
 

 

 بر اساس شرایط جدید )شیوع کرونا و آموزش مجازی(روش های آموزش مهارت طرح درس 

 رزوی صحت و سالمت برای همهبا آ

 علوم ورزشیرشته:  دوره کارشناسی

  امید محمددوستنام استاد: 

 جلسه 16تعداد جلسات کالس: 

روش های موثر اموزش مهارت ها دانشجو با مورد بحث قرار می گیرد. عالوه بر آشنایی  روش های اموزش دادن مهارت های مختلف ورزشیدر این درس 

 بود. مهارت ها خواهد روش های کمک به تنظیم برنامه های آموزشی در جهت بهبود و اصالح  تاکید این درس بر

 د. نگیرمی مورد بررسی قرار روش های تدریس و اموزش درس سعی شده است بطور خالصه اکثر در طول 

ر در جایگاه یک معلم درا فرا گیرد و قادر باشد  مهارت های ورزشیدادن مهارت کافی در تدریس و اموزش انتظار می رود دانشجو با گذراندن این درس، 

 اینده قرار گیرد.

  ویدئو پرژکتور، تخته وایت برد، فیلم های کمک آموزشی وسایل آموزشی:

  از مباحث ارائه شده ماهیانهانجام کوئیز بصورت 

  به توجه به سرفصل های درسدانشجو تحقیق به دادن 

 های درسی: کتاب

 .ترجمه بهروز عبدلی انتشارات علم و حرکت ،آموزش مهارت های ورزشی برای مربیان .1

 ، ترجمه عیاسعلی گایینی و همکاران، انتشارات کمیته ملی المپیک.مربیگری موفق .2

 حوه ارزیابی دانشجو:ن

 3 کار تحقیقیمره ن 

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

 14 نمره پایان ترم 

 سرفصل های درس:

 نایی با اصول آموزش مناسب مهارت هاآش



 ت های فردیگیرنده و تفاودآشنایی با ویژگی های یا

 آشنایی با نحوه آموزش مهارت های تکنیکی

 آشنایی با نحوه آموزش مهارت های تاکتیکی

 گیری مهارت های ورزشیداشنایی با مهارت های روانی و تاثیر آن بریا

 و تحلیل مهارت ها آشنایی با نحوه تجزیه

 گیری برای محتوا و ساختار تمرین آشنایی با نحوه تصمیم

 با نحوه ارایه بازخورد برای یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشیاشنایی 

 آشنایی با نحوه ترکیب تمرین مهارت های تکنیکی، تاکتیکی وروانی.

 نحوه برگزاری کالس رئوس مطالب تاریخ تشکیل کالس ماره جلسهش

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

 بصورت حضوری تشکیل شد نایی با اصول آموزش مناسب مهارت هاآش 20/11/1398 2

 بصورت حضوری تشکیل شد گیرندهدآشنایی با ویژگی های یا 27/11/1398 3

 صورت حضوری تشکیل شدب ت های فردیتفاوآشنایی با  4/12/1398 4

 تشکیل شد مجازیصورت ب آشنایی با نحوه آموزش مهارت های تکنیکی 11/12/1398 5

 تشکیل شد مجازیصورت ب آشنایی با نحوه آموزش مهارت های تاکتیکی 17/01/1399 6

 صورت مجازی تشکیل شدب گیری مهارت های ورزشیداشنایی با مهارت های روانی و تاثیر آن بریا 24/01/1399 7

 شد خواهد تشکیل مجازیصورت ب گیری مهارت های ورزشیداشنایی با مهارت های روانی و تاثیر آن بریا 31/02/1399 8

 شد خواهد تشکیل مجازیبصورت  و تحلیل مهارت ها آشنایی با نحوه تجزیه 07/02/1399 9

 شد خواهد تشکیل مجازیبصورت  گیری برای محتوا و ساختار تمرین آشنایی با نحوه تصمیم 14/02/1399 10

 شد خواهد تشکیل مجازیصورت ب با نحوه ارایه بازخورد برای یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشیاشنایی  21/02/1399 11

 شد خواهد تشکیل مجازیصورت ب با نحوه ارایه بازخورد برای یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشیاشنایی  28/02/1399 12

سواالتی برای دانشجویان در کانال ارسال و  لگرامیمیان ترم مجازی در کانال ت 04/03/1399 13

جواب سواالت بایستی طی چند دقیق به 

 پی وی شخصی ارسال گردد

 تعطیل رسمی تعطیل رسمی 11/03/1399 14

 شد خواهد تشکیل مجازیصورت ب آشنایی با نحوه ترکیب تمرین مهارت های تکنیکی، تاکتیکی وروانی. 18/03/1399 15

 شد خواهد تشکیل مجازیبصورت  جمع بندی کلی جزوه و رفع اشکال و پاره ای توضیحات در خصوص امتحان پایانی 25/03/1399 16

 


