
 
 

  تعالی باسمه 

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

   گروه علوم ورزشی

  (Course Plan)طرح درس ترمی 

  

 ژهیو یبدن تیترب نام درس:

        کارشناسی مقطع:

  1/75  تعداد واحد:

  جاريترم آموزشی   تحصیلی): لسازمان برگزاري (نیم

  طبق برنامۀ تنظیمی :زمان و مکان ارائه درس

  دقیقه 90 مدت کالس:

  کامپیوتر، ویدیوپروژکتور و وایت برد مکانات آموزشی:ا

  

 
  هاي شیوة زندگی ، اهداف و ضرورتتربیت بدنی ویژه تعریف آشنائی باهدف کلی درس: ا

  

  اهداف جزئی در هفده جلسه کالس: 

 مقدمه اي بر تربیت بدنی ویژه 

  سرگرمی و بازيآشنائی با تعریف ورزش و تمایز آن از 

 زش هاي هوازي و تشخیص رشته هاي مربوطهآشنائی با گروه ور 

  و تشخیص رشته هاي مربوطه هوازيبی آشنائی با گروه ورزش هاي 

 در حیطه هاي گوناگون فردي و اجتماعی آشنائی با مفاهیم سبک و شیوه زندگی 

  یزندگدوره هاي گوناگون تمرین و به کارگیري مفاهیم سبک زندگی و ورزشی در توصیه هاي کلی، آشنائی با 

 و شرایط مختلف جسمی 

  و یا بیماري هادر حوزه هاي مختلف روزانه تعیین اولویت ها در مواجهه با مشکالت 

  سبک زندگی و ورزشیمطالعه و بررسی مهمترین مشکل زندگی فردي و یافتن راه حل بر پایۀ تعاریف   

 

 کالسیگروهی پرسش و پاسخ و بحث لکچر،  (هاي) تدریس:شیوه

  

  :در هرجلسه اجراي درساجزاء و شیوه 

  

:دقیقه 10مدت زمان:                                        مقدمه  

 :کلیات درس  

     :دقیقه 25بخش اول درس                          مدت زمان  

     :دقیقه 10پرسش و پاسخ و استراحت              مدت زمان  

           دقیقه 25مدت زمان:                   بخش دوم درس  



 
 

 دقیقه  5مدت زمان:                    :جمع بندي و نتیجه گیري  

 :ارزشیابی درس  

     دقیقه 15مدت زمان:              سئوال شفاهی از دانشجویان  

  

  ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجوروش

  

 ساعت تاریخ نمره روش

  هر جلسه نمره ١  بحث گروهی و مشارکت 

  هر جلسه نمره ١ حضور منظم در کالس 

  با توافق با دانشجویان نمره ۵ امتحان میان ترم ارائه لکچر و 

  بر اساس برنامه آموزشی نمره ١٣ امتحان پایان ترم

  

  مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:

و ارائه شده را درك  مطرحتمرینات  ، عه داشتهقبل از هر جلسۀ از کالس مطالاز دانشجویان انتظار می رود 

ابعاد مهمترین مشکل فردي را در کتب و سایت هاي علمی یافته و در کالس طرح  نموده و انجام دهند.

 نماید.

  

 :منابع و مواد آموزشی مورد استفاده

1. ACSM Exercise is Medicine. American College of Sports Medicine. Latest Edition. 

2. OXFORD HANDBOOK OF SPORTS MEDICINE. F.Wilson et al. Latest Edition. 

3. ACSM Introduction to Exercise Science. American College of Sports Medicine. 

Latest Edition. 


