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مقدمه 

ش���ما اولین آموزگار فرزند تان هس���تید، پ���س باید نیازهای او در هر مرحله از زندگ���ی را بدانید تا بتوانید او 
که بدنی نیرومند داش���ته باش���د، حواس پنجگانه او تقویت ش���ود، غریزه اش  گونه  ای پرورش دهید  را به 
کودک خود را برای  کند. در س���نین مختلف الزم اس���ت  به درس���تی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا 
مراقبت و مش���اوره به خانه بهداش���ت/ پایگاه س���المت/ مرکز خدمات جامع س���المت محل زندگی خود 
کنید. بهورزان/ مراقبین  کودک را دریافت  ببرید تا اقدامات و توصیه های الزم برای ارتقای رشد و تکامل 
س���المت و پزش���کان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت 
گاهی  کودک 18 ماهه ارائه شده است تا با آ کلیدی برای مراقبت از  قرار می دهند. در این مجموعه نکات 
کارآمد، نیک  کودکتان و انجام اقدامات الزم، در آینده جوانی نیرومند، چابک،  از چگونگی رشد و تکامل 
نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که الزم است کودک شما 

کند: در این سن دریافت 
پایش رشد                       	 ارزیابی تغذیه	 
کودک 	  ارزیابی تکامل                       	 راهنمایی هایی برای تغذیه 
راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل کودک              	 راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث 	 
 	MMR ،کی گانه، فلج اطفال خورا کسن های سه  مکمل  آهن و ویتامین آ+د                     	 وا

کودک رشد و تکامل 
کودک شما در این سن: 

می تواند راه برود. 	 
کند. 	  برای نشان دادن اشیا به دیگران به آن ها اشاره 
کاربردی دارند. 	  می داند اشیا معمول اطرافش )مثل قاشق، تلفن( چه 



کند.	 4 کارهای دیگران را تقلید  می تواند 
کلمه های جدید را یاد می گیرد. 	 
کلمه بگوید. 	  می تواند حداقل 6 
وقتی مادر یا مراقبش او را ترک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه می کند و اهمیت می دهد. 	 
کودک شما هر یک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ 18ماهگی را 	  که  در صورتی 

از سایت وزارت بهداشت/ سایت دانشگاه/ مرکز بهداشتی درمانی/ خانه بهداشت دریافت نمایید. 
پس از تکمیل برای بررسی به بهورز/ مراقب سالمت/ پزشک تحویل دهید.

که به تکامل فرزندتان کمک می کند: نکاتی 
کرده و پاسخ مناسب بدهید.	  کنید اشارات او را درک  کنید،  سعی  کودکتان تماس چشمی برقرار  با 
کنید او را بخندانید.	  سعی 
که 	  گیره های لباس بدهید  کودک بدهید تا روی هم بچیند و  چیزهایی مانند ظروف آش���پزخانه به 

داخل ظرف بیندازد و در بیاورد. 
کردن جواب بدهید. 	  کودک برای صحبت  سواالت ساده از او بپرسید، به تالش های 
کنید. 	  اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان بدهید و در باره آن ها با او صحبت 
کاری را به خوبی انجام داده، 	  کنید. وقتی  کودکتان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین  تالش 

به او بگویید. 
گوید، می فهمد. در مورد مس���ائل روزمره با 	  که می  کلماتی  کلمات بیش���تری به نس���بت  کودک ش���ما 

ح دهید. به عنوان مثال وقتی  گفته های او را به تفصیل ش���ر کنید. برای پیش���رفت زبان  او صحبت 
کتاب بخوانی؟ کتاب. به او بگویید: می خواهی  کودک می گوید: 
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کنید و در مورد 	  کودک تان نام می برد اش���اره  که  کتاب  کتاب بخوانید، به تصویری در  هر روز برای او 

کنید. کلمات ساده برای توضیح دادن استفاده  کتاب ها برایش توضیح دهید. از  عکس های 
کتاب هایی در مورد برادر یا خواهر بزرگتر بودن برای او بخوانید.	 
کمتر(	  گردش بروید. )یک ساعت یا  کودک نوپا به  با 
گاز نگیرد یا به آنها آسیب نرساند.	  کودک تان آموزش دهید مردم و حیوانات اهلی را نزند،  به 
گرفتن 	  گاز  کند و به او یاد بدهید رفتار های خش���ن مثل  کنید به مهربانی با دیگران رفتار  او را ترغیب 

کتک زدن قابل قبول نیستند. و 
کار را ندارند بسیار سخت است. 	  که آمادگی این  کودکانی  کودکان دیگر برای  یادگیری شریک شدن با 

که نمی  مفهوم شریک شدن را برای او شرح دهید. به فرزندان بزرگترتان برای با اسباب بازی هایی 
خواهند با دیگران شریک شوند، مکانی امن بدهید. 

کودک شما در این سن تالش می کند از حالت همواره وابسته بودن به مستقل بودن برسد.	 
کودکتان 	  کنید و از دیگ���ران بخواهید همانطور ب���ا  که برایتان مهم اس���ت تعیی���ن  ح���د و ح���دودی را 

کردن قوانین ساده به طور ثابت  کودک برای دنبال  گر  کنند. با او رفتار ثابتی داش���ته باش���ید. ا رفتار 
راهنمایی شود، برای پیروی از قوانین بیشتر عالقمند می شود. 

کنید و برایش به سادگی توضیح دهید.	  از او سؤاالت ساده بپرسید، جواب هایش را تأیید 
کودک شما از کمک در کارهای ساده روزمره لذت خواهد برد. ممکن است عالقمند به انجام کارهای 	 

کند یا در  گر ممکن است به او اجازه دهید با دیگ، ماهی تابه و ظروف پالستیکی بازی  خانه باشد. ا
کنید. که دوست دارد، هر روز با او بازی  کارهایی  کند. با انجام دادن  کمک  کارهای روزمره ساده ای 

کودک تان نظم و انضباط ثابتی در خانه و در مراقبت روزانه دارد. 	  مطمئن شوید 
که او 	  کارهایی مانند راه رفتن  کودکتان نباید انجام دهد، بر روی  که  کارهایی  ب���ه جای تمرکز بر روی 



کنید.6 باید انجام دهد تمرکز 
کاری انجام دهد. برای تقویت 	  کودک خود بگویید چه  کلمات س���اده و واضح به  با حالتی خوب و با 

رفتار مثبت، در صورت مشاهده تالش ها و موفقیت های او، دقیقا 
کاری را درس���ت انجام داده  کار در مورد اینکه چه  پس از انجام آن 
کارهایی  که چه  کنید و به زبان ساده بگویید  اس���ت، او را تحسین 
کودک تان ناراحت ش���ده است،  گر  را اش���تباه انجام داده اس���ت. ا

کنید.  توجهش را به یک اسباب بازی یا فعالیت دیگری جلب 
که بتواند قطعاتش را از 	  به او اسباب بازی های سفتی بدهید 

کند و آنها را بسازد. اسباب بازی هایی با  هم جدا و به هم متصل 
کوچک و تیز ندهید. قطعات 

در صورت امکان به او انتخاب هایی بدهید، مثاًل دوست داری 	 
اسباب بازی را در سبد بگذاری یا در جعبه؟

کار می برید به خوبی پرورش خواهد یافت.	  که برای احساسات او به  کلماتی  کودک شما با 
کنید و به ش���ما آموزش 	  ک���ودک ت���ان را درک  کم���ک می کند رفتار  کالس ه���ای فرزن���د پروری به ش���ما 

کاری انجام دهید. می دهد چه 

تغذیه کودک
کودکان 1 تا 2 س���اله 	  کنید. بر خالف س���ال اول زندگی، در  هر چقدر میل دارد او را با ش���یر خود تغذیه 

کودک انجام ش���ود و در حقیقت  تغذیه با ش���یرمادر بهتر اس���ت نیم تا 1 س���اعت پس از صرف غذای 
تغذیه از سفره خانوار بر تغذیه با شیر مادر اولویت دارد.
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کلسیم و 400 واحد ویتامین د نیاز دارد. شیر منبع اصلی 	  گرم  کودک شما هر روز به حداقل 800 میلی 

کلسیم و ویتامین د است. شیر و لبنیات غیر پاستوریزه به او ندهید.
کودکتان بدهید. )این 	  قطره های ویتامین آ+د و آهن را بطور مرتب و روزانه طبق مقدار مورد نیاز به 

که قطره آهن موجب س���یاهی دندان می ش���ود نباید مانع مصرف آن ش���ود، بلکه باید قطره  مطلب 
کودک آب داد و با پارچه ای تمیز روی  آهن را با قاشق چایخوری در عقب دهان ریخت و پس از آن به 

دندان های او را نیز تمیز نمود.(
کودک تان غذاهای متنوع س���الم پیش���نهاد بدهید. برای مطلع ش���دن از اینکه یک رژیم غذایی 	  به 

گروه های  که در محدوده زمانی 4 یا 5 روزه میزان خوبی از غذا ها را از همه  سالم دارد، در نظر بگیرید 
غذایی می خورد. در برنامه غذایی او، تنوع غذایی و اس���تفاده از مواد غذایی دارای ارزش تغذیه ای 
گوش���ت،  گروه های اصلی غذایی ) نان و غالت، ش���یر و لبنیات،  مناس���ب را در نظ���ر بگیرید. از تم���ام 
غ و مغزدانه ها، سبزی ها و میوه ها( استفاده کنید. به عنوان مثال از انواع گوشت ها  حبوبات، تخم مر
غ، حبوبات )عدس، ماش، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی،...(،  غ، ماهی(، تخم مر )گوشت قرمز، مر
کم نمک و بدون  کم نمک و دوغ  کشک  کم نمک، ماست،  محصوالت لبنی پاس���توریزه )ش���یر، پنیر 
کدو حلوایی(، میوه ها  کدو، هویج و  گش���نیز، ش���وید،  گاز(، س���بزی های با برگ س���بز یا زرد )جعفری، 
گالبی، زردآلو، طالبی، خرما )بدون پوست و هسته(، آناناس، هندوانه، انبه،  )سیب، موز، هلو، آلو، 
کودک اس���تفاده  کارونی، رش���ته فرنگی( در برنامه غذایی  ان���واع مرکب���ات و ...(، غالت )برنج، نان، ما

کنید. 
کودکتان غذا بدهید. انتخاب های 	  هر روز 3 تا 4 وعده و در هر وعده به اندازه س���ه چهارم لیوان، به 

کنید. کودکان معموال غذاهای مختلف با اشکال  مغذی ارائه دهید و به بخش های کوچکی تقسیم 
و مزه های متفاوت را در وعده های غذایی شان دوست دارند.



گروه های اصلی غذایی( در بین وعده های غذایی اصلی، 1.5 	 8 هر روز 2- 1 بار میان وعده مغذی ) از 
کودک بدهید. به عنوان مثال از انواع میوه ها، س���بزی ها، شیر پاستوریزه،  تا 2 س���اعت قبل از آن به 
کنید. تنقالت ب���ی ارزش نظیر غالت حجیم ش���ده،  کم نم���ک و خرما اس���تفاده  ماس���ت، ن���ان، پنیر 
کودک ندهید. ش���یرینی و غذاهای فوری  ش���کالت، چیپ���س، آب میوه ه���ای تجاری و نظایر آنها ب���ه 
کنید. از دادن انواع نوش���یدنی های ش���یرین به دلیل افزایش خطر اضاف���ه وزن و چاقی،  را مح���دود 

کنید.  کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری  پوسیدگی دندان و 
کوچکی از 	  کنید. بخش های  زمان های مش���خصی ب���رای وعده های غذایی و میان وعده ها تنظی���م 

کودک ش���ما ممکن است تغییر  گر الزم ش���د بیش���تر به او غذا بدهید. عالیق غذایی  کنید، ا غذا س���رو 
که غذای  کنید  که دوس���ت دارد، ق���رار دهید. او را تش���ویق  کنار غذاهایی  کن���د. غذاهای���ی جدید در 

کند، لیس بزند یا بچشد. کند، بو  جدید را لمس 
کنید و از مصرف انواع ماس���ت 	  کودک فقط از ماس���ت پاس���توریزه س���اده اس���تفاده  در برنامه غذایی 

کنید. در صورت تهیه ماست میوه خانگی فقط میوه به ماست اضافه  میوه های صنعتی خودداری 
کنید و شکر اضافه نکنید.

کنید.	  کمی آب خورش نرم و له  کامال نرم شده نیست آن را با پشت قاشق و  کته یا  گر برنج به صورت  ا
کودکتان ندهید. )از مغزها 	  مغزها، آب نبات، هویج خام، انگور و ذرت را به دلیل احتمال خفگی به 

کنید(.  کودک استفاده  کردن غذای  می توانید به صورت پودر شده برای مقوی 
غ خام یا خوب پخته نشده به او ندهید. 	  کودکتان بدهید و تخم مر کامال پخته به  غ را  تخم مر
کودک باید روزانه دو فنجان آب 	  کودک اس���ت.  آب آش���امیدنی بهترین نوش���یدنی برای رفع تشنگی 

کنید. کودک تان تشنه است او را به خوردن آب تشویق  گر  بنوشد. ا
آبمیوه طبیعی را می توان 120 سی سی در روز به او بدهید. بهتر است به جای آبمیوه، میوه تازه بدهید.	 
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کار باعث 	  کودکتان را مجبور به خوردن نکنید. این  کنید.  کودک خودداری  کردن پی در پی  از تغذیه 

کودک ش���ما خودش باید تصمیم بگیرد چه  کمتر بخورد.  کند یا  می ش���ود از خوردن غذا خودداری 
که خودتان  کش���مکش نداشته باشید. برایش از غذاهایی  مقدار غذا می خواهد. موقع غذا خوردن 
کردن، نباش���د. از غذا به عنوان  کودک همراه با حواس پرت  کنید. غذا خوردن  می خورید، انتخاب 
جایزه یا وس���یله ای برای تشویق یا تنبیه استفاده نکنید. در هنگام غذاخوردن، تلویزیون خاموش 

باشد. 
کار قبل از غذا خوردن ضروری 	  کنید این  کید  کودک تان بیاموزید دس���ت و صورت خود را بشوید و تأ به 

اس���ت. ظرف غذای او مجزا باش���د. نکات بهداشتی در مراحل آماده س���ازی، تهیه و طبخ غذا را رعایت 
کنید.

کنید.	  از نمک ید دار تصفیه شده در پخت غذا استفاده 
کنید.	  از بشقاب، قاشق و چنگال نشکن استفاده 
کودک شما نگهداری می کند غذاهای سالمی به او می دهد و 	  که از  کسی  کنید هر  اطمینان حاصل 

کند. از دادن شیرینی به او خودداری می 

ایمنی کودک 
کلمه » نه« را به خاطر نمی سپارد. از او در مقابل خطر یا رفتار 	  کودک شما متوجه خطر نمی شود. او 

کنید.  منفی محافظت 
کنید. 	  کودک تان سوار خودرو می شود، از صندلی مناسب برای قد و وزن او استفاده  هرگاه 
کودک خود در مقابل خطراتی چون افتادن، س���وختن، غرق ش���دن، خفه ش���دن و دیگر حوادث 	  از 

کنید.  محافظت 



تمامی داروها، مواد ش���وینده و س���م ها را دور از دس���ترس او قرار دهید. آن ها را در محفظه ای قفل 	 10
شده نگه دارید.

کنار تلفن نگه دارید. 	  شماره تلفن اورژانس 115 را به خاطر بسپارید یا در دسترس خود در 
کودکتان را حتی برای یک لحظه در خانه یا ماشین تنها نگذارید. 	 
باال و پایین پله ها در ورودی بگذارید و برای پنجره ها حفاظ بگذارید.	 
مبل ها را از پنجره ها دور نگه دارید.	 
کودک تان روی پله ها است با دقت مراقب او باشید.	  وقتی 
وقتی با ماشین دنده عقب از پارکینگ بیرون می آیید یا در جلوی خانه رانندگی می کنید، از یک فرد 	 

گرفتن او را جدی بگیرید.  کودک تان را در محل امن و با فاصله نگه دارد، خطر زیر  بزرگسال بخواهید 
گر مجبور هستید اسلحه داشته باش���ید، آنرا خالی و قفل با 	  هرگز در خانه اس���لحه نداش���ته باش���ید. ا

که قفل شده و جدا از اسلحه قرار داده شده، نگه دارید. مهماتی 
کبریت، فندک و همچنین دور نگه داشتن 	  کودک تان با دور نگه داش���تن مایعات داغ،  از س���وختگی 

کنید. بخاری از او، جلوگیری 
مراقبت های دیگر

خواب
گر 	  کند. ا کودک ش���ما ممکن اس���ت از اصال نخوابی���دن تا دو بار خوابی���دن در روز تغییر  برنامه خواب 

کنید. از این زمان برای اس���تراحت خودتان هم  کودک ت���ان نمی خوابد، زمان آرامی را برای او فراهم 
کنید. استفاده 

گذاش���تن در اتاق خواب 	  کودک ش���ما ممکن اس���ت از تاریکی بترس���د. اس���تفاده از چراغ خواب یا باز 
کند.  کمک  ممکن است به از بین بردن ترس او 
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فعالیت های آرامی را قبل از خواب انجام دهید. داشتن یک زمان خواب ثابت بسیار خوب است.	 
کتاب خواندن ادامه دهید. 	  ک زدن و  کردن، مسوا به جریان منظم و عادی شبانه خود مانند حمام 

کسیناسیون وا
کنترل و پیشگیری از بیماری باید به مرکز خدمات جامع سالمت/ پایگاه سالمت/ 	  کودک شما برای 

کند.  خانه بهداشت مراجعه 
کی و MMR )س���رخک، 	  گانه، فلج اطفال خورا کس���ن های س���ه  کودک ش���ما نیاز به وا در 18 ماهگی 

سرخجه و اوریون( دارد. 

کودک شما 2 سالگی است زمان مراقبت بعدی 
کودک داده خواهد شد:  در مراقبت 2 سالگی خدمات زیر به 

	 ارزیابی تغذیه 	  پایش رشد    
کمک پرسشنامه استاندارد 	  	 غربالگری تکامل با  ارزیابی دهان و دندان    
کودک	  	 راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل  کودک    راهنمایی هایی برای تغذیه 
	 غربالگری تکامل 	   مکمل ویتامین آ + د و آهن   
	 فعالیت بدنی	  عوامل محیطی موثر بر سالمت  
راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث 	 
در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد. 	 




