چک لیست تشخیص زودرس تاخیر تکاملی کودکان
والذین گرامی:
زطخیع صٍدسس اخسالالذ زکاهلی اص اّویر ٍیژُ ای تشخَسداس اسر ،صیشا هذاخالذ دسهاًی تِ ٌّگام هی زَاًٌذ اص خیطشفر تسیاسی
اص اخسالالذ زکاهلی خلَگیشی ًوَدُ ٍ تسیاسی سا ًیض دسهاى ًوایٌذ .زکاهل کَدک ضوا دس اتعاد حشکسی؛ گفساسی ٍ اسزثاعی؛
اخسواعی؛ ٍ رٌّی غَسذ هی گیشد .تعذ حشکسی خَد ضاهل حشکاذ دسضر(حشکاذ زٌِ ٍ لگي ٍحشکاذ هفاغل تضسگ تذى هاًٌذ
ضاًِ ،آسًح ،ساى ٍ صاًَ) ٍ حشکاذ ظشیف(هاًٌذ حشکاذ عضالذ ظشیف دسسْا) هی تاضذ .خذٍل صیش عالئن خغش زاخیش زکاهلی سا تا
زَخِ تِ سي کَدک 306-لیسر ًوَدُ اسر .دس غَسذ ٍخَد ّش یک اص ایي عالئن تْسش اسر تا خضضک خَد هطَسذ فشهاییذ.
سن کودک

حیطه تکاملی

عالمت خطر وجود مشکل احتمالی

سه ماهگی

حرکات درشت

ّشگًَِ اخسالفی تیي سور ساسر ٍ چح تذى اص ًظش قذسذ ،حشکر یا زَى(ضلی
یا سفسی) عضلِ
ٍقسی اص حالر خَاتیذُ تِ ًطسسِ دس هی آٍسین سش تِ عقة هی افسذ

حرکات ظریف

اضیا سا تا چطن دًثال ًوی کٌذ
هطر کشدى هذاٍم دسسْا ( ضیئ سا سّا ًوی کٌذ)

گفتار و ارتباط

عذم زَلیذ غذاّای هخسلف
عذم ٍاکٌص تِ غذاّا

اجتماعی

هادس یا هشاقثیي خَد سا تِ سایشیي زشخیح ًوی دّذ
تِ چطواى دیگشاى هسسقین ًگاُ ًوی کٌذ

شش ماهگی

ذهنی

تِ سایشیي عالقِ ای ًذاسد .عَاعف صیادی اص خَد تشٍص ًوی دّذ.

حرکات درشت

ٌّگاهی کِ سٍی ضکن قشاس داسد سش ٍ ضاًِ ّاسا ًوی زَاًذ تاال تیاٍسد
ًوی زَاًذ غلر تضًذ
دس حالر ًطسسِ کِ قشاس هی دّین قَص هی کٌذ
ّشگًَِ اخسالفی تیي سور ساسر ٍچح تذى (اص ًظش قذسذ ،حشکر یا زَى(ضلی
یا سفسی) عضلِ

حرکات ظریف

زفاٍذ ٍاضح دس اسسفادُ اص دسر ساسر ٍچح
هطر کشدى هذاٍم دسسْا ( ضیئ سا سّا ًوی کٌذ)

گفتار و ارتباط

عذم زَلیذ غذاّای تغَس ٍاضح هسفاٍذ
اص غذای خَد تِ عَس هحذٍد تشای تشقشاس اسزثاط اسسفادُ هی کٌذ(عذم
خاسخذّی ،عذم خٌذُ)
تِ غذاّای اعشاف عالقِ ای ًذاسد ٍ سش ٍ چطن ّا سا تِ عشف غذا تش ًوی
گشداًذ
ٍقسی غذایی سا هی ضٌَد زغییشی دس سفساسش ایداد ًوی ضَد

اجتماعی

هادس یا هشاقثیي خَد سا تِ سایشیي زشخیح ًوی دّذ
تِ چطواى دیگشاى هسسقین ًگاُ ًوی کٌذ
دس ٍاکٌص تِ دیگشاى اص لثخٌذ یا خٌذُ اسسفادُ ًوی کٌذ
عذم ٍاکٌص یا ٍاکٌص تیص اص حذ تِ لوس ضذى

ذهنی

عذم عالقِ تِ ضیئ ای کِ دس دسرش قشاس داسد
عذم عالقِ تِ دیگشاى

نه ماهگی

حرکات درشت

تِ زٌْایی ًوی ًطیٌذ
سیٌِ خیض ًوی سٍد
تِ حالر ایسسادُ کِ ًگِ داضسِ هی ضَد ٍصًص سا سٍی خاّایص ًگِ ًوی داسد
ّشگًَِ اخسالفی تیي سور ساسر ٍچح تذى (اص ًظش قذسذ ،حشکر یا زَى(ضلی
یا سفسی) عضلِ

حرکات ظریف

عذم اسسفادُ اص اًگطر اضاسُ تِ زٌْایی تشای فطاس دادى یا اضاسُ کشدى

گفتار و ارتباط

غذاّای هخسلفی کِ زَلیذ هیکٌذ زفاٍذ صیادی تا ّن ًذاسًذ
هحذٍدیر یا عذم غاى ٍغَى کشدى
غذاّا سا زقلیذ ًوی کٌذ
تِ ًظش هیشسذ ًام خَد سا ًوی داًذ

اجتماعی

تا فشد غشیثِ ٍ آضٌا یکساى سفساس هی کٌذ
عالقِ ای تشای تاصی تا دیگشاى ًذاسد (یا زشک هی کٌذ)
زشخیح هی دّذ تِ زٌْایی تاصی کٌذ

دوازده ماهگی

ذهنی

دس خاسخ تِ فشد غشیثِ یا آضٌا زفاٍزی قائل ًوی ضَد

حرکات درشت

تا کوک ًوی ایسسذ
چْاسدسر ٍ خا یا سٍی تاسي ًوی سٍد
ّشگًَِ اخسالفی تیي سور ساسر ٍچح تذى (اص ًظش قذسذ ،حشکر یا زَى(ضلی
یا سفسی) عضلِ

حرکات ظریف

عذم اسسفادُ اص اًگطر اضاسُ تشای اضاسُ کشدى یا تشای تشداضسي اضیا ّوشاُ
ضسر

گفتار و ارتباط

عذم تیاى زک کلواذ هثل هاها
عذم تیاى عثاساذ غاى ٍ غَى کِ آٌّگی ضثیِ صتاى عثیعی داسًذ
عذم عالقِ تِ غحثر ٍ تشقشاسی اسزثاط
عذم زطخیع کلواذ خاظ هثال زَج

اجتماعی

عذم زطخیع غشیثِ ّا
زشخیح هی دّذ تِ زٌْایی تاصی کٌذ
عذم آگاّی اص ایٌکِ اص لحاػ اخسواعی چِ کاسی تایذ اًدام دّذ (هثل تای تای

کشدى)

هجده ماهگی

ذهنی

اضیایی سا کِ اص هعشض دیذش خاسج هی ضًَذ فشاهَش هی کٌذ ٍ یا عالقِ خَد
سا تِ آًْا اص دسر هی دّذ

حرکات درشت

عذم ساُ سفسي یا ایسسادى تِ زٌْایی
دس ساُ سفسي تی ثثاذ یا ًا ّواٌّگ اسر
عذم زَاًایی ضَذ کشدى

حرکات ظریف

ًوی زَاًذ هکعثْا سا سٍی ّن تچیٌذ
ًوی زَاًذ اص هذاد اسسفادُ کٌذ

گفتار و ارتباط

کلواذ سا ٍاضح تیاى ًوی کٌذ
غذاّای کَزاُ سا تیاى ًوی کٌذ(هثل م ،ب ،د)
تشای تشقشاسی اسزثاط تا دیگشاى سعی ًوی کٌذ کِ اص گفساس خَد اسسفادُ کٌذ
ًوی زَاًذ سَاالذ ٍ دسسَساذ سادُ ٍ کَزاّی هثل "زَج کداسر" سا تفْوذ
ًاهص سا ًوی داًذ

اجتماعی

زشخیح هی دّذ تِ خای ضشکر دس تاصیْای خوعی تِ زٌْایی تاصی کٌذ
عذم عالقِ تِ یادگشفسي غزا خَسدى زَسظ خَدش
عذم عالقِ تِ کساب
عذم عالقِ تِ قسوسْای هخسلف تذ ى ،لثاس ّا ٍاضیا
عذم عالقِ تِ کوک دس لثاس خَضیذى

ذهنی

اضیای خاسج اص دیذش سا خسسدَ ًوی کٌذ
تِ خای تاصی دسسر تا اضیا ،آًْاسا هی کَتذ یا هی اًذاصد
ًوی داًذ تا خَسچیي یا خاصل ّا چگًَِ تاصی کٌذ

دوسالگی

حرکات درشت

ًوی زَاًذ تذٍد
ًوی زَاًذ خشزاب کٌذ (تِ زدشتِ تسسگی داسد)
ًوی زَاًذ اص خلِ اسسفادُ کٌذ
ًوی زَاًذ تدشد
خَب ساُ ًوی سٍد :هی افسذ ،ضل اسر

حرکات ظریف

دس چیذى هکعثْا سٍی ّن کٌذ اسر
ًوی زَاًذ کطیذى خظ عوَدی سا کدی کٌذ
عالقِ ای تِ اسسفادُ اصهذاد ًذاسد ،خظ خغی ًوی کٌذ

گفتار و ارتباط

گٌدیٌِ لغاذ هحذٍد (کوسش اص  10کلوِ) اسر
تشای ساخسي خوالذ کلواذ سا زشکیة ًوی کٌذ
اکثش چیضّایی سا کِ تیاى هی کٌذ ،هفَْم ًیسر
تا خوالذ کَزاُ گیح هیطَد
تیص اص 10زا 20کلوِ سا دسک ًوی کٌذ

عالقِ ای تِ کساب ٍ داسساى ًذاسد
اجتماعی

تِ هْاسزْای فشدی هثل خَضیذى ٍ دس آٍسدى لثاس عالقِ ای ًذاسد
دس اًدام کاسّای اخسواعی یا هٌضل کوک ًوی کٌذ
عالقِ ای تِ یادگیشی غزاخَسدى زَسظ خَدش ًذاسد
تاصی ًوادیي یا زخیلی اًدام ًوی دّذ(هثل هاضیي تاصی تا هکعة تعٌَاى
هاضیي) ،فقظ کطیذى ،ضشتِ صدى ٍاًذاخسي اضیا یا اسثاب تاصی سا اًدام هی دّذ

دسکی اص ایٌکِ آًْا چِ کساًی ّسسٌذ ًذاسًذ
ذهنی

عذم هَفقیر یا عذم ٍخَد خطسکاس دس زکویل خاصلْای سادُ (  3-1زکِ ای)
اًدام تاصی ّایی کِ تیطسش فیضیکی ٍ زکشاسی ٍ کوسش ًوادیي ٍ ًوایطی اسر
عیف هحذٍد عالیق ٍ فعالیسْا دس تاصیْا

سه سالگی

حرکات درشت

عذم زعادل؛ ًوی زَاًذ سٍی یک خا تایسسذ
ضعف ،کیفیر خاییي حشکاذ (کٌذی ٍ افسادًْای هکشس)

حرکات ظریف

ًازَاًی دس کدی کشدى(کطیذى) خغَط ،ضشتذس یا دایشُ
ًازَاًی دس اسسفادُ اص قیچی ( تِ زدشتِ کَدک ًیض تسسگی داسد)
ًازَاًی دس اسسفادُ اصکاسد ٍ چٌگال
ًازَاًی دس تاص کشدى دگوِ تسسِ

گفتار و ارتباط

زکشاس هذاٍم غحثر دیگشاى ،هثال زکشاس هذاٍم قسوسی اص دیالَگ فیلوْا
اکثش غحثرّایش ًاهفَْم اسر
گٌدیٌِ لغاذ ٍ گشاهش هحذٍد اسر
هحذٍدیر صتاى اص ًظش هحسَی ،عالیق ٍزغییشاذ
عذم خیشٍی اص دسسَساذ  3-2هشحلِ ای
ٌَّص تایذ تا صتاى سادُ کَدکاى تا آًْا غحثر کشد

اجتماعی

عذم عالقِ تِ یادگیشی لثاس خَضیذى زَسظ خَدش
عذم آگاّی یا عذم ٍاکٌص تِ ًام خَد
عذم عالقِ تِ یادگیشی غزا خَسدى زَسظ خَدش
ًازَاًی دس تیاى خٌسیر خَد
عذم عالقِ تِ تاصیْای زعاهلی تا سایش کَدکاى
عذم آگاّی اص احساساذ خَد هثل غن ٍ ضادی
عالقِ ای تِ کوک دس اًدام کاسّای اخسواعی یا هٌضل ًذاسد

تاصیْایص تیطسش هکاًیکی ٍ زکشاسی ٍ یکٌَاخر اسر زا زخیلی یا تا هحسَای
اًساًی
ذهنی

دس تاصیْایص زخیل کوی داسد
تا هذاد فقظ خظ خغی هی کٌذ
تِ خض ضوشدى زقلیذی ،دسک دیگشی اص اعذاد ًذاسد
اسسفادُ اص خَل سا تلذ ًیسر (گشچِ تِ زدشتِ اش تسسگی داسد)

