جوهوری اسالهی ایراى
وزارت علوم ،تحقیقبت و فنبوری
ؽَرای تزًاهِ ریشی آهَسػ ػالی
کویتۀ تزًاهِ ریشی ػلَم ٍرسؽی

جدول دروس و سرفصل دروس تربیت بدنی و ورزش عمومی
درس تربیت بدنی
درس ورزش1
درس ورزش 2
درس ورزش3
درس تربیت بدنی ویژه
درس ورزش ویژه

جدول دروس واحدهبی تربیت بدنی و ورزش عووهی
ارزش واحد

نبم درس

ضوبره درس

تعداد واحد

(برای هحبسبه

نوع واحد

نوع درس

تعداد سبعت

ظرفیت کالس

حق التدریس)

ضوبره درس
پیص نیبز /هن نیبز

920001

تزتیت تذًی

1

1/75

ًظزی ـ ػولی

ػوَهی ـ اجثاری

32

ً 25فز

920002

ٍرسػ 1

1

1/75

ػولی

ػوَهی ـ اجثاری

32

ً 20فز

920001

920003

ٍرسػ 2

1

1/75

ػولی

ػوَهی ـ اختیاری

32

ً 20فز

920002

920004

ٍرسػ 3

1

1/75

ػولی

ػوَهی ـ اختیاری

32

ً 20فز

920003

920005

تزتیت تذًی ٍیضُ

1

1/75

ًظزی ـ ػولی

ػوَهی ـ اجثاری

32

ً 20فز

920006

ٍرسػ ٍیضُ

1

1/75

ػولی

ػوَهی ـ اجثاری

32

ً 15فز

920005

توجه:







عزفصل درط ٍرسػ ٍ ٍ 2رسػ ّ 3واًٌذ ٍرسػ  1اعت ،تا ایي تفاٍت کِ اس تیي ٍرسػ ّای هتذاٍل در داًؾگاُ ٍرسػ دیگزی اًتخاب هی ؽَد.
تزای ّوگي ًوَدى کالط ّای تزتیت تذًی ٍیضُ ٍ ٍرسػ ٍیضُ ،داًؾجَیاى خاؿ تا ؽزایظ هؾاتِ در یک کالط قزار گیزًذ.
تؼذاد ٍاحذّا در هقغغ کارداًی ،یک ٍاحذ اجثاری (تزتیت تذًی یا تزتیت تذًی ٍیضُ) ٍ یک ٍاحذ اختیاری (ٍرسػ 1یا ٍرسػ ٍیضُ) هی تاؽذ.
تؼذاد ٍاحذّا در هقغغ کارؽٌاعی ًاپیَعتِ ،یک ٍاحذ اجثاری (ٍرسػ ٍ )1یک ٍاحذ اختیاری ( ٍرسػ )2هیتاؽذ.
درصَرتیکِ داًؾجَ در هقغغ کارداًی ٍاحذ ٍرسػ  1را تِ ػٌَاى درط اختیاری گذراًذُ تاؽذ ،هی تَاًذ در هقغغ کارؽٌاعی ًاپیَعتٍِ ،احذ ٍرسػ  2را تِ
صَرت اجثاری ٍ ٍاحذ ٍرسػ  3را تِ صَرت اختیاری اًتخاب ًوایذ.
تؼذاد ٍاحذّا در هقغغ کارؽٌاعی پیَعتِ ،دٍ ٍاحذ اجثاری (ٍاحذ تزتیت تذًی ٍ ٍاحذ ٍرسػ  )1هیتاؽذ کِ تزجیحاً در تزم اٍل ٍ دٍم ارائِ هیؽًَذ ٍ دٍ ٍاحذ
اختیاری (ٍرسػ ٍ ،2رسػ ً )3یش در کلیِ تزًاهِّا لحاػ هیؽًَذ.

 هسئولیت اجرای دروس ذکر ضده به عهدة دانطکده تربیت بدنی و علوم ورزضی یب گروه تربیت بدنی و ورزش عووهی دانطگبه هی ببضد.

سرفصل دروس
ػٌَاى درط تِ فارعی:
تربیت بدنی ()120001
ػٌَاى درط تِ اًگلیغی:
Physical Education

تؼذاد ٍاحذ1:

ًَع ٍاحذ

تؼذاد عاػت32 :

ًَع درط

اهداف کلی درس:

درٍط پیؼ ًیاس:

ًظزی
ػولی

درٍط ّنًیاس:

ػوَهی ـ اجثاری
ػوَهی ـ اختیاری

اهداف رفتبری:

آؽٌایی تا هفاّین تزتیت تذًی ٍ ػلَم ٍرسؽی ٍ ًقؼ آى در سًذگی فزدی ٍ اجتواػی ،فزاگزفتي ؽیَُّای حفؼ ٍ
ًگْذاری عالهت ٍ تٌاعة تذى ،فزاگزفتي اصَل حزکات تذًی ،آؽٌایی ٍ کغة قاتلیتّای هزتَط تِ حزکات پایۀ
ٍرسؽی ٍ ایجاد فزصت هٌاعة ٍرسؽی.
سرفصل یب رئوس هطبلب:
-

اصَل ٍ فلغفِ ٍ اّذاف تزتیت تذًی اس دیذگاُ هکتة

-

ؽٌاخت اٍقات فزاغت ٍ ًقؼ ٍرسػ در ایي سهیٌِ

-

رفتار فزدی ٍ اجتواػی در هحیظ ٍرسػ

-

هَضَع ایوٌی ٍ تْذاؽت در هحیظ ٍرسػ

-

اصَل حفؼ ٍ ًگْذاری عالهت ٍ تٌاعة تذى ٍ کٌتزل ٍسى

-

ٍضؼیت تذًی هغلَبً ،اٌّجاریّای ٍضؼیتی تذى ٍ حزکات اصالحی

-

رٍػّای صحیح اًجام حزکات در فؼالیتّای رٍسهزُ سًذگی اس قثیل خَاتیذىً ،ؾغتي ،ایغتادى ،راُ رفتي،
تلٌذ کزدى اجغام

-

اصَل خَدآسهایی جغوی ٍ حزکتی

-

ٍرسػ ٍ درهاى تیواری ّا

کبر عولی:
تَعؼۀ ػَاهل آهادگی جغواًی هزتثظ تا تٌذرعتی ٍ هْارت ؽاهل :اعتقاهت قلثی ـ تٌفغی ،تزکیة تذًی،

-

اًؼغاف پذیزی ،اعتقاهت ػضالًی ،قذرت ،عزػت ،تَاى ،چاتکیّ ،واٌّگی
رٍػ ارسؽیاتی
ارسؽیاتی هغتوز


آسهَى ّای ًْایی

هیاى تزم

آسهَى ّای ًَؽتاری

 40درصذ ًوزُ

ػولکزدی

 60درصذ ًوزُ

پزٍصُ

فْزعت هٌاتغ:
ً -1واسی سادُ .هْذی ،علحؾَر .تْوي ،تزتیت تذًی ػوَهی ،)1391( ،اًتؾارات عوت ،چاج تیغت ٍ یکن.
 -2گائیٌی .ػثاعؼلی ،رجثی .حویذ ،آهادگی جغواًی ،)1391( ،اًتؾارات عوت ،چاج ّؾتن.
3- Vivian Heyward , Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, (2005), 6th
Edition, Human Kinetics.
4- Carol Kennedy-Armbruster, Mary Yoke, Methods of Group Exercise Instruction Course,
2009),2nd Edition, Human Kinetics.

ػٌَاى درط تِ فارعی:
ورزش)120002( 1
ػٌَاى درط تِ اًگلیغی:
Sport 1

تؼذاد ٍاحذ1 :

ًَع ٍاحذ

تؼذاد عاػت32 :

ًَع درط

اهداف کلی درس:

درٍط پیؼ ًیاس:

ًظزی

920001

ػولی
درٍط ّنًیاس:

ػوَهی ـ اجثاری
ػوَهی ـ اختیاری

اهداف رفتبری:

آؽٌایی ٍ یادگیزی فٌَى ٍ هقزرات یکی اس ٍرسػّای گزٍّی یا اًفزادی هتذاٍل در ایزاى تا تَجِ تِ اهکاًات
داًؾگاُ ٍ ػالقِهٌذی داًؾجَ ٍ ایجاد فزصت هٌاعة تزای کغة تجارب فزدی ٍ گزٍّی.
سرفصل یب رئوس هطبلب:
-

تاریخچِ رؽتۀ ٍرسؽی
قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ٍرسؽی
آهَسػ اتؼادٍ ،یضگیّا ،اتشار ٍ لَاسم ،اعتاًذاردّا ٍ هالحظات ایوٌی رؽتۀ ٍرسؽی

کبر عولی:
-

آهَسػ تکٌیک
آهَسػ تاکتیک
اجزای هْارتّای رؽتِ ٍرسؽی

رٍػ ارسؽیاتی
ارسؽیاتی هغتوز


آسهَى ّای ًْایی

هیاى تزم

آسهَى ّای ًَؽتاری

 20درصذ ًوزُ

ػولکزدی

 80درصذ ًوزُ

پزٍصُ

فْزعت هٌاتغ:
 -1کتاب ّای هزتَط تِ آهَسػ رؽتِ ّای ٍرسؽی
 -2پایگاُ ّای اعالع رعاًی فذراعیَى ّای تیي الوللی ٍ هلی تزای اعتخزاج آخزیي قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ّای ٍرسؽی
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ػٌَاى درط تِ فارعی:
ورزش)120003( 2
ػٌَاى درط تِ اًگلیغی:
Sport 2

تؼذاد ٍاحذ1 :

ًَع ٍاحذ

تؼذاد عاػت32 :

ًَع درط

اهداف کلی درس:

درٍط پیؼ ًیاس:

ًظزی

920002

ػولی
ػوَهی ـ اجثاری

درٍط ّنًیاس:

ػوَهی ـ اختیاری

اهداف رفتبری:

آؽٌایی ٍ یادگیزی فٌَى ٍ هقزرات یکی اس ٍرسػّای گزٍّی یا اًفزادی هتذاٍل در ایزاى تا تَجِ تِ اهکاًات
داًؾگاُ ٍ ػالقِهٌذی داًؾجَ ٍ ایجاد فزصت هٌاعة تزای کغة تجارب فزدی ٍ گزٍّی.
سرفصل یب رئوس هطبلب:
-

تاریخچِ رؽتۀ ٍرسؽی
قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ٍرسؽی
آهَسػ اتؼادٍ ،یضگیّا ،اتشار ٍ لَاسم ،اعتاًذاردّا ٍ هالحظات ایوٌی رؽتۀ ٍرسؽی

کبر عولی:
-

آهَسػ تکٌیک
آهَسػ تاکتیک
اجزای هْارتّای رؽتِ ٍرسؽی

رٍػ ارسؽیاتی
ارسؽیاتی هغتوز


آسهَى ّای ًْایی

هیاى تزم

پزٍصُ

آسهَى ّای ًَؽتاری
ػولکزدی

100درصذ ًوزُ

فْزعت هٌاتغ:
 -1کتاب ّای هزتَط تِ آهَسػ رؽتِ ّای ٍرسؽی
 -2پایگاُ ّای اعالع رعاًی فذراعیَى ّای تیي الوللی ٍ هلی تزای اعتخزاج آخزیي قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ّای ٍرسؽی
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ػٌَاى درط تِ فارعی:
ورزش)120004( 3
ػٌَاى درط تِ اًگلیغی:
Sport 3

تؼذاد ٍاحذ1 :

ًَع ٍاحذ

تؼذاد عاػت32 :

ًَع درط

اهداف کلی درس:

درٍط پیؼ ًیاس:

ًظزی

920003

ػولی
ػوَهی ـ اجثاری

درٍط ّنًیاس:

ػوَهی ـ اختیاری

اهداف رفتبری:

آؽٌایی ٍ یادگیزی فٌَى ٍ هقزرات یکی اس ٍرسػّای گزٍّی یا اًفزادی هتذاٍل در ایزاى تا تَجِ تِ اهکاًات
داًؾگاُ ٍ ػالقِهٌذی داًؾجَ ٍ ایجاد فزصت هٌاعة تزای کغة تجارب فزدی ٍ گزٍّی.
سرفصل یب رئوس هطبلب:
-

تاریخچِ رؽتۀ ٍرسؽی
قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ٍرسؽی
آهَسػ اتؼادٍ ،یضگیّا ،اتشار ٍ لَاسم ،اعتاًذاردّا ٍ هالحظات ایوٌی رؽتۀ ٍرسؽی

کبر عولی:
-

آهَسػ تکٌیک
آهَسػ تاکتیک
اجزای هْارتّای رؽتِ ٍرسؽی

رٍػ ارسؽیاتی
ارسؽیاتی هغتوز


آسهَى ّای ًْایی

هیاى تزم

پزٍصُ

آسهَى ّای ًَؽتاری
ػولکزدی

 100درصذ ًوزُ

فْزعت هٌاتغ:
 -1کتاب ّای هزتَط تِ آهَسػ رؽتِ ّای ٍرسؽی
 -2پایگاُ ّای اعالع رعاًی فذراعیَى ّای تیي الوللی ٍ هلی تزای اعتخزاج آخزیي قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ّای ٍرسؽی
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ػٌَاى درط تِ فارعی:
تربیت بدنی ویژه ()120005
ػٌَاى درط تِ اًگلیغی:
Special physical Education

تؼذاد ٍاحذ1 :

ًَع ٍاحذ

تؼذاد عاػت32 :

ًَع درط

اهداف کلی درس:

ًظزی

درٍط پیؼ ًیاس:

ػولی
ػوَهی ـ اجثاری

درٍط ّنًیاس:

ػوَهی ـ اختیاری

اهداف رفتبری:

آؽٌایی تا هفاّین تزتیت تذًی ٍ ػلَم ٍرسؽی ٍ ًقؼ آى در سًذگی فزدی ٍ اجتواػی ،فزاگزفتي ؽیَُّای حفؼ ٍ
ًگْذاری عالهت ٍ تٌاعة تذًی ،فزاگزفتي اصَل حزکات تذًی تا در ًظز گزفتي ؽزایظ جغواًی ٍیضُ ،آؽٌایی ٍ
کغة قاتلیتّای هزتَط تِ حزکات پایۀ ٍرسؽی تا تَجِ تِ تَاًوٌذیّای تیواراى خاؿ ٍ هؼلَالى ٍ ایجاد فزصت
هٌاعة ٍرسؽی ،خَدکفایی جغواًی ٍ تاسگؾتي تِ هغیز اصلی سًذگی.

سرفصل یب رئوس هطبلب:
-

اصَل ٍ فلغفِ ٍ اّذاف تزتیت تذًی اس دیذگاُ هکتة

-

ؽٌاخت اٍقات فزاغت ٍ ًقؼ ٍرسػ در ایي سهیٌِ

-

رفتار فزدی ٍ اجتواػی در هحیظ ٍرسػ

-

هَضَع ایوٌی ٍ تْذاؽت در هحیظ ٍرسػ تا هالحظۀ ٍیضگیّای جغواًی داًؾجَ (هؼلَلیت ،تیواری خاؿ،
تارداری)...،

-

اصَل حفؼ ٍ ًگْذاری عالهت ٍ تٌاعة تذى ٍ کٌتزل ٍسى تا هالحظۀ ٍیضگیّای جغواًی داًؾجَ

-

ٍضؼیت تذًی هغلَبً ،اٌّجاریّای ٍضؼیتی تذى ٍ حزکات اصالحی ،تا هالحظۀ ٍیضگیّای جغواًی داًؾجَ.

-

رٍػّای صحیح اًجام حزکات در فؼالیتّای رٍسهزُ سًذگی اس قثیل خَاتیذىً ،ؾغتي ،ایغتادى ،راُ رفتي،
تلٌذ کزدى اجغام تا هالحظۀ ٍیضگیّای جغواًی داًؾجَ.

-

اصَل خَدآسهایی جغوی ٍ حزکتی تا هالحظۀ ٍیضگیّای جغواًی داًؾجَ

-

ًقؼ ٍرسػ در عالهتی ٍ کارایی تا هالحظۀ ٍیضگیّای جغواًی داًؾجَ

-

ٍرسػ ٍ درهاى تیواری ّا

کبر عولی:
-

تَعؼۀ ػَاهل آهادگی جغواًی هزتثظ تا تٌذرعتی ٍ هْارت ؽاهل :اعتقاهت قلثی ـ تٌفغی ،تزکیة تذًی،
اًؼغاف پذیزی ،اعتقاهت ػضالًی ،قذرت ،عزػت ،تَاى ،چاتکیّ ،واٌّگی
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رٍػ ارسؽیاتی
ُپزٍص

آسهَى ّای ًْایی

هیاى تزم

ُ درصذ ًوز40

آسهَى ّای ًَؽتاری

ُ درصذ ًوز60

ػولکزدی

ارسؽیاتی هغتوز


:فْزعت هٌاتغ
. چاج تیغت ٍ یکن، اًتؾارات عوت،)1391( ، تزتیت تذًی ػوَهی، تْوي. علحؾَر، هْذی.ُ ًواسی ساد-1
، هْزاى،ُ ػغگزی خاًقا، فزسیي. (تزجوِ) حلةچی، ٍرسػ ٍ درهاى تیواری ّا، ریپل.َ ایگٌاعی، لَتْزلتظ. تزایاى-2
.اًتؾارات اهیذ داًؼ
3- Darry.l Barnes, Action Plan for Diabetes, (2004), Human Kinetics.
4- Claudia. Emes, Beth.Velde, Practicum in Adapted Physical Activity ,(2005), Human
Kinetics.
5- Bonnie Berk, Motherwell Maternity Fitness Plan, (2005). Human Kinetics.
6- J. Larry Durstine, Geoffrey Moore, Patricia Painter, Scott Roberts, ACSM's Exercise
Management for Persons With Chronic Diseases & Disabilities, 3rd Edition, (2009).
Human Kinetics.
7- Lindsay Canales, Rebecca Lytle, Physical Activities for Young People With Severe
Disabilities, (2011), Human Kinetics.
8- Joseph Winnick, Adapted Physical Education and Sport, (2011), 5th Edition, Human
Kinetics.
9- Ronald Davis ,Teaching Disability Sport, (2011), 2nd Edition, Human Kinetics.
10- Pattie Rouse , Adapted Games & Activities, (2004), Human Kinetics.
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ػٌَاى درط تِ فارعی:
ورزش ویژه ()120006
ػٌَاى درط تِ اًگلیغی:
Special sport

تؼذاد ٍاحذ1 :

ًَع ٍاحذ

تؼذاد عاػت32 :

ًَع درط

اهداف کلی درس:

درٍط پیؼ ًیاس:

ًظزی

920005

ػولی
ػوَهی ـ اجثاری

درٍط ّنًیاس:

ػوَهی ـ اختیاری

اهداف رفتبری:

آؽٌایی داًؾجَیاى دارای ؽزایظ خاؿ ٍ هؼلَل تا رؽتِ ّای هتذاٍل ٍرسؽی هؼلَالى ٍ تیواراى خاؿ در ایزاى،
آؽٌایی ٍ یادگیزی فٌَى ٍ هقزرات یکی اس ٍرسػّای گزٍّی یا اًفزادی هتذاٍل در ایزاى تا تَجِ تِ اهکاًات
داًؾگاُ ،ػالقِ ٍ تَاًوٌذی داًؾجَ ٍ ایجاد فزصت هٌاعة ٍرسؽی تزای کغة تجارب فزدی ٍ گزٍّی ،خَدکفایی
جغواًی ٍ ،تاسگؾتي تِ هغیز اصلی سًذگی.

سرفصل یب رئوس هطبلب:
-

تاریخچِ رؽتۀ ٍرسؽی
قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ٍرسؽی
آهَسػ اتؼادٍ ،یضگیّا ،اتشار ٍ لَاسم ،اعتاًذاردّا ٍ هالحظات ایوٌی رؽتۀ ٍرسؽی

کبر عولی:
-

آهَسػ تکٌیک
آهَسػ تاکتیک
اجزای هْارتّای رؽتِ ٍرسؽی

رٍػ ارسؽیاتی
ارسؽیاتی هغتوز


آسهَى ّای ًْایی

هیاى تزم

آسهَى ّای ًَؽتاری

 20درصذ ًوزُ

ػولکزدی

 80درصذ ًوزُ

پزٍصُ

فْزعت هٌاتغ:
 -1کتاب ّای هزتَط تِ آهَسػ رؽتِ ّای ٍرسؽی
 -2پایگاُ ّای اعالع رعاًی فذراعیَى ّای تیي الوللی ٍ هلی تزای اعتخزاج آخزیي قَاًیي ٍ هقزرات رؽتِ ّای ٍرسؽی
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