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کودک:                                      تاریخ امروز:    نام کودک:                                                 سن 

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  

به آنها دست پیدا کرده است را بررسی    نه ماهگیکه کودکتان تا انتهای    قادر به انجام آنها هستند. مراحل رشدی

پرینت بگیرید و  با خود داشته باشید و در هر ویزیتی که با پزشک کودکتان دارید   این موارد راکنید .  

کنید دهد صحبت  نمیتواند انجام  هنوز  بدست آورده یا  بیشتر .  در مورد مراحل رشدی که کودکتان  

 کودکان در این سن چه کار می کنند:

 هیجانی  /اجتماعی

  .ممکن است از غریبه ها بترسد 

  .ممکن است به بزرگساالن آشنا بیش از حد بچسبد 

   .اسباب بازی های مورد عالقه خودش را دارد 

 زبان/ ارتباطی

 "درک میکندرا   گفتن"نه  . 

   .صداهای متفاوت زیادی مانند "ماما" و "بابا" درمی آورد 

   .صداها و ژست های دیگران را تقلید می کند 

 

   .از انگشتان برای اشاره به اشیائ مختلف بهره می برد 
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 تفکر و حل مسئله(   ,ادراکی )یادگیری

  را در حین افتادنش نگاه می کند.   شئمسیر 

  .اید که می بیند شما مخفی اش کرده   بدنبال چیزهایی می گردد 

 

 "بازی می کند.  دالی " 

  .چیزهای مختلف را در دهانش قرار می دهد 

  .اشیائ را به آرامی از یک دست به دست دیگر می برد 

 

   .اشیائی مانند غله صبحانه را با انگشت سبابه و اشاره اش نگه می دارد 
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 رشد جسمی/ حرکتی  

 اش را حفظ می کند.    بدنی می ایستد و حالت 

   به تنهایی بنشیندمی تواند  . 

 .بدون تکیه گاه می نشیند 

  

 دستش را به چیزهای دیگر میزند تا بلند شود  . 

 

   حرکت میکند پا(روی دست وپا)الگوی چهار دست و 
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  .با وجود تکیه گاه وزنش را روی پاهایش نمی اندازد 

  .با وجود کمک نمی شنید 

 حرف نامفهوم نمی گوید-babble"بابا" و "دادا"(.   ,)مثال "ماما" 

   .هیچ بازی نوبتی انجام نمی دهد 

   .به نام خودش واکنش نشان نمی دهد 

  .به نظر نمی رسد افراد آشنا را بشناسد 

   .به جایی که اشاره می کنید نگاه نمی کند 

  را از یک دست به دست دیگر نمی برد.  اسباب بازی یا وسایل 

از عالئم  �� مشاهده تاخیر رشد  اگر هریک  سن را   یاکردید به پزشک کودکتان بگویید ودر این 

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

صحبت کنید. از جمله این خدمات می توان به برنامه مداخله اولیه عمومی اشاره کرد. برای اطالعات 

سایت   به  شماره  کنید  مراجعه    https://childrenrehab.irبیشتر  با  تماس یا 

 نال تراپیست: محمد مهدی خاتمی(())اکوپیش.بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

ماهه تان می توانید    9آواز بخوانید و بازی کنید . در ادامه فعالیت هایی آمده است که امروز با نوزاد 

 از آنها لذت ببرید: 

 تان می توانید انجام بدهید.    ماهه  9چه کارهایی برای نوزاد

کنید کارهایی انجام بدهید که نوزادتان را  به شیوه واکنش وی به موقعیت ها و افراد جدید توجه کنید . سعی 

 خوشحال و در وی حس آرامش ایجاد کند.  

,وقتی که بیشتر به اطراف حرکت کرد که شما در نزدیکی وی حضور دارید.  او بفهمد نزدیکش باقی بمانید تا     

مول را انجام بدهید. حاال این کارها اهمیت خاصی پیدا کرده اند.  همچنان کارهای مستمر و مع  

نوبت و    با گفتن "نوبت من است  , " بازی های مختلف را انجام بدهید. اسم کودک    

,چیزی که نوزادتان به آن نگاه می کند را توصیف کنید  مثال "توپ گرد قرمز".     

کند صحبت کنید .   در مورد آنچه نوزادتان می خواهد و به آن اشاره می  

 صداها و واژه های نوزادتان را تقلید کنید .  

,از وی رفتارهایی را طلب کنید  که می خواهید. به طور مثال نشو" بگویید بلند-نه ایستبه جای گفتن "   

" زمان نشستن است".    

,  ت زدنعقب غل-به کودکان "علت و معلول " را با جلو   حرکت دادن ماشین و کامیون اسباب بازی به جلو  

و یا بیرون آوردن آن بلوک ها آموزش بدهید.  کامیون  عقب و قراردادن بلوک هایی در داخل کانتینر  

کنید .   "بازی دنبال  "یا "دالی بازیبا کودکان "  

با نوزادتان مطالب آموزنده بخوانید و با او صحبت کنید .    

کردن و جابجا شدن در مکانی ایمن برای وی فراهم کنید .    فضای زیادی برای حرکت  

نوزادتان را نزدیک به چیزهایی قرار بدهید که می تواند به راحتی آنها را بر دارد.    
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 :ینو مترجم  نویسنده

 دکتر مهدی علیزاده

 علوم واعصاب شناختی(  دکتری تخصصی-)کاردرمانگر

 محمد مهدی خاتمی کاردرمانگر()اپیستراکوپیشنال ت
 


