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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع    گروه آموزشی:          دانشکده:

 نظری  د:نوع واح  2         تعداد واحد:                      ارتقا سالمت و سبک زندگی سالمنام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ   

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:     12-11- :ساعتشنبه دو برگزاری كالس: روز زمان

  دكتر مرتضی منصوریان مسئول درس: 3 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آن و  یریـدر شـک  گ یا هيـسالم، اصول پا یبا نقش سبک زندگ انياشنا ساختن دانشجو شنا ساختنآ

 انيشـد هـه دانشـجو یمـ یدرس سـع نيـباشد. در ا یدر ارتقا سالمت م یگابعاد سبک زند نیهمچن

 یبـرا یمربوط به سبک زنـدگ یها یماریب نیسالم و همچن یسبک زندگ یا هيمعلومات الزم و عوام  پا

 .نديسالم هسب نما یشکب دادن سبک زندگ یامداخله  یطراح

 

 )لطفا شرح دهید(هدف هلی: 

 سالم یسبک زندگهداف واصول آشنایی  دانشجویان با اهميت، ا
 

 )در واقع همان اهداف هلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه اهداف تری به نامقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  :دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید 
 سالم و ارتقا سالمت یو ابعاد سبک زندگ فیتعر 
 سالم و ارتقا سالمت یسبک زندگ یريدر شکل گ یا هیپا اصول 
 سالم یو ارتقا سالمت و سبک زندگ یو دموکراس کیولوژيدمياپ گذر 
 سالم یو سبک زندگ یاساس یها دگاهید 
 سالم یو سبک زندگ سالمت 
 سالم یسبک زندگ یريارتقا سالمت وشکل گ ابعاد 
 جوانان و زنان( -سالم)کودکان یسالمت و سبک زندگ ارتقا 
 یو چاق یسالم و مبارزه با الغر هیتغذ 
 سالم یو سبک زندگ ورزش 
 سالم یو سبک زندگ یجنس آموزش 
 ادياز اعت یريشگيسالم در پ یسبک زندگ نقش 
 یعروق یقلب یها یماريب -دزی)ا یمربوط به  سبک زندگ یها یمارياز ب یريشگيسالمت و پ ارتقا- 

 سرطان هاو ...(
 سالم یو سبک زندگ ماريب آموزش 
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 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBLادگیری مبتنی بر تیم)ی  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
  جوانان و زنان( -سالم)كودكان یسالمت و سبک زندگ ارتقاتحقیق و مطالعه مقاالت مختلف در زمینه 

 

 وساي  همک آموزشی:  

   √ر اسالیدپروژكتو  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره ه ( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 56آزمون پایان ترم   نمره درصد 02آزمون میان ترم 

 نمره درصد 6شركت فعال در كالس     نمره درصد 02انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          √ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     √تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 wILLIAM r. Corbin, Welk, Karen A. CONCEPTS OF PHYSICAL 
FITNESS: ACTIVE LIFESTYLE FOR WELLNESS. LATEST 

EDITION 

 
 اينترنتی 

http://www.kznhealth.gov.za/healthyliving.pdf 
https://www.mhhe.com/hper/physed/clw/10corb.pdf 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 اينترنت 

http://www.kznhealth.gov.za/healthyliving.pdf
http://www.kznhealth.gov.za/healthyliving.pdf
https://www.mhhe.com/hper/physed/clw/01corb.pdf
https://www.mhhe.com/hper/physed/clw/01corb.pdf
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 جدول هفتگی هلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر مرتضی منصوریان  دانشجویان پس از گذراندن این واحد باید:  0

 سالم و ارتقا سالمت یو ابعاد سبک زندگ فیتعر 2
 سالم و ارتقا سالمت یسبک زندگ یرير شکل گد یا هیپا اصول

 دكتر مرتضی منصوریان 

 یو ارتقا سالمت و سببک زنبدگ یو دموکراس کیولوژيدمياپ گذر 3
 سالم

 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  سالم یو سبک زندگ یاساس یها دگاهید 4

 دكتر مرتضی منصوریان  سال یو سبک زندگ سالمت 5

 دكتر مرتضی منصوریان  سالم یسبک زندگ یريارتقا سالمت وشکل گ ابعاد 6

 دكتر مرتضی منصوریان  جوانان و زنان( -سالم)کودکان یسالمت و سبک زندگ ارتقا 7

 دكتر مرتضی منصوریان  یو چاق یسالم و مبارزه با الغر هیتغذ 8

 دكتر مرتضی منصوریان  سالم یو سبک زندگ ورزش 9

 دكتر مرتضی منصوریان  سالم یو سبک زندگ یجنس آموزش 01

 دكتر مرتضی منصوریان  ادياز اعت یريشگيسالم در پ یسبک زندگ نقش 00

 دكتر مرتضی منصوریان  مربوط به   یها یمارياز ب یريشگيسالمت و پ ارتقا 02

 سرطان هاو ...( -یعروق یقلب یها یماريب -دزی)ا یسبک زندگ 03
 سالم یو سبک زندگ ماريب آموزش

 دكتر مرتضی منصوریان 

 یو ارتقا سالمت و سببک زنبدگ یو دموکراس کیولوژيدمياپ گذر 04
 سالم

 دكتر مرتضی منصوریان 

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه تکالیف كالسی توسط دانشجویان 05

 دكتر مرتضی منصوریان  ارائه تکالیف كالسی توسط دانشجویان 06

 دكتر مرتضی منصوریان  ط دانشجویانارائه تکالیف كالسی توس 07

 


