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 ام کودک:                                                 سن کودک:                                      تاریخ امروز: ن

عمل کردن و حرکت کردن کودک شما نشانه های مهمی در مورد  ,صحبت کردن ,یاد گرفتن ,شیوه بازی کردن

شیوه رشد کودکتان ارائه می کنند. مراحل رشدی  نشانگر چیزهایی هستند که کودکان با رسیدن به سن خاصی 

اش به آنها دست پیدا کرده است را ماهگی  18که کودکتان تا قادر به انجام آنها هستند. مراحل رشدی

پرینت بگیرید و  با خود داشته باشید و در هر ویزیتی که با  موارد را اینبررسی کنید . 

پزشک کودکتان دارید در مورد مراحل رشدی که کودکتان  بدست آورده یا هنوز نمیتواند 

 . اشته باشیددو این که بعدا انتظار چه چیزی را باید  انجام دهد صحبت کنید

 بیشتر کودکان در این سن چه کار می کنند:

 اجتماعی/هیجانی رشد 

  .تمایل به دادن اشیائ به دیگران تا آنها هم شریک بازی شوند 

 

 

 

 

 

  .ممکن است سروصدای زیادی راه بیندازد 

  .ممکن است از غریبه ها بترسد 

 



 

 

 
2 

  نشان می دهد. مهربانی نسبت به افراد آشنا از خود 

 

 

 

 

  .کارهای وانمودی ساده انجام می دهد مانند غذا دادن به عروسک 

 .ممکن است در موقعیت های جدید خودش را به مراقبان بچسباند 

  

 

 

 

  .برای نشان دادن چیزی جالب به دیگران به سمت آن اشاره می کند 

 

 

 

 

 

  .به تنهایی فضا را می گردد ولی باید والدین در نزدیکی اش باشند 
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 زبان/ ارتباطی

 کلمه حرف میزندند چ . 

 "می گوید و همزمان سرش را تکان می دهد.  "نه 

  .برای نشان دادن چیزی که می خواهد به سمت آن اشاره می کند 

 

 حل مسئله(  ,تفکر ,ادراکی )یادگیری

 شق مسواک و قا ,می داند که چیزهای معمولی برای چه کاربردی ساخته شده اند مثال تلفن 

 

  .برای جلب توجه دیگران اشاره می کند 

 

 

 ی دهد. عالقه به عروسک یا اسباب بازی حیوانات را با وانمود کردن به تغذیه آنها نشان م 
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 (مورد 2تا  1حداقل )بدن اشاره می کند.  از به بخش های 

  .به تنهایی کاغذ را خط خطی می کند 

 

  بنشین"ویید گوقتی که می  ,انجام بدهد مثالمرحله ای بدون ژست را  1می تواند دستورهای شفاهی" 

  میتواند انجام دهد

 رشد حرکتی/ جسمی 

  می کند.  راه میرودبه تنهایی 

  .ممکن است از پله ها باال برود و بدود 

 اسباب بازی را با خود راه میبرد در حین قدم برداشتن . 

  میتواند به در آوردن لباس خود کمک می کند. . 

 

  نوشیدنی می نوشد. یوان لاز 

 

 

  .با قاشق غذا می خورد 
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  .اشاره نمی کند تا چیزی را به دیگران نشان بدهد 

  .نمی تواند قدم بردارد 

  .نمی داند چیزهای آشنا از نظرخودش برای چه کاری هستند 

  .از دیگران تقلید نمی کند 

  .واژه های جدید یاد نمی گیرد 

  واژه را فرا نگرفته است.  6حداقل 

  .وقتی که مراقبت می رود یا برمیگردد متوجه رفت و آمدش نمی شود 

  .مهارت هایی را که زمانی داشته از دست می دهد 

پزشک کودکتان بگویید در این سن را مشاهده کردید به تاخیر رشد اگر هریک از عالئم ��

در ناحیه سکونتتان  کاردرمانی کودکان خدماتاطرافتان که با یا شخصی از جامعه  یاو

آشنایی دارد صحبت کنید. از جمله این خدمات می توان به برنامه مداخله اولیه عمومی اشاره 

 کنید مراجعه  ttps://childrenrehab.irhکرد. برای اطالعات بیشتر به سایت 

 ))اکوپیشنال تراپیست: محمد مهدی خاتمی((.تماس بگیرید09125113492یا با شماره 

آکادمی پزشکان کودک آمریکا توصیه می کند که کودکان از نظر رشد کلی 

 ماهگی بررسی شوند.  18و اتیسم در ویزیت 

 کودکتان سوال بپرسید ی وضعیت رشداز پزشک کودکتان در مورد غربالگر

 

 اگر کودکتان موارد زیر را دارد حتما به پزشک یا روانپزشک مراجعه کنید.

 

https://childrenrehab.ir/
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آواز بخوانید و بازی کنید . در ادامه  ,شما می توانید به نوزادتان در زمینه رشد و یادگیری کمک کنید . هر روز با همدیگر صحبت کنید 

 ماهه تان می توانید از آنها لذت ببرید:  18 فعالیت هایی آمده است که امروز با نوزاد

 ماهه تان می توانید انجام بدهید.  18چه کارهایی برای نوزاد 

  .ارائه یک محیط امن و پر از محبت 

 تشویق کنید )تنها از زمان های توقف فعالیت کوتاه بهره ببرید(. ,رفتارهای خوب را بیش از تنبیه رفتارهای بد 

  :تو خوشحالی وقتی که ما این کتاب را می خوانیم"عواطف وی را توصیف کنید . مثال بگویید" . 

   . بازی وانمودی را تشویق و تقویت کنید 

 ه کودک دیگر را وی را تشویق کنید ک ,همدردی را در کودکتان تقویت کنید . به طور مثال وقتی که کودکتان کودک دیگری را می بیند که غمگین است

 بغل کند. 

  . کتاب بخوانید و در مورد تصاویر با استفاده از واژه های ساده صحبت کنید 

  . از واژه های مورد استفاده کودک تقلید کنید 

  .از واژه هایی استفاده کنید  که عواطف و احساسات را توصیف می کنند 

  .از عبارات ساده و مشخص بهره ببرید 

  .سواالت ساده بپرسید 

 

  . چیزهایی را زیر تخت و بالشت پنهان کنید  و وی را تشویق به یافتن آنها کنید 

 را به کودک می آموزند.  "حل مسئله"و  "علت و معلول"ل و اسباب بازی هایی بازی کنید  که زپا ,توپ ,با بلوک 

  .تصاویر داخل کتاب ها و اجزای بدن را نام ببرید 

 تلفن و عروسک.  ,ار بدهید که باعث تقویت بازی وانمودی در وی می شوند. مثال اسباب بازیاسباب بازی هایی در اختیار کودک قر 

  .محیط های ایمنی برای کودکتان ایجاد کنید  تا وی بتواند قدم بردارد و به اطراف حرکت کند 

  .اسباب بازی هایی در اختیارش قرار بدهید که وی بتواند به راحتی آنها را به عقب و جلو ببرد 

 ند. تاو بغل ,توپ هایی در اختیارش قرار بدهید که وی بتواند به آنها ضربه بزند 

  .وی را تشویق کنید که از فنجان خودش بنوشد و از قاشق خودش استفاده کند بدون توجه به این که چقدر بی نظمی ایجاد می شود 

  .حباب صابونی درست کنید  و اجازه بدهید کودکتان آن را بترکاند 
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 خاتمیاپیست: محمد مهدی راکوپیشنال ت:و مترجم نویسنده

 اعصاب شناختی( با تشکر از دکتر مهدی علیزاده)دکتری علوم و

 


