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FAIL 

انتخاب نوع ارجاع بر اساس  شرح حال، 

  5معاینه، نتایج تست ها 
 

 

 

مشاوره با هر یک از فوق تخصص  

های کودکان، روانپزشک کودک، 

خدمات توانبخشی، کار درمان گر، 

   6گفتار درمان گر، روانشناس و ... 

مراقبت های روتین 

  1 کودک سالم

انتخاب ابزار 

گر تکامل  غربال

2   

  3 انتخاب تست

 

Red flag 

 انجام تست

ASQ 

 

 

 

مراقبت های روتین کودکان بر طبق بسته خدمت  -1

سالمت کودکان در گروه های سنی مختلف در مراکز 

بهداشتی انجام می شود، یکی از این مراقبت ها برای 

 تکامل کودکان است. 

انتخاب ابزار غربالگر تکامل: به صورت روتین  -2

ماهگی  48و  18، 9، 2کودکان در گروه های سنی 

از نظر تکامل غربال می شوند و   RED FLAGبا 

ماهگی با  60و  36، 12، 6در  گروه های سنی 

و در صورتی که در هر گروه  ASQتست غربالگر 

کودک   RED FLAGسنی پس از انجام تست  

 ASQاع بود باید برای کودک تست نیازمند ارج

 انجام شود. 

را بررسی  ASQپزشک تیم سالمت نتیجه تست  -3

می کند و بر طبق آن کودک را برای انجام تست 

MCHAT  وBAYLEY  یا BAYLEY  ارجاع می

 دهد. 

پزشک معین تکامل، پزشک متخصص کودکان  -4

دوره دیده است که نتایج تست های انجام شده 

برای کودک را بررسی کرده و در صورت نیاز تست 

های تکمیلی برای او درخواست می کند، در 

 MCHATصورتی  که  بر اساس نتایج تست 

کودک نیازمند بررسی بیشتر از نظر اتیسم باشد 

  ADIRت تشخیصی  کودک را برای انجام تس

 ارجاع می دهد. 

آزمایشات و تست های تشخیصی پس از انجام همه  -5

بر اساس نتایج شرح حال، معاینه، نتایج الزم، 

تستهای تکاملی پزشک معین برای مشاوره با هر 

یک از فوق تخصص های کودکان، ارجاع به خدمات 

رمان گر، کار درمان گر، توانبخشی، گفتار د

کودک تصمیم  بر حسب نیاز  .... روانشناس و 

روانپزشک  گیری می کند. تشخیص نهایی اتیسم با

 کودکان می باشد.

پزشک با ارجاع برای دریافت خدمات توانبخشی  -6

معین تکامل می باشد و کودک پس از دریافت 

مراحل درمانی مجددا به پزشک معین مراجعه می 

کند و مدیریت کلیه خدمات مورد نیاز کودک با 

ن می باشد. سایر مراقبت های کودک پزشک معی

مطابق بسته خدمت سالمت کودکان انجام خواهد 

 .شد

 

 فلوچارت برنامه جامع مداخالت تکاملی کودکان

پزشک معین 

4تکامل   

مشاوره با مادر برای 

 ارتقای تکامل کودک 

مشاوره با مادر برای 

 ارتقای تکامل کودک 

مشاوره با مادر برای 

 ارتقای تکامل کودک 


