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 پاسخ سوال
سن طالیی غربالگری اختالل طیف اتیسم  .1

 چیست؟

 سال ۵تا  ۲

سال  ۵تا  ۲ضرورت غربالگری کودکان در سن  .2

 چیست؟

تشخیص به هنگام و انجام اقدامات توانبخشی به هنگام 

 برای کودک 

سال در  ۵تا  ۲والدین برای غربالگری کودکان  .3

مورد اختالل اتیسم چه اقدامی می توانند انجام 

 دهند؟

از سه طریق مسیر امکان غربالگری توسط خانواده ها وجود 

 دارد:

 behzisti .irرود به سایت سازمان بهزیستی به آدرس: .و۱

و مراجعه به قسمت غربالگری و تشخیص اختالل طیف 

 سوالی غربالگری ۱۱و تکمیل پرسشنامه اتیسم 

و تکمیل  autism. Behzisti. Net. ورود به سایت ۲

سوالی غربالگری و پیگیری پیام هایی که پس  ۱۱پرسشنامه 

سایت مذکور جهت کودک خود  از تکمیل پرسشنامه در

 مالحظه می نمایند.

.مراجعه به پایگاه های غربالگری و تشخیص اختالل طیف ۳

که در سایت سازمان بهزیستی معرفی شده است و اتیسم 

 انجام آزمون عربالگری توسط کارشناس آن پایگاه



در صورتی که والدین متوجه تشخیص قطعی  .4

اولین کاری اختالل اتیسم در کودک خود شدند، 

 که باید انجام دهند چیست؟

آرامش خود را حفظ کرده و اختالل مورد تشخیص در مورد 

کودک خود را انکار ننمایند و به دنبال رد تشخیص به مراکز 

 متعدد مراجعه نکنند.

در صورت تشخیص اختالل طیف اتیسم جهت یک  .5

 کودک، چه اقداماتی ضروری است؟

ری و تشخیص اتیسم سازمان مراجعه به پایگاه های غربالگ

 بهزیستی و دریافت خدمات آموزشی و توانبخشی

نفش خانواده در توانبخشی کودک دارای اختالل  .6

 طیف اتیسم چیست؟

همراهی و هماهنگی با تیم تخصصی توانبخشی مرکز روزانه 

آموزشی و توانبخشی اختالل طیف اتیسم و انجام تمرینات 

 در منزل و اقدامات ارایه شده توسط ایشان

رای این اختالل تا کنون در هیچ جای دنیا درمان قطعی ب آیا اختالل طیف اتیسم درمان کامل دارد؟ .7

 آموزشی و توانبخشی معرفی نشده است ولیکن با مداخالت

بموقع توسط متخصصان و با همراهی خانواده،  بهبودی 

 حاصل می شود.

 

 


