 111  تحزیک الکتزیکی پس اس سکتِ هغشی

 111 تحزیک الکتزیکی پس اس آسیت طٌبة ًربعی

NMES  110 اذتالالت زستگبُ عصجی هزکشیهَارز زر 

FES     110 

NMES ِ114   ثزای کبّص اسپبستیسیت 

 111 تحزیک الکتزیکی عصجی ععالًی ثزای اذتالل ثلع

 111  ثی اذتیبری ازراریتحزیک الکتزیکی ثزای 

 111   کٌتزل ازم ٍ ثْجَزگززش ذَى

NMES 116  ثزای افشایص زاهٌِ حزکتی 

 117   افشایص تحول ععالًی

 118 کبّص آسیت پَست ٌّگبم تحزیک الکتزیکی

 118 ثِ تبذیز اًساذتي آتزٍفی زر ععالت ثسٍى عصت 

 101   ارسیبثی الکتزًٍَرٍلَصی

 101    هست –هٌحٌی ضست 

 101   تحزیک ععالت ثسٍى عصت

 101  ..هَارز هٌع کبرثزز ٍ احتیبطبت استفبزُ اس 

 100    رٍش اعوبل تحزیک

 141  پبراهتزّبی تحزیک ععلِ فبقس عصت 

 

 صفحه     عنوان 
 144   هطبلعِ چٌس هَرز ثبلیٌی

 144  : ثعس اس آرتزٍپالستی کبهل سا1ًَهَرز 

 141  ..رازیَس: ضکستگی زیستبل 1هَرز ثبلیٌی 

 147   ذالصِ ٍ ًکبت هْن فصل سَم

 149    تست ّبی فصل سَم

 

 : تحریک الکتریکی برای کنترل درد 4فصل 

 117  ٍ زستگبُ عصجی زرز Nociceptionزرز، 

 117     گیزًسُ ّبی زرز

 118    ًَرٍى ّبی آٍراى اٍلیِ

 119    هسیز ّبی هزکشی

 161 اًتقبل سیٌبپسیتسْیل کٌٌسُ ّب ٍ هْبر کٌٌسُ ّبی 

 161    هرسر ّبی زرًٍی

 160   حسبسیت سایی هزکشی 

 160   هسٍالسیَى زرک زرز زر هغش

 161   سیستن ّبی َّهئَستبسی

 161     اًَاع زرز

 169   حسبسیت سایی هزکشی

 171    تحزیک عصت آٍراى

 TENS    171اصَل فیشیکی 

 171 الکتزیکی تحزیکهکبًیسن ّبی کٌتزل زرز ثب 

 171    زرز کٌتزل زرٍاسُ

 170    کٌتزل ًشٍلی زرز

 174    آساز سبسی اپیَئیس ّب

 171 فزکبًس ثبال TENSهکبًیسن ّبی کبّص زرز ثب 

 176 فزکبًس پبییي TENSهکبًیسن ّبی کبّص زرز ثب 

 TENS   178اًتربة رٍضْبی 

 TENS   179هقبٍهت ثِ کبّص زرز ٍ 

 181    اّویت ضست تحزیک

 TENS   181یي ٍ هصزف کبفئ

 181   عبزت ثِ تحزیک الکتزیکی

 181 اعوبل کلیٌیکی جزیبى الکتزیکی ثزای کٌتزل زرز

 181   ....هَارز هٌع استفبزُ ٍ احتیبطبت 

 TENS    181تکٌیک اعوبل 

 186   هطبلعِ چٌس هَرز ثبلیٌی



 صفحه     عنوان 
 189   ًکبت هْن ٍ ذالصِ فصل

 191    4تست ّبی فصل 

 

 : جریان الکتریکی برای التیام بافت و یونتوفورزیس5فصل 

 191     هقسهِ

 191  ّبی اثز گذاری جزیبى الکتزیکی... هکبًیسن

 196    گبلَاًَتبکسی

 196    فعبل سبسی سلَل

 197    اثزات ظس هیکزٍثی

 197    افشایص جزیبى ذَى 

 197 کبرثزز ّبی تحزیک الکتزیکی ثزای التیبم ثبفت ًزم

 197  ...ّبی هشهي: سذن ّبی فطبری،سذن 

 198     کٌتزل ازم

 198    ازم ًبضی اس التْبة

 199  ازم ًبضی اس فقساى اًقجبض ععالًی

 199   ...هَارز هٌع استفبزُ ٍ احتیبطبت 

 111    تکٌیک ّبی کبرثزز

 111    یًَتَفَرسیس

 116   یًَتَفَرسیسفیشیَلَصی 

 118    اًتربة یَى

 118  ٍ هحل قزار زّی آى اًتربة الکتزٍز

 119   زٍس ٍ هعبزلِ یًَتَفَرسیس

 111    هست زرهبى

 111     اثزات هعز

 111   ٍاکٌص ّبی حسبسیت ثِ یَى ّب

 110  پیطزفت ّبی اذیز زر یًَتَفَرسیس

 114 یًَتَفَرسیس زر هقبثل گبلَاًیسن آة هعوَلی

 114    هَارز هٌع استفبزُ

 111     احتیبطبت

 116  ٌیک اعوبل یًَتَفَرسیسذالصِ ی تک

 117   هطبلعِ چٌس هَرز ثبلیٌی

 117    : اسپزیي هچ پب1هَرز 

 118    : التیبم سذن1هَرز 

 119   : اپی کًَسیلیت ذبرجی0هَرز 

 111    ذالصِ فصل

 111    1تست ّبی فصل 

 

 صفحه     عنوان 
 : بیوفیدبک الکترومیوگرافی6فصل 

 116     هقسهِ

 117   الکتزٍهیَگزافی ثزای ثیَفیسثک

 EMG    118زستگبُ 

 119    ًَیش الکتزیکی

 101     فیلتز کززى

 EMG    101الکتزٍز ّبی 

 100     پبراهتز ّب

 EMG    101تفسیز سیگٌبل 

 EMG  101اثزات فیشیَلَصیک ثیَفیسثک 

 106   تسْیل عصجی ععالًی 

 106    هْبر عصجی ععالًی 

 107   ععالًی ّوبٌّگی عصجی

 EMG  107کبرثزز ّبی کلیٌیکی ثیَفیسثک 

EMG 141   ٍ تحزیک الکتزیکی 

 EMG 141هَارز هٌع استفبزُ ٍ احتیبطبت ثیَفیسثک 

 EMG   140تکٌیک اعوبل ثیَفیسثک 

 EMG   144پبراهتز ّبی ثیَفیسثک 

 141   هطبلعِ چٌس هَرز ثبلیٌی

 141   : هْبر کَآزریسپس1هَرز 

 146    زرز: سز 1هَرز 

 147   : اذتالل کف لگي0هَرز 

 148    6تست ّبی فصل 

 111   پبسرٌبهِ کلیسی تست ّب

 111  1پبسرٌبهِ تطزیحی تست ّبی فصل 

 167  1پبسرٌبهِ تطزیحی تست ّبی فصل 

 181  0پبسرٌبهِ تطزیحی تست ّبی فصل 

 194  4پبسرٌبهِ تطزیحی تست ّبی فصل 

 011  1پبسرٌبهِ تطزیحی تست ّبی فصل 

 017  6پبسرٌبهِ تطزیحی تست ّبی فصل 

 011    هٌبثع هَرز استفبزُ


