
  

 

 

 

 

 

 

اهفته ه هدف جزئی اجرائی حیطهاهداف جزئی و   
با اهداف  آشنایی شیوه تدریس  -ول ترم و پایان ترمیابی در طشنحوه ی ارز -درساهداف  ارائه سرفصل ها و -آشنایی با دانشجویان

 مهارت – درس

 مدیریت کالس

 هفته

اول    آشنایی با مهارت های معلمی – ایی با مهارت های مدیریت کالسآشن  

آشنایی  با اصول  شیوه ی مدیریت یک کالس درس عملی سازماندهی و

 نوشتن طرح درس
هفته 

 مختلف داف درس تربیت بدنی در مقاطع تحصیلیاهآشنایی با   -نوشتن یک طرح درساصول آشنایی با  دوم

آشنایی با اصول  درس عملی ری شرکت کنندگان در یک کالسارزیابی مستمر یادگی شیوه ها و نحوه ی با شناییآ –اصول نوشتن یک طرح درس  

نوشتن طرح درس 

اجرای آن نحوه و  

هفته 

شرکت  عامل بیشترتو  روش های تمرین دهی در جهت یادگیری موثرتر آشنایی با -اصول نوشتن یک طرح درس کالس عملی   سوم

 در یک کالس درس عملی کنندگان

ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشجهت ت آموزشی ویدئو هایهره گیری از کلیپ ات و  بداری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 بدمینتون

هفته 

 چهارم
ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین

ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

  بدمینتون

هفته 

 پنجم
ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین

 واحد درسی( 2)  طرح درس واحد کارورزی ورزش های انفرادی

 هدف کلی 

انفرادی فراگیری عملیاتی نحوه برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا و اداره کالس ها و  جلسات تمرینی رشته های  

 

اهداف 

 جزئی

آشنایی عملیاتی با نحوه طراحی 

 3یک جلسه کالس یا تمرین در 

 رشته ورزشی انفرادی 

آشنایی عملیاتی با نحوه اجرا و اداره 

رشته ورزشی  3کالس یا جلسه تمرین در 

 انفرادی



ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 بدمینتون

هفته 

 ششم
ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین

ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 بدمینتون

هفته 

 هفتم
ر نحوه کالس ببدمینتون و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید  انفرادی یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایداری، ارائه تمرین

کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزش آموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 تنیس روی میز

هفته 

 هشتم
کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزش آموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایکالس داری، ارائه تمرین

کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

امین هدف بخش عملکردی آموزش آموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین  

نوشتن و اجرای  

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 تنیس روی میز

 هفته نهم

کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

امین هدف بخش عملکردی آموزش آموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین  

کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 تنیس روی میز

هفته 

 دهم
کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین

کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

رشته انفرادی 

 تنیس روی میز

هفته 

 یازدهم
کید بر نحوه و ارائه آن توسط دانشجویان با تا انفرادی تنیس روی میز یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ت و  بهره گیری از کلیپ ویدئو هایاکالس داری، ارائه تمرین
وه کالس داری، ارائه و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح انفرادی شنا یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزش آموزشی جهت ت ئوهایات و  بهره گیری از کلیپ ویدتمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

 رشته انفرادی شنا

هفته 

 دوازدهم
حوه کالس داری، نو ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر  انفرادی شنا یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن ن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ئوهایات و  بهره گیری از کلیپ ویدارائه تمرین
وه کالس داری، ارائه و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح انفرادی شنا یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ئوهایات و  بهره گیری از کلیپ ویدتمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

 رشته انفرادی شنا

هفته 

 سیزدهم
وه کالس داری، ارائه و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح انفرادی شنا یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ئوهایات و  بهره گیری از کلیپ ویدتمرین
وه کالس داری، ارائه و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح انفرادی شنا یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ئوهایات و  بهره گیری از کلیپ ویدتمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

 رشته انفرادی شنا

هفته 

 چهاردهم
وه کالس داری، ارائه و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح انفرادی شنا یک جلسه طرح درس آموزش یک تکنیک در ورزش نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزشآموزشی جهت ت ئوهایات و  بهره گیری از کلیپ ویدتمرین



 

 

 

 

وه کالس داری، و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح آموزش یک واحد درس تربیت بدنی عمومی یک جلسه طرح درس نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی آموزش درسآموزشی جهت ت از کلیپ ویدئوهای ات و  بهره گیریارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

درس تربیت بدنی 

 عمومی

هفته 

 پانزدهم
وه کالس داری، و ارائه آن توسط دانشجویان با تاکید بر نح آموزش یک واحد درس تربیت بدنی عمومی یک جلسه طرح درس نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی درسآموزشی جهت ت پ ویدئوهایات و  بهره گیری از کلیارائه تمرین
وه کالس داری، با تاکید بر نح و ارائه آن توسط دانشجویان نی عمومیآموزش یک واحد درس تربیت بد یک جلسه طرح درس نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی درسآموزشی جهت ت ات و  بهره گیری از کلیپ ویدئوهایارائه تمرین
نوشتن و اجرای 

طرح درس در 

تربیت بدنی درس 

 عمومی

هفته 

 شانزدهم
ه کالس داری، تاکید بر نحوو ارائه آن توسط دانشجویان با  آموزش یک واحد درس تربیت بدنی عمومی یک جلسه طرح درس نوشتن

 امین هدف بخش عملکردی درسآموزشی جهت ت از کلیپ ویدئوهای ات و  بهره گیریارائه تمرین


