
  

کلیاهداف  اهداف جزیی  هفته ها 
آشنایی با مفاهیم و واژه  -ول ترم و پایان ترمابی در طشیوه ارزشی -درساهداف  ارائه سرفصل ها و -آشنایی با دانشجویان

  های تخصصی رشد

 -با اهداف درس شناییآ

 آشنایی با مفاهیم رشد 
 هفته

اول   

 هفته دوم نظریه های رشدی آشنایی با نظریه های رشد حرکتی 

رشد طبیعی قبل از تولد ) رشد در سه مرحله دوره تخم، دوره   -طبقه بندی سن تقویمی  –رشد جسمانی قبل از تولد 

  نقاط عطف و برجسته نمو رویانی -رویانی و دوره جنینی (

قبل از تولدرشد جسمانی   هفته سوم 

و  عوامل موثر بر دوره رشد قبل از تولد شامل عوامل ژنتیکی ) ناهنجاری های ژنتیکی غالب، مغلوب و وابسته به جنس (

 عوامل محیطی) تغذیه ، عوامل مربوط به مادر ، تراتوژن ها و...(
عوامل موثر بر رشد 

 جسمانی فبل از تولد
هفته 

 چهارم

 هفته پنجم رشد جسمانی بعد از تولد اندام های مختلف بدن ( نمو نسبی -نمو بخش های مختلف بدن -وزن -تولد ) نمو قدرشد جسمانی بعد از 

سیستم  -رشد سیستمهای مختلف بدن در دوره رشد و همچنین تغییرات سیستم ها در دوره سالمندی ) سیستم اسکلتی

 (  سیستم چربی  -عضالنی
رشد سیستم های مختلف 

 در دوره رشد و سالمندی 
 هفته ششم

رشد سیستم های مختلف بدن در دوره رشد و تغییرات آنها در دوره سالمندی ) سیستم غدد درون ریز شامل هورمون های 

 از تولد  عوامل اثرگذار بر رشد پس -رشد سیستم اعصاب ( –مختلف از جمله هورمون های جنسی، انسولین ، تیروئید و ... 
رشد سیستم های مختلف 

 در دوره رشد و بزرگسالی
 هفته هفتم

پرشدن و واژگون شدن ساعت شنی  -ساعت شنی گاالهو بر طبق مدل حرکتیرشد دوره های  -مدل ساعت شنی گاالهو

 گاالهو
مدل ساعت شنی گاالهو 

 در رشد حرکتی
هفته 

 هشتم

رفلکس های جابجایی   –انواع رفلکس های طفولیت شامل انواع رفلکس های ابتدایی  -اهمیت رفلکس های طفولیت   انواع و اهمیت بازتاب ها 

  
 هفته نهم

  حرکات قالبی موزون  -نظریه ها در مورد رفلکس ها ––انواع رفلکس های وضعی 

  امتحان میان ترم

 هفته دهم انواع بازتاب ها

جابجایی و دستکاری شامل؛ حرکات پیش از دسترسی، دسترسی با هدایت  -حرکات استواریحرکات ارادی مقدماتی شامل 

بینایی رسی فراخوانده شده بوسیلهبینایی، دست  
هفته  حرکات ارادی مقدماتی

 یازدهم
 حرکات بنیادی راه رفتن و مراحل رشدی -انواع حرکات بنیادی شامل حرکات بنیادی استواری و تعادل –حرکات بنیادی 

حرکت بنیادی پرش عمودی و افقی و مراحل رشدی آن –حرکت بنیادی دویدن و مراحل رشدی آن  -آن  
حرکات بنیادی و مراحل 

 رشد آن ها
هفته 

 دوازدهم

 واحد درسی( 2)  رس رشد حرکتیطرح د

  هدف ا



 

 

 

 

حرکات بنیادی شامل حرکت لی لی کردن، چهارنعل رفتن ، سر خوردن ، سکسکه دویدن ، پرتاب کردن و مراحل رشدی هر 

  یک از انها
بنیادی و مراحل حرکات 

 رشد آن ها
هفته 

 سیزدهم

دریافت   -حرکات بنیادی ضربه زدن با دست ، دریبل زدن، ضربه با پا به یک توپ ثابت ، ضربه با پا به یک توپ در حال فرود

 کردن و مراحل رشدی هریک از آنها
حرکات بنیادی و مراحل 

 رشد آن ها
هفته 

 چهاردهم

حرکات دستکاری ظریف و  در دوره رشد و بزرگسالی و سایر ادراکاتشامل بینایی ، شنوایی رشد سیستم های حسی  -حرکات دستکاری ظریف 

 رشد سیستم های حسی
هفته 

 پانزدهم
توالی رشدی حرکات  و سالمندی عملکرد حرکتی در بزرگسالی -مراحل توالی رشد حرکات تخصصی 

تخصصی و عملکرد 

  حرکتی در بزرگسالی

هفته 

 شانزدهم


