
 
 

  تعالی  باسمه 

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

   گروه علوم ورزشی

  (Course Plan)طرح درس ترمی 

  

 تیو فعال نیدر تمر یشگاهیآزما يها کیتکن :نام درس

 یورزش

      ارشد کارشناسی :مقطع

  3   :تعداد واحد

  1397-1398اول   ):تحصیلی لسا نیم(زمان برگزاري 

  طبق برنامۀ تنظیمی :زمان و مکان ارائه درس

  دقیقه 90 :مدت کالس

  کامپیوتر، ویدیوپروژکتور و وایت برد :نات آموزشیامکا

  

 
یرهاي مختلف ساختاري روش هاي متداول در سنجش و ارزیابی متغبا یان دانشجوآشنائی : هدف کلی درسا

تنفسی و آشنائی با  - اندازه گیري آمادگی قلبیفیزیولوژیکی و آشنائی با ابزارهاي آزمایشگاهی و تجهیزات میدانی براي 

  روش هاي متداول کار با جوندگان آزمایشگاهی و جراحی آن ها

  

 : اهداف جزئی در هفده جلسه کالس

  
 

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



 
 

  :در هرجلسه اجراي درس اجزاء و شیوه

  

دقیقه 10: مدت زمان                                       :مقدمه  

 کلیات درس:  

    دقیقه 25: بخش اول درس                          مدت زمان  

    دقیقه 10: پرسش و پاسخ و استراحت              مدت زمان  

    دقیقه 25: بخش دوم درس                         مدت زمان  

 دقیقه  5:  مدت زمان                  :جمع بندي و نتیجه گیري  

 ارزشیابی درس:  

     دقیقه 15: مدت زمان             سئوال شفاهی از دانشجویان  

  

  ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو روش

  

 ساعت تاریخ نمره روش

  هر جلسه نمره ١ حث گروهی و مشارکت  ب

  هر جلسه نمره ١  و آزمایشگاه 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 نموده و  مطرحتمرینات  ، جلسۀ از کالس مطالعه داشته قبل از هراز دانشجویان انتظار می رود 

 .انجام دهند

  :منابع و مواد آموزشی مورد استفاده

  
4. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. American College of 

Sports Medicine. Latest Edition. 
5. ACSM’s certification review. American College of Sports Medicine. Latest Edition. 
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