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 )ویژه غیرپزشک(راقبت ادغام یافته کودک سالم م

 
 ارزیابی وطبقه بندی صفحه شاوره بامادرم صفحه پیگیری صفحه نمودارهای رشد صفحه
 ماه ازنظرنشانه های خطر  2بی کودک کمترازارزیا 2 مشکالت تغذیه ای  15 مشکالت تغذیه ای 20 پسر -سال 3وزن به سن کمتراز ٢٢
 سال ازنظروضعیت عمومی8ماهه تا 2ارزیابی کودک  2 طرزصحیح شیردهی وبغل کردن 15 اختالل رشد یارشدنامعلوم 20 دختر -سال 3وزن به سن کمتراز  ٢٣
 ماه ازنظرزردی 2ارزیابی کودک کمتراز 3 فکتوصیه درمانی برای بر 15 رشدقدی نامطلوب یا نامعلوم 20 پسر -سال 3وزن به سن باالی ٢۴
 ارزیابی کودک ازنظروضعیت وزن 4 پیشگیری ازحوادث وسوانح درزیریکسال 16 دورسرنامطلوب یا نامعلوم 20 دختر -سال 3وزن به سن باالی ٢۵
 ارزیابی کودک ازنظروضعیت قد 5  سالگی6پیشگیری ازحوادث  از یکسالگی تا  17 مشکل تکاملی  21 پسر  -سال 2قد به سن کمتراز  ٢۶
 ارزیابی کودک ازنظروضعیت دورسر 6 سال2رابطه متقابل کودک ووالدین کمتراز 18 زردی 21 دختر -سال 2قد به سن کمتراز  ٢٧
 ارزیابی کودک ازنظروضعیت تغذیه 7 بهداشت دهان ودندان 19 برفک 21 پسر -سال 2قد به سن باالی ٢٨
 جدول توصیه های تغذیه ای برای گروههای سنی 8   مشکالت دهان ودندان 21 دختر -سال 2قد به سن باالی  ٢٩
 )الگیس 2باالی( :ارزیابی کودک ازنظر وضعیت دهان ودندان 9     پسر - ماه18دورسر به سن کمتراز ٣٠
 ارزیابی کودک ازنظروضعیت بینایی 10     دختر - ماه18دورسربه سن کمتراز ٣١
 کودک ازنظروضعیت تکاملارزیابی  11      
  سال 2جدول تکامل کودکان برای گروههای سنی کمتراز 12      
  سال8 سال تا3جدول تکامل برای گروههای سنی  13      
 ارزیابی کودک ازنظرواکسیناسیون 13      
 ارزیابی کودک ازنظروضعیت مکمل های دارویی 14      
 آزمایش ارزیابی کودک ازنظروضعیت 14      
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  سال8و توصیه های کودک سالم کمتراز ارزیابی ،طبقه بندی 

 یا برای مراقبت ویژه مراجعه کرده است؟ مشخص کنید برای مراقبت های دوره ای آمده است  -
 . آمده به قسمت پیگیری مراجعه نماییدمراقبت ویژه اگر برای  -

 :راجعه کرده کودک را به ترتیب زیر ارزیابی کنیداگر برای مراقبت های دوره ای م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 :  سال ازنظر وضعیت عمومی8 ماهه تا2ارزیابی کودک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 طبقه بندی
کنید

 نشانه ها طبقه بندی توصیه ها
  اگر مادر احساس می کند حال کودکش خوب نیست یا 

ای ارزیابی ودرمان به چارت مانا کودک بی حال است بر
 :مراجعه کنید درغیراینصورت 

کودک رابرای ارزیابی بیشـتر بـه مرکـز بهداشـتی درمـانی              
 ارجاع دهید                  

مشکل جدی 
 احتمالی

)1( 
 

      

 بی حالی      یا •
 رنگ پریدگی یا •
 سیانوز لب ها یا •
 ادم •
 

 
 راحعه کند مادرراتشویق کنیدکه در مراقبتهای بعدی م 
 مادر رادرمورد پیشگیری از حوادث وسوانح آموزش  

 بدهید

مشکل جدی 
 ندارد

)2( 

هیچکدام از نشانه  •
های فوق را نداشته 

 باشد

 :   سئوال کنید :نگاه کنید
 رنگ پریدگی •
  سیانوز لب ها •
  ادم •
 

 حال کودک شما چطوراست؟    

 

: ماه از نظر نشانه های خطر 2              ارزیابی شیرخوارکمتراز
:           سوال کنید  تنفس:          مشاهده کنید    حال عمومی

 کاهش سطح هوشیاری •
 ریک پذیری بی قراری وتح •
 حالی  تحرک کمتر از معمول و بی  •
 جبرآمدگی مال •
 ) 37بیشتراز ( درجه حرارت باال  •
  )36کمتراز(درجه حرارت پایین  •
 رنگ پریدگی شدید •
 وزا نسی •
 ساعت اول24زردی  •

 شیرخواربایدآرام باشد
 

 بار در دقیقه 60( تنفس تند  •
 )یابیشتر

باز و بسته شدن سریع پره های  •
 بینی ) پرش(

 شیده شدن قفسه سینه توک •
   ناله کردن •

دارد؟  آیا توانائی شیرخوردن را  •
 

          

 نشانه ها طبقه بندی توصیه ها
در صورت مشاهده هریک از نشانه های خطر  

شیرخوار نیاز به توجه فوری داشته، ارزیابی و 
درمان قبل از ارجاع رامطابق چارت مانا انجام 

 اً ارجاع نمائیدداده و سریع

احتمال عفونت
باکتریال 
 شدید

)1( 

ــورت •  درصـــــ
داشتن    هریک     
ــای   ــانه ه از نش

 خطر 
 

مادرراتشویق کنیدکه در مراقبتهای بعدی  
 مراحعه کند

مادر رادرمورد پیشگیری از حوادث  
 آموزش بدهید) 16 و15صفحه  (وسوانح

 عفونت
باکتریال 

 شدید
 ندارد

)2( 

 هیچکدام ازنشانه •
ا   ق رهای فو

 نداشته باشد

 بقه بندیط
  کنید 

 



 ٣

)ماه2شیرخوارزیر(ارزیابی کودک ازنظر زردی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زردی منجربه فوت یاعقب ماندگی ذهنی ویانیازبه تعویض خون :  خطرناک زردی*
 
 

طبقه بندی توصیه ها  نشانه ها
شیرخواررافورا به نزدیکترین مرکز 

 درمانی ارجاع دهید
 زردی شدید

)1( 
سابقه زردی خطرناک درفرزندان قبلی   •
 یا
 یا  گسترش زردی پائین ترازشکم  •
 گرم یا2500 وزن زمان تولداوکمتراز •
  هفته یا37  سن حاملگی کمتراز •
  منفی Rh  مادر  •

به مادرتوصیه کنید به دفعات بیشتر  
  ترکودک را شیر بدهدو مدت طوالنی

 بعدازیک روزپیگیری کنید 
دراولین فرصت به وسیله پزشک  

 معاینه شود

زردی 
 خفیف

 )2( 

 هیچکدام ازنشانه های زردی  •
 شدید رانداشته باشد

تشویق  مادررابه شیردادن مکرر  
 نمایید

 

 زردی ندارد
)3( 

  سفیدی چشم ونوک بینی زرد •
 نباشد

 

 زردی قبل از
  روزگی14

طبقه بندی 
 کنید

 زردی بعدادامه 
 روزگی14از

 به سفیدی چشم ونوک بینی شیرخوارنگاه کنید
 :اگرشیرخوارزردی دارد

 مشاهده کنید سوال کنید
  برای چه مدتی؟ •
  منفی است؟Rh آیامادر  •
ــا  • ــا آیـ ــاکسـ   در*بقه زردی خطرنـ

 فرزندان قبلی وجودداشته است؟
 هفته مـی    37 آیا سن حاملگی کمتراز    •

 باشد؟
 2500 از کمتـر  او  آیاوزن زمان تولد   •

 گرم می باشد؟
 

 به گسترش زردی    •
درســطح بــدن توجــه 

 کنید

 

 زردی روزگی14ادامه زردی بعد از •
طوالنی 
 مدت
 )4( 

برای ارزیابی بیشتربه مرکز  
 درمانی ارجاع دهید

 



 ٤

 

 
 
 

 

 ارزیابی کودک ازنظر وضعیت وزن
 آیا منحنی رشد کودک قبالُرسم شده است؟

          :  گر بلیا
    پس از رسم منحنی وزن کودک در کـارت رشـد بـا وزن              

             .ا یسه کنیدمق قبلی او
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :             اگر خیر
.      رشدرسم کنیدسن را درکارت پایش  وزن کودک برای 

 
 
 

 نشانه ها طبقه بندی توصیه ها
برای ارزیابی بیشـتر بـه مرکزبهداشـتی درمـانی           

 ارجاع دهید
 سوء تغذیه شدید
 یاکم وزنی شدید

)1( 

 انحراف -3(زیر منحنی قرمز •
 )معیار

هه تا  ما2 روز، 10ماه 2برای اختالل رشد کودک زیر   
 .هفته و باالی یکسال یکماه بعدپیگیری کنید2یکسال 

 

 اختالل رشد دارد
)2( 

 انحراف  -3(باالی منحنی قرمز   •
ولی مـوازی وصـعودی     ) معیار

 نبودن بامنحنی  رشد 

 مادر را تشویق کنید که تغدیه کـودکش را  همجنـان             
 ادامه بدهد

 

 اختالل رشد ندارد
)3( 

 انحراف  -3(باالی منحنی قرمز   •
ومــوازی وصــعودی  ) ارمعیــ

 بامنحنی  رشد 

طبقه بندی
       کنید  

برای ارزیابی بیشتر به مرکزبهداشتی درمـانی ارجـاع          
 دهید

 سوء تغذیه شدید
 یاکم وزنی شدید

)1( 

 زیــــــر منحنــــــی  •
ــز ــراف -3(قرمــ  انحــ
 )معیار

 ماهه  2 روز،   10ماه  2 رشد کودک زیر   بررسیبرای   
 .فته و باالی یکسال یکماه بعدپیگیری کنیده2تا یکسال 

 

 رشد نامعلوم
)4( 

 بـــــاالی منحنـــــی  •
ــز ــراف -3(قرمــ  انحــ
 )  معیار

طبقه بندی
        کنید



 ٥

 
 :ارزیابی کودک ازنظر وضعیت قد
 آیا منحنی رشدقدی کودک قبال رسم شده است؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 

 
                                                                       

  
 
 
 
 

 
 
 

 نشانه طبقه بندی توصیه ها
ای ارزیابی بیشتر به مرکزبهداشتی درمانی بر 

 ارجاع دهید
کوتاه قدی 

 شدید
)1( 

انحراف   -3( زیرمنحنی قرمز •
 )معیار

مـاه و بـاالی     3برای اختالل رشـد کـودک زیردوسـال          
 .ماه بعدپیگیری کنید6دوسال 

رشد قدی 
 نامطلوب

)2( 

 انحـراف   -3( باالی منحنـی قرمـز     •
ــار ــعودی  ) معی ــوازی وص ــی م ول

 نی  قد  نبودن بامنح

مادر را تشویق کنید کـه تغدیـه کـودکش را  همجنـان               
 .ادامه بدهد

رشد قدی 
 مطلوب

)3( 

 انحـراف   -3( باالی منحنـی قرمـز     •
و موازی وصعودی بامنحنی  )معیار

 قد 

 

  : اگربلی طبقه بندی کنید
 پس ازرسم قدکودک با قد قبلی اومقایسه کنید

  : اگرخیر
 نیدقدکودک راروی منحنی قد به سن رسم ک

به مرکزبهداشتی درمانی برای ارزیابی بیشتر   طبقه بندی کنید
 ارجاع دهید

کوتاه قدی 
 شدید

)1( 

 -3(زیــــر منحنــــی قرمــــز •
 )انحراف معیار

  ماه و باالی دو    3 رشد کودک زیردوسال     بررسیبرای   
 ماه بعدپیگیری کنید6سال 

رشدقدی 
 نامعلوم

)4( 

ــز  • ــی قرمـ ــاالی منحنـ  -3(بـ
 )  انحراف معیار



 ٦

 )ماه18شیرخوارزیر(ارزیابی کودک ازنظر وضعیت دورسر
 آیامنحنی دورسرکودک قبال رسم شده است؟

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نشانه طبقه بندی توصیه ها
کودک را برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی  

 درمانی ارجاع دهید
دورسرغیر 

 طبیعی
)1( 

  یا) انحراف معیار-3(زیر منحنی قرمز •
  97 باالی صدک  •

 ماه رایک 6 ماه را،دوهفته وباالی 6کودک زیر 
 ماه بعدپیگیری کنید

دورسر 
 نامطلوب

)2( 

 97صدک   و زیرمنحنی قرمزباالی  •
 و موازی نبودن با منحنی دور سر

که مراقبتهای بعدی راانجام  مادرراتشویق کنید 
 دهد

دورسر 
 طبیعی

)3( 

 97صدک   و زیرمنحنی قرمزباالی  •
 و موازی بودن با منحنی دور سر

 
 

طبقه بندی کنید   : اگربلی
 پس ازرسم دورسرکودک با دورسر قبلی اومقایسه کنید

  : اگرخري
 طبقه بندی کنید کودک راروی منحنی دورسر رسم کنیدر دورس

کودک را برای بررسی بیشتر به مرکز بهداشتی  
 درمانی ارجاع دهید

دورسرغیر
 طبیعی

)1( 

  ) انحراف معیار-3(زیر منحنی قرمز •
 یا
 97باالی صدک  •

ماه رایکماه  6 ماه رادوهفته وباالی 6کودک زیر 
 بعدپیگیری کنید

دورسر 
 نامعلوم

)4( 

 97 و زیرصدک منحنی قرمز  باالی  •

 



 ٧

:ارزیابی کودک ازنظر وضعیت تغذیه
 .ول زیر مقایسه کنیدجوابهای مادر را با توصیه های تغذیه ای برای گروههای سنی طبق جد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 : ئوال کنیدس
 آیا کودک شیر خودتان را می خورد؟) در کودکان زیردوسال( •

 ؟.چند بار در روز ؟ آیا در طول شب هم شیر می دهید:  اگر بلی              
 رد ؟آیا کودک غذا یا مایعات دیگر می خو •

 چه نوع غذا یا مایعات ؟  چند بار در روز ؟  :اگر بلی
 : ماه 4کودک باالی 

  چه مقدار غذا برای هر وعده به او می دهید ؟چه کسی وچگونه او را تغذیه می کنید؟:اگر اختالل رشددارد 
 

 مشکل شیرخوردن دارد، :               ماه اگر 4کودک زیر 
 ردساعت شیرمی خو24باردر8کمتراز

 چیزدیگری می خوردیامی آشامد
 اختالل رشددارد

 :ارزیابی تغذیه باشیرمادر
 دقیقه اورامشاهده 4اگرکودک درساعت گذشته شیر نخورده است،ازمادربخواهیداوراشیربدهدوبرای 

.)کنیددرغیراینصورت ازمادربخواهید اگرامکان داردصبرکندموقع شیرخوردن بعدی به شمااطالع دهد
 به گرفتن پستان می باشد؟                           آیاشیرخوارقادر

 
 خوب پستان می گیرد •
 خوب پستان نمی گیرد  •
 به هیچ وجه پستان رانمی گیرد •
 

 
 

 یددرصورت مشاهده تمامی نشانه های فوق درقسمت خوب پستان می گیرد عالمت بزن                                                                   
 آیاشیرخوارمی تواندخوب بمکد؟•

 نمی تواندبمکد/    خوب نمی مکد  /      خوب می مکد       
 .بینی شیرخواررااگرمانع تغذیه اوست تمیزکنید

 .ازنظربرفک، دهان رامشاهده کنید•

 :نحوه گرفتن پستان
 چانه به پستان چسبیده 
 زاستدهان با 
 لب پایین به بیرون برگشته است  
نوک وقسمت بیشتری ازهاله پستان  

دردهان شیرخواراست

 نشانه ها طبقه بندی توصیه ها
براساس چارت مانا ارزیابی ودرمان  
 کنید

 ل احتما
 عفونت
 باکتریال

)1( 

ا غذا یقادر به شیرخوردن  •
 نیست  یا خوردن 

به هیچ وجه پستان را نمی  •
 گیرد یا

 نمی تواند بمکد •
توصیه های مشاوره با مادردرمورد  

را انجام  )14صفحه(مشکالت تغذیه ای
 دهید

اگرخوب پستان نمی گیردیاخوب نمی  
طرزصحیح آغوش گرفتن وروی مکد 

را به  ) 4صفحه(پستان قراردادن
 .مادرآموزش دهید

 ماه است به 2وباالی اگر برفک دارد 
مرکزبهداشتی ارجاع دهید در 

 درمان درمنزل را به مادر غیراینصورت 
 آموزش دهید

  1و) ماه2کودک باالی (روز5بعداز 
 را پیگیری کنید )ماه2کودک کمتراز(روز

 مشکالت
 ای تغذیه
 دارد

)2( 

مطابقت با توصیه های     •
 تغذیه ای  ندارد یا

 خوب  پستان نمی گیرد یا •
 می مکد  یا خوب ن •
 وجود برفک  یا •
 اختالل رشد دارد •
 

ــوادث     ــگیری از ح ــای پیش ــیه ه توص
 .وسوانح  در منزل را به مادر بگویید

مادر را درموردتغذیه خوب کودک   
 .تشویق کنید

مشکالت 
تغذیه ای 
 ندارد

)3( 

مطابقت با توصیه های  •
 تغذیه ای دارد

 

طبقه بندی
 کنید



 ٨

 
 

 توصیه های تغذیه ای
 

  وبیشتر سال2  سال2 ماه تا 12  ماهگی12 ماه تا 6  ماهگی6 تا 4  ماهگی4تا 

 هر چقدر کودک میل دارد •
ــورد، روز و   • ــیرمادر بخ ش

ــدا  ــب ،ح ــار در 8قل ش  24 ب
 ساعت

 
هیچ غذا یا مایعات دیگری      •

 .به  او ندهید

 هر چقدر کودک میل دارد   •
ــورد، روز و  • ــیرمادر بخـ شـ

 24 بـــار در 8شـــب ،حـــداقل 
 ساعت  

اگـــر کـــودک اضـــافه وزن  •
 مناسب نداشته باشد

تعـــــداددفعات شـــــیردهی  •
 .راافزایش دهید

 از  باردرروزبعــددو تــا یــک •
تغذیــه بــا شــیرمادرغذاهای   

 .بدهید ه اوکمکی ب
 
 
 

 هر چقدر کودک میل دارد  •
او را بــا شــیرمادر تغذیــه    •

 .کنید
 :دادن  غذاهای کافی •
• ………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

………………………………... 
 بار در روز اگر شیرمادر 3 -

 خوار است
 بـــار در روز اگـــر شـــیر 5 -

 مادر خوار نیست 

  چقدر کودک میل دارد هر •
.او را با شیرمادر تغذیه کنید •
 :دادن  غذاهای کافی •
• ……………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

…… 
 بـار   5یا غذاهای خـانواده      •

 در روز 

دادن  غذاهای خانواده حداقل  •
 .وعده درروز3
 همچنین،دوبارروزانه میان •

 :وعده های غذائی داده شود
• …………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

…….. 
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 ) سالگی2باالی :(وضعیت دهان ودندانارزیابی کودک ازنظر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             جدول تاخري رويش دندان *   
 فک پایین فک باال دندان دایمی ایینفک پ فک باال دندان شیری
  سالگی9  سالگی10 پیش میانی  ماهگی17  ماهگی19 پیش میانی
  سالگی10  سالگی11 پیش طرفی  ماهگی22  ماهگی20 پیش طرفی

  سالگی12  سالگی12 نیش  ماهگی29  ماهگی28 نیش
  سالگی13  سالگی13 اولین آسیای کوچک  ماهگی25  ماهگی24 آسیای اول

  سالگی15  سالگی14 دومین آسیای کوچک  ماهگی37  ماهگی25 سیای دومآ
   سالگی9  سالگی9 اولین آسیای بزرک
  سالگی15  سالگی15 دومین آسیای بزرک

                                                               

 طبقه بندی 
  کنید

 نشانه ها طبقه بندی توصیه ها

اقدامات مربوط به بیرون افتـادن کامـل دنـدان را            
 انجام دهید

 اگر درد دارد استامینوفن بدهید 

در اسرع وقت کودک رابرای ارزیابی بیشـتر بـه           
 دندانپزشک ارجاع دهید

 

مشکل دندانی 
 شدید

) 1( 
 

 درد یا •

 دندان ازبیرون افتادن کامل  •
 دهان یا

 تورم وقرمزی لثه ها  یا  •

 تورم صورت یا •
 10بیش از (پوسیدگی دندانها •

 )دندان یا سندرم شیشه شیر
روشهای صحیح مسواک زدن را به مـادر آمـوزش           

 دهید
 والـدین توصیه های بهداشـت دهـان ودنـدان را بـه          

 آموزش دهید
 برای ارزیابی بیشتر به دندانپزشک    دراولین فرصت    

 ندمراجعه ک

 مشکل دندانی

 دارد

)2( 

 

 10کمتراز (پوسیدگی دندان ها •
 )دندان

 تاخیر دررویش •
بعد از ( مکیدنهای غیر تغذیه ای •
 ) سالگی4
 سابقه ضربه به دندان •

ــراز اگر  ــدین   2کمت ــد یاوال ــی زن ــار مســواک م  ب
 درمســواک زدن بــرای کــودک همکــاری نمــی کنــد
روشهای صحیح مسواک زدن را به مـادر آمـوزش          

 عدمراجعه کندروزب5دهیدو

 والـدین توصیه های بهداشت دهان ودندان را بـه          
 وآنهـارابرای انجـام معاینـات دوره        آموزش دهیـد  

بهداشت کاردهان ودنـدان    / توسط دندانپزشک  *ای
 .الزام نمایید

 بعــدی راتشــویق کنیدکــه درمراقبتهــایوالــدین  
 مراجعه کند

 مشکل دندانی

  ندارد

) 3( 
 

اگر والدین در مسواک زدن  •
کودک همکاری نمی کنند یا  برای

کودک کمتر از دو بار مسواک 
 می زند یا

 هیچیک از نشانه های فوق را •
  ندارد

 

 :نگاه کنید :سئوال کنید
 می کمککودک به آیاوالدین درمسواک زدن  •

 ؟نمایند

 2هایی یا با همکاری والدین آیا کودک به تن •
 ند؟ک مسواک می  درروزبار

دارد؟راآیا کودک شما سابقه ضربه به دندانها •
 آیا کودک دندان درد دارد ؟ •
عادات غلط شماآیاکودک :سالگی 5بعداز •

 )000انگشت شست،پستانک،مثل مکیدن (دهانی
 دارد ؟

 یا ندان ها دپوسیدگی •
 سندرم شیشه شیر

 *تاخیر رویش •

 م وقرمزی لثه ها  تور•

 تورم صورت •
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:ارزیابی کودک ازنظر وضعیت بینایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رکات چشم راازنظر بازو بسته شدن پلک ها، پرخونی عروق ملتحمه، ظاهر و ح* 

 .کدورت واندازه قرنيه، تنبلی چشم،اندازه ورنگ مردمک واحنراف چشم نگاه کنيد
                                                                                   

 نشانه ها طبقه بندی توصیه ها
هر چه سریعتر کودک رابـرای       

ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشـتی      
 درمانی ارجاع دهید

 

مشکل 
 بینایی دارد

)1( 
 

ــی   • درصــورت پاســخ منف
  یا  درهرگروه سنی

 ظاهریاحرکات غیرطبیعی  •
    یاچشم

             یا قدرت بینایی کمتراز •
بیشـتراختالف بـین     خط یـا  دو •

 چشم ها
 مادرزمـــان مراقبـــت بعـــدی بـــه 

 .    رااطالع دهید
 

مشکل 
 بینایی
 ندارد

) 2( 
 

 هیچیک ازنشـانه هـای فـوق را      
 ندارد

 

 

 های سنی مقایسه کنیدجوابهای مادر را با جدول بینایی برای گروه

 سن :سئوال کنید :نگاه کنید

 آیا به صورت شما نگاه می کند؟ •
 آیا چشم هایش رادرمقابل نور می بندد؟ •

 2تا 
 ماهگی

 آیا باتوجه به اطراف نگاه می کند؟ •
 آیا برای گرفتن اشیاء واکنش نشان می دهد؟ •

 6تا 
 ماهگی

  حرکت می کند؟آیاچشم ها باهمدیگر هماهنگ •
آیااسباب بازی خیلی کوچک را می تواندحرکت  •

 دهد؟

 9تا 
 ماهگی

 *ظاهرچشم •
 حرکات چشم •

 آیا به اشیاء مورددلخواهش اشاره می کند؟ •
آیاافرادرا قبل ازصحبت کردن درموقع داخل  •

 شدن به اتاق می شناسد؟

 12تا 
 ماهگی

 حرکات چشموظاهر •
ینــایی بتســت قــدرت  •

 سالگی4بعداز

یـدن کـودک    آیا هیچ نگرانی درباره نحـوه د       •
 خود دارید؟

 

 8تا 
 سالگی

 

 

طبقه بندی 
 کنید 

 ٧
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ارزیابی کودک ازنظر وضعیت تکامل
 .جوابهای مادر را با جدول تکامل برای گروههای سنی مقایسه کنید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  نگرانی های کلیدی با رنگ قرمز درجدول تکامل مشخص شده است*   

                                                                                

طبقه بندی
 کنید

 نشانه ها  طبقه بندی توصیه ها
 بیشـتر   هر چه سریعتر کودک رابرای ارزیابی      

 به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید
 

مشکل تکاملی 
 شدید

)1( 

ــا2 • ــای   ی ــترازنگرانی ه بیش
  را دارد*کلیدی

کـــودک را بـــرای ارزیـــابی بیشـــتربه پزشـــک   
 .مرکزبهداشتی درمانی ارجاع غیر فوری دهید

 مشکل تکاملی
 نامعلوم

)2( 

یکی ازنگرانـی هـای کلیـدی        •
 یا رادارد 

هـای   یا بیشتراز نگرانی     دو •
  یا غیر کلیدی رادارد

مشــکل دربرقــراری ارتبــاط  •
 باوالدین

اگریکی ازنگرانـی هـای غیرکلیـدی رادارد بـه           
مادر توصیه کنیدکه توجه کامل بـه ایـن نگرانـی           

  هفته دیگر مراجعه کند 2داشته باشد و
 :درغیراینصورت  
با مـادر درموردرابطـه متقابـل کـودک ووالـدین            

 مشاوره کنید
 

مشکل تکاملی 
 اردند
)3( 

هیچیک ازنگرانی های کلیدی     •
 راندارد یا

یکــــی ازنگرانــــی هــــای     •
 غیرکلیدی رادارد  

 

 : سئوال کنید
     آیا  رفتارکودک شمامثل سایرکودکان هم سن خود می باشد؟ .١

 
 درباره نحوه حرف زدن کودک خوددارید؟آیا هیچ نگرانی  .٢

 
 آیا هیچ نگرانی درباره نحوه فهمیدن چیزهای که به اومی گوید دارید؟ .٣

   
 آیا هیچ نگرانی درباره نحوه استفاده ازدست هاوانگشتانش دارید؟ .٤

 
 آیا هیچ نگرانی درباره نحوه استفاده ازپاها وبازو هایش دارید؟ .٥

 :کنید ساله وباالتر سوال 5برای کودکان 
آیا هیچ نگرانی درباره یادگیری  انجام دادن کارها مانندسایرکودکان هـم             .٦

 سن خوددارید؟
آیا هیچ نگرانی درباره یادگیری  مهارت های پیش ازدبستانی ودبسـتانی  .٧

 کودک خوددارید؟
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  ماهگی 24ماهگی تا5/1جدول تکامل کودکان 

 
 ماهگی24  ماهگی18  ماهگی15 ماهگی12 ماهگی 9  ماهگی6  ماهگی4  ماهگی2  روزگی30تا 

 توجه به صورت  •1
 

ــه  • لبخند زدن • ــه بــ  توجــ
 دستهایش

تالش برای گـرفتن     •
 اسباب بازی

خودش غـذا مـی      •
 خورد

ــتی   • ــت دسـ  دسـ
 کردن

ــیدن از  • توپ بازی • نوشــــ
 استکان به تنهایی

 درآوردن  •
  لباس)جلیقه(

درآوردن صدای   •2
 آرام

درآوردن  •
 صدای

  او-ا 

ــد صــدا • جیغ کشیدن • ی تقلی
 "او"

بابـــا ومامـــا  •
 نامفهوم

ــا   • ــا ومام  باب
 مفهوم

 حداقل یک   •
 یادوکلمه

 3حــــداقل  •
 کلمه

ترکیــــــب  •
 کلمات

پاسخ به صـدای      •3
 زنگ

ــا  • آرام شــدن ب
 صدای مادر

ــه   • ــه بــ توجــ
  صدای جغجغه

برگشتن به طـرف     •
 صدا ها

 گــوش کــردن بــا •
دقت بـه صـداهای     

 آشنا

پاسخ بـه اسـمش      •
 کلمات آشنا یا

از فهمیدن بعضی   
 یی کـه  صحبت ها 

  به او می گویید

ــدن  •  فهمیــــــ
 او صحبت با

 6 نشان دادن    •
 قسمت بدن

ــی در  4 ــدم نگرانـ عـ
ــتفاده از   ــورد اس م

 دست و انگشتان

ــی در  عــدم نگران
مورد استفاده از   
 دست و انگشتان

رساندن دست   •
 ها به همدیگر

 گرفتن جغجغه •

رسانیدن دست بـه     •
 چیزی

 برداشتن اشیای   •
 کوچک

ــیاء   • ــداختن اش ان
 دراستکان

ــی   • ــط خطـ خـ
 ردنک

ورق زدن        •
ــاب   صــفحات کت

 به تنهایی

 بازکردن دکمه   •
 لباس

باالآوردن لحظـه    •5
که  درحالتی ای سر 
ــیر ــوارروی  شـ خـ

 شکم خوابیده
 حرکات اندام ها •

بلندکردن سـر    •
  درجه45تا 

ثابــــت نگــــه  •
داشــــتن ســــر 
 درحالت نشسته

 نشســتن بــدون   • غلت زدن •
 کمک

ایســتادن بمــدت   •
 چندثانیه

 فتنازپله باالر • دویدن • خوب راه رفتن •
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  ساله8 تا3جدول تکامل کودکان 
 سالگی8 سالگی7 سالگی6 سالگی5  سالگی4  سالگی3 

 شستن وخشک  • 1
 کردن دست ها

 

پوشیدن لباس بدون  •
 کمک

مسواک زدن بدون  •
 کمک

 نرفتارکودک مثل همساال شیرین کردن چای •

 مفهوم بودن نیمی  • 2
 از صحبت هایش

 

مفهوم بودن تمام  •
 صحبت هایش

 عدم نگرانی از نحوه حرف زدن  شیء5شمارش  •  رنگ4نام بردن  •

 نشان دادن حداقل  • 3
سگ، گربه، ( تصویر4

 )اسب ،پرنده،آدم

 3استفاده ازشناخت  •
فنجان، صندلی، (شیء 

 )مداد

شناخت متضاد  • شناخت خط بلندتر •
 )شب، روز(مورد2

عدم نگرانی ازنحوه فهمیدن چیزهایی که 
 به او می گویید

 کشیدن دایره از •  تقلید خط عمودی • 4
 روی آن

(+) کشیدن بعالوه •
 ازروی آن

کشیدن مربع ازروی  •
 آن

عدم نگرانی از نحوه استفاده از دست ها 
 وانگشتان

 ثانیه 2ایستادن  •  باالپریدن • 5
 روی یک پا

 ثانیه 4ایستادن  •
      روی یک پا

 ثانیه 6ایستادن  •
 روی یک پا

عدم نگرانی از نحوه استفاده از پا ها 
 وبازوهایش

 یادگیری   انجام   دادن   کارها   مثل    همساالن   6

 یادگیری مهارتهای دبستانی یادگیری مهارتهای پیش دبستانی   7
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  :ارزیابی کودک ازنظر وضعیت واکسیناسیون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوابهای مادر را با جدول واکسیناسیون برای گروههای سنی مقایسه کنید

 ژ.ث.ب • تولد
 هپاتیت ب •
 فلج اطفال •

 فلج اطفال •  ماهگی6
 سه گانه •
 ت بهپاتی •

6-4 
سالگی

 فلج اطفال •
 سه گانه •
• MMR 

 هپاتیت ب • ماهگی 2
 فلج اطفال •
 ه گانهس •

12 
 ماهگی

• MMR 

 فلج اطفال •  ماهگی4
 سه گانه •

18 
 ماهگی

 فلج اطفال •
 سه گانه •

 : ارزیابی کودک ازنظر وضعیت مکمل های دارویی
 
 
 
 
 
 
 
 

  کنید  طبقه بندی

 توصیه ها طبقه بندی نشانه
درصورت پاسخ منفی  •

 درهرگروه سنی
واکسیناسیون 

 ناقص
)1( 

 دستورالعمل کشوری کودک رامطابق  
 .، واکسینه نماییدایمن سازی  

توصیه های پیشگیری از حوادث وسوانح        
 . را به مادر بگوییددر منزل

مطابقت باجدول  •
 واکسیناسیون دارد

واکسیناسیون 
 کامل
)2( 

مادرراتشویق کنیدکه درمراقبتهای بعدی  
 مراجعه کند

توصیه های پیشگیری از حوادث وسوانح        
 .در منزل را به مادر بگویید

 توصیه ها طبقه بندی نشانه
مطابقت باجدول مکمل های   •

 دارویی ندارد
مصرف ناقص 
 مکمل دارویی

)1( 

را ی یبه مادرتوصیه کنید مکمل های دارو 
 .مصرف نماید

مطابقت باجدول مکمل های  •
  دارددارویی

مصرف کامل 
 مکمل دارویی

)2( 

مادرراتشویق کنیدکه درمراقبتهای بعدی  
 مراجعه کند

سوانح  توصیه های پیشگیری از حوادث و  
   .در منزل را به مادر بگویید

   طبقه 
بندی 
کنید

                                                       :آزمایش ها ارزیابی کودک ازنظر وضعیت 
                                                                                                                                                          

                         
 
 
 
 
 
کودکان درمعرض خطر* 

  کنید  طبقه بندی
 

 آزمایش تیروئید •  روزگی5تا 
 

 آزمایش کم خونی •  ماهگی9 تا 6
 

 آزمایش ادرار • یک سالگی
 *چربی خون • سه سالگی

 توصیه ها طبقه بندی نشانه
 آزمایش غیرطبیعی است •
 عدم مطابقت با جدول آزمایش ها •

 یعیآزمایش غیرطب
)1( 

ــتر     ــابی بیش ــرای ارزی ــت  ب ــا درخواس ی
درمـانی ارجـاع    بهداشـتی   به مرکز   آزمایش  

 .دهید
آزمایش ها مطابق با جدول و طبیعی  •

 است
 آزمایش طبیعی

)2( 
کـه ازنظرآزمـایش     اطمینان دهید  به مادر  

 .مشکلی ندارد موردنظر

  روزگی تا15
 یکسال

 یا قطره مولتی ویتامین  •
  A+Dقطره  •

 قطره آهن •  سال2 ماهگی تا 6
 

 



 ١٥

 
 :مشاوره با مادر در مورد مشکالت تغذیه ای 

 . : ماه سن دارد و شیر و یا غذای دیگری می خورد4گر کودک زیرا
 .ا تولید کندبه مادر اطمینان بدهید که خود می تواند شیر مورد نیاز کودکش ر -
توصیه کنید مرتب ، روز و شب و با دفعات طوالنی کودک را شیر بدهد و به تدریج غذاها  -

 .و شیرهای دیگر را کم کند
اگر مادر مجبور است شیرهای دیگر را به کودک بدهددرخصوص موارد زیر با او مشاوره 

 : کنید
 . تغذیه با شیر مادر را حتی شب ها ادامه دهد  -
 جانشین شونده مناسبی انتخاب کرده  مطمئن شوید  -
 . مطمئن شوید طرز تهیه شیررا می داند وآن را بهداشتی تهیه می کند -
 .شیر آماده را بیشتر از یک ساعت نگه ندارد -
 .ازگول زنک استفاده نکند -

 :اگر کودک خوب غذا نمی خورد با مادر مشاوره کنید
 . یدبا کودک بنشینید و او را ترغیب نمای -
 .به کودک در ظرفها و کاسه های جدا غذا بدهید -
 .از غداهای نرم، متنوع ، اشتها آور و غذاهایی که کودک دوست دارد تا حد امکان به او بدهید -

 :نحوه صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار 
 نشان بدهید که چگونه کودک را نگه دارد   

 کودک در امتداد هم باشدبدن و سر  -
  صورت کودک  مقابل پستان باشد -
  بدن کودک نزدیک بدن او باشد -
 را با دست حمایت کند )نه فقط گردن و شانه او را( تمام بدن کودک  -

   به مادر نشان بدهید که چگونه کودک را به پستان بگذارد 
 لب کودک با نوک پستان تماس داشته باشد -
 را خوب باز کند صبر کند تا کودک دهانش  -
 . نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان شیرخوار باشد -

 

 :ر برای تغذیه کودک از بطری استفاده می کند اگر ماد 
 .به جای بطری فنجان را توصیه کنید-
 . به مادر نشان بدهید که چگونه با فنجان به کودک شیر بدهد-

 درمان برفک
 :مادرباید 
 .  دستهایش رابشوید -
میلـی لیترمحلـول1با)ویایک گوش پاک کن را    (پنبه تمیزرابه ته یک چوب کبریت پیچیده       -

داخل دهـان شـیرخواربمالدواین عمـل)برفک(تین آغشته کندوروی لکه های سفید   نیستا
 . ساعت یکبارتکرارکند6راهر

 .داروبه نوک وهاله پستان مادرهم مالیده شود -
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  پیشگیری ازحوادث وسوانح درکودکان-آموزش و مشاوره با مادر

   ماه4زیر   ماهگی6 تا 4  ماهگی11 تا 7

کودکتان دمای آب را با و شستشوی پیش از حمام کردن  •
 پشت دست خود امتحان کنید

 ی برق، محافظ پالستیکی  قراردهیددر  پریزها •

اشیای سنگین یا ظرف های حاوی مایعات داغ  را  •
 روی میز نگذارید  

 در  پریزهای برق، محافظ پالستیکی  قراردهید •

 .درزمان بغل کردن کودکان مایعات داغ وچای ننوشیدو سیگار نکشید •
از قبیل سماور، (کودک را در معرض مایعات  داغ ووسایل سوزاننده  •
 .قرا ر ندهید.)  …خاری، اجاق، کرسی، منقل، تنور، اتو وب
پیش از حمام کردن کودکتان دمای آب را با پشت دست خود امتحان کنید  •

 .تا مطمئن شوید که آب ولرم باشد

 سوختگی

 روی پنجره هامحافظ و قفل قراردهید •
 کودک خود  درجاهای بلند،وبدون محافظ تنها رها نکنید •
 

 ی کودک را در روروک نگذاریددر هیچ سن و سال •
 محافظ در ابتدا و انتهای راه پله هاقراردهید •
کودک خود  درجاهای بلند،وبدون محافظ تنها رها  •

 نکنید
 

هرگز کودکتان را وقتی محافظ گهواره یا تخت خواب بازیاپایین است تنها  •
 .نگذارید

 هرگز کودک خود را درجاهای بلند مانند میز، تخت خواب بدون حفاظ، •
 .نیمکت و صندلی ، تنها رها نکنید

 ساک حمل شیرخوار را از زیر بگیرید •

 سقوط

 در هنگام خواب کودک را به پشت با به پهلو بخوابانید  •
استخرها از چهار طرف حفاظ دار کنید ودرورودی  •

 آنهارابسته نگهدارید 
 ازاسباب بازی های نرم یا اسباب بازی های حلقه دار  •

 استفاده نکنید
یاء کوچک یا نوک تیزرا دور از دسترس کودک اش •

 قراردهید
 .محیط زندگی کودکتان را عاری از دود نگه دارید •

 سطل ها، تشت ها و حوضچه ها را خالی نگهدارید •
استخرها از چهار طرف حفاظ دار کنید  •

 ودرورودی آنهارابسته نگهدارید 
کیسه های پالستیکی یا بادکنکها را نزدیک کودک  •

 قرار ندهید
سیم تلفن، سیم های الکتریکی، نوارهای پرده و  •

کرکره را از نزدیک تحت خواب کودکان یا محل 
 بازی اودورکنید  

  اشیاء کوچک یا نوک تیزرا دور از دسترس کودک  •
  قراردهید

همیشه با یک . هرگز کودک خود را در تشت آب یا وان ، تنها رها نکنید •
 دست از آنها حفاظت کنید

 ا نوک تیزرا دوراز دسترس کودکان قراردهیداشیای  کوچک ی •
 )به شکم نخوابانید(کودک را به پشت با به پهلو بخوابانید •
 شیرخواررا قنداق نکنید، شکم کودک رامحکم نبندید، ازبالش استفاده نکنید •
نگه ) … منقل و -والر-سماور(محیط زندگی کودکتان را عاری از دود  •

 .دارید
 عروقی شیرخواررابیاموزیدکمک های اولیه واحیای قلبی  •

غرق شدگی و 
 خفگی

 اشیاء  خطرناک وآلوده ، روی سطح زمین و در معرض •
 دید کودک قرارندهید 

و داروها را ) شوینده، پاک کننده، سموم (موادشیمیایی  •
 .دور از دسترس کودکتان قرار دهید

 

درب کابینت وکمد توسـط کـودک قابـل بـاز            •
 .کردن نباشد

و ) نده، پاک کننده، سموم شوی(موادشیمیایی  •
 . داروها را دور از دسترس کودکتان قرار دهید

رادر ظروف )نفت یاموادشوینده(مواد سمی  •
مخصوص ریخته ودورازدسترس کودکان 

 قراردهید

 مسمومیت  •

 ازصندلی مخصوص کودک دراتوموبیل استفاده کنید •
  صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل برای کودکان در•

 نندگی استهنگام را

ازصندلی مخصوص کودک دراتوموبیل  •
 استفاده کنید

صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل برای  •
کودکان درهنگام رانندگی است

بهتراست حمل ونقل کودک  با وسیله نقلیه ایمن  دربغل مراقبین باشد و  •
 وسایل ایمنی ازقبیل  بستن کمربند ایمنی وپوشش مناسب رارعایت کنید

 اتومبیل ایمن ترین محل برای کودکان درهنگام رانندگی استصندلی عقب  •
 ازصندلی مخصوص کودک دراتومبیل استفاده کنید •

 حوادث ترافیکی
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  پیشگیری ازحوادث وسوانح درکودکان-مصاحبه و مشاوره با مادر

 سن سالگی1  سالگی2  سالگی3  سالگی8 تا
 عنوان

ظروف خوراک پزی ومایعات داغ رادور از  •
 س کودکان قراردهیددستر

ظروف خوراک پزی ومایعات داغ رادور از  •
 دسترس کودکان قراردهید

ظروف خوراک پزی ومایعات داغ رادور از  •
 دسترس کودکان قراردهید

ظروف خوراک پزی ومایعات داغ رادور از  •
 دسترس کودکان قراردهید

 سوختگی

کاله  (قوانین ایمنی دوچرخه سواری •
 د را آموزش دهی...)ایمنی و

مطمئن شویدمحل بازی کودک ایمن  •
 است

باال وپایین رفتن از پله رابه کودک  •
 بیاموزید

در هیچ سن و سالی کودک را در روروک  • روی پنجره ها وپله ها حفاظ قراردهید •
 نگذارید

 روی پنجره ها وپله ها حفاظ قراردهید •

 سقوط

شناوقوانین ایمنی آب را به کودک  •
 آموزش دهید

ه ها حفاظ اطراف استخرهاوحوضچ •
 قراردهید 

اطراف استخرهاوحوضچه ها حفاظ  •
 قراردهید 

کیسه های پالستیکی یا بادکنکها را  •
 .دراختیار کودک قرار ندهید

اطراف استخرهاوحوض ها حفاظ  •
 قراردهید

  و خفگی غرق شدگی

مواد مسموم کننده را دور از دید و دسترس  •
 کودکتان قرار دهید

 

ــده را دور از د • ــموم کننـ ــواد مسـ ــد و مـ یـ
 دسترس کودکتان قرار دهید

 

ــد و   • ــده را دور از دیـ ــموم کننـ ــواد مسـ مـ
 دسترس کودکتان قرار دهید

 

درب کابینت وکمدتوسط کودک قابـل       •
 .باز کردن نباشد

 مـــواد مســـموم کننـــده را دور از دیـــد و  •
 دسترس کودکتان قرار دهید

 

 مسمومیت

 ازمراقبت ازکودک دریک محیط ایمن  •
 طمینان یابیددر پیش و پس از مدرسه ا

 چگونگی ارتباط با غریبه ها راآموزش دهید •
وریتها رابه کودک آموزش فشماره تلفن  •

 دهید  

از محل کودک خود درهمه زمان مطلع  •
 باشید

به کودک بیاموزید با افراد غریبه صحبت  •
 نکند

  کودکان راباحیوانات خانگی تنهانگذارید • کودکان راتنهارهانکنید •
حـــل زنـــدگی  ازنگهـــداری حیوانـــات درم •

 خودداری کنید 
 

 صدمات بدنی

 . بر ایمنی محیط های بازی تاکید کنید •
صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل  •

 برای کودکان درهنگام رانندگی است
 قوانین ایمنی  رفت  وآمد به مدرسه و   •

مهارت های ایمنی پیاده رو را به کودک 
 بیاموزید

ازصندلی مخصوص کودک  •
  کنیددراتوموبیل استفاده

 صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل  •
 برای کودکان درهنگام رانندگی است

ازصندلی مخصوص کودک  •
 دراتوموبیل استفاده کنید

صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل برای  •
 کودکان درهنگام رانندگی است

ازصندلی مخصوص کودک  •
 دراتوموبیل استفاده کنید

صندلی عقب اتوموبیل ایمن ترین محل  •
 برای کودکان درهنگام رانندگی است

 حوادث ترافیکی
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 رابطه متقابل کودک ووالدین  -مصاحبه و مشاوره با مادر
 ماهگی24-18  ماهگی18-15 ماهگی15 -12  ماهگی12-5/9  ماهگی9-7  ماهگی6-5/4  ماهگی4-3  ماهگی2تا 

 برقراری ارتباط عاطفی 1
ست باپوست تماس چشم به چشم وپو •

 داشته باشید
به تمام صداهای او بالبخند ویابغل  •

 کردن و یا حرکت سروبدن خود پاسخ دهید
درهنگام گریه اورابغل کنیدوبه حرکات  •

 وصدای او پاسخ مناسب بدهید

 پاسخ های اغراق آمیز
حاالت وحرکات دربرخورد باکودک  •

طوری باشد که به راحتی بفهمد که به 
 اوتوجه می کنید

 کودک رابه صورت اغراق کارهای •
 آمیزتقلیدکنید

 تشویق حرکات جدید
زیروبم کردن (واکنش های متنوعی •

نسبت به حرکت ورفتاراونشان ) صدا
 دهید

مهمان هارابه اومعرفی کنید تابه  •
 افرادغریبه عادت کند

 

 محبت جسمانی زیاد
درهرفرصتی کودک رالمس  •

 واونیز شمارالمس کند
صداهای اوراتقلیدکنیدسپس  •

ی جدید درآورید وصبرکنید صدا
 تاپاسخ دهد

نشان دادن برخوردهای اجتماعی
درورود به منزل بااوجداگانه سالم  •

واحوالپرسی کنید وهنگام خروج 
 اوراببوسیدوبرایش دست تکان دهید

 اوراباافراددیگرآشنا کنید وکمی تنها بگذارید •

 شرکت درفعالیت ها
اوراتاحدامکان درفعالیت ها  •

دیکترین مکان به شرکت دهیدودرنز
 جمع، بنشانید

اورابه ماندن بادیگران عادت  •
 دهید

 آموزش تشکرکردن را آغازکنید •

 تحسین به اظهارمحبت
محبت وتوجه اورانسبت به  •

 تحسین کنید)مثل خواهروبرادر(دیگران
اجازه دهید بعضی ازلباسهایش  •
 راخودش بپوشد) جوراب، کاله(

کارهای کوچک روزانه رابه او  •
 واگذارکنید

هرگزاززوراستفاده  •
 نکنیدورفتارخصمانه نداشته باشید

ایجادوسایل ارتباط ومشارکت
بازیهای گروهی بکنیدووسایل بازی رابین  •

 همه تقسیم کنید
هرگونه مشارکت وکارهای  •

او )دادن مقداری ازبستنی اش(سخاوتمندانه
 راتحسین کنید

تصمیم های اورابه سادگی وبدون نگرانی  •
ت کمک کرد کمکش بپذیریدوهروقت درخواس

 کنید
سعی کند بامنحرف کردن حواس اورابه  •

 .     طرق مختلف،ازمنفی کاری اوجلوگیری کنید

 تحریک حواس 2
باآرامش وباصدای باآهنگ ازهردو طرف  •

 صورت با کودک صحبت کنید
 الالیی بخوانید، زیاد بخندید •
اشیاءمختلف با رنگ های روشن  •

) Cm 20(ودرخشان رادر فاصله نزدیک
 .رتش به او نشان دهیدصو

 تحریک کنجکاوی
اشیای متناسب باسن وایمن  •

 دراختیاراوقراردهید
ازبازیهای جسمانی ساده مانند تکانهای  •

مالیم،خم کردن زانو ،کشیدن دست وغلغلک 
 .کف پاها استفاده کنید

تحریک حس 
 خودآگاهی

 مکرراورابه اسم صداکنید •
تصویر کودکتان رادرآینه به  •

 اونشان دهید

 ریک حس استقاللتح
باغذاهایی که باانگشت می توان  •

خورد اورابه غذاخوردن مستقل تشویق 
 کنید

بااسباب بازی های باصدا یاوسایل  •
 بی خطرآشپزخانه بازی کند

زیادبااوآب بازی کنیدبه اوظروفی  •
 .بدهید تاآنهاراپروخالی کند

 تحریک قوه تمرکزوتقلید
بادست کودک به اشیاءوقسمتهای مختلف بدن  •

 اشاره کنید،آنهارانام ببریدوتکرارکنید
کتابهای کودکانه باتصاویرخوش رنگ وبزرگ  •

 .انتخاب ویک قصه ساده وکوتاه درموردآن بگویید

 تحریک قوه تخیل
 داستانهای کوتاه برای او بخوانید •
کارهای خودراهمراه بانشان  •

 دادن، به او شرح دهید

 تحریک قوه حافظه
شویق یادگیری اورا ازطریق تکرارت •

 کنید
وقتی کاری انجام می دهید برخی  •

 عبارت کلیدی رابارها برای او تکرار کنید

 

 تحریک قوه ادراک وهوش
هنگامی که چیزی رابه کودکتان نشان می  •

شرح )سفتی،نرمی،رنگ،صدا(دهید خواص آن را
 دهید

داستانهای طوالنی تروپیچیده تربرایش  •
 بخوانید

ازاشیا، سه بعدی که برای قراردادن  •
کلهای مختلف درشکافهای مخصوص طراحی ش

می شودتهیه کنیدوکمک کنیددرمحل درست 
 .  خودقراردهد

 بازتاب چنگ زدن 3
 اجازه دهید انگشتان شما رابگیرد •
برای تشویق به شل کردن انگشتانش،یکی  •

 یکی آنهارابازکنید
اجازه دهید با اشیاء بازی ودماوجنس آنها رالمس  •
 کند

  اشیای متناسب
 دردستان کودک یک جغجغه •

 بگذاریدوچندبار آنرا تکان دهید
اشیاء متفاوتی را به اونشان دهید  •

 تادستش رابه طرف آن درازکند

 تمرین دادن وگرفتن
باگذاردن چیزی دردست اووبعد  •

بازکردن انگشتانش وپس گرفتن 
 آن،بااوبازی کنید

به اونشان دهیدچگونه اشیا،  •
 راازیک دست به دست دیگرش بدهد

 

 آوردن اشیاءبه صدادر
قاشق،تابه،قابلمه یا وسیله دیگری که  •

بتواند باآن صدای مختلفی راتولید کند،
 در اختیاراوبگذارید

 تمرین رهاکردن اشیاء
 اوراتشویق کنید یک توپ رابه طرف شمابغلطاند •
برای )قوطی، کاسه(مقدارزیادی چیزهای کوچک •

 اوفراهم کنیدتاداخل وخارج کردن اشیاءراتمرین کند

ین روی هم چیدن اشیاءتمر
اورابرای رویهم چیدن اشیاءتمرین  •

 دهید
یک مدادوکاغذ برای خط خطی  •

 کردن در    ا  اختیار وی بگذارید
کتاب بااوراق ضخیم به اوبدهیدوبه •

 اونشان دهیدچگونه آنهاراورق بزند
گاهی غذاهای نیمه مایع که به  •

قاشق می چسبد را بگذاریدتا به تنهایی 
 .بخورد

 رکات چرخشیتمرین ح
وسایل مختلفی همچون دستگیره،  •

شماره گیر زیپ،دکمه فشاری دراختیار او 
بگذاریدکه حرکات چرخاندن، 

پیچاندن،شماره گرفتن و لغزاندن را انجام 
 دهد

 

 تمرین لباس پوشیدن
اجازه دهیدکودکتان لباسهایش راتاآنجا که  •

 ممکن است خودش بپوشد ودرآورد
 با استفاده ازاسباب بازی که •

باهم جفت می شود )ساختمان سازی(قطعاتش
 برای تمرین او فراهم آورید

 

 تقویت عضالت پشت وگردن 4
 بار اوراطوری نگه دارید 3 تا 2روزی  •

دروضعیت (که صورتش رو به پایین باشد
 )دمر
درحالی که به پشت خوابیده است ،شی  •

رنگی رادرمیدان دیدش حرکت دهیدتابه 
 حرکت کردن سر خود تشویق شود

 تقویت عضالت تنه وپشت
به پشت بخوابانید وباگرفتن دست  •

 هااوراآرام به حالت نشسته  بلندکنید
طوری دریک طرف کودک قرارگیریدکه  •

اومجبورباشد برای یافتن شما،تنه خودرا 
 بچرخاند

 تمرین تحمل وزن بدن
کودک رابه آرامی ومکرر تکان  •

 دهید تا سرش راکامالًاستوارنگه دارد
 ش رابطرف شماوقتی دستهای •

 درازمی کند بلندش کنید

 آمادگی برای حرکت کردن
کمی دورترازکودک بنشنیدودستان  •

خود رابه طرف اوبازکنیدباصدازدن 
نامش ونشان دادن اشیاء موردعالقه 

 اش اوراتشویق به حرکت کنید
باقالب کردن دستهای اوبه اثاثیه  •

ثابت منزل         اورابه ایستادن تشویق
 کنید

 ی برای راه رفتنآمادگ
درحالت چهاردست و پا تشویق کنید که  •

 مسافتهای کوتاهی راطی کند
انگشتان خودرابه کودکتان بدهیدتا  •

 بتواندخودراباالبکشد
درحالی که فقط یک دست اوراگرفته ایدباشمابه  •

 تمرین قدم زدن بپردازد

آمادگی برای باالرفتن ازپله
سرپاایستادن رابه او تمرین  •

 بدهید
 محکمــی بــرای نشســتن صــندلی •

وپایین آمـدن ازآن بـه تنهـایی بـرای          
 اوفراهم آورید

تقویت عضالت باسن و زانو
 اوراوادارکنیدعقب عقب رفتن را •

 تمرین کند
 نشان دهید چگونه چمباتمه بزند •
باتوپ بازی آرام ،اورا به لگدزدن  •

 تمرین کند  

  

 تمرین تحمل وزن بدن
اجازه دهید کارهای مثل باال رفتن پله  •

 راهمراه شماانجام دهد…ها،شستن صورت و
انتظارنداشته باشیدبه راحتی دورکنجها  •

 بدود یاتوقف کند
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 روشهای صحیح مسواک زدن
  سال1-2  سال1زیر 

 را دور انگشت سبابه پیچیـده و        یک تکه گاز تمیز    
لثه بـاال و پـایین را بـه آهسـتگی تمیـز نماییـد یـا در                
صورت دسترسـی بـه مسـواک انگشـتی، آنـرا روی            
انگشت اشاره قرار دهیـد و بـه آرامـی و بـا حرکـات               

 .مالیم، دهان کودک را تمیز کنید
اینکار را دوبـار در روز بعـد از اولـین و آخـرین               

 دقیقـه   2کـه روی هـم رفتـه        وعده غذایی انجام دهید     
 .کشد بیشتر طول نمی

 ساله روش افقـی     1-2 برای مسواک کردن کودک      
 .بهترین روش است

در این روش، مسواک بطور افقـی بـر روی سـطح             
داخلی و خارجی و جونده دندانها گذارده شـده و بـا            

 .شود حرکت مالشی به جلو و عقب حرکت داده می

  سال به باال6  سال5-3
گیرد که هـر   ت سر کودک طوری قرار می   والد پش  

 .دو به یک جهت نگاه کنند
 .کودک سر خود را به بازوی چپ والد تکیه دهد 
مسواک به روش افقی روی همه سـطوح دنـدانی           

 .به حرکت درآید
نباید والد جلوی کودک قرار گیـرد، چـون سـر او        

 .ماند بدون حمایت می

 درجه نسبت به محـور طـولی        45مسواک با زاویه     
 .دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار داده شود

ابتدا با حرکت لرزشی و سپس با حرکت مچ دست           
موهای مسواک روی سـطح دنـدان بـه طـرف سـطح             

 .جونده چرخانده شود
 بار برای هر دندان باید      20 تا   15این حرکت حدود     

 .انجام شود
برای سطح داخلی دندانهای جلو، مسواک را باید به  

 بر روی سطح داخلی دنـدانهای جلـو    صورت عمودی 
قرار داد و با حرکت باال و پایین این سـطوح را تمیـز              

 .کرد
ــای     ــده، موه ــردن ســطوح جون ــرای مســواک ک  ب

مسواک را باید بر روی سطح جونـده قـرار داد و بـا              
فشار بر روی ایـن سـطح و بـا حرکـت جلـو و عقـب                 

 . مسواک سطح جونده را به خوبی تمیز کرد
 

 مشاوره با مادر در مورد بهداشت دهان و دندان
 زم جهت بیرون افتادن کامل دندان از دهاناقدامات ال 

توانند تاج دنـدان را   کامل از دهان بیرون بیفتد،  بهورز یا والدین می دائمی  اگر دندان    
در این حالـت  . نگه داشته و ریشه را زیر فشار مالیم آب یا آب جوشیده سرد شده بگیرند        

 .به هیچ وجه دندان نباید با پارچه یا دست پاک شود

 دنـدان در یـک محـیط مرطـوب مثـل سـرم شستشـوی نمکـی، شـیر، آب                     سپس باید  
بـه  ) در حداقل زمـان ممکـن     (جوشیده سرد شده، و یا زیر زبان فرد قرار گیرد و بالفاصله             

 .دندانپزشک ارجاع شود
 ، باشـد ودوره واکسیناسیون کامـل ن    در صورتیکه صدمه در محیطی آلوده اتفاق افتاده          

     .یمار تزریق شود، سپس ارجاع شودباید یک نوبت واکسن کزاز به ب
 

 
 

 توصیه های بهداشت دهان و دندان جهت آموزش والدین
در صورت استفاده از قطره آهن، برای جلوگیری از تغییر رنگ دندانها، قطره آهن را        

در عقب دهان کودک بچکانیـد و پـس از دادن قطـره ، بـه نـوزادان شـیرخوار شـیر و بـه                         
 .دکودکان بزرگتر آب بدهی

 . دقیقه می باشد4حداقل زمان برای مسواک زدن  

ــرای مســواک زدن   ــاردرروز2 (زمانهــای مناســب ب ــا صــبح: ) ب   ،)بعــد از صــبحانه( ه
 )قبل از خواب(شبها
شوند و تنها بـا اسـتفاده    سطوح بین دندانی به هیچ وجه با استفاده از مسواک تمیز نمی           

 سـالگی از نـخ دنـدان        6توان پس از سن      می. توان این سطوح را تمیز کرد       از نخ دندان می   
 .استفاده کرد

به صـورت دهانشـویه ، ژل ،قـرص         ( عالوه برمسواک و نخ دندان ، استفاده ازفلوراید        
وفیشور سیالنت از مهمترین  راههای پیشگیری از پوسیدگی می باشند، که بایستی بـا    ... )و

 .مشاوره دندانپزشک استفاده شود
 مناسب جهت رویش جوانه دندانهای دائمی می باشند         چون دندانهای شیری راهنمای    

و فضــای الزم بــرای دنــدانهای دائمــی را حفــظ مــی کننــد، از کشــیدن زود هنگــام آنهــا  
 .خودداری کنید
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 پیگیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رشدنامعلوم / ختالل رشدا
 روزکودک باالی یکسال30بعداز/  روزکودک زیریکسال  15   بعداز/ماه  2روزکودک زیر10    بعداز

 : کودک را ازنظر وضعیت وزن ارزیابی کنید    
  مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید،)روز وزن اضافه کرده باشد 10 گرم در200 بیش از ماه 2شیرخوار زیر (اگر کودک اختالل رشد ندارد 
وضعیت  تغذیه ای او را بررسی کنیداگر مشـکل تغذیـه ای وجـود نداردبـه،)روز وزن اضافه کرده باشد      10 گرم در  200 کمتر از   ماه   2شیرخوار زیر   (داگر کودک هنوز اختالل رشد دار      

 مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید 

 مشکالت تغذیه ای
 ) : ماه2کودک زیر( روز1و) ماه2کودک باالی( روز 5بعد از 

  :   وضعیت تغذیه ای ارزیابی کنیدکودک راازنظر     
 در مورد هر مشکل تغذیه ای  که دراولین مراقبت پی برده اید، سئوال کنید 
 .غذیه که جدیداً یا قبالً بروز کرده، مشاوره کنیددر مورد هر مشکل ت 
 اگردرمشاوره با مادر،تغییرتغذیه ای قابل مالحظه ای را مشاهده کرده اید، ازاو بخواهید که بهمراه کودکش مجدداً مراجعه نماید 

 رشدقدی نامعلوم / رشدقدی نامطلوب
 ماه کودک باالی دوسال6بعداز/  سال  2 ماه کودک زیر3    بعداز

 : کودک را ازنظر وضعیت قد ارزیابی کنید    
 اگر کودک رشدقدی طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید 
 اگر کودک رشدقدی طبیعی ندارداو را برای بررسی بیشتربه مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید  

 دورسر نامعلوم / دورسر نامطلوب
 ماه6ماه کودک باالی 1ازبعد/  ماه  6 هفته کودک زیر2    بعداز

 : کودک را ازنظر وضعیت دورسر ارزیابی کنید    
 اگر کودک دورسر طبیعی دارد، مادر را به ادامه توصیه ها تشویق کنید

 اگر کودک دورسر طبیعی ندارداو را برای بررسی بیشتربه مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید 
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 :ردی خفیفز
  : روز1            بعداز 

 یرخوارراازنظر نشانه های خطروزردی ارزیابی کنیدش
 .اگرهریک از نشانه های خطرراپیداکرده  یازردی به پایین ترازشکم گسترش پیداکرده است فورااورا به نزدیکترین مرکزدرمانی ارجاع دهید 
 .ی نکرده به مرکزبهداشتی درمانی ارجاع دهیداگرگسترش زردی فرقی نکرده است، بعداز یک روز دیگر مجدداُ ارزیابی کنیداگر برای باردوم فرق 
  روز ادامه پیدا کرد نزد شما مراجعه کند تابرای بررسی بیشتر به مرکزبهداشتی درمانی ارجاع داده شود14اگرگسترش زردی کمترشده است به مادر توصیه کنید اگرزردی بیش از 

 :  برفک
  روز 10بعداز 

  :    همچنین ازنظروضعیت تغذیه ای اورا ارزیابی کنیددهان کودک رابرای برفک نگاه کنیدو
 :اگر برفک بدتر شده یا اگر کودک در پستان گرفتن یا مکیدن سینه مشکل دارد 
داخـل دهـان شـیرخواربمالدواین عمـل        )برفـک (سین آغشته کندوروی لکه های سفید     سی سی محلول ویوله دوژان    1با  )ویایک گوش پاک کن را    (پنبه تمیزرابه سریک چوب کبریت پیچیده        

 . روز به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید10درصورت عدم بهبودی بعداز.یکبارتکرارکند   ساعت 6راهر
 داروبه نوک وهاله پستان مادرهم مالیده شود 
 . روزدیگردرمان را ادامه بدهید5رد برای مدت اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده وشیرخوار مشکل تغذیه ندا 
 .اگر برفک بهبودیافت، دیگردرمانی الزم نیست 
 . روزدرمان را ادامه بدهید5اگر برفک بهتر شده یا فرقی نکرده و مشکل تغذیه ندارد برای مدت  

 مشکالت تکاملی
 :  هفته 2بعد از 

  :   تکاملی ارزیابی کنیدوضعیت کودک راازنظر     
 وجودداردبرای ارزیابی بیشتربه مرکزبهداشتی درمانی ارجاع دهید) کلیدی یا غیرکلیدی (اگرهنوز مشکل تکاملی   
 وجودنداردمادرراتشویق کنید که برای مراقبتهای بعدی مراجعه نماید) کلیدی یا غیرکلیدی (اگرمشکل تکاملی   

 دهان ودندانمشکالت 
 :  هفته 5بعد از 

  :    ارزیابی کنیددهان ودندانوضعیت کودک راازنظر     
 .سواک زدن صحیح راآموخته اند، والدین رابه ادامه توصیه ها تشویق کنیدکودک ووالدین طریقه مگرا 
 .کودک ووالدین طریقه مسواک زدن صحیح رابه خوبی یادنگرفته اند، جهت آموزش کاملتر به مرکزبهداشتی درمانی ارجاع شوداگر 
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3-0 سال دختر - وزن براي سن 
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8-3 سال دختر - وزن براي سن 
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سال 2-8 پسر - قد براي سن 
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8-2سال دختر - قد براي سن 
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 ١٠ 

18-0 ماه دختر - دور سر براي سن
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