
  

 

 

 

 

 

 هفته ها و حیطه اجرایی اهداف جزیی
 -شجویان در راستای اهداف جزئی درستکالیف مختص داننحوه انجام   -یابیشارز شیوه  -درساهداف  ارائه سرفصل ها و -آشنایی با دانشجویان

 تحقیقانجام یک فرآیند  -مراحل انجام یک پژوهش -تحقیق چیست
اول فتهه  

 
تکلیف به دانشجویان در ارتباط با عنوان دادن  – نحوه متمرکز کردن مسئله تحقیق -ویژگی های عنوان تحقیق -تحقیقعنوان عوامل انتخاب 

 تحقیق
 هفته دوم

در مورد یافتن خالء تحقیق از طریق مقاالت مرتبط در موضوع تمرین به دانشجویان تکلیف  -انواع مرور ادبیات تحقیق -نحوه مرور ادبیات تحقیق 

 ورزشی
فته سومه  

در مورد انواع مرور به دانشجویان تکلیف دادن  – رفرنس دهینحوه   - منابع دسته بندی -در مقاالت  طراحی جستجو -ور تحقیقاتمنابع مر

 ر مقاالت مرتبط با رشتهد تحقیق
 هفته چهارم

 هفته پنجم آشنایی با ساختار پروپزال -ی آنفواید و کاربردها -پروپزال چیست -اصول نوشتن پروپزال

تکلیف به دادن  – روش اجرای تحقیق و ابزارهای جمع آوری اطالعات -بنویسیم  مسئله، ضرورت و اهمیت چطور بیان   -اصول نوشتن پروپزال

 تمرین ورزشی در مقاالت جدید در موضوعو مشخص کردن ایتم های پروپزال دانشجویان 
فته ششمه  

 هفته هفتم  در موضوعات جدید تمرین ورزشی جدید نقد مقاالت 

 هفته هشتم این زمینه تکلیف به دانشجویان دردادن  –تمرین ورزشی جدید در موضوعات جدید نقد مقاالت 

تکلیف به دانشجویان در این زمینهدادن  – در موضوعات تمرین ورزشیجدید نقد مقاالت   هفته نهم 

 هفته دهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 

 هفته یازدهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 

 واحد درسی( 2)  رس سمینار پژوهشی تمرین ورزشیطرح د

 هدف کلی 

  دانشجویان با موضوعات جدید در حیطه های مختلف تمرین ورزشی با هدف موضوع یابی آشنایی

 پژوهشی و نگارش طرح تحقیق بر مبنای آن

 

 

 

 



 

 

 

 

 هفته دوازدهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 

 هفته سیزدهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 

 هفته چهاردهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 

 هفته پانزدهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 

 هفته شانزدهم  دانشجویان در کالس توسط ارائه پروپزال 


