
 
 

 

  

 2تربیت بدنی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 24/6/99  تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1ی تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 آشنایی مقدماتی با تربیت بدنی:  جلسهعنوان 

 آشنايی مقدماتی با تربیت بدنی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

فواید ورزشآشنایی با  .1

ورزش در بدن چگونگی آثارآشنایی با  .2

مفاهیم فیزیولوژیکآشنایی با  .3

 

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

  تستی /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 تب مختلف ورزشیکجزوه های تالیفی از منبع درس :

 دقیقه       :زمان مدت (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 

 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 دومجلسه 

 ی ناپیوسته مقطع / رشته تحصیلی: کارشناس                    گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 31/6/99  تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 آشنایی با قوانین و مقررات فوتبالجلسه : عنوان 

 آشنايی با قوانین و مقررات فوتبال:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

آشنایی با قوانین و مقررات فوتبال  .1

آشنایی با تاکتیک های فوتبالی .2

 

 :  مجازیروش آموزش 

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 و توسعه آموزش علوم پزشکیمركز مطالعات 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 سومجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 7/7/99  درس :تاريخ ارائه  1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 آشنايی اولیه با فیزيولوژی ورزشیجلسه : عنوان 

 آشنایی اولیه با فیزیولوژی ورزشی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

آشنایی اولیه با فیزیولوژی ورزشی  .1

 اولیه با فعالیت های ورزشی آشنایی .2
 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 :    دقیقهمدت زمان 

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 درسی و آموزشیواحد برنامه ريزی 

 



 
 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 14/7/99  تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 گرم کردن در ورزشجلسه : عنوان 

 گرم کردن در ورزش آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 آشنایی با کشش ها .1

 آشنایی با انواع دویدن .2

 آشنایی با انواع حرکات بالستیک .3

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 21/7/99  تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 تغذیه ورزشیجلسه : عنوان 

 بررسی تغذیه در فرد ورزش:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 انواع ریز مغذی ها بررسی .1

 بررسی چگونگی بکارگیری ریزمغذی ها در هنگام ورزش .2

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 ششمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 28/7/99  تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 برخی آسیب های ورزشیآشنايی با جلسه : عنوان 

 بررسی برخی آسیب های ورزشی:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 بررسی آسیب های فوقانی بدن .1

 بررسی آسیب های تحتانی بدن .2

 بررسی آسیب های اندام های انتهایی .3

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 

بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 
 
 

 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 5/8/99 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 بررسی حرکات اصالحی جلسه :عنوان 

 بررسی برخی حرکات اصالحی:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 بررسی حرکات اصالحی آسیب های باال تنه  .1

 بررسی حرکات اصالحی آسیب های پایین تنه  .2

 

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 توسعه آموزش علوم پزشکی مركز مطالعات و

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 
 
 
 

 

  

 2تربیت بدنی مجازی (lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته                     گروه آموزشی:  هوشبری                          پرستاری: دانشکد

 12/8/99  درس :تاريخ ارائه  1399-1400سال تحصیلی  :  

 15-17 ساعت:                            دوشنبهروز:   2تربیت بدنی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مجتبی صلح جومسئول درس:  1 تعداد واحد:

 مجتبی صلح جو :مدرس دقیقه 40مدت كالس: 

  99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 ورزش و سال متی جلسه :عنوان 

 بررسی چگونگی رسیدن به سال متی با فعالیت های بدنی:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 بررسی میزان کالری دریافتی و مصرفی بدن در انواع ورزش ها .1

 بررسی چگونگی تمرین های مختلف جهت رسیدن به سالمتی .2

 روش آموزش :  مجازی

 امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 تستی  /2تربیت بدنی عنوان و نوع آزمون: 

 جزوه های تالیفی از کتب مختلف ورزشی منبع درس :

 دقیقه       مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان:    

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 درسی و آموزشیواحد برنامه ريزی 

 



 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 درسی و آموزشیاحد برنامه ريزی 

 


