
 

 بر اساس شرایط جدید )شیوع کرونا و آموزش مجازی( و ورزش ت بدنیتاریخ تربیطرح درس 

 رزوی صحت و سالمت برای همهبا آ

 علوم ورزشیرشته:  دوره کارشناسی

  امید محمددوستنام استاد: 

 جلسه 16تعداد جلسات کالس: 

 هدف کلی: مطالعه مفاهیم و ابعاد تاریخی تربیت بدنی و ورزش

مختلف  کلیات تاریخ تربیت بدنی و دوران های  تاکید این درس برمورد بحث قرار می گیرد.  موارد متعددی از تاریخ ورزش ایران و جهاندر این درس 

 است. صرفاً حفظی  است و حجم مطالب یورزشی و اشنایی با تاریخچه رویدادهای تاریخ

 مورد بررسی قرار گیرد. ی ورزشی رشته هادوران ها و  اکثرتاریخ  درس سعی شده است بطور خالصهدر طول 

 با دوران های مختلف تاریخی اشنایی پیدا نماید.گذراندن این درس،  ن باباانتظار می رود دانشجو

  ، کتاب های درسیفیلم های کمک آموزشی وسایل آموزشی:

  از مباحث ارائه شده ماهیانهانجام کوئیز بصورت 

  دانشجویان توسطپیرامون تاریخ ورزش ایران و جهان  یکار تحقیقانجام. 

 سرفصل ها:

 کلیات و انواع تاریخ 

 کلیات تاریخ تربیت بدنی 

 تربیت بدنی در دروان باستان 

 تربیت بدنی در دوران جدید 

 زیریشه های ورزش و با 

 تاریخچه ورزش ها و بازی ها 

 تاریخچه رویداد های ورزشی و جشنواره ها 

 بدنی در کشور های مختلف تاریخ تربیت 

 تاریخ تربیت بدنی در ایران 

 :و منابع درس های درسی تابک



 نویسنده محمدرضا اسمعیلی ،انتشارات سمت ،تاریخ تربیت بدنی و ورزش .1

 فرهاد پورنویسنده الهام  ،انتشارات بامداد کتاب ،و ورزش تاریخ تربیت بدنی .2

 نویسنده جواد کریمی ،انتشارات نشر دانشگاهی ،نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان .3

 انتشارات پیام نور ،و ورزش تاریخ تربیت بدنی .4

 حوه ارزیابی دانشجو:ن

 3  کار تحقیقینمره 

 3  :(4/03/1399نمره میان ترم )تاریخ امتحان میانترم 

 14 نمره پایان ترم 

 نحوه برگزاری کالس رئوس مطالب تاریخ تشکیل کالس شماره جلسه

 بصورت حضوری تشکیل شد ها و منابع درس، نحوه ارشیابی  معرفی کتاب 13/11/1398 1

 بصورت حضوری تشکیل شد اشنایی با اهمیت مطالعه تاریخ 20/11/1398 2

 بصورت حضوری تشکیل شد کلیات تاریخ تربیت بدنی 27/11/1398 3

 صورت حضوری تشکیل شدب تربیت بدنی در دروان باستان 4/12/1398 4

 تشکیل شد مجازیصورت ب تربیت بدنی در دروان باستان 11/12/1398 5

 تشکیل شد مجازیصورت ب تربیت بدنی در دوران جدید 17/01/1399 6

 صورت مجازی تشکیل شدب تربیت بدنی در دوران جدید 24/01/1399 7

 شدخواهد تشکیل  مجازیبصورت  زیریشه های ورزش و با 31/02/1399 8

 شدخواهد تشکیل  مجازیصورت ب تاریخچه ورزش ها و بازی ها 07/02/1399 9

 شدخواهد تشکیل  مجازیصورت ب تاریخچه رویداد های ورزشی و جشنواره ها 14/02/1399 10

 شدخواهد تشکیل  مجازیبصورت  تاریخچه رویداد های ورزشی و جشنواره ها 21/02/1399 11

 شدخواهد تشکیل  مجازیبصورت  بدنی در کشور های مختلف تاریخ تربیت 28/02/1399 12

سواالتی داده خواهد شد و دانشجویان جواب  مجازیبصورت  میان ترم 04/03/1399 13

 در زمان مشخص .را به پی وی شخصی خواهند فرستاد سواالت

 تعطیل رسمی تعطیل رسمی 11/03/1399 14

 شدخواهد تشکیل  مجازیبصورت  بدنی در کشور های مختلف تاریخ تربیت 18/03/1399 15

 شدخواهد تشکیل  مجازیبصورت  تاریخ تربیت بدنی در ایران 25/03/1399 16

 


