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انجمــن خیریــه اتیســم ایــران اولیــن تشــکل غیــر دولتــی، غیــر انتفاعی، آموزشــی،  
حمایتــی و توانبخشــی ویــژه ی طیــف اختــال اتیســم در ایــران اســت کــه در ســال 
ــان  ــای آن ــم و خانواده ه ــراد دارای اتیس ــی اف ــت زندگ ــدف ارتقاءکیفی ــا ه 1392 ب
ــودکان  ــن ک ــای ای ــن و خانواده ه ــان، خیری ــدان، متخصص ــی از عاقمن ــط جمع توس
ــی  ــه مل ــت 33242، شناس ــماره ثب ــه ش ــور ب ــی وزارت کش ــمی مل ــوز رس ــا مج ب

ــده:  ــیس گردی ــت تأس ــور و وزارت بهداش 14003859508 از وزارت کش
حوزه های کلیدی فعالیت های انجمن عبارتند از :

- افزایش دانش و آگاهی جامعه
-  توانمند سازی والدین و آموزش به ایشان

-   تشخیص زود هنگام و توانبخشی کودکان دارای طیف اختال اتیسم
در راســتای ایــن اهــداف، واحــد آمــوزش، پژوهــش و توانبخشــی انجمن اتیســم ایران 
ــم  ــخیص اتیس ــی تش ــه تازگ ــان ب ــه فرزندش ــی ک ــژه ی خانواده های ــه ای وی کتابچ
دریافــت کــرده )از بــدو تولــد تــا 7 ســال (، تهیــه نمــوده. ایــن کتابچــه در 4 بخــش 
بــا عناویــن: راهنمایــی بــرای خانواده هــا، عائــم رشــد نرمــال، خواهــران و بــرادران 
کــودک طیــف اتیســم، مدیریــت بحــران، لیســت شــبکه دوســتدار اتیســم، مــدارس 
ــه  ــد ب ــه می توان ــد، ک ــم می باش ــه اتیس ــوط ب ــای مرب ــم ه ــاب و فیل ــتثنایی، کت اس
ــی  ــات درمان ــا و مداخ ــن راه حل ه ــال و یافت ــن اخت ــر ای ــا در درک بهت خانواده ه

مؤثــر، یــاری رســان باشــد.
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قبــل از دریافــت تشــخیص اختــال طیــف اتیســم، خانواده هــا 
ــک  ــت، ش ــاوت اس ــان متف ــم در بچه هایش ــه عائ ــن ک ــه ای ــبت ب نس
می کننــد. بعــد از ارزیابــی و تشــخیص، ایــن تردیــد خانواده هــا 
ــن  ــد ای ــود می آی ــه وج ــب ب ــه اغل ــؤالی ک ــن س ــود. اولی ــد می ش تأیی

ــه بعــد چــه کنیــم؟« اســت کــه »مــا از ایــن ب

ــت  ــناختی اس ــب ش ــده عص ــال پیچی ــم، اخت ــف اتیس ــال طی اخت
کــه بــر ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی افــراد اثــر می گــذارد. 
بــه آن  اتیســم و رفتارهــای وابســته  تخمیــن زده می شــود کــه 
ــه عنــوان  حداقــل، 1نفــر از هــر 68 نفــر دیــده مــی شــود. اتیســم ب
ــه ایــن معنــی کــه  یــک اختــال طیفــی در نظــر گرفتــه می شــود؛ ب
ــا شــدت درجــات مختلفــی  نشــانه ها می تواننــد در هــر ترکیبــی و ب
رخ دهنــد. رفتارهــای شــخصیتی اتیســم ممکــن اســت در هــر 
ــکار  ــی آش ــل کودک ــوال در دوره اوای ــا معم ــود، ام ــر ش ــی ظاه کودک
ــر افــراد هــر کشــور  ــا 6 ســالگی(. اتیســم ب می شــوند )23 ماهگــی ت
و محدودیت هــای  اثــر می گــذارد  از جهــان  ای  یــا هــر منطقــه 

نــژادی، قومــی و اقتصــادی نمی شناســد.

ــال  ــه اخت ــد ک ــور می ش ــی تص ــدارد. زمان ــدی ن ــت واح ــم عل اتیس
روان شــناختی ناشــی از تجــارب تروماتیــک )ضربــه بــه ســر(، 
منجــر بــه انحــراف هیجانــی و اجتماعــی می شــود کــه ایــن صحیــح 
نیســت. امــروزه، پژوهشــگران معتقدنــد کــه احتمــااًل چندیــن ژن، 
ترکیــب بــا عوامــل محیطــی، در ایجــاد اتیســم دخیــل باشــند. 
همچنیــن بعضــی مطالعــات در افــراد اتیســم، نابهنجاری هایــی 
در چندیــن ناحیــه مغــزی شــامل مخچــه، آمیگــدال )بادامــه( و 
ــم  ــه و مه ــل توج ــا قاب ــن یافته ه ــد. ای ــان داده ان ــپ را نش هیپوکام

ــد. ــتری دارن ــه بیش ــه مطالع ــاز ب ــتند و نی هس

اتیسمچگونهدرمانمیشود؟

در حــال حاضــر درمــان پزشــکی قطعــی بــرای اتیســم وجــود نــدارد. 
ــم  ــال را فراه ــری از اخت ــح ت ــات درک واض ــه تحقیق ــد، ادام هرچن
کــرده و منجــر بــه مداخــات و رفتارهــای بهتــری شــده اســت. 
مطالعــات نشــان داده انــد کــه مداخلــه آموزشــی مناســب می توانــد 
اتیســم شــود.  بــرای کــودکان طیــف  نتایــج خوبــی  بــه  منجــر 
ــل  ــه طــور قاب ــد ب ــه هنگام)5-3ســالگی( می توان ــه ســریع و ب مداخل
ماحظــه ای کیفیــت زندگــی افــراد طیــف اتیســم را بهبــود ببخشــد، 
ــا  ــانه ها را ب ــی نش ــم، بعض ــف اتیس ــراد طی ــت اف ــد، اکثری ــر چن ه
ــن  ــد داد و ممک ــان خواهن ــی  نش ــول زندگ ــف در ط ــات مختل درج
اســت در طــول زندگــی حتــی نیــاز بــه پرســتاری و مراقبــت داشــته 
باشــند. بیشــترین روش هــای مؤثــر تأکیــد بــر مداخلــه ســریع، 

مناســب و فشــرده می کننــد.
اتیســم،  طیــف  افــراد  متفــاوت  نیازهــای  بــا  ســازگاری  بــرای 
روش هــای مؤثــر بایــد انعطــاف پذیــر باشــند، بــه طــور منظــم 
ــری  ــم پذی ــرای تعمی ــی ب ــودک فرصت های ــه ک ــوند و ب ــری ش بازنگ
بــا جامعــه ارائــه کننــد. والدیــن بایــد بــه طــور کامــل همــه ی                                           
درمان هــا را بررســی کننــد و از هــر درمــان خاصــی بــا احتیــاط 

اســتفاده کننــد. 
جــدول صفحــه  بعــد بعضــی ازروش هــای مشــترک درمــان اتیســم 

را لیســت می کنــد.

علتاتیسمچیست؟

اختاللطیفاتیسمچیست؟
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ی درمان
گزینه ها

آموزشی

تحلیل رفتاری کاربردی )ABA( ؛ به عنوان روش لواس نیز شناخته می شود
مداخله رفتاری فشرده

ــه عنــوان فلورتایــم نیــز شــناخته  ــر تفاوت هــای رشــدی و فــردی کــه ب ارتبــاط مبتنــی ب
می شــود

مهارت های اجتماعی و داستان های اجتماعی
درمان تییچ 

 )PRT( روش سانرایز و پی ار تی
مداخات شناختی 

بازی درمانی 

زیست پزشکی
انواع مختلف رژیم ها

درمان های ویتامینی
ــود،  ــه خ ــیب ب ــگری، آس ــامل پرخاش ــم ش ــانه های اتیس ــش نش ــرای کاه ــا ب دارو )مث

ــره( ــی و غی ــاالت خلق ــی، اخت ــش فعال بی

ممکــن اســت یــک تیــم جهــت ارائــه ی خدمــات ABA بــرای درمــان افــراد طیــف    خدمات فشرده اوتیسم
اتیســم، در خانــه، کاس درس یــا جامعــه حاضــر شــود.

درمان اختاالت پردازش شنیداریگفتار درمانی
درمان حرکت دهانی برای بیان

سیستم ارتباط از طریق مبادله تصویر )پکس( ارتباط
زبان اشاره آمریکایی 

راهکارهای تصویری؛ استفاده از تصاویر برای ارتباط
تسهیل ارتباط

درمان یکپارچه سازی حسیکاردرمانی
مهارت های بینایی 
مداخات شناختی 

بازی درمانی 
  



                 

تعییــنروشآموزشــیمناســببــرایکــودکاندارایاتیســم
ــودکباشــد.صــرفنظــر ــرنیازهــایفــردیهــرک ــدمبتنــیب بای
ــودکان ــهک ــودک،مطالعــاتنشــانمیدهنــدک ــیک ازســطحناتوان
طیــفاتیســمبــهخوبــیبــهمجموعــهیآموزشــیبســیارســازمان
ــانیازهــایفردیشــان ــاحمایتهــایمقتضــیومنطبــقب یافتــهب
پاســخمیدهنــد.برنامــهآموزشــیبایــدبراســاسعالیــقکــودک
ــد. ــتفادهکن ــداریاس ــایدی ــوزشه ــترازآم ــدوبیش ــودآی بوج
ــیو ــلکاردرمان ــریازقبی ــاتدیگ ــاخدم ــدب ــازبای درصــورتنی

ــیادغــامشــود. گفتاردرمان

ــیاز ــوند،بعض ــزرگمیش ــمب ــراددارایاتیس ــهاف ــورک همانط
آنهــافرصتهــایشــغلیراانتخــابمیکننــدکــهمعمــولو
روتیــنهســتندونیــازبــهتعامــلاجتماعــیزیــادیندارنــد.بعضی
ــات، ــردناطالع ــدواردک ــیمانن ــیدرزمینههای ــانکارهای ازآن
ــل ــهوتحلی ــو،تجزی ــمپیان ــی،تنظی ــکی،خدمات ــیپزش رونویس

ــد. ــاممیدهن ــرداریو...انج ــرودفت کامپیوت

بــزرگکــردنیــککــودکدارایاتیســممیتوانــدچالــشبرانگیــز
ــد ــتانمیتوان ــوادهودوس ــتخان ــر،حمای ــاتمؤث ــد.ارتباط باش
بــهوالدیــنبــرایبرداشــتنگامهــایبعــدیکمــککننــدهباشــد.
درحالــیکــهشــمابهتریــنحامــیکودکانتــانهســتیدبدانیــدکــه
ــفاتیســم ــدطی ــایدارایفرزن ــانیســتید.بیشــترخانوادهه تنه
ــک ــرکم ــهیکدیگ ــیب ــتیبانیوحمایت ــایپش ــقگروهه ازطری

میکننــد.

9راهنمایی برای خانواده ها

ــرایخانوادههایــیهســتند گروههــایپشــتیبانی،منبــعحیاتــیب
ــرایســؤاالتبسیارشــانهســتند. ــهدرجســتجویپاســخیب ک
ــی ــنگروههای ــادچنی ــمایج ــهیاتیس ــتجامع ــیازمأموری بخش

اســت.

ــال ــمدردهس ــفاتیس ــاللطی ــارهاخت ــیاریدرب ــاتبس اطالع
ــالت ــامداخ ــر،ب ــالحاض ــت.درح ــدهاس ــتآم ــتهبدس گذش
ــالومشــارکت ــادیعضــوفع ــفاتیســمزی ــودکانطی مناســب،ک
ــردمنحصــر ــرف ــهه ــیک ــدهدرجامعهشــانمیشــوند.درحال کنن
بفــرداســت،دانســتنمــواردزیــرمــیتوانــدکمــککننــدهباشــد:
ــر ــادیگ ــادیب ــایدرسع ــمدرکالسه ــفاتیس ــودکانطی -ک

ــتند. ــریهس ــالیادگی ــوددرح ــاالنخ همس
-دانــشآمــوزانطیــفاتیســممیتواننــدآمــوزششــانرافراتــر
ازدبیرســتانادامــهدهنــد.حتــیبعضــیازافــرادطیــفاتیســماز

ــارغالتحصیــلمیشــوند. ــزف دانشــگاهنی
-بزرگســاالنطیــفاتیســم،حتــیآنهایــیکــهنشــانههای
ــه ــاندرجامع ــداریشغلش ــینگه ــد،توانای ــارزیدارن ــریب ظاه

ــد. رادارن
-بیشــترافــراددارایاتیســمدرخانــهیــاجامعــهزندگــیمیکننــد.

)بــدوننیــازبــهمراکزنگهــداری(
ــه ــه)درمدرس ــیروزان ــکدرزندگ ــنکم ــاگرفت ــراداتیســمب -اف

ــوند. ــیش ــتم ــه(حمای ــلکاروخان مح

ــداتیســم ــهفرزن ــهعشــقب ــادداشــتهباشــیدک ــهی درنتیجــه،ب
همــراهبــامنابــع،حمایــتوآمــوزشمناســب،موجــبموفقیــتاو

خواهــدشــد.

آموزشخاصبرایکودکاندرسنمدرسه

فرصتهایشغلی

آینده

دوفرددارایاتیسمشبیهبههمنیستند؛
ــرروش ــهه ــیدک ــتهباش ــرداش ــهخاط ــود.ب ــدب ــاوتخواه ــودکانمتف ــیدرک ــجدرمان ــن،نتای بنابرای

ــد. ــتبررســیکنی ــهدق ــیراب درمان

حمایتوالدینوخانواده
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ــه عنــوان یــک  کــودک شــما هــر روز رشــد و تغییــر مــی کنــد! ب
ــد مهــم اســت کــه فراینــد رشــدی کــودک خــود را زیــر نظــر  وال
داشــته باشــید و نقــاط بحرانــی رشــد او را در طــول ایــن راه 

ــد.  ــی کنی بررس
ســه ســال اول زندگــی یــک دوران بســیار مهــم در رشــد کــودک 
اســت. در طــول ایــن مــدت متخصصیــن، کــودکان را بــرای 
رشــدی  هــای  بررســی  و  واکسیناســیون  ســامت،  چــکاپ 
عمومــی  ویزیــت مــی کننــد.  در حــال حاضــر در آمریــکا کودکان 
در 9، 12، 18، 24 و 30 ماهگــی چــکاپ مــی شــوند کــه شــامل 
بررســی رشــد عمومــی اســت و بــرای همــه کــودکان انجــام 
ــی  ــم در  18و 30 ماهگ ــف اتیس ــال طی ــرای اخت ــود و ب ــی ش م
ضــروری مــی باشــد. اگــر عائــم نشــان دهنــد کــه کــودک دارای 
ــز  ــا نی ــر و برادره ــی خواه ــت  بررس ــم اس ــف اتیس ــال طی اخت
ــود  ــه وج ــای اولی ــانه ه ــه ای از نش ــود. مجموع ــام ش ــد انج بای
ــند.  ــا باش ــال آنه ــه دنب ــد ب ــی بای ــن در 3 ماهگ ــه والدی دارد ک
ــد نشــان  ــی کــه آزمایشــگاه هــا و تســت خــون نمــی توان درحال

ــد.  ــی باش ــم م ــف اتیس ــال طی ــودک دارای اخت ــه ک ــد ک دهن

ــه  ــت و ب ــی اس ــم حیات ــف اتیس ــال طی ــه اخت ــخیص اولی تش
ــد  ــی توان ــه م ــی اولی ــات مداخات ــه خدم ــت ک ــی اس ــن معن ای
ــتی  ــرد، بهزیس ــار، عملک ــر رفت ــی ب ــر عظیم ــود و تأثی ــروع ش ش
ــانه  ــه، نش ــه ی اولی ــدون مداخل ــذارد. ب ــی گ ــودک م ــده ک و آین
هــای اتیســم مــی توانــد بدتــر شــود و نتایــج نشــان مــی دهــد کــه 
درمــان ایــن اختــال  یــک درمــان هزینــه بــر در طــول زندگــی 
اســت. بــرآورد هزینــه مــادام العمــر بــرای مراقبــت فــرد دارای 
اتیســم  در امریــکا از حــدود 1.5 میلیــون دالر تــا 2،5 میلیــون 
ــا تشــخصیص زود  ــا دو ســوم ب ــد ت دالر مــی باشــد کــه مــی توان

ــد.  ــش یاب ــه کاه ــگام و مداخل هن
ــی  ــخیص قطع ــنی تش ــن س ــه میانگی ــه ک ــر اگرچ ــال حاض در ح
ــا 5 ســالگی اســت.  بعضــی کــودکان مــی تواننــد  بیــن ســن 3 ت
ــال دادن  ــرح ح ــد. ش ــت کنن ــخیص را دریاف ــالگی تش ــر2 س زی
والدیــن از کــودک، بــرای متخصصیــن در تشــخیص بســیار 

اهمیــت دارد. 
ــه  ــوند ک ــی ش ــان م ــودک بی ــدی ک ــف رش ــاط عط ــه  نق در ادام
ــا  ــر و ی ــه تأخی ــد و هرگون ــه کنن ــه آن توج ــد ب ــا بای ــواده ه خان
مشــکل را ســریعًا بــا درمانگــر و پزشــک مربوطــه  کــودک در 

جریــان بگذارنــد. 
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3 ماهگی

7 ماهگی

• چرخاندن سر به سمت صدای مستقیم
• شروع به تقلید کردن بعضی صداها 

• غان و غون کردن
• لبخند زدن

• شناسایی اشیاء و افراد آشنا از دور
• دنبال کردن اشیاء درحال حرکت

• نگاه کردن به صورت بادقت

• ضربه زدن به اشیاء آویزان 
• گرفتن و تکان دادن اسباب بازی در دست

• باالبــردن ســر و ســینه وقتــی کــه بــر روی شــکم 
خوابیده

• بردن دست به سمت دهن
• ارتباط و رسایی بهتر با صورت و بدن

• شروع به رشد لبخند اجتماعی

• عاقه مند به بازی های اجتماعی
• عاقه به تصویر در آینه

• درگیر بودن برای گرفتن اشیاء  در خارج از دسترس
• واکنش نشان دادن به اسم خودش

• شروع به گفتن »نه«
• زنجیره ای از صداهای غان و غون

• چرخیدن به هر دو طرف )جلو به عقب، عقب به جلو(
• نشستن با کمک و بدون کمک، حمایت با دست

• گرفتن با یک دست 
• انتقال دادن اشیاء از دستی به دست دیگر
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1 سالگی

2 سالگی

• خجالت کشیدن و یا اضطراب در ارتباط با غریبه ها
• گریه کردن هنگام جدا شدن از مادر و پدر 

• تکرار صداها یا حرکات برای جلب توجه 
• می تواند با انگشت بعضی مواد غذایی را بخورد

• اشیاء مخفی را به راحتی می تواند پیدا کند
• از اشــیاء بــه صــورت درســت اســتفاده مــی کنــد )فنجان 
بــرای نوشــیدن،از شــانه بــرای شــانه کــردن مــو، از تلفــن 

بــرای گــوش کــردن و دریافــت کــردن(
• واکنش نشان دادن به » نه« 

• اســتفاده از حــرکات ســاده مثــل تــکان دادن ســر بــرای 
» نــه«

• غان و غون با انعطاف )تغییر در تن(
• گفتن » بابا« » ماما«

• استفاده از فریاد
• تاش برای تقلید کلمات

• خزیدن بر روی شکم 
• باال کشیدن خود برای ایستادن 

• راه رفتن با کمک گرفتن از اشیاء 
• زدن دو شیء به هم 

ــا درون  ــم و ی ــیاء از ه ــردن اش ــدا ک ــتن و ج • گذاش
هــم 

• بهم زدن با انگشت  
• جواب دادن وقتی اسمش را صدای می کنی

بــه ویــژه  تقلیــد کــردن از رفتارهــای دیگــران،   •
بزرگتــر  کــودکان  و  بزرگســاالن 

ــر  ــودکان دیگ ــا ک ــه ب ــی ک ــدن وقت ــان زده ش • هیج
ــوند  ــی ش ــع م جم

• نمایش دادن استقال بیشتر 
• نشان دادن رفتارهای جسورانه 

• پیــدا کــردن اشــیاء وقتــی کــه زیــر بیــش از یــک الیــه 
ــت  مخفی اس

• شروع به منظم کردن بر اساس رنگ و شکل 
• شروع به بازی های اعتقادی

• اشــاره کــردن بــه شــیء یــا تصویــر وقتــی کــه 
بــرد مــی  را  اســمش 

• بیان تک کلمه های متعدد )در24تا18ماه(
•استفاده از عبارت های ساده ) در 24تا18ماهگی(

• استفاده از جمات 4تا2 کلمه ای 
• دنبال کردن دستورالعمل های ساده 

• تکرار کردن کلماتی که در مکالمه شنیده است
•نگــه داشــتن اســباب بــازی پشــت ســرش وقتــی کــه 

راه مــی رود
• راه رفتن به تنهایی

• خودش را خط خطی می کند
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• با بقیه کودکان همکاری می کند، بازی های فانتزی ومبتکرانه بیشتری را انجام می دهد  
•  شمارش را می فهمد

• با جمات دارای 5 تا 6 کلمه صحبت می کند
•داستان بیان می کند، به اندازه کافی برای غریبه ها واضح و قابل فهم حرف می زند

• دستورات 3 بخشی را دنبال می کند؛ »شباهت« و »تفاوت« را می فهمد

4 سالگی

• می خواهد شبیه دوستانش باشد، مثل آواز خواندن، رقصیدن و برخورد کردن
• می تواند بین واقعیت و نقشه های خیالی تفاوت قائل شود 

• استقال بیشتری را نشان می دهد
• می تواند10  شیء را بشمارد و حداقل 4 رنگ را به درستی اسم ببرد

• با جمات بیش از 5 کلمه حرف بزند، داستان های طوالنی تری را بیان کند

5 سالگی

• فهمیدن مفهوم » مال من«، » مال او« 
• ابراز محبت آشکار 

• ابــراز طیــف مختلفــی از هیجانــات، جــدا شــدن از 
والدیــن بــه راحتــی 

• کار با اسباب بازی های مکانیکی 
ــا،  ــک ه ــا عروس ــادی ب ــای اعتق ــازی ه ــاخت ب • س

ــراد  ــات و اف حیوان
• مرتب کردن اشیاء براساس شکل و رنگ 

• کامل کردن پازل دارای 4تا3 قطعه

• فهمیدن اکثر جمات 
• بیان جمات4تا3 کلمه ای 

• توانایی بیان اسم، سن و جنس خودش
• بــاال و پاییــن رفتــن از پلــه هــا بــه صــورت متنــاوب 

)هــر پــا بــرای هــر پلــه(
• دویدن به راحتی 

• پدال زدن سه چرخه 
• نگه داشتن مداد در حالت نوشتن

• نام بردن رنگ های اصلی در 3سالگی 

2 سالگی

3 سالگی
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زمانــی کــه والدیــن کــودک خودشــان را مشــاهده مــی کننــد، بایــد بــه دانــش خودشــان اعتمــاد کننــد و رونــد رشــد عــادی او را 
بشناســد. در اینجــا مــا تعــدادی رفتارهــای کــه بیــن افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم مشــترک اســت را آورده ایــم: 

   

     

ضــروری اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــید هــر کــدام از ایــن نشــانه هــا در نــوع خودشــان مــی تواننــد عــادی باشــند؛ بــه عنــوان 
مثــال چگونــه کــودک انتقــال بــه دوره ی بعــدی زندگــی،  درگیــر شــدن در ارتبــاط معنــادار بــا بزرگســاالن و اســتفاده از تخیــات 
را مدیریــت مــی کنــد. امــا الگویــی از رفتارهــای غیــر طبیعــی، اســتفاده مــداوم از رفتارهــای خــاص، مشــکات دربرقــراری 

ارتبــاط و مهــارت هــای اجتماعــی موجــب نگرانــی مــی شــود.

 عاقه های زیاد و نامتعارف به اشیا  واکنش نشان ندادن به اسم  خود   خنده های بی دلیل  بخش سوم: 
 خاص 

  عدم پیروی از آداب اجتماعی  

 توانایی بیشتر در انجام کارهایی 
  که نیاز به درک اجتماعی ندارند 

  استفاده نکردن از انگشت اشاره برای نشان           
  دادن چیزهایی که دوست دارد یا میخواد 

  مشارکت نکردن در بازی های گروهی و 
  بازی نکردن با سایر کودکان 

  اجتناب از ارتباط چشمی 

 عدم درک ترس و موقعیت خطرناک  تکرار کلمه ها یا عبارت ها )اکواللیا( 

 فقدان بازی های نمایشی و یا   لذت بردن از چرخاندن اشیا 
بازی  های نمایشی نامتعارف و تکراری 

  عدم واکنش به درد 
  )انگار درد را درک نمی کنند(  

  گریه های شدید، استرس و بهم 
  ریختگی شدید بدون دلیل مشخص 

برای بیان خواسته هایش دست پرتحرکی یا کم تحرکی غیر معمول 
بزرگساالن را می کشد

  رفتارهای غیر معمول مثل پریدن 
  و تکان دادن دست ها 

  عدم پاسخگویی یه سیستم 
  آموزش معمولی 

  اجتناب از لمس شدن و بغل کردن  

  تمایل به یکسانی در عادات 
  روزمره و عدم تمایل به تغییر 

ویژگی های اختالل طیف اتیسم
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ــاد  ــد ی ــن بای ــا م ــود داره، ام ــن وج ــرای م ــختی ب ــه کارای س ــر چ اگ
ــدم.  ــام ب ــادی رو انج ــم کارای زی ــی تون ــوری م ــه چط ــرم ک بگی

میتونمکارایزیرروهرروزانجامبدم:

- مــن مــی تونــم ازعکــس هــا  و لیســت هــا بــرای یادگرفتــن اســتفاده 
          . کنم

به خاطر اینکه من عکس ها و کارهای که نوشته شده رو 
می فهمم.

ــمت  ــه قس ــخت ب ــه کارای س ــم ک ــق میش ــی موف ــتر وقت ــن بیش - م
ــه مــن کمــک کنــه کــه اون هــا رو  ــا ب هــای کوچیــک تقســیم بشــه ت

ــرم.  ــاد بگی ی
بــه خاطــر اینکــه مــی تونــم در بخــش هــای کوچیــک یــاد 

بگیــرم.

- مــن دوســت دارم کــه یــک کار رو در یــک زمــان 
ــه   ــم ک ــته باش ــه داش ــه برنام ــه  ی ــا اینک ــدم ی ــام ب انج

در اون مشــخص شــده باشــه  کــه از مــن چــه انتظــاری 
ــد.  دارن

به خاطر این که من یکنواختی رو دوس دارم.

ــک   ــه  ی ــه ک ــک میکن ــن کم ــه م ــه ب ــک برنام ــتن ی - داش
یــاد آور داشــته باشــم  کــه اگــه چیــزی تغییــر کــرد، بــرای 

تغییــر آمــاده باشــم. 
بــه خاطــر اینکــه فهمیــدن اینکــه چــی گفتــن بــرای مــن 

ســخته.

   

- مــی تونــم بــا بزرگترهــا کار کنــم تــا یــاد بگیــرم کــه چــه کاری خــوب 
و چــه چیــزی بــرای گفتــن مناســبه.

به خاطر اینکه دوست پیدا کردن سخته

ــا دوســت پیــدا  ــا بزرگترهــا و بقیــه بچــه هــا کار کنــم ت ــم ب - مــی تون
ــم.  ــن کن ــردن رو تمری ک

ــه  ــا ک ــی کاره ــا بعض ــه ب ــم دارم و ممکن ــن اتیس ــه م ــر اینک ــه خاط ب
ــل:  ــم، مث ــته باش ــکل داش ــونه مش ــه آس ــرای  بقی ب

1- حرف زدن و فهمیدن اینکه چی بگم
2- دوست پیدا کردن

3- انجام دادن کارها پشت سر هم

چــون مــن اتیســم دارم، ذهــن مــن ممکنــه نیــاز داشــته باشــه تــا یاد 
بگیــره چطــوری کارهایــی کــه بــرای بقیــه  آســونه رو انجــام بــده. 
ــی  ــس کارهای ــا هرک ــرم. ام ــاد بگی ــاوت ی ــن متف ــه م ممکن

داره کــه بــرای خــودش آســون و یــا ســخته.

هرکســی در مهارتــی خــوب )قــوی( و در بقیــه کارا خــوب 
نیســت )ضعــف(. مثل: 

می تونم  آواز بخونم؟
می تونم نقاشی بکشم؟

می تونم سریع بدوم؟
می تونم اعداد رو جمع کنم؟

می تونم حروف رو بنویسم؟
می تونم آشپزی کنم؟

 اتیسم چیست؟

من اتیسم دارم به زبان کودکانه
 و برای کودکان
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بعضی از نقاط قوت من ممکن....

- فهمیدن عکسا 
- توجه به یک کار 

- یادگرفتن روال عادی
- یادگرفتن بخشای کوچیک در یه زمان 

-خوب بازی کردن با کسی که بهتر میشناسمشون 

 

بعضی از نقاط ضعف ام ممکنه .....

- فهمیدن کلمات 
- انجام یک فعالیت جدید     

- یادگرفتن یک روش جدید برای انجام کارا
- پیدا کردن دوست های جدید

  

 

ــنکاری ــاای ــه،ام ــیدون ــقنم ــسدقی ــچک هی
نیســتکــهمــنویــاخانــوادمدرایجــادشنقــش
ــت ــیازهوی ــهبخش ــمی ــیم.اتیس ــتهباش داش

ــو. ــگم ــگچشــمورن ــه،مثــلرن من

ــته ــمداش ــمرودرکلزندگی ــهاتیس ــنممکن م
باشــمشــبیهایــنکــهمــنهمیشــهیــکرنــگ
چشــمدارم.مــنمــیتونــمروشهایــیرویــاد
بگیــرمتــاکاراروبــرایخــودمآســونکنــمویــاد
بگیــرمچطــوریازبقیــهکمــکهــابــهبهتریــن

ــم. نحــواســتفادهکن

ــره ــهکارمی ــنب ــانای ــرایبی ــهیاتیســمب کلم
کــهچــراانجــامیــهکاربــرایمــنســختشــدهو
بــرایبقیــهآســون،مــنهیــچمشــکلینــدارم،
مــنتوانمندهــایزیــادیدارمکــهدرآنهــا
ــرای ــنب ــه.م ــبیهبقی ــًاش ــوبهســتمدقیق خ
ــهکمــک ــهب ــدممکن ــایجدی ــنکاره ــادگرفت ی

ــاجداشــتهباشــم. ــیاحتی اضاف

1-اتیسمچگونهدرمنبهوجودآمد؟

2-آیااتیسممنازبینمیرود؟

3-آیــااتیســمبــهایــنمعناســتکــهمــن
مشــکلیدارم؟

سواالتی درمورد اتیسم
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ــام ــهن ــیب ــدهازگروه ــزیپیچی ــاللمغ ــکاخت ــمی اتیس
اختــالالتطیــفاتیســمیــاASDاســتکــهبــرروینحــوهی
عملکــردمغزشــخصتأثیــرگذاشــتهوشــاملعالئــممتفاوت

وبســیاریمــیباشــد.
افــراددارایاتیســممــیتواننــدازلحــاظشــخصیت،

ــاوت ــیارمتف ــا،بس ــاآنه ــهب ــاومشــکالتمواج ــیه توانای
ــهکمــک ــهســایرینب باشــند.مثــالبعضــیازآنهــانســبتب

ــد. ــازدارن ــهنی ــاجامع ــهی ــه،مدرس ــتریدرخان بیش

-شرحدادنیاصحبتکردنراجعبهافکار
ــران ــهدیگ ــهک ــقآنچ ــدندقی ــکاروفهمی شــرحدادناف

مــیگوینــدبــرایافــراددارایاتیســمســختاســت.همچنین
ــف ــرادطی ــامشــکلاســتوبعضــیازاف ــرایآنه ــانب اســتفادهاززب

ــد. ــردنراندارن ــتک ــیصحب اتیســماصــاًلتوانای
بعضــیازکــودکانطیــفاتیســمراههــایغیرمعمولــیبــراییادگیری،
ــهاحساســاتومحــرکهــانشــان توجــهکــردنوواکنــشدادنب

مــیدهنــد.
-یادگیریچگونهبازیکردنبادیگران

افــراددارایاتیســمبــهســرعتدرموقعیــتهــایاجتماعــی
ــدا ــتیپی ــوددوس ــرایخ ــدب ــودنتوانن ــیش ــثم ــهباع ک

ــه ــولچگون ــریاص ــگامیادگی ــاهن ــوند.آنه ــیش ــهم ــدکالف کنن
ــه ــانســختیراتجرب ــادیگــران،زم ــردنب ــازیک ــردنوب ــارک رفت

مــیکننــد.

 ویژه فرزندان بزرگتر خانواده

اغلــبافــراداتیســمدرایــنســهمــوردبامشــکالتی
ــهرومیشــوند: روب

درباره ی اتیسم بیاموزیم
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-رفتارهاینامعمول
ــای  ــی صداه ــور ناگهان ــه ط ــت ب ــن اس ــًا ممک ــد. مث ــی دارن ــای نامعمول ــش ه ــا و واکن ــم رفتاره ــراد دارای اتیس اف

ــند. ــته باش ــی داش ــی غیرطبیع ــرکات بدن ــا ح ــد ی ــود دربیاورن ــی از خ عجیب
بعضــی از افرادطیــف اتیســم اســتعداد زیــادی در برخــی فعالیــت هــا دارنــد و چــون باهــم متفاوتنــد، دارای توانایــی 

هــای مختــص بــه خــود مــی باشــند بــه طــور مثــال:

- اطاعات بسیار زیادی درباره ی موضوع مورد عاقه ی خود دارند.
- ممکن است در فعالیت هایی مانند موسیقی، هنر و ریاضی بسیار خوب عمل کنند.

- بسیار وفادار و صادق هستند.
- می توانند حافظه ی بسیار قوی داشته باشند.

- بعضــی از آنهــا ایــن قابلیــت را دارنــد کــه اجــزای یــک وســیله را جــدا کننــد و بــه ســرعت آنهــا را دوبــاره 
ــرهم کنند. س

- در جور کردن پازل بسیار خوب عمل می کنند.
- در یادگیری مسائل جدید بسیار سخت کوش هستند.

درســت همانطــور کــه انجــام دادن بعضــی از کارهــا بــرای شــما ســخت و بعضــی دیگــر راحــت تــر اســت، 
بــرای خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم شــما هــم همیــن گونــه اســت.
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هیچکــس علــت دقیــق اتیســم را نمــی دانــد، امــا احتمــال دارد 
کــه ژن هایــی کــه از پــدر و مــادر بــه ارث مــی بریــم یــا تأثیراتــی 
ــل  ــم دخی ــاد اتیس ــذارد در ایج ــی گ ــا م ــر روی م ــط ب ــه محی ک
ــا هــم متفــاوت هســتند،  باشــند. همانطــور کــه افــراد اتیســم ب
عوامــل بســیار مختلفــی هــم مــی تواننــد باعــث بــه وجــود آمــدن 

اتیســم شــوند.
ــه صــورت جــدی در پــی یافتــن علــل دقیــق ایجــاد  محققــان ب
اتیســم هســتند تــا بتواننــد داروهــا و درمــان هــای مؤثرتــری را 

بــرای آن ارائــه دهنــد.

ــه ــرمب ــاخواه ــرادری ــدازب ــیتوان ــااتیســمم آی
ــود؟ ــلش ــنمنتق م

ــد  ــم مانن ــال اتیس ــوه ی انتق ــت. نح ــردار نیس ــم واگی ــه، اتیس ن
ــی  ــای نگران ــچ ج ــس هی ــت پ ــزا نیس ــا آنفوالن ــرماخوردگی ی س
بــرای انتقــال آن از خواهــر یــا بــرادر خــود یــا افــرادی کــه 

میدانیــد اتیســم دارنــد نداشــته باشــید.

چهتعدادازمردمجهاناتیسمدارند؟
مطمئــن نیســتیم کــه دقیقــًا چنــد نفــر در جهــان اتیســم دارنــد. 
بیشــتر کشــورهای جهــان در حــال شــمارش دقیــق افــراد دارای 
اتیســم هســتند. مطالعــات اخیــر نشــان داده انــد کــه از هــر 68 
ــن  ــی ای ــه دالیل ــا ب ــت و بن ــم اس ــوزاد دارای اتیس ــک ن ــد ی تول

اختــال در پســرها بیشــتر از دخترهــا دیــده شــده اســت.

اتیسمچگونهبوجودمیآید؟

بعضــی از مســائلی کــه ممکــن 
ــند: ــکل باش ــو مش ــرای ت ــت ب اس

ــو  ــر ت ــا خواه ــرادر ی ــرا ب ــه چ ــردن اینک - درک ک
ــد. ــی کن ــار م ــب رفت عجی

و  پــدر  کــه  موضــوع  ایــن  کــردن  احســاس   -
ــرادر  مــادرت وقــت و توجــه بیشــتری را صــرف ب

ــد. ــی کنن ــو م ــم ت ــر اتیس ــا خواه ی
رفتارهــای  از  زدگــی  خجالــت  احســاس   -
ــتان  ــع دوس ــرت در جم ــرادر و خواه ــول ب نامعم
یــا در اماکــن عمومــی کــه باعــث نــگاه هــا و 

واکنــش هــای منفــی مــردم مــی شــود.
ــا  ــرادر ی ــا ب ــی ب ــی توان ــه م ــی چگون ــه ندان - اینک

ــی ــازی کن ــرت ب خواه

خواهریابرادرتواتیسمدارد
فهمیــدن اینکــه بــرادر یا خواهــر تو دارای اتیســم اســت  مــی تواند 
تجربــه ی ســختی باشــد. ممکــن اســت بــه رفتارهایــی توجــه 
کــرده باشــی کــه بــرای تــو ناراحــت کننــده بــوده اســت و یــا واژه 

ی » اتیســم« باعــث ســردرگمی تــو شــود.
یــادآوری ایــن مســئله کــه خواهــر یــا بــرادر اتیســم تــو یــک بچــه 
ماننــد بچــه هــای دیگــر اســت، بســیار اهمیــت دارد و ایــن زمانــی 
اســت کــه تــو و بقیــه اعضــای خانــواده ات دربــاره ی اتیســم بیشــتر 
ــا  ــر ی ــودن خواه ــر ب ــرفت و بهت ــرای پیش ــو ب ــت ت ــد.  حمای بدانی
بــرادرت بســیار مهــم و کمــک کننــده خواهــد بــود و تــو نیــاز داری 
ــک  ــت و کم ــن حمای ــر ای ــاره ی تأثی ــدت درب ــن م ــام ای ــه در تم ک
بــر زندگــی خــودت صحبــت کنــی و بــرای پیــدا کــردن دوســت یــا 
ــرای  ــنوایی ب ــوش ش ــد گ ــی توان ــه م ــواده ک ــای خان ــی از اعض کس

صحبــت هــای تــو داشــته باشــد، منتظــر نمانــی.
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بعضیازسوالهاییکهممکناستدرطولاینمدتبرایتوپیشبیاید:

- آیا می توانم زمانی را تنها و اختصاصی با پدر و مادرم بگذرانم؟ آیا پدر و مادرم اصًا توجهی به من دارند؟
- چقدر زمان برای بازی کردن با برادر یا خواهرم بگذارم؟ از چه بازی هایی خوشش می آید؟

- چگونه علت رفتارهای برادر یا خواهرم را برای دوستانم توضیح دهم؟
- چرا برادر یا خواهرم مجبور نیست همانند من وظایفی را در امور خانه به عهده بگیرد؟

از زمانــی کــه خواهــر یــا بــرادرت تشــخیص اتیســم گرفتــه اســتچه چیزهایــی بــرای تــو فــرق 
ــت؟ کرده اس

..........................................................................  )1

..........................................................................  )2

..........................................................................  )3

..........................................................................  )4

آیا سوالی برایت پیش آمده است که هیچ کس قادر به پاسخگویی آن نباشد؟ 
..........................................................................  )1
..........................................................................  )2
..........................................................................  )3
..........................................................................  )4
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سوال هایی که باید از پدر و مادرت قبل از شروع به بازی با خواهر یا برادرت بپرسی:

.................................................................................  )1

.................................................................................  )2

.................................................................................  )3

.................................................................................  )4

چگونهمیتوانیکمککنی؟

رابطــه ی تــو بــا بــرادر یــا خواهــرت بســیار مهــم اســت. پــس ایــن بســیار منطقــی اســت اگــر بخواهیــد کــه وقتتــان را باهم 
بگذرانیــد و هــردوی شــما احســاس راحتــی و امنیــت را در حیــن بــازی کــردن بــا هم داشــته باشــید .

زمــان هایــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت خواهــر یــا بــرادر تــو ناگهــان کاری انجــام دهــد کــه از نظــر تــو غیرطبیعی اســت 
و باعــث شــود کــه احســاس نامیــدی و ناراحتــی داشــته باشــی. از پــدر و مــادرت درخواســت کــن کــه دربــاره ی فعالیــت 
هــای مشــترکی کــه مــی توانــی بــا خواهــر یــا بــرادرت داشــته باشــی بــرای تــو توضیــح دهنــد. دانســتن بهتریــن راه هــا 

بــرای تعامــل داشــتن بــا بــرادر یــا خواهــرت بســیار مهــم اســت.
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ــر  ــان و صب ــه زم ــاز ب ــی نی ــازی کن ــرت ب ــا خواه ــرادر ی ــا ب ــد ب ــه بای ــه چگون ــوع ک ــن موض ــن ای ــاد گرفت ــت ی ــن اس ممک
زیــادی داشــته باشــد کــه در نهایــت ارزش آن ر ا دارد. زمانــی کــه بــا خواهــر یــا بــرادرت میگذرانــی باعــث مــی شــود 

کــه او را بهتــر بشناســی و کــم کــم تفــاوت هــای بیــن شــما دو نفــر بــرای تــو جالــب خواهــد بــود.
ــان  ــش نش ــود و رفتارهای ــد ب ــخت خواه ــرادرت س ــا ب ــر ی ــه خواه ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــی ک ــاس کن ــت احس ــن اس ممک
دهنــده ی بــی عاقگــی او بــه برقــرار کــردن ارتبــاط بــا تــو یــا جلــب نشــدن توجهــش بــه تــو باشــد، پــس پیــدا کــردن 

ــرای هــردوی شــما لــذت بخــش و مفیــد باشــد الزم اســت. فعالیــت هــای مشــترکی کــه ب

    

چه فعالیت های مشترکی می توانید با خواهر یا برادرت داشته باشید:                          

..............................................................................  )1

..............................................................................  )2

..............................................................................  )3

بعضی از این فعالیت ها شامل:
- بازی های تخته ای و پازل
- بازی های ویدئویی جذاب

- بازی های فیزیکی مانند پرش روی ترامپولین
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تو تنها نیستی  - چگونه درخواست کمک داشته باشیم:
بعضــی اوقــات ممکــن اســت کســانی کــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم دارنــد احســاس تنهایــی داشــته باشــند. بهتریــن راه 
بــرای کنــار آمــدن بــا ایــن احساســات برقــراری ارتبــاط بــا افــرادی از اعضــای خانــواده و دوســتانی اســت کــه درک مــی کننــد 
شــما در چــه شــرایطی قــرار داریــد. داشــتن یــک فــرد دارای اتیســم در خانــواده مــی توانــد بــرای همــه ی اعضــای آن خانــواده 
زمــان بــر باشــد و اغلــب باعــث  بــه وجــود آمــدن  ایــن حــس مــی شــود کــه بــرادر یــا خواهــرت بیشــتر در مرکــز توجــه قــرار دارد 

و پــدرو مــادرت زمــان و توجــه بیشــتری را بــرای او صــرف مــی کننــد.
ــو کمــک کننــد. بعضــی از  ــه ت ــه آنهــا اعتمــاد داری مــی تواننــد در حــل کــردن ایــن احساســات ب ــه ب ــدر و مــادر و کســانی ک پ
ایــن احساســات شــامل ناراحتــی، عصبانیــت، نــا امیــدی و خشــم مــی باشــند. بیشــتر اوقــات ایــن احساســات و واکنــش هــای 
تــو طبیعــی اســت و صحبــت کــردن راجــع بــه ایــن احساســات بیشــتر از نگــه داشــتن آنهــا در خــود در حــل مشــکات، کمــک 

کننــده خواهــد بــود.

احساساتی که نیاز دارید در برطرف کردن آنها به شما کمک شود:

..............................................................................  )1

..............................................................................  )2

..............................................................................  )3

به خودت افتخار کن!
افرادی مثل تو که خواهر یا برادر اتیسم دارند:

- تفاوت بین آدم های مختلف را بهتر درک می کنند.
- دوستان وفادارتری در روزهای سخت هستند.

- مــی داننــد کــه چگونــه شــرایط متفــاوت را تحمــل کننــد و باهــوش تــر و فهمیــده تــر از افــراد هــم ســن و ســال خــود 
عمــل مــی کنــد.

- بــه خواهــر یــا بــرادر خــود افتخــار مــی کننــد مخصوصــًا زمانــی کــه تــاش یــا ســخت کوشــی او را بــرای حــل کــردن 
مشــکات مــی بیننــد. 
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از آن جایی که برادر یا خواهرت دارای نیازهای خاص است و زمان و انرژی زیادی را از پدر و مادر شما می گیرد،
مهم است که راجع به خودت و ویژگی های خاص خودت بیشتر بدانی و احساس فردی مهم را داشته باشی.

دارای چه خصوصیات ویژه ای هستی؟

..............................................................................  )1

..............................................................................  )2

..............................................................................  )3

................................................................................           )4

از انجام دادن چه فعالیت هایی لذت می بری؟                                                      

.................................................................................  )5

.................................................................................  )6

.................................................................................  )7

....................................................................................           )8
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ــه  ــال ک ــن ح ــم در عی ــف اتیس ــا برادرطی ــر ی ــک خواه ــتن ی داش
تجربــه ی مشــکلی اســت، مــی توانــد تجربــه ای بســیار ســودمند 
ــی در  ــده های ــان ای ــه بی ــم ب ــد داری ــا قص ــن ج ــد. در ای ــم باش ه
ــان و  ــدن زم ــر، گذران ــدان دیگ ــا فرزن ــط ب ــود رواب ــا بهب ــه ب رابط
توجــه بیشــتر بــا آنهــا و کمــک بــه آنهــا بــرای فهم بیشــتر اتیســم، 

ــم. بپردازی
ــری را  ــان کمت ــه زم ــود ک ــی ش ــث م ــم باع ــد اتیس ــتن فرزن داش
بتوانیــد بــه ســایر فرزنــدان خــود اختصــاص دهیــد و بــه همیــن 
خاطــر احســاس عــذاب وجــدان و ناراحتــی داشــته باشــید. امــا 
زیــاد بــه خــود ســخت نگیریــد زیــرا بــه شــما راهکارهــای ســاده و 
روزانــه ای ارائــه خواهیــم کــرد کــه بوســیله ی آن هــا مــی توانیــد 

بــه رشــد و تربیــت ســایر فرزندانتــان کمــک کنیــد.

 

• از آن  هــا بپرســید کــه چــه مقــدار راجــع بــه اتیســم مــی داننــد. 
بــه تمامــی ســوال هــای آنهــا پاســخ دهیــد و از آن هــا بخواهیــد 
کــه احساســات خــود را شــرح دهنــد. همچنیــن آمــاده باشــید 

کــه بــه ســوال هــای تکــراری چندیــن بــار پاســخ دهیــد.
ــطح درک  ــن و س ــب س ــه مناس ــد ک ــتفاده کنی ــی اس • ازجمات

شــرح دادن اختــال اتیســم  بــه ســایر فرزنــدان در اولیــن 
ــه  ــد ک ــده ان ــزرگ ش ــدری ب ــه ق ــا ب ــد آنه ــی دانی ــه م ــی ک فرصت
توانایــی فهــم ایــن اختــال را پیــدا کــرده انــد یــا متوجــه 
متفــاوت بــودن خواهــر یــا بــرادر اتیســم خــود از ســایر بچــه هــا 
مــی شــوند، ایــده ی خوبــی اســت. چــون باعــث مــی شــود کــه 
بتواننــد هرچــه زودتــر خــود را بــا ناتوانــی فــرد اتیســم تطبیــق 
دهنــد و از افــکار و ایــده هــای اشــتباه دربــاره ی اتیســم اجتناب 
ــی  ــر م ــوند بهت ــر ش ــدان بزرگت ــایر فرزن ــه س ــدر ک ــد. هرچق کنن

ــا ــع آنه ــه طب ــد و ب ــال را درک کنن ــن اخت ــد ای توانن
سوال های پیچیده تری می پرسند.

شرحدادناختاللاتیسمبهسایرفرزندان

راهنمایی برای والدین 
ســاده  زبانــی  بــا  را  اتیســم  مشــخصات  باشــد.  فرزندانتــان 

توصیــف کنیــد.
ــه  ــد ک ــان بگویی ــه فرزندانت ــه بقی ــه ب ــدارد ک ــکالی ن ــچ اش • هی
ــون  ــد چ ــام ده ــد کاری انج ــی توان ــما نم ــرادر ش ــا ب ــر ی خواه
ــاد نگرفتــه  ــا ی نحــوه ی انجــام آن کار را متوجــه نمــی شــود و ی

ــت.  اس

  

بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت کــودکان اطاعــات کلــی راجــع بــه 
اختــال اتیســم داشــته باشــند امــا اغلــب نمــی داننــد کــه ایــن 
اختــال چگونــه زندگــی ســایر فرزنــدان خانــواده را تحــت تاثیــر 
قــرار مــی دهــد. کــودکان بــا ســنین مختلــف اتیســم را از طــرق 
مختلــف متوجــه خواهنــد شــد. یــک کــودک پنــج ســاله ممکــن 
اســت اتیســم را بــه مفهــوم ناتوانــی بــرادر یــا خواهــرش در 
نوشــتن درک کنــد و یــا یــک فــرد هفــده ســاله اتیســم را تقریبــًا 

بــه عنــوان یــک مانــع بــرای داشــتن زندگــی نرمــال ببینــد.
بعضــی اوقــات ممکــن اســت کــه کــودکان افــکار اشــتباهی 
راجــع بــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم خــود داشــته باشــند. 
ــرماخوردگی  ــد س ــم همانن ــد اتیس ــر کنن ــت فک ــن اس مثًاممک
واگیــردار اســت. حتــی ممکــن اســت کــودکان بــا ســنین پاییــن 
ــای  ــث ابت ــود باع ــد خ ــکار ب ــار و اف ــا رفت ــا ب ــه آنه ــد ک ــر کنن فک
خواهــر یــا بــرادر خــود بــه اتیســم شــده انــد. شــما مــی توانیــد بــا 
صحبــت کــردن و توضیــح دادن اتیســم بــه آنهــا در از بیــن بــردن 

ایــن افــکار و احساســات کمــک کننــده باشــید.

کودکاندربارهیاتیسمچهمیدانند؟

چگونهاتیسمراشرحدهید
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همانطــور کــه فرزنــد دارای اتیســم شــما بــه توجــه نیــاز 
ــد.  ــاز دارن ــه نی ــه توج ــز ب ــما نی ــدان ش ــایر فرزن دارد، س
ــم  ــی خواهی ــما معرف ــه ش ــی را ب ــا روش های ــن ج در ای
ــی  ــه مثبت ــا توج ــیله آن ه ــه وس ــد ب ــی توانی ــه م ــرد ک ک
بــه فرزنــدان دارای رشــد طبیعــی خــود داشــته باشــید و 
بــه آنهــا کمــک کنیــد کــه احســاس خــاص بــودن داشــته 
ــا  ــه داشــتن رابطــه ی مثبــت ب باشــند و فرزندانتــان را ب

ــواده تشــویق کنیــد. ســایر اعضــای خان

چگونه می توان به سایر فرزندان 
خانواده کمک کرد؟ 

عمومــًا ســایر فرزنــدان خانــواده ی دارای فــرد اتیســم 
ــب  ــد. اغل ــی کنن ــق م ــرایط منطب ــا ش ــود را ب ــی خ ــه خوب ب
ــر،  ــی ت ــم حام ــودک دارای اتیس ــرادران ک ــا ب ــران ی خواه
دلســوز تــر، مســتقل تــر و صبورتــر مــی باشــند، امــا ممکــن 
ــد.  ــه کنن ــز تجرب ــی را نی ــی مختلف ــات منف ــت احساس اس
بــرای مثــال ممکــن اســت کــه در زمــان هــای مختلــف 

ــند: ــته باش ــر را داش ــات زی احساس
ــود  ــم خ ــد دارای اتیس ــرای فرزن ــه ب ــی ک ــدار زمان ــه مق - ب

ــد. ــادت بورزن ــد حس ــی کنی ــرف م ص
- بــه ایــن علــت کــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم از بــازی 
کــردن بــا آن هــا ســر بــاز مــی زنــد، احســاس ســرخوردگی 

مــی کننــد.
ــی  ــاوت در وظایف ــود تف ــر وج ــت بخاط ــاس عصبانی - احس

ــود. ــام ش ــد انج ــا بای ــط آنه ــه توس ــه در خان ک
ــر  ــا خواه ــرادر ی ــد از ب ــش از ح ــت بی ــت و عصبانی - محافظ
دارای اتیســم خــود در صــورت مــورد تمســخر دیگــران 

ــران ــط دیگ ــن توس ــرار گرفت ق
- معذب بودن بخاطر نگاه های خیره ی مردم به آنها 

ــامتی  ــر س ــا ب ــترس ه ــر اس ــت تأثی ــودن از باب ــران ب - نگ
ــر ــا یکدیگ ــادر ب ــدر و م ــه ی پ ــا رابط ــواده و ی خان

- حــس عــذاب وجــدان بخاطــر احســاس عصبانیــت و 
ــرادر دارای  ــا ب ــر ی ــه خواه ــات ب ــی اوق ــه گاه ــاری ک شرمس

ــد. ــود دارن ــم خ اتیس
- نگرانــی یــا بــی رغبتــی نبســت بــه وظایفــی کــه در آینــده 

نســبت بــه بــرادر یــا خواهــر دارای اتیســم خــود دارنــد.

تأثیرات هیجانی اتیسم
 بر خواهر و برادر 
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عمومــًا ســایر فرزنــدان بــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم خــود 
احســاس مثبتــی دارنــد امــا گاهــی ممکــن اســت کــه رابطــه ی 
آن هــا بــا یکدیگــر بــه انــدازه ای کــه بایــد نزدیــک نباشــد کــه این 
ممکــن اســت بخاطــر عــدم توانایــی فرزنــد اتیســم در برقــراری 
روابــط اجتماعــی باشــد. یکــی از راه هایــی کــه مــی توانــد باعــث 
بهتــر و نزدیکتــر شــدن روابــط بیــن فرزندانتــان شــود، فعالیــت 
هــا و تفریحــات مشــترکی اســت کــه مــی تواننــد بــا هــم داشــته 
باشــند. مثــًا حبــاب ســازی یــا بــازی کــردن بــا قطــار کــه بــرای 
کــودکان اتیســم هــم هماننــد ســایر کــودکان لــذت بخــش اســت.

ایــن مســئله کــه ســایر فرزنــدان شــما نیــز حــس کننــد کــه 
منصفانــه بــا آن هــا رفتــار مــی کنیــد بســیار مهــم اســت:

• تــا جایــی کــه ممکــن اســت قوانینــی را در خانــواده وضــع کنیــد 
کــه بــرای همــه ی فرزنــدان شــما منصفانــه باشــد.

• از اســتراتژی هایــی بــرای تشــویق رفتــار هــای خــوب در بیــن 
فرزندانتــان اســتفاده کنیــد.

ســایر  از  را  زننــده  آســیب  و  پرخاشــگرانه  رفتارهــای  اگــر   •
فرزنــدان خــود قبــول نمــی کنیــد، از کــودک دارای اتیســم خــود 

ــد. ــول نکنی ــز قب نی

ــگرانه و  ــای پرخش ــن رفتاره ــما ای ــت ش ــن اس ممک
آســیب زننــده کــودک دارای اتیســم خــود را بــا ایــن 
دلیــل کــه نمــی فهمــد یــا فهمیــدن بــرای او ســخت 
ــن  ــدان شــما ای ــا ســایر فرزن ــد ام ــه کنی اســت توجی
ــاس  ــه احس ــد و در نتیج ــه ببینن ــه را ناعادالن توجی

ــند. ــته باش ــرخوردگی داش ــی و س ناراحت

تشویق به ایجاد رابطه ی نزدیکتر

چگونه می توان به سایر فرزندان 
خانواده کمک کرد؟ 

زمان اختصاصی برای سایر 
فرزندان 

ــه مشــکات  ــواده اغلــب کمتــر راجــع ب ســایر فرزنــدان خان
خــود صحبــت مــی کننــد. بــرای برطــرف کــردن ایــن 

ــد: ــی توانی ــئله م مس
• روزانــه زمانــی را بــه طــور ثابــت بــه ســایر فرزنــدان خــود 
اختصــاص دهیــد. ایــن اختصــاص دادن زمــان مــی توانــد 
بــه شــکل گفتــن قصــه قبــل از خــواب باشــد و یــا مــی توانیــد 
در آخــر هــرروز از آنهــا بخواهیــد دربــاره ی کارهــای مثبتــی 

کــه در طــول روز انجــام داده انــد صحبــت کننــد.
ــت  ــورت ثاب ــه ص ــی را ب ــد زمان ــی توانی ــه نم ــی ک • در صورت
بــه فرزنــد دیگــر خــود اختصــاص دهیــد، زمانــی کــه فرزنــد 
ــًا  ــد حتم ــرح کن ــما مط ــا ش ــی را ب ــد دارد موضوع ــما قص ش

ــد.  ــت بگذاری ــرای آن وق ب
• زمانــی را بــه انجــام فعالیــت هــای خــاص بــا ســایر فرزندان 
خــود در عــدم حضــور فرزنــد دارای اتیســم  اختصــاص 
ــتخر  ــا اس ــینما ی ــه س ــا را ب ــد آن ه ــی توانی ــًا م ــد. مث دهی

ــد. ببری
یــا  یــک روز  بــه مــدت  را  اتیســم خــود  • فرزنــد دارای 
ــاد و  ــورد اعتم ــودک م ــتار ک ــک پرس ــه ی ــه ب ــر هفت ــک آخ ی
ــا  ــتری را ب ــان بیش ــد زم ــا بتوانی ــپارید ت ــده بس ــوزش دی آم

ســایر فرزندانتــان بگذاریــد.
ــتر از  ــی بیش ــد زمان ــه بای ــت ک ــن واقعی ــت از ای ــن اس ممک
ــد را صــرف  ــدان خــود میگذاری ــرای ســایر فرزن ــه ب آنچــه ک
عــذاب  احســاس  بکنیــد،  خــود  اتیســم  دارای  کــودک 
وجــدان داشــته باشــید امــا مهــم آنســت کــه در همــان مدت 
زمــان کمــی هــم کــه اختصــاص مــی دهیــد باعــث شــوید کــه 
ســایر فرزنــدان شــما احســاس کننــد کــه بــرای شــما خــاص 
هســتند و بدیــن ترتیــب بوجــود آمــدن احساســات منفــی 

در آنهــا را کاهــش دهیــد.

تالش برای منصف بودن
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گــذار  تأثیــر  تمامــی فرزنــدان در زندگــی خانوادگــی شــما 
هســتند. نقــش داشــتن در انجــام وظایــف در خانــه مــی توانــد 
ــواده  ــه عنــوان یــک خان ــه کنــار هــم قــرار دادن همــه اعضــا ب ب
در کنــار هــم و آمــوزش مهــارت هــای مســتقل بــودن بــه همــه 
ــاره مهــم  ــن ب ــدان کمــک کننــده باشــد. چیــزی کــه در ای فرزن
اســت ایــن مســئله مــی باشــد کــه قوانیــن و وظایــف بــر اســاس 
ســن و توانایــی هــای هــر فرزنــد تعییــن شــوند. فرزنــدان دارای 
ــب  ــد مرت ــی مانن ــام وظایف ــد در انج ــی توانن ــی م ــد طبیع رش
کــردن روتختــی هــا، شســتن ظــرف هــا، تــا کــردن لبــاس هــا 
ــودک دارای  ــد. ک ــک کنن ــا کم ــن ه ــر ای ــی نظی ــت های و فعالی
ــام  ــنش در انج ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــی توان ــز م ــما نی ــم ش اتیس
وظایــف خانــه نقــش داشــته باشــد، مثــًا در چیــدن میــز ناهــار 

ــد.  ــارکت کن ــردن آن مش ــع ک و جم
ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــید کــه ســایر فرزندانتــان بایــد 
وظایــف زیــادی را بــه عهــده بگیرنــد امــا بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه آن هــا نیــز کــودک هســتند و بایــد کودکــی کننــد، ایــن نکتــه 

بســیار مهــم اســت.

ــی  ــری چگونگ ــال یادگی ــان در ح ــایر فرزندانت ــه س ــی ک هنگام
ــرادر دارای اتیســم خــود  ــا ب ــا خواهــر ی منطبــق کــردن خــود ب
ــا  ــا آن ه ــه ب ــه چگون ــت ک ــن باب ــت از ای ــن اس ــتند، ممک هس
ــاس  ــت احس ــن اس ــوند و ممک ــران ش ــد نگ ــد ش ــار خواه رفت

ناراحتــی، ســرخوردگی و اضطــراب داشــته باشــند.

بــه وســیله راهکارهــای زیــر مــی توانیــد بــه از بیــن رفتــن ایــن 
احساســات در ســایر فرزندانتــان کمــک کنیــد:

• نســبت بــه احساســات فرزنــدان خــود هوشــیار باشــید و آنهــا را 
بشناســید. مثــًا اگــر فرزنــد شــما مــی گویــد کــه از بــازی کــردن 
ــون  ــت، چ ــر اس ــود متنف ــم خ ــرادر دارای اتیس ــا ب ــر ی ــا خواه ب
اســباب بــازی هایــش را بــرای خــودش برمیــدارد، در جــواب بــه 

او بگوییــد » ایــن خیلــی ناراحــت کننــده اســت«.
ــد،  ــاوت نکنی ــان قض ــا احساساتش ــاط ب ــان را در ارتب • کودکانت
بــرای مثــال از او بخواهیــد کــه توضیــح دهــد چــه اتفاقــی افتــاده 
و چــه چیــزی باعــث بوجــود آمــدن احساســات منفــی در او 

شــده اســت.
• بــه فرزنــدان خــود کمــک کنیــد کــه احساســت منفــی را از راه 
مثبــت بــروز دهنــد. مثــًا  کــودک احساســات خــود را از طریــق 

نقاشــی کــردن بــروز دهــد.
• احساســات خــود را بــا فرزنــدان دارای رشــد طبیعــی خــود بــه 
ــی  ــات طبیع ــن احساس ــود ای ــد وج ــا بدانن ــد ت ــتراک بگذاری اش
اســت. مثــًا بــه آن هــا بگوییــد کــه شــما هــم بعضــی وقــت هــا 

ــت مــی کشــید. خجال
• بــا ســایر اعضــای خانــواده و دوســتان خــود دربــاره ی اتفاقاتــی 
ــا  ــراد ب ــا اف ــردن ب ــت ک ــد. صحب ــت کنی ــی صحب ــاری زندگ ج
تجربــه مــی توانــد تحمــل مشــکات را بــرای شــما آســان نمــوده 

و راه حــل هــای بهتــری پیــدا کنیــد.
• اگــر در مدیریــت کــردن ســایر فرزنــدان و احساســات آنهــا بــه 
کمــک نیــاز داریــد، حتمــا از افــراد حرفــه ای مانند روانشناســان 

و مشــاوران کمــک بگیریــد.

مشخص کردن قوانین 
خانوادگی و وظایف

مدیریتکردناحساساتمنفی

از آنجاییکــه کــه شــرایط خانوادگــی شــما ممکــن اســت باعــث 
افســردگی ســایر فرزنــدان شــود، مخصوصــًا اگــر کــودک دارای 
اتیســم شــما مشــکات رفتــاری حــاد داشــته باشــد، روابــط 
دوســتانه خــارج از خانــواده مــی توانــد در پیشــگیری از ایــن 

اتفــاق در فرزنــدان شــما موثــر و مفیــد باشــد.
ــرادران  ــران و ب ــت از خواه ــای حمای ــروه ه ــدن در گ ــو ش عض
افــراد دارای اتیســم بــه فرزندانتــان کمــک مــی کنــد کــه 
متوجــه شــوند تنهــا نیســتند و احساســاتی کــه دارنــد طبیعــی 

ــود. ــد ب ــد خواه ــز مفی ــاور نی ــا مش ــردن ب ــت ک ــت. صحب اس

تشویق به استفاده از انجمن های حمایتی 
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رویدادهــای بحرانــی و رفتارهــای انفجــاری از کــودکان اتیســم 
ــائلی  ــن مس ــگ تری ــن و پررن ــی از مهمتری ــاال یک ــرد ب ــا عملک ب
مــی شــوند.  رو  روبــه  بــا آن  و معلمــان  والدیــن  کــه  اســت 
رفتارهــای انفجــاری نظیــر خــراب کــردن وســایل، پرخاشــگری 
ــع  ــی موان ــج خلق ــامانی و ک ــودآزاری، نابس ــی، خ ــای فیزیک ه
عمــده ای هســتند کــه بــر پیشــرفت اجتماعــی و آموزشــی 
اثرگذارنــد. چنیــن رفتارهایــی ایــن کــودکان را در معــرض خطــر 
محرومیــت و انــزوا از فعالیــت هــای اجتماعــی، آموزشــی، 
خانوادگــی و اجتماعــی قــرار مــی دهنــد. عــاوه بــر ایــن، 
ــی  ــا م ــواده ه ــر دوش خان ــنگینی ب ــار س ــاری ب ــای انفج رفتاره
گــذارد بــه خصــوص اینکــه بچــه هــا از دوره پیــش دبســتانی تــا 

ــد.  ــی کنن ــد م ــه رش ــن مدرس س
تعریــف رفتارهــای انفجــاری بــه ایــن بســتگی دارد کــه آیــا 
رفتارهــا از منظــر یــک کــودک اتیســم، یــک والــد یــا یــک معلــم 

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ

ازدیدکودکرفتارهایانفجاریعبارتنداز:
)الــف( ســردرگمی در مــورد اثــرات و پیامدهــای بســیاری از 

رفتارهایــش
ــا رفتارهــای محــدود و کلیشــه ای و عایقــی کــه   )ب( تعامــل ب
ممکــن اســت توانایــی جوانــان را بــرای یادگیــری و همســویی بــا 

همســاالنش محــدود کنــد 
ــی و  ــات اجتماع ــظ تعام ــروع و حف ــدید در ش ــکل ش ) ج( مش

ــط   رواب
یــا معلــم و  ناتوانایــی در درک خواســته هــای خانــواده  )د( 

نیازهــای خــود. و  ارتبــاط  برقــراری 
ــامل  ــاری ش ــای انفج ــان، رفتاره ــا معلم ــن ی ــدگاه والدی از دی
خــودآزاری و دیگــران آزاری، تخریــب امــوال، عــدم رعایــت یــا 
ــج  ــامانی و ک ــاد نابس ــا، ایج ــن کاس ه ــه روتی ــال در برنام اخت
ــد  ــد بدانن ــدا بای ــان ابت ــن و معلم ــن والدی ــت. بنابرای ــی اس خلق
کــه بــرای کــودکان رفتارهــای »تقلیــدی« اغلــب بــه عنــوان 

ــوند. ــی ش ــناخته م ــد« ش ــار ب »رفت

نکات مداخله در بحران برای والدین و 
معلمان کودکان طیف اتیسم با عملکرد باال

ــگام ــاندرهن ــوادهومعلم ــهخان ــواردیک لیســتیازم
ــراســت: ــهشــرحزی ــدب ــدانجــامدهن بحــرانبای

1.هــر زمــان کــه ممکــن اســت بــه کــودک دارای اتیســم اجــازه 
دهیــد تــا انتخــاب هایشــان را از طریــق اقدامــات مداخلــه 
ــه ای  ــا گزین ــه آن ه ــال، ب ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــام دهن ــران انج در بح
ــرای  ــاش ب ــما در ت ــه ش ــه آنچ ــا ب ــر آنه ــد. اگ ــنهاد نکنی را پیش
دســتیابی بــه آن هســتید موافقنــد، انتخــاب هــای خــود را ارائــه 

ــد. نکنی
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ــار  ــد روی رفت ــی توان ــن م ــراب همچنی ــرس و اضط ــم، ت 2.خش
اثــر بگــذارد. مــادران و پدرانــی کــه از طــاق، بحــران ســامت، 
ــد ممکــن اســت  ــی مــی گذرن ــا یــک تغییــر مکان تغییــر شــغل ی
ــی  ــچ دلیل ــد و هی ــی کنن ــت م ــز را مدیری ــه چی ــد هم ــر کنن فک
بــرای نگرانــی بــرای فرزندشــان نیســت . امــا اگــر شــما در مــورد 
چیــزی اســترس داریــد، کــودک شــما نیــز ماننــد خودتــان 
خواهنــد بــود  بــه ویــژه اگــر او قــادر بــه انجــام هــر کاری نباشــد 

ــی هــای خــود را بیــان کنــد. ــد نگران ــا حتــی نتوان ی

3. گرســنگی، خســتگی، یــا تشــنگی مــی توانــد فرزنــد شــما را 
بدخلــق کنــد. خــواب کــم یــا ضعیــف شــدن  بــا ســرماخوردگی 
مــی توانــد بــه راحتــی رفتــار غیــر معمولــی را بیــان کنــد. 
ــث  ــد باع ــی توان ــن م ــه پایی ــت درج ــا عفون ــن ی ــاری مزم بیم
تحریــک پذیــری او شــود. اگــر کــودک شــما دارای یــک الگــوی 
ــعی  ــد، س ــی باش ــاص از روز م ــان خ ــک زم ــه در ی ــخت گیران س
ــا ببینیــد  ــه دهیــد ت کنیــد یــک تکــه میــوه را در آن ســاعت ارائ

ــر. ــا خی ــاوت دارد ی ــا تف آی

4. در طــی یــک بحــران بســیاری از رفتارهــای یــک کــودک 
ــی  ــه عبارت ــد )ب ــاد نکن ــخصی را ایج ــس مش ــت ح ــن اس ممک
ــا  ــند(. ام ــخصی برس ــدف مش ــه ه ــه ب ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ب
ــا  ــره ه ــا و پنج ــام دیواره ــورد تم ــما در م ــه ش ــال، بچ ــرای مث ب
ــه  ــک لحظ ــرای ی ــود. ب ــی ش ــی نم ــدف« عصبان ــزه و ه ــا انگی »ب
فــرض کنیــد کــه بچــه شــما پیــام هــای کــد شــده ای را در مــورد 
چیزهایــی کــه بــرای او اهمیــت دارد ارســال مــی کنــد و کار شــما 

ــد. ــا را بخوانی ــام ه ــا پی ــکنید ت ــد را بش ــه ک ــت ک ــن اس ای

5.  در زمــان بحــران همیشــه از صــدا و رفتــار آرام اســتفاده 
ــات  ــتحکام و ثب ــا اس ــا ب ــد، ام کنی

ــه  ــد ب ــی توان ــه او م ــد در نتیج ــون بدهی ــان هدف ــه فرزندت 6. ب
ــد.  ــه نکن ــش توج ــده ی در اطراف ــج کنن ــای گی صداه

7. کمــک کنیــد کــه فرزندتــان شــما را بــه دیــد یــک حــل کننــده 
ی مشــکل ببینــد. اجــازه دهیــد او بدانــد کــه شــما از چگونگــی 
ــه کار  ــد ک ــه او بگویی ــتید. ب ــکل او آگاه هس ــای مش ــت ه موقعی

ــوح  ــه وض ــد. ب ــار بیایی ــکل کن ــن مش ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــما ای ش
توضیــح دهیــد کــه کمــک شــما بــه معنــای اجتنــاب از وضعیــت 
یــا انجــام آن کار برایــش نیســت، بلکــه کمــک بــه او بــرای انجــام 
دادن آن اســت)به عنــوان مثــال شــما یــک مشــکل داریــد و مــن 

اینجــا هســتم تــا بــه شــما کمــک کنــم تــا آن را حــل کنیــد(.

8. بــه جــای نــگاه کــردن بــه رفتــار بــه عنــوان »رفتــار بــد 
خــارج  کــه  محیطــی  یــا  بافــت  چگونگــی  بــه  ناصحیــح«  و 
از هماهنگــی بــا کــودک شماســت نــگاه کــرده  و آنچــه کــه                 

کنیــد. کشــف  را  دهیــد  انجــام  مــوردش  در  توانیــد  مــی 

9. از طریــق اقدامــات مداخلــه در بحــران اهدافتــان را در ذهــن 
دنبــال کنیــد و قوانیــن جدیــدی را بــرای پاســخگویی در آینــده 

وضــع کنیــد.

10. بــه همــه منابــع ممکــن درد )ماننــد دنــدان هــا، ریفاکــس، 
روده، اســتخوان هــای شکســته، بــرش هــا و زخــم هــا، عفونــت 
هــا، آبســه هــا، پیــچ خوردگــی هــا، کبــودی هــا و غیــره( بــا دقــت 
نــگاه کنیــد. هــر رفتــاري کــه بــه نظــر مــي رســد موضعــي باشــد 
ممکــن اســت درد را نشــان دهــد. اگــر او همیشــه دوســت دارد 
ــرار  ــر روی دســته ی نیمکــت ق ــه طــور مثــال شــکم خــود را ب ب
ــه ایــن دلیــل باشــد کــه معــده او صدمــه  دهــد، ممکــن اســت ب

دیــده اســت.

11. بــرای فــرد دارای اتیســم روشــن کنیــد کــه همیشــه در 
دســترس او خواهیــد بــود.

12.تمریــن و تکــرار آنچــه تصمیــم گرفتــه شــده بــه عنــوان 
ــن  ــم ممک ــن تصمی ــت. ای ــکل اس ــرای مش ــب ب ــل مناس راه ح
ــا  ــر ی ــک تغیی ــرش ی ــت، پذی ــک فعالی ــل ی ــامل تکمی ــت ش اس

ــد. ــی باش ــج خلق ــس از ک ــط پ ــدن محی بازگردان

          
ــه کاری  ــه چ ــد ک ــان بگویی ــه فرزندت ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج 13. ب
ــه  ــد ک ــه او بگویی ــح ب ــتقیم و واض ــورت مس ــه ص ــد ب ــام نده انج
چــه کاری انجــام دهــد. بــه عنــوان مثــال بــه جــای ایــن کــه بــه 
ــت را  ــت های ــد دس ــش بگویی ــرادرت را نک ــای ب ــد موه او بگویی
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ــاور. ــن بی پایی

14. در هنــگام بحــران، امنیــت اصلــی تریــن اولویــت اســت. بــه 
محــض امــکان فرزندتــان را از موقعیــت نــا امــن دور کنیــد.

15.همیشــه در زمــان بحــران، منظــور و معنــی حــرف هایتــان 
ــد خــود بســیار واضــح و مشــخص صحبــت  ــا فرزن را بگوییــد و ب

کنیــد.

ــیار  ــر بس ــه نظ ــه ب ــی ک ــژه آنهای ــه وی ــا، ب ــی از رفتاره 16. بعض
عجیــب و غریــب، غیرمنتظــره و ناگهانــی هســتند ممکــن اســت 
بــه دلیــل تشــنج باشــد. اگــر در مــورد ایــن موضــوع نگــران 
هســتید، تعــداد بســیار دقیقــی از آنچــه کــه مشــاهده مــی کنیــد 
ــری  ــم نظ ــما ه ــد ش ــم فرزن ــا معل ــه آی ــد ک ــد، ببینی ــت کنی را ثب
بــا پزشــک متخصــص و درمانگــر خــود هــم  مشــابه دارد و 

ــد. ــت کنی صحب

تغییــر  قابــل  شــما  فرزنــد  اطــراف  در  چیزهــا  17.برخــی 
ــی را در  ــرص نعنای ــم، ق ــک معل ــًا ی ــه. )مث ــی ن ــتند و برخ هس
ــه دارد  ــاکت نگ ــا او را س ــد ت ــی ده ــرار م ــوز ق ــش آم ــان دان ده
ــه خاطــر ســرو صداهایــش  غافــل از اینکــه بچــه هــا در کاس ب
بــه او پــاداش مــی دهنــد.( گاهــی اوقــات فقــط بایــد بدانیــد کــه 
مشــکل چیســت و چــه چیــزی مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تا 
بتوانیــد در مــورد آن کاری انجــام دهیــد. یخچــال شــما همیشــه 
ــن  ــه ای ــوید ک ــه ش ــر متوج ــا اگ ــد، ام ــی کن ــاد م ــدا ایج ــر و ص س
صــدا حــواس شــنوایی فرزندتــان را پــرت مــی کنــد مــی توانیــد 
ــش  ــام تکالیف ــرای انج ــل آرام ب ــک مح ــا ی ــد ت ــک کنی ــه او کم ب
ایجــاد کنــد. گاهــی اوقــات شــما یــک عــدم تطابــق بیــن آنچــه 
کــه از فرزندتــان انتظــار داریــد و آنچــه کــه او در واقــع مــی توانــد 

انجــام دهــد پیــدا مــی کنیــد.

18.  مســیر پیدایــش رفتــار را بــه نحــوی کــه یــک انســان 
شــناس اعمــال افــراد بومــی تــازه کشــف شــده را ثبــت مــی کنــد 
انجــام دهیــد. قضــاوت کــردن را متوقــف کنیــد )شــما آنچــه کــه 
ــک  ــا از ی ــار ه ــیاری از رفت ــد(. بس ــی دانی ــد را م ــی کنی ــر م فک
ــد،  ــی رون ــن م ــط آن از بی ــا توس ــد ی ــی گیرن ــأت م ــداد نش روی

حتــی ممکــن اســت زمانــی اتفــاق بیفتــد کــه المــپ آشــپزخانه 
ــاری در  ــر رفت ــه ه ــت ک ــن اس ــور ای ــد. منظ ــی کنی ــن  م را روش
ــه از  ــی ک ــال هنگام ــور مث ــه ط ــد ب ــی آی ــود م ــه وج ــر کاری ب اث
ــنگی             ــاس گرس ــودآگاه احس ــوید ناخ ــی ش ــتوران رد م ــار رس کن
مــی کنیــد و ایــن حــوادث محیطــی در زندگــی فرزنــد شــما 
وجــود دارد )یعنــی چیزهایــی کــه باعــث ایجــاد رفتــار مــی 
ــا ثبــت  شــوند(. شــما مــی توانیــد از یــک دفترچــه خاطــرات ی
ــای  ــار ه ــن رفت ــخت تری ــد س ــا بتوانی ــد ت ــتفاده کنی ــع اس وقای

فرزندتــان را بشناســید.

19. در زمــان بحــران روی موضعتــان بمانیــد. فرزندتــان ممکن 
اســت موضوعــات فرعــی و نامربــوط را پــرورش دهنــد تــا رفتــار 
ــع  ــوط را قط ــا مرب ــرات ن ــد. نظ ــه کنن ــان را توجی ــای خودش ه
ــاد،  ــوب نمی ــر خ ــه نظ ــد:» ب ــخ دهی ــه پاس ــد. اینگون ــا رد کنی ی
مــن نمــی توانــم بــه آن توجــه کنــم« یــا بگوییــد »ایــن موضــوع 
درســت نیســت در نتیجــه مــن بایــد چیــزی کــه شــما میگوییــد 
ــه شــما در مشــکلتان کمــک  ــم ب ــا »مــن نمــی توان را رد کنــم« ی
کنــم در حالــی کــه شــما در مــورد چیــزی صحبــت مــی کنیــد کــه 

بــه موضــوع اصلــی نامربــوط اســت«.

20.ســعی کنیــد هــر گونــه آلــرژی یــا حساســیت هــای غذایــی را 
ــد.  ــایی کنی ــد شناس ــت کن ــان را ناراح ــت فرزندت ــن اس ــه ممک ک
ــًا  ــوردن، قطع ــذا خ ــس از غ ــاعت پ ــد س ــرض چن ــهال در ع اس
عائــم آلــرژي را نشــان مــي دهــد،  بنابرایــن گونــه هــا و گــوش هــا 
ممکــن اســت ســرخ شــوند. بســیاری از خانــواده هــا گــزارش مــی 
ــورد،  ــی خ ــی را م ــذای خاص ــان غ ــه فرزندش ــی ک ــد هنگام دهن
رفتــار هــای کلیشــه ای و بــال زدن هایــش کاهــش مــی یابــد. یک 
ــای  ــا غذاه ــه آی ــد ک ــت کن ــما ثاب ــه ش ــد ب ــی توان ــی م ــم حذف رژی
خــاص باعــث درد یــا رفتارهــای غیــر معمــول  مــی شــوند یــا خیــر.
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• برای شناسایی محرک ها و نشانه های ایجاد موقعیت بحرانی، هوشیار باشید.

ــه  ــا وی را ب ــش داده و ی ــرک را کاه ــل مح ــرد، عوام ــراب ف ــترس و اضط ــش اس ــرای کاه • ب
محیطــی بــا اســترس کمتــر بــرده و فعالیتــی را بــا او انجــام دهیــد کــه مــی دانیــد او را آرام 

مــی کنــد.
• زمانــی کــه رفتارهــای او باعــث تحریــک احساســی شــما مــی شــود، ســعی کنیــد خونســرد 

. نید بما
• آرام و صبور باشید.

• به او فضای شخصی خودش را بدهید.
• هنگام صحبت کردن با او از زبان ساده استفاده کنید.

ــق ایجــاد ســکوت و  ــر آرام کــردن کــردن شــرایط و نگهــداری آن از طری ــز خــود را ب • تمرک
فعالیــت هــای آرامــش بخــش بگذاریــد.

• وی را در کنترل کردن خود تشویق کنید و از او بخواهید که نفس های عمیق بکشد.
• بعــد از آرام شــدن شــرایط دربــاره ی  بهتریــن اســتراتژی هــا و مناســب تریــن پاســخ هــا 

صحبــت کنیــد.
ــی  ــه عوامل ــه چ ــید ک ــرد بپرس ــابه از ف ــای مش ــت ه ــود در موقعی ــی خ ــرای آمادگ ــا ب • حتم

ــد. ــده بودن ــک او ش ــث تحری باع

  روش مدیریت موقعیت های بحرانی
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              اقدامات در حین موقعیت بحرانی:

• تا جایی که امکان دارد خونسردی خود را حفظ کنید.
• شدت حاد بودن موقعیت را ارزیابی کنید.

ــراد  ــردن از اف ــت ک ــود را روی حفاظ ــز خ ــد و تمرک ــران را اداره کنی ــت بح ــه مدیری • برنام
ــد. بگذاری

در هنــگام وقــوع رفتارهــای بســیار خطرنــاک کــه باعــث صدمــات جســمی بــه خــود فــرد یــا 
ســایرین مــی شــود، از مداخاتــی همچــون:  مهــار کــردن فیزیکــی شــخص و منتقــل کــردن 

وی بــه جایــی اســت کــه در آنجــا تنهــا باشــد.

مهارکردن فیزیکی به معنی محدود کردن امکان حرکت دست ها،  پاها و سر است.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه انتقــال فــرد بــه جایــی کــه در آنجــا تنهــا باشــد تنهــا یــک راه 
فــوری اســت و در طوالنــی مــدت نمــی توانــد راه حلــی بــرای بــرای درمــان رفتــاری باشــد و 
فقــط زمانــی بایــد اســتفاده شــود کــه مداخــات دیگــر اثــر ندارنــد، پــس مداخــات رفتــاری 
مثبــت بــرای جایگزینــی ایــن مداخلــه فیزیکــی الزم اســت زیــرا ایــن مداخــات فیزیکــی 

عواقــب فیزیکــی و احساســی جــدی را بــه دنبــال دارد.
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وجــود برنامــه مدیریــت در خانــه مرحلــه ی بســیار مهمــی اســت و همــکاری همــه ی 
اعضــای خانــواده در تهیــه ی ایــن برنامــه مفیــد اســت. اســتراتژی هایــی بــرای محافظــت 
کــردن از ســامتی فــرد اتیســم و ســایر افــراد خانــواده در شــرایط بحرانــی مهمتریــن نکتــه 
اســت و آمــاده بــودن بــرای آرام کــردن شــرایطی کــه فــرد اتیســم در آن تمایــل بــه خشــونت 
و آســیب رســانی دارد، باعــث ایجــاد حــس امنیــت در همــه ی اعضــای خانــواده مــی شــود.

تجربیاتی از زبان یک مادر:

» بدخلقــی هــای دختــر مــن در اجتمــاع زیــاد شــده اســت و همیــن مســئله باعــث تشــویق 
شــدن مــن و خانــواده ام بــرای آگاه کــردن همســایگانم از اتیســم شــد کــه  از طریــق 

ــم. ــام دادی ــن کار را انج ــه ام ای ــین و در خان ــه ماش ــی ب ــتر های ــباندن پوس چس
همچنیــن مــا همیشــه دو نفــره بــه همــراه دختــرم بیــرون مــی رویــم کــه در صــورت به وجــود 
آمــدن شــرایط بحرانــی دســت تنهــا نباشــیم. در صــورت قــرار گرفتــن در شــرایط بحرانــی 
نیــز بــرای محافظــت از ســامت دختــرم و ســایرین او را بــه نزدیکتریــن اتــاق پــرو در 
فروشــگاه هــای لبــاس و یــا ســرویس بهداشــتی مــی بــرم تــا دوبــاره آرامــش خــود را بیابــد.
مســئله ی دیگــری کــه بــرای مــا بســیار مهــم اســت وجــود جعبــه ی کمــک هــای اولیــه در 
صنــدوق ماشــین اســت و در ایــن جعبــه کــه شــامل: لبــاس و کفــش هــای راحــت، داروهــای 
ــتن  ــم داش ــده ی اتیس ــان دهن ــه نش ــی ک ــیدنی و کارت ــی و نوش ــرم،  خوراک ــودم و دخت خ
دختــرم اســت را  قــرار مــی دهــم. همچنیــن در ایــن جعبــه وســایلی بــرای خــودم قــرار مــی 
ــیدن  ــدازه کش ــش از ان ــار بی ــن و انتظ ــتان رفت ــه بیمارس ــور ب ــه مجب ــی ک ــا در صورت ــم ت ده

شــدم، از آنهــا اســتفاده کنــم«.

مدیریت بحران در خانه

مدیریت بحران در اجتماع
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در چه مواقعی کمک بخواهیم؟ 

بســیاری از خانــواده هــا در منــزل بــا انگیــزه ی زیــادی تــاش مــی کننــد کــه بــه فرزنــد دارای اتیســم خــود در 
فائــق آمــدن بــر مشــکات کمــک کننــد، کمــک گرفتــن از افــراد متخصــص در شــرایط زیــر ضــروری اســت:

• پرخاشگری یا خودزنی که دائمًا تکرار شود و تهدیدی برای افراد باشد
• رفتارهای خطر زا مانند فرار کردن  از خانه

• اقدام به خودکشی
• تغییرات مداوم در رفتار و خلقیات مانند کج خلقی یا اضطراب مداوم

• پسرفت در مهارت ها



39مدیریت بحران

لیست شبکه های دوستدار اتیسم

ــه  ــده ب ــه روز ش ــت ب ــت لیس ــرای دریاف ب
ــه  ــران مراجع ــم ای ــن اتیس ــایت انجم س
ــد ــکن نمایی ــل را اس ــد مقاب ــا ک ــد و ی کنی

 

شــبکه ای اســت در سراســر ایــران کــه دعــوت کننــده ی تمامــی افــراد جامعــه جهــت فراهــم نمــودن زندگــی 
شایســته فــارغ از هــر گونــه تبعیــض و جدایــی بــرای کــودکان دارای اتیســم مــی باشــد.

پیوســتن بــه شــبکه دوســتدار اتیســم یعنــی تعهــد بــه اینکــه در هــر ســمت و شــغلی کــه هســتیم و در هــر 
کجــا کــه بــه ســر مــی بریــم بــرای بهبــود زندگــی کــودکان اتیســم بکوشــیم.

ایــن حمایــت مــی توانــد بــه شــکل ارائــه خدمــات در حیطــه تخصصــی، اطــاع رســانی در زمینــه اتیســم و هــر 
گونــه حمایــت مالــی یــا معنــوی از کــودکان اتیســم باشــد.

برای پیوستن به شبکه دوستدار اتیسم با انجمن خیریه اتیسم ایران در ارتباط باشید.
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خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی،
خیابان سی و دوم پالک 4 8942

ــه  ــش بیم ــت پوش ــه تح ــاتی ک ــف 40% در آزمایش - تخفی
ــت نیس آزمایشگاه نیلو 1

یخچــال،  از  باالتــر  شــریعتی،  خیابــان 
قلهک،پــالک1 متــرو  جنــب  22610613

- حذف فرانشیز از آزمایشات تحت پوشش بیمه.
ــش  ــت پوش ــه تح ــاتی ک ــا 50% در آزمایش ــف 30ت - تخفی

ــت. ــه نیس بیم آزمایشگاه قلهک 2

ــت  ــان آی ــدای خیاب ــه دوم صادقیه،ابت فلک
اهلل کاشــانی،کوچه ثمــن نجــف زاده فروتــن

، طبقه 2

44008523
             44008522

- ویزیت اولیه رایگان
- تخفیــف  40% در هزینــه ویزیــت و ســونوگرافی - ارجــاع 
بیمارانــی کــه نیــاز بــه جراحــی ویــا بســتری دارنــد 
بــه  مهدیــزاده  دکتــر  وخانــم  انجمــن  هماهنگــی  بــا 

صــارم بیمارســتان 

خانم دکتر مهدیزاده 
شاهی فوق تخصص 

نازایی
3

تهران، کیلومتر 17 اتوبان کرج، خیابان
 داروپخش، نبش خیابان اردیبهشت

44984300
44983801

ــن  ــو انجم ــودکان عض ــی ک ــه تمام ــف 20% ب ــه تخفی - ارائ
ــران ــم ای اتیس

ــتی  ــمت بهزیس ــه از س ــا معرفی نام ــه ب ــی ک - خانواده های
بــه ایــن مرکــز مراجعــه مــی کننــد، پــس از کســر تخفیــف 
داده شــده از ســمت بهزیســتی، 20%  از مانــده هزینــه 

درمــان کســر خواهــد شــد. 
- امــکان عــدم پرداخــت هزینــه درمــان توســط خانــواده 

هــای ویــژه در صــورت دارابــودن معرفــی نامــه

 مرکز جراحی محدود
خیریه وردآورد 4

کوچــه  بهبودی،نبــش  ســتارخان،ابتدای 
361 بشــیر،پالک 

66508841
66508839

- ارائــه تخفیــف  80% نســبت بــه تعرفــه ایــن کلینیــک در 
خدمــات دندانپزشــکی

- ارائه تخفیف 20% در هزینه بیهوشی مرکز توانبخشی تاف 5

آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات مراکز درمانی

ف
ردی

روزهای پذیرش:
2شنبه و4شنبه 1تا 5 - روزهای شنبه 4تا8

لیست مراکز درمانی
ارائــه کلیــه ایــن خدمــات تنهــا در صــورت همــراه داشــتن کارت عضویــت و یــا معرفــی نامــه از انجمــن اتیســم ایــران مقــدور 

خواهــد بــود.
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شهرک غرب، تقاطع فرحزادی و دادمان  88367182
- پذیــرش بیمــاران جهــت انجــام کار درمــان بــا هماهنگــی 

انجمــن اتیســم ایــران  بیمارستان آتیه 6

یخچــال،  از  باالتــر  شــریعتی،  خیابــان 
قلهک،پــالک1 متــرو  جنــب  22227021-9

ــم در  ــن اتیس ــو انجم ــودکان عض ــرش ک ــکان پذی - ام
ــارج  ــتان خ ــای بیمارس ــک ه ــا و پاراکلینی ــک ه کلینی

از نوبت
- تخفیــف در هزینــه هــای بســتری بــا توافق مــددکاری 

بیمارســتان و انجمن

 بیمارستان فوق
تخصصی کودکان مفید 7

شهرک اکباتان، ابتدای فاز 3 بیمارستان 
صارم

44670888
                )4702(

- پذیــرش بیمــاران جهــت انجــام کار درمــان بــا  هماهنگی 
انجمــن اتیســم ایران  بیمارستان صارم 8

خیابان هفت تیر، داروخانه 13 آبان . 88849011
88822804

- امکان عدم پرداخت هزینه دارو توسط خانواده ها  ــبانه روزی  ــه ش داروخان
ــان  13آب 9

کوچــه  بهبودی،نبــش  ســتارخان،ابتدای 
361 بشــیر،پالک 

66508841
66508839

ــو  ــیEEG   و اک ــای کلینیک ــه ه ــف  20% در هزین - تخفی
ــه تعرفــه کلینیــک. قلــب  EKG نســبت ب

ــی و  ــای پاراکلینیک ــه ه ــد در هزین ــف 10 درص - تخفی
ــک. ــه کلینی ــه تعرف ــبت ب ــکی نس دندانپزش

 درمانگاه تخصصی و
 فوق تخصصی

    کودکان ارمغان
10

باالتر از  میدان بهارستان جنب بیمارستان 
طرفه

77522562
77523900
77655981

- امکان عدم پرداخت هزینه دارو توسط خانواده  داروخانه شهید
عابدینی 11

سعادت آباد، میدان کاج، ابتدای سرو شرقی، 
مجتمع سعادت واحد 2 22077140

- تخفیف  50% نسبت به تعرفه ویزیت خود در مطب
- امــکان ویزیــت کــودکان ویــژه بصــورت رایــگان در صورت 

تشــخیص مــددکاری انجمــن خیریــه اتیســم ایران

 دکتر صالح محبی
 متخصص گوش و حلق

و بینی 12

شهرک غرب، تقاطع فرحزادی و دادمان 88367182
ــا هماهنگــی   پذیــرش بیمــاران جهــت انجــام کار درمــان ب

انجمــن اتیســم ایــران
بیمارستان فوق 
تخصصی هاجر 13

   



شبکه دوستدار اتیسم 42

خیابان ولیعصر، تقاطع شهید بهشتی)عباس آباد(. 88710294

- ارائــه کلیــه خدمــات توانبخشــی و درمانــی بــرای 
اعضــای انجمــن اتیســم ایــران بصــورت رایــگان در 
ــر. ــاعت 14 الی19عص ــنبه س ــنبه و 4 ش ــای 2ش روزه

- تخفیف  30% در کلیه خدمات دندانپزشکی.
- تخفیف  30% در خدمات رادیولوژی وسونوگرافی.

- اســتفاده از کلیــه خدمــات بخــش زنــان بیمارســتان 
بــا حداقــل  ایــران  اتیســم  انجمــن  اعضــای  بــرای 

هزینــه.

 بیمارستان فوق
تخصصی کودکان مفید 14

و  دیباجــی  بیــن  )کالهــدوز(  دولــت  خیابــان 
اختیاریــه، پــالک112 ، ســاختمان پزشــکان ســینا 

ــد 18 ــه 5 واح ــک( طبق ــو رومانتی ــب مانت )جن
             22791800

- ویزیت اولیه بصورت رایگان .
ــه  ــف ب ــا50% تخفی ــب ب ــل مط ــات داخ ــه خدم ــه کلی - ارائ

ــن. ــمت انجم ــن از س ــی مراجعی تمام
- امــکان برخــورداری خانــواده هــای ویــژه از کلیــه خدمات 

داخــل مطب بصــورت  رایــگان .

دکتر نرگس تاج دینی 
جراح و متخصص

بیماریهای زنان و زایمان 
و نازایی

15

ــهید  ــان ش ــانی،بعد از اتوب ــت آهلل کاش ــان آی خیاب
ــه  ــش الل ــاهین جنوبی،نب ــه ش ــیده ب ستاری،نرس

یکم،پــالک 1 طبقــه دوم. 44096305

- تخفیف50% نسبت به تعرفه ویزیت خود دراین مرکز
- امــکان تهیــه فــرم عینــک و شیشــه عینــک از ایــن مرکــز 
بصــورت 50% تخفیــف ویــا بصــورت رایــگان بــا معرفــی 

ــددکاری. ــه از م نام
امــکان ویزیــت کــودکان ویــژه بصــورت رایــگان در صــورت 

تشــخیص مــددکاری انجمــن خیریــه اتیســم ایــران

16 بینایی سنجی شفیعی

شــعبه غــرب :   خیابــان آیــت اهلل کاشــانی،بعد از ســه 
ــگاه  ــام مافی،درمان ــجد نظ ــب مس ــت آباد،جن راه جن

نظــام مافــی. 
شماره تماس:   44023127-09010701110        

روزهای پذیرش: یکشنبه و سه شنبه 10 الی14
ــدان  ــر از می ــعادت آباد،باالت ــمال غرب:س ــعبه ش ش
کاج،ابتــدای خیابــان 21،پــالک 43،طبقــه ســوم،

واحد 9    
شماره تماس:     22362198                               

روزهای پذیرش:  شنبه تا چهارشنبه  16 الی 20 

44023127
22362198

-امــکان پذیــرش کلیــه اعضــای انجمــن اتیســم ایــران 
بــا  کاج    کلینیــک تخصصــی شــنوایی شناســی  در 
ــات  ــه خدم ــان در کلی ــه20.000   توم ــت هزین پرداخ

ــک . ــن کلینی ای
ــا   ــورت 20ت ــز بص ــن مرک ــمعک  از ای ــه  س ــکان تهی  ام
و  مــدل ســمعک  گرفتــن  نظــر  بــا در  30% تخفیــف 

قیمــت پایــه ســمعک. 

 کلینیک تخصصی
17   شنوایی شناسی کاج

جنت آباد مرکزی،تقاطع نیایش،طبقه فوقانی بانک 
کوثر،پالک2                             

44444103
44898324

کلینیــک   تعرفــه  بــه  نســبت   %50 30تــا  -تخفیــف 
کلینیــک  ایــن  خدمــات  کلیــه  در  دندانپزشــکی 
اعضــای  و  ایــران  اتیســم  انجمــن  اعضــای  بــه 

. ،بــرادر( ،خواهر مادر ، پدر خانواده)
- ارزیابــی اولیــه بصــورت رایــگان بــرای کلیــه اعضــای 

انجمــن اتیســم ایــران.

 کلینیک دندانپزشکی
تاج 18

خیابان شریعتی،باالتر از سید خندان 
،پالک1030،طبقه 4،واحد14 22853540

- تخفیــف  30% نســبت بــه تعرفــه ارتوپــدی در بخــش 
خصوصــی بــه کلیــه خدماتــی کــه در ایــن موسســه صــورت 

ــران. ــم ای ــن اتیس ــای انجم ــی اعض ــه تمام ــرد ب میگی
ارتوپدی فنی مهر آریا 19
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اتوبــان چمــران، زیــر پــل گیشــا،کوچه 
پروانــه، پرنــده 3 کوچــه16 88006576

ــای  ــک در کاره ــه کلینی ــه تعرف ــبت ب ــف 25%  نس -  تخفی
ــی. ــار درمان گفت

- امــکان ماهانــه معرفــی 5 کــودک بــه کلینیــک جهــت 
وثوقــی  آقــای  توســط  درمانــی  گفتــار  اولیــه  ارزیابــی 

. رایــگان  بصــورت 

کلینیک توان بخشی 
ذهن زیبا 1

ــاون  ــوار تع ــدای بل ــا، ابت ــدان شــهر زیب می
ــالک5 ــود پ ــه مقص کوچ 44105423 - تخفیف 20% نسبت به تعرفه کلینیک

کلینیک توان بخشی 
روان پویش 2

آیــت هلل  خیابــان  دوم صادقیــه،  فلکــه 
کاشــانی، خیابــان بهنــام روبــروی بوســتان 

ــت تربی

44022609
- تخفیف20 % نسبت به تعرفه کلینیک در کار درمانی

کلینیک توان بخشی 
آرمان شایان  3

خیابــان قائــم مقــام، میــدان شــعاع، خیابــان 
شــهید خــزری، پــالک6 واحــد8 88306595 تخفیف 20% نسبت به تعرفه کلینیک کلینیک توان بخشی 

همگام 4

خیابــان امــام خمینی،نرســیده بــه بزرگــراه 
ــادگار امام،پــالک1386 ی

هماهنگی قبلی 
جهت

وقت دهی

- تخفیــف 30% نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در کارهای 
درمانــی کــودکان طیف اتیســم.

ــه معرفــی 5 کــودک جهــت انجــام کار  - امــکان ماهان
ارزیابــی اولیــه اختــاالت شــنوایی بصــورت رایــگان 

ــودن نامــه مــددکاری انجمــن. در صــورت دارا ب
آموزشــی  کارگاههــای  رایــگان  برگــزاری  -امــکان 
ــار  ــم 4 ب ــد اتیس ــودکان دارای فرزن ــن ک ــرای والدی ب

در ســال.

موسسه دانش بنیان 
نیوشا

)ارزیابی و درمان 
اختاالت شنوایی 

وتعادل(

5

آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات کلینیک های
ف توانبخشی

ردی

لیست کلینیک های توانبخشی
ارائــه کلیــه ایــن خدمــات تنهــا در صــورت همــراه داشــتن کارت عضویــت و یــا معرفــی نامــه از انجمــن اتیســم ایــران مقــدور 

خواهــد بــود.
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خیابان ظفر، ساختمان پزشکان سبز، 
آسانسور B، طبقه4، واحد15. 22256863 - تخفیــف20 تــا25% نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در کارهــای 

درمانــی کــودکان طیــف خفیــف اتیســم

مرکز کاردرمانی
6 کودکان بهنیا

خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 
هشتم، پالک 9 واحد 1 88505615

- تخفیــف 30% در هزینــه هــای کاردرمانــی و رفتــار درمانــی 
نســبت بــه تعرفــه کلینیــک.

- کیــس هــای اتیســم کــم شــنوا در الویــت بــرای ارجــاع بــه 
ایــن مرکــز

 کلینیک توان بخشی
فرانک 7

خیابان جنت آباد جنوبی، ضلع جنوب غربی 
میدان چهار باغ، ساختمان پزشکان سبز، 

پالک148، طبقه همکف، پالک6
44893073 - تخفیف 20% نسبت به تعرفه کلینیک.

 کلینیک توان بخشی
جنت آباد

)خانم دکتر آقا دوست(
8

شهرک غرب،بلوار فرحزادی،پایین تر از 
تقاطع دریا،نبش بوستان دوم شرقی

پالک 4 طبقه 2

88591358
88088541
88591523
88074196

ــات  ــک در جلس ــه کلینی ــه تعرف ــبت ب ــف 40% نس - تخفی
ــی،  ــی، فیزیوتراپ ــار درمان ــی، رفت ــار درمان درمانی)گفت

ــک(. نوروفیدب
 - ســه روز در ماه)هــر روز 4ســاعت(کلینیک را بــه گــروه 
ــی کــودکان طیــف اتیســم اختصــاص مــی دهــد.  درمان
در روز هــای زوج توانایــی پذیــرش حداقــل4 کــودک 
ــگان  ــورت رای ــی بص ــت کار درمان ــم را جه ــف اتیس طی

دارد.
ــک  ــمت کلینی ــی از  س ــزاری کارگاه آموزش ــکان برگ - ام
ایــران  اتیســم  انجمــن  عضــو  هــای  خانــواده  بــرای 

بصــورت رایــگان.

کلینیک یادمان 9

شهرک غرب، بلوار فرحزادی، پایین تر از 
تقاطع دریا، نبش بوستان دوم شرقی، پالک 

4 طبقه 2
88371249 هزینــه  در  کلینیــک  تعرفــه  بــه  نســبت   %20 تخفیــف   -

اتیســم. کــودکان  بــرای  درمــان  کلینیک  جوانه 10

کرج، رجایی شهر، بلوار انقالب اسالمی، بین 
سیزدهم و چهاردهم، نبش میدان اتحاد 

ساختمان آراد، طبقه 4
2634443815

- ارزیابــی اولیــه رایــگان کلیــه کــودکان عضــو انجمــن 
اتیســم ایــران در ایــن مرکــز.

ــه  ــک در هزین ــه کلینی ــه تعرف ــبت ب ــف 03% نس - تخفی
ــرای کــودکان اتیســم. درمــان ب

مرکز کاردرمانی آراد 11

کرج، عظیمیه، بلواراستقالل، بلوار 
ولیعصر)عج(. مرکز مغز واعصاب و روان 
شهید پاک نژاد، طبقه چهارم توانبخشی

9386015110 تخفیــف30 % نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در هزینه 
درمــان برای کــودکان اتیســم.

 مرکز جامع توانبخشی
دکتر پاک نژاد 12
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تهرانپارس، خیابان فرجام، بین عبادی و 
سراج مرکز پویش،  77292583

هزینــه  در  کلینیــک  تعرفــه  بــه  نســبت   %20 تخفیــف   -
اتیســم. کــودکان  بــرای  درمــان 

- امــکان ماهانــه معرفــی 5کــودک بــه کلینیــک جهــت انجام 
ارزیابــی اولیــه توســط آقــای عنبــرا بصــورت رایگان. 

کلینیک پویش 13

فلکه دوم صادقیه،خیابان آیت هلل کاشانی، 
خیابان بهنام روبروی بوستان تربیت  44022820

-تخفیف 20% نسبت به تعرفه کلینیک در کار درمانی.
= امــکان ماهانــه معرفــی 5 کــودک بــه کلینیــک جهــت انجــام 

ارزیابــی اولیــه توســط آقــای علیــزاده بصــورت رایگان.

 کلینیک توان بخشی
14 آرمان شایان

فــردوس  بلــوار  صادقیــه،  دوم  فلکــه 
شــرق،قبل از ســتاری، نبــش خیابان حســن 

آبــاد پــالک 375
44069982

- ارزیابــی اولیــه کلیــه کــودکان عضــو انجمــن اتیســم 
ایــران در ایــن مرکــز بصــورت رایــگان مــی باشــد.

- تخفیــف30 % نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در هزینــه 
اتیســم. کــودکان  بــرای  درمانــی(  درمان)گفتــار 

درمانی)ذهنی،حرکتی،حســی(  کار  انجــام  امــکان   -
ســاعت  از  شــنبه   5 روزهــای  در  رایــگان  بصــورت 

11 الی 17 عصر.

 مرکز  روانشناسی و
توانبخشی
عسگریان

15

جنت آباد باالتر از همت، مجتمع 
طوبی، ساختمان اداری طوبی، طبقه 

2،واحد702

9335361558
44607848

- تخفیــف 20% نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در هزینــه  
ــم. ــودکان اتیس ــرای ک ــار درمانــی  ب کاردرمانــی وگفت

 کلینیک
توانبخشی غرب 16

خانی آباد، شهرک شریعتی، خیابان ماهان، 
باالتر از بانک ملت، روبروی تاالر اسالمی، 
مجتمع پزشکان ماهان، طبقه 4 ،کلینیک 

ماهان
55861228

هزینــه   در  کلینیــک  تعرفــه  بــه  نســبت   %25 تخفیــف   -
اتیســم. کــودکان  بــرای  وگفتاردرمانــی  کاردرمانــی   کلینیک توانبخشی

17 ماهان

خیابان پاسداران،خیابان مسجد جامع غدیر 
خم،نبش نگارستان چهارم پالک11

22856613
22855671

ــه   ــک در هزین ــه کلینی ــه تعرف ــبت ب ــف30 % نس -تخفی
ــم. ــودکان اتیس ــرای ک ــی  ب ــار درمان ــی، گفت کاردرمان
ارزیابــی اولیــه کلیــه کــودکان انجمــن توســط آقایــان 
حســینی، صابــری و جهانــی  مســئولین کلینیــک  

ــگان. ــورت رای بص

 کلینیک توانبخشی
پایا 18
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میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی
)نصرت شرقی(پالک 222

 )روبروی دانشکاه پرستاری(
66437524
66906205

-تخفیــف 30% نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در هزینــه  
ــار درمانــی   بــرای کــودکان اتیســم. کاردرمانــی ،گفت
ــای  ــط آق ــن توس ــودکان انجم ــه ک ــه کلی ــی اولی - ارزیاب

ــگان. ــورت رای ــی بص ــر میرزای ناص

 کلینیک توانبخشی
سینا 19

شهران ،باالتر از میدان دوم شهران،ساختمان 
بانک پاسارگاد،پالک153،طبقه سوم،واحد 31 9123414804

تخفیــف 30% نســبت بــه تعرفــه کلینیــک در هزینــه  
ــار درمانــی   بــرای کــودکان اتیســم. کاردرمانــی، گفت
ــئول  ــط مس ــن توس ــودکان انجم ــه ک ــه کلی ــی اولی ارزیاب

ــگان. ــورت رای ــک بص کلینی

 کلینیک توانبخشی
کیان بهنود 20

تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بعد از چهار 
راه رشید، جنب پمپ بنزین، پالک178، 

ساختمان 206، طبقه اول، واحد 6.

77709893
77760784

- تخفیف 30% نسبت به تعرفه کلینیک در هزینه  
کاردرمانی، گفتار درمانی برای کودکان اتیسم.

ــم  ــط خان ــن توس ــودکان انجم ــه ک ــه کلی ــی اولی ارزیاب
ــگان. ــورت رای ــی بص چراغ

 کلینیک توانبخشی
امید شرق 21

شهرستان شهریار،فاز4 شهر 
اندیشه،خیابان توحید شمالی،خیابان 
آبان،خیابان بهستان،خیابان سیزدهم 

پالک  175مرکز توانبخشی آوات.

65356157
65356156

- تخفیف 30% نسبت به تعرفه کلینیک در  کلیه 
خدمات درمانی که در این مرکز انجام گیرد  برای 

کودکان اتیسم.
ارزیابــی اولیــه ،غربالگــری کلیــه کــودکان انجمــن 
توســط مســئول مرکــز  چراغــی بصــورت رایــگان.

 مرکز روزانه
 آموزشی

توانبخشی آوات
22

شهر قدس،میدان قدس،بلوار امام 
خمینی،جنب شیرینی سرای بی بی 
گل،کوچه پرستو،ساختمان پزشکان 

کیان،طبقه 5 ،واحد 14
46804956

- تخفیف 30% نسبت به تعرفه کلینیک در هزینه 
کاردرمانی، گفتار درمانی برای کودکان اتیسم.

انجمــن توســط  کــودکان  کلیــه  اولیــه  ارزیابــی   -
رایــگان. بصــورت  کلینیــک   مســئول 

 مرکز گفتار درمانی
23 رحمتی

کارگر شمالی،پایین تر از تقاطع بلوار 
کشاورز،کوچه قدر،پالک4،واحد5 

66909164
66909165

-30% تخفیف نسبت به تعرفه کلینیک در کلیه 
خدمات این مرکز

- ارزیابی کلیه اعضای انجمن اتیسم ایران توسط 
مسئول کلینیک بصورت رایگان                                

 کلینیک توانبخشی
نگاه نو 24

میدان شهدا،ابتدای خیابان شکوفه ،کوچه 
سلطان زاده ،پالک 5 واحد 9 ساختمان  

پزشکان بهار
33305571

-30% تخفیف نسبت به تعرفه کلینیک در کلیه 
خدمات  این مرکز

- ارزیابی کلیه اعضای انجمن اتیسم ایران توسط 
مسئول کلینیک بصورت رایگان                               

کلینیک طلوع 25

لیست مجموعه های ورزشی، تفریحی
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ــان نیایــش،  ــان ولیعصــر، ابتــدای اتوب خیاب
مجموعــه فرهنگــی ورزشــی انقــالب 26216206

- تخفیف40 % در ثبت نام خانواده وکودکان  اتیسم. 
بــا %15  بــه صــورت شــرایط  - امــکان خریــد اســکیت 
ــن ــت انجم ــت  حمای ــای تح ــواده ه ــرای خان ــف ب تخفی باشگاه انقاب)اسکیت( 1

ــه   ــر از س ــتخر باالت ــان اس تهرانپارس،خیاب
ــی ــی گرکان ــه ورزش ــادار، مجموع راه وف 77089878 ــن مصنوعــی  ــیده وچم ــالن سرپوش ــک س - تخصیــص ی

ــم ــودکان اتیس ــرای ک ــگان ب ــی و رای ــورت خصوص بص

مجموعه ورزشی 
گرکانی 2

پاســداران، بوســتان نهــم، نبــش پایدارفــرد 
جنوبــی پــالک 28 26651216

- پذیــرش در روزهــای شــنبه از ســاعت 9الــی12 ویــژه 
دختــران بصــورت رایــگان.

- پذیــرش در روزهــای یــک شــنبه از ســاعت 9 الــی12 
ویــژه پســران بصــورت رایــگان.

- پذیــرش کــودکان طیــف اتیســم در طــول هفتــه و در 
ــود.   ــد ب ــف خواه ــورت 50% تخفی ــر بص ــانس بعدازظه س

ــرای کــودکان مذکــور الزامــی اســت. داشــتن همــراه ب

مجموعه تفریحی شهید 
صیاد شیرازی

3

آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات ورزشی، تفریحی

ف
ردی

لیست مجموعه های ورزشی، تفریحی
ارائــه کلیــه ایــن خدمــات تنهــا در صــورت همــراه داشــتن کارت عضویــت و یــا معرفــی نامــه از انجمــن اتیســم ایــران مقــدور 

خواهــد بــود.
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چهــار راه یافــت آباد،بلــوار معلم،میــدان 
بافان،پــالک27/1  معلم،انتهــای خیابــان 

گالری نقاشی نشاط.
66303468

09127082188

- تخفیــف 17% در کاســهای آمــوزش نقاشــی بــرای مدت 
زمــان یــک ســاعت نســبت بــه تعرفــه گالری نقاشــی

- امــکان برگــزاری کاســهای آمــوزش نقاشــی بــرای بچــه 
هــای بــاالی 7 ســال.

گالری نقاشی نشاط 1

ــن  ــوک 16 بی ــاز 2، بل ــان، ف شــهرک اکبات
2و3  ورودی  44691688

- تخفیــف 40% بــه تمــام کــودکان عضــو انجمــن اتیســم 
ایــران.

مؤسســه  کاس هــای  از  رایــگان  اســتفاده  امــکان   -
ویــژه. خانواده هــای  بــرای 

- امــکان اســتفاده از اتــاق مکــث بــرای والدیــن طیــف 
اتیســم بــا توجــه بــه نظــر روان شناســان انجمــن 

مؤسسه مهر من  2

رامســر، بلوارمعلــم، روبــروی فــدک رامســر، 
چهــار صــد دســتگاه، یاســمن22 و24 1155230839

رایــگان  واســتفاده  هــا  خانــواده  بــرای  تخفیــف%20   -
ــای  ــگ، بازیه ــتوران، بولین ــه شامل)رس ــودکان ک ــرای ک ب

و...(. کامپیوتــری 
استفاده رایگان از سالن VIP  با ظرفیت  200نفر

مجتمع تفریحی 
گردشگری مروارید 

سبز
3

ــاد  مازندران،کیلومتــر14  جــاده محمــود آب
نور،بعــد از ایــزد شــهر. 1226237888

- تخفیــف 25% در ویــا فلــت و ســوییت بــا توجــه بــه قیمت 
بــورد فصــل اقامــت جهــت اقامــت اعضــای خانــواده هــا ی 

انجمــن اتیســم ایــران .
هتل مروارید سبز 4

جنــت  آبــاد شــمالی، باالتــر از نیایــش، 
جنــب بهارســتان 16 ســاختمان داروخانــه 

ــه 3 .  ،طبق
44822223

بــرای   %10 و  کــودکان  کلیــه  بــرای   %15 تخفیــف   -
ایــران. اتیســم  انجمــن  عضــو  خانواده هــای 

- تخفیــف 10 تــا 20% و امــکان خریــد ســاز بــه صــورت 
اقســاط بــرای کــودکان و خانــواده هــای طیــف اتیســم 

ــا دارابــودن کارت انجمــن اتیســم. ب

آموزشگاه موسیقی 
نوای مهر 5

اتوبــان شــهید ســتاری،پایین تــر از همــت 
اللــه شــرقی ،شــیرینی فروشــی الدن

تعرفــه  بــه  نســبت  شــیرینی  بــرای  تخفیــف   %20  -
شــیرینی الدن بــرای کلیــه اعضــای انجمــن اتیســم 

ایــران
شیرینی الدن

)شعبه جنت آباد( 6

نوع  خدمات  مراکز فرهنگی و
ف خدماتی

ردی

لیست مراکز فرهنگی و خدماتی
ارائــه کلیــه ایــن خدمــات تنهــا در صــورت همــراه داشــتن کارت عضویــت و یــا معرفــی نامــه از انجمــن اتیســم ایــران مقــدور 

خواهــد بــود.

آدرس مرکز شماره تماس
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ــان مصطفــی خمینــی - مجتمــع آســمان  - بلــوک  اراک- خیاب
ــد83      6 واح 33681308 انجمن خیریه  اتیسم استان مرکزی 

- اراک  1

تبریز-خیابــان بهــار- جنــب هنرســتان کشــاورزی مرکــز 
آموزشــی اســد آبــادی

09909991294
04132804402

 مرکزجامع اتیسم دانشگاه علوم
پزشکی تبریز )اسد آبادی( 2

ــان شــریعتی شــمالی- کوچــه  اصفهــان- خمینــی شــهر- خیاب
71            09138899301 سرای پاکان خمینی شهر)اصفهان( 3

ــان  ــا ابوذرخیاب ــه - حدفاصــل  شــهدای محــراب ت ــزد- صفایی ی
آیــت اهلل کاشــانی شــرقی- کوچــه ســنگ بــری فیــروزه -کوچــه 

نصر-کوچــه دوم-پــالک 13- مرکــز توانبخشــی طلــوع مهــر
03538243595
09139546653 مرکز اتیسم طلوع مهر یزد 4

اصفهــان- میــدان جمهــوری- اول خیابــان امــام خمینــی- 
ســمت راســت کوچــه شــماره 3 )شــاهین(- پــالک 34 03133373747 موسسه خیریه

5 حضرت زینب اصفهان

ــان  ــان 13 آب ــاد - چهــارراه فرهنــگ - خیاب لرســتان - خــرم آب
ــام خمینــی ــه روی دبیرســتان ام ــی-  روب غرب 091666266197 مرکز اتیسم تبسم )لرستان( 6

گیــالن - رشــت خیابــان بیســتون خیابــان صفــاری- روبــه روی 
پــارک نیــک ســرام -کوچــه فوالد-کــوی دوم - پــالک ســه 09113369551 موسسه خیریه حامیان اتیسم گیان 7

آدرس مرکزشماره تماس مراکز اتیسم ف
ردی

لیست مراکز اتیسم شهرستان ها
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ــاختمان  ــاه - س ــک رف ــه روی بان ــارن- روب ــان ق ــاری- خیاب س
ــد 405 ــوم- واح ــه س ــفا - طبق ش 09179337487 مرکز توانبخشی تکاپو 8

ــه   ــه روی کوچ ــد- روب ــالل آل احم ــان ج ــاد - خیاب ــرم آب خ
ــتم ــالل هش ج

0912627545
           06633224439 مرکز توانبخشی اتیسم یکتا  9

مشهد- بلوار بعثت - بعد از سی متری دوم- پالک 153   09151150454 مرکز اتیسم نوید زندگی 10

کرمان - میدان هفت باغ            03433257604 مرکز امام علی کرمان 11

ــه  ــای کوچ ــب-کوچه  20- انته ــزار ویکش ــان ه ــان- خیاب کرم
ــن درب   ــپ -آخری ــمت چ س 09121252820 مرکز اتیسم مسیر روشن 12

کرمان- زرند- خیابان فردوسی- روبه روی اداره پست   099363751150 مرکز توانبخشی نیلی 13

لیست مراکز اتیسم شهرستان ها

آدرس مرکزشماره تماس مراکز اتیسم ف
ردی
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لیست مدارس پسرانه
در کل کشور



مدارس استثنایی 52



مدرسهتراب

تهران،خ.کالهدوزنرسیدهبهتقاطع

بولوارکاوه-سهراهنشاط

22558372 - 22558478

مدرسهبشارت
تهران،میدانبروجردی-خیابانبروجردی-

ك.آخته-پ.7
33342306

مدرسهعدالت

تهران،بزرگراهنوابصفوی-خ.بریانک-جنب

تعاونیمصرفمنطقه01-پ.523

55735856
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مدرسهپیکهنر

تهران،سیدجمالالدیناسدابادی،

نرسیدهبهمیدانکالنتری.بنبست44.

پشتمدرسهباغچهبان.

88038549

مدرسهپیامبراعظم

تهران،خیابانالله،خیابانشاهینشمالی،

پمپگازایرانپارس.خیابانامامحسین.

44466527
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معرفی
 فیلم ها و کتاب ها ی 
مربوط به حیطه اتیسم

ــده  ــه روز ش ــت ب ــت لیس ــرای دریاف ب
ــم  ــن اتیس ــایت انجم ــه س ــا ب ــم  ه فیل
ــر را  ــد زی ــا ک ــد و ی ــه کنی ــران مراجع ای

ــد ــکن نمایی اس

بــرای دریافــت لیســت بــه روز شــده 
ــم  ــن اتیس ــایت انجم ــه س ــا ب ــاب  ه کت
ــر را  ــد زی ــا ک ــد و ی ــه کنی ــران مراجع ای

ــد ــکن نمایی اس
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Adam After Thomas  Autism Every Day  Autism in Love

 Autism Is a World Autism: The Musical Bless the Child  Children of the Stars

Chocolate   Cries from the Heart Dad’s in Heaven
with Nixon  Dark Floors

 Dear John Extremely Loud and 
Incredibly Close  Jack of the Red Hearts  Killer Diller



کتاب ها و فیلم های مربوط به حیطه اتیسم 56

 Life Animated Marathon Mary and Max Mercury Rising

 Miracle Run Molly  Mozart and the Whale My Name Is Khan

Normal People Scare Me Normal People Scare
Me Too  The Other Sister Rain Man

Recovered: Journeys Through 
the Autism Spectrum and Back  Refrigerator Mothers  Season of Miracles  Silent Fall



57کتاب ها و فیلم های مربوط به حیطه اتیسم

Snow Cake Son-Rise: 
A Miracle of Love Suitcase  Superbror

 (2009 film Denmark)

Temple Grandin  The Accountant The Black Balloon  The Boy Who Could Fly

 The Horse Boy  The Story of Luke The Transporters  The Wizard (film)

 Too Sane for This World What’s Eating Gilbert 
Grape

Vectors of Autism: 
A documentary about Laura Nagle Wretches & Jabberers
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آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات

ف
ردی

ترجمه و تالیف: ناهنجاری های طیف اتیسم1
نشر سرافرازعلیرضا کاکاوند، مهناز شهباز پور

 اوتیسم و گذر موفق به بزرگسالی2
ترجمه و تالیف:

سیدعلی محمد یکتامرام،همایون هاشمی
تهران: سازمان بهزیستی 

کشور

اتیسم3
تالیف:مهدی فوالدگر، منصوره 

بهرامی پور، مجتبی انصاری شهیدی
 نشر جهاد دانشگاهی،

 واحد اصفهان

4
کودکان اتیسم و آسپرگر را بهتر بشناسیم

) ذهن نیمه(
تالیف: پتر ژاتماری؛ 

مترجمان: ساالر فرامرزی، آرزو شاه میوه 
اصفهانی، مرضیه 

اصفهان: نشر نوشته

نشر جهاد دانشگاهیهاجر مجاهدیمعماری و اتیسم5

تالیف: میخائیل فارل در خود ماندگی و مشکات ارتباطی6
ترجمه: احمد پژوه

نشر آوای نور

 همراه با اتیسم از تشخیص تا درمان: برای 7
کودکانی که )می خواهند( اما نمی دانند )چگونه(

نشر دانژه  تدوین هما ناصح 

تالیف: یوتا فریثمعرفی اتیسم8
نشر علمترجمه: محمدرضا پور اعتماد

  نشر ف رش ی د ت رج م ه  و ت دوی ن:  م ری م  درخ ش ی ده اتیسم9

نشر سرافرازتالیف: علیرضا کاکاوند اتیسم ، بازی و تعامل اجتماعی10

نشر فرا انگیزشتالیف: امیر جهانیان نجف آبادیاتیسم11

انتشاراتنویسنده/مترجمنام کتاب

ف
ردی

لیست کتاب ها
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 نشربعثتانجمن اتیسم ایراناتیسم) آبی به رنگ اتیسم(12

اتیسم و تغذیه13
نشر سازمان بهزیستی مرکز اتیسم اردیبهشت

کشور

اتیسم و سندرم آسپرگر14
تالیف: سایمون بارون، کوهن

نشر ساواالنترجمه: مهدی گنجی

 نشر راشدینتالیف: معصومه مختاریکارکرد اجرایی دانش آموزان اتیسم15

آموزش مکالمه به کودکان اتیستیک16
تالیف: لین مک کالناهان، پاتریشیا کرانتز

نشر دانژهترجمه: عسل مروارید، زهره کرمی

17
 PRTجدیدترین روش درمان اتیسم براساس روش

تالیف: پروفسور رابرت کوگل و همکاران
نشر روانترجمه: صدیقه فراهانی

تالیف: سو الرکیراهبردهای عملی کار با کودکان اتیسم18
نشر ویرایش ترجمه: منیره عزیزیی، آذر زمانی

تالیف: صفری، طیبه. خلیلی، زهرا. مداخله رفتاری در افراد دارای اتیسم19
نشر آموختههمتیان، منصوره

نکته های آموزشی برای والدین کودکان مبتا به 20
نشر دهکدهتالیف: زهرا شهریوراتیسم

روش های تربیت کودک اتیسم: 21
) راهنمای عملی والدین: 83 کلید تربیتی(

تالیف: مارلین تارگ بریل
 ترجمه: صدیقه رضایی دهنوی، قربان 

همتی علمدارلو
اصفهان: نشرکاوشیار 

تاثیر موسیقی بر اختاالت زبان: گفتاردرمانی با 22
نشر جنگل: جاودانه   تالیف: ندا فردوسی، حسن عشایریکام آهنگین در اتیسم و زبان پریشی
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آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات

نشر وانیاکاوه مقدمتوانبخشی حرفه ای در نوجوانان  مبتا به اتیسم26

تالیف: جولیا موربازی، خنده، یادگیری27
نشر انسانترجمه: سینا توکلی، کیانا تقی خان

مبانی ساختاری یادگیری مبتنی بر رویکرد های 28
کاردرمانی

تالیف: جیل جنکینسون،تساهاید،
 سافیا احمد

ترجمه: مهدیه سیدی و همکاران
نشر علوم پزشکی همدان

تالیف: لین آدامزدرمان گروهی کودکان با اختال نافذ رشد29
نشر فراروانترجمه: شهال رفیعی

تالیف: ماریا ویلرآموزش استفاده از توالت30
نشر قطرهترجمه: شیوا همتی

راهنمای عملی برنامه هنر برای خانواده های 31
نشر وایناتالیف: کاوه مقدمکودکان مبتا به اختال طیف اتیسم

آموزش مهارت اجتماعی به کودکان32
تالیف: جان لینگ

ترجمه: الهام حکیمی راد، فرحناز 
قربانزاده کیوانی

نشر نور علم

هنردرمانی برای کودکان و نوجوانان در خود مانده33
تالیف: جنیفر سیلورز

ترجمه: الهام توکلی طرقی،
 الهام شفیعی فر

نشر فراروان

اختاالت طیف اتیسم، راهبرد عملی23

تالیف: انجمن خدمات حمایتی استان 
نورتامبرلند

ترجمه: ستاره شجاعی، قربان همتی 
علمدارلو،

 محمد خاموشی،فرود نیکوبین بروجنی

نشر آوای نور

گفتار درمانی در کودکان اتیسم با استفاده از روش 24
درمانی پاسخ محور

 تالیف: فرشته محمد ظاهری، محمد 
نشر علوم پزشکی همدانرضایی

نشر وانیاتالیف: کاوه مقدمتئاتر درمانی در کودکان و نوجوانان مبتا به اتیسم25
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آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات

نشر پیک نور تالیف: مسعود بیدختیروزی که خوب شوی40

نشر فرشید تالیف: مریم درخشیدهدر برابر راز اتیسم41

نشر پردیستالیف: سید جمال دل نوشته ها و مقاالت یک شوریده عاشق42

تالیف: سینتیا لردمقررات43
نشر افقترجمه: کیوان عبیدی آشتیانی

تالیف: چارلز امنتاراسل با بقیه فرق دارد44
نشر جوانه رشدترجمه: حمید علیزاده

نشر رخ دادنوتالیف: شهین علیایی زندمن همه را دوست دارم، اما45 

تالیف: دکتر مارتا هربرت انقاب اُتیسم46
نشر دانژهترجمه: دکتر هایده حائری

کودکان دارای اتیسم: راهنمای آموزش برای 47
نشر دانژهسیدعلی صمدیوالدین و مربیان

رویکرد های آموزش مهارت های اجتماعی به 34
دانش آموزان مبتا به اتیسم

تالیف: ریچارد ال.سیمپسون، برندا 
اسمیت میلز

ترجمه: علیرضا کاکاوند
نشر سرافراز

نشر قطره تالیف: مریم کوشااختال طیف اتیسم35

مهارت های زندگی اجتماعی مستقل36
تالیف: رابرت پل لیبرمن

ترجمه: حمید طاهر خانی، امیرحسین 
جاللی ندوشن

نشر علوم پزشکی ایران

نشر یار ماناتالیف: طیبه صفریمبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم37

کفایت اجتماعی: 38
کودکان با اختال اتیسم و نقص توجه / بیش فعال

 تالیف: مارگارت سیمرود-کلیکمن
 نشر آوای نور ترجمه: سعید رضایی

پرسش و پاسخ درباره ی بیماری های اتیسم39
تالیف:کمپیون کویین

ترجمه: مژگان خادمی، بابک جعفری، 
ارسیا تقوا

نشر جیحون
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آدرس مرکزشماره تماس نوع  خدمات

101 بازی و فعالیت ویژه کودکان با طیف اختاالت 51
اتیسم

 تالیف: تارا دالنی
نشر بعثتترجمه: نرگس محمودی

راهنمای عملی آموزش به دانش آموزان دارای 52
نشر بعثتتالیف: انجمن اتیسم ایرانیاناتیسم

10 چیز که هر کودک مبتا به اتیسم دوست دارد 53
شما بدانید

تالیف: الن نتبوم , میثم کالنتری 
نشر آوای نورترجمه: امیرحسین تقی لو

نشر آوای نورسعید رضاییشناخت اجتماعی و اختال اتیسم54

بنگاه ترجمه ترجمه: صدیقه فراهانیآن سوی اتیسم55
و نشرکتاب پارسه

56
تغذیه در کودکان دارای اتیسم: 

10 گام برنامه تغذیه ای برای کمک به درمان اتیسم، 
 ADHD آسپرگر و

تالیف: الیزابت استریکلند 
نشر بعثت مترجم: کیمیا معینی افشار

اختال طیف اتیسم و تکنولوژی )مسائل و 57
نوآوری ها(

تالیف:  دیمتریالورین انیس-کول
نشر آوای نور ترجمه: سعید صادقی، بیتا شالنی

راهنمای عملی برنامه ریزی برای انجام مداخله در 58
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیاختال طیف اتیسم در مراکز توانبخشی

کشور

راضیه نوروزیسامت روان در والدین اتیسم و معلوالن جسمی59
نشر سنجش و دانشسحر امینیان

کودکان مبتا به اتیسم: راهنمای والدین، مربیان 48
نشر دانژهتالیف: طلعت رافعیو درمانگران

شکوفایی: رهایی از اتیسم )یک داستان واقعی(49
تالیف: تمپل گرندین, مارگارت ام. 

اسکاریانو
 ترجمه: شهرزاد معتقدی

نشر نوشه

50
آرزوهای کودکان مبتا به اوتیسم: 

10 نکته که هر کودک مبتا به اوتیسم می خواهد 
شما بدانید

تالیف: الن نتیوم
ترجمه: پرویز شریفی درآمدی, پریوش 

نریمانی,زهرا مظفری
نشر دانژه
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شناخت و درمان اتیسم60
سیدامیر امین یزدی, شهربانو عالی )معرفی رویکرد نوین تحول یکپارچه انسان(

نشر دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی مشهد

 نشر افراتربتحبیب برندآموزش تحلیل رفتار کاربردی بر کودکان اتیسم61

مقدمه ای بر دنیای کودکان طیف اتیسم: خانواده، 62
نشر آموزشی و پژوهشی مهسا کاشفی زادهجامعه، حمایت

بوعلی

اختال طیف اتیسم: راهنمای عملی برای کاس 63
درس )کارگروهی در اختال طیف اوتیسم(

تالیف:گری مک کین
ترجمه: رقیه کوهی

نشر آکادمیک,دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کاشان

64
تحلیل رفتار کاربردی برای والدین و مربیان 

کودکان دارای اتیسم همراه با سوال های رایج 
والدین

تالیف:آلبرت ج. کارنی , شیرا ریچمن 
نشر نوشتهترجمه: علی اکبر ابراهیمی

اختال طیف اتیسم: راهنمای کاربردی برای 65
والدین

نتالیف: علی ابراهیمی , مونا درویشی 
نشر هوشمند تدبیر ماندانا قدیانی ,میترا حکیم شوشتری

تالیف:گلوریا دوراویال, تامارا لیوای کتاب اتیسم من66
نشر نامه مهرترجمه: شیدا معنوی

برنامه های حسی کاربردی برای دانش آموزان با 67
نشر ستایش هستیترجمه: مجید فرهادیان، زهرا مروتیاختال طیف اتیسم و سایر نیازهای خاص

68
مبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم 

)مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم 
اصفهان(

 تالیف: طیبه صفری, منصوره همتیان, 
نشر یار مانازهرا خلیلی

سیدمحمد مرندی , احمدرضا موحدی , اتیسم و ورزش با تاکید بر هنرهای رزمی69
نشر صمدیهاحمد عابدی , فاطمه بهرامی
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داستان اجتماعی: مرکز آموزش و توان  بخشی 70
کودکان اتیسم اصفهان

تالیف:کارول گری
  ترجمه: طیبه صفری, منصوره همتیان, 

زهرا خلیلی
نشر یار مانا

نشر نوروزیلیال اسماعیل زادهاتیسم71

نشر ستایش هستیترجمه: سارا افشار، درسا حامدینخستین گام ها در درمان کودک اتیسم72

عایم اختال طیف اتیسم چیست؟73
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیویژه مداخات خانواده محور

کشور

چگونگی بازی کردن با کودکان دارای اختال طیف 74
تالیف: سیدعلی صمدیاتیسم: ویژه مداخات خانواده محور

نشر سازمان بهزیستی 
کشور

چگونگی ایجاد تعامل در کودکان دارای اختال 75
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیطیف اتیسم: ویژه مداخات خانواده محور

کشور

76
چگونگی برقراری ارتباط با کودکان دارای 

اختال طیف اتیسم: ویژه مداخات خانواده 
محور

نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدی
کشور

77
چگونگی آموزش مهارت های زندگی روزمره 

به کودکان دارای اختال طیف اتیسم: 
ویژه مداخات خانواده محور

نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدی
کشور

چگونگی کنترل رفتاری کودکان دارای اختال 78
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیطیف اتیسم: ویژه مداخات خانواده محور

کشور

79
راهنمای کمک به مراقبان کودک دارای اختال 
طیف اتیسم در زمان عدم حضور والدین: ویژه 

مداخات خانواده محور
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدی

کشور

80
نکات مهم در استفاده از بسته آموزشی »روزنه«: 

ویژه مداخات خانواده محور در اختال طیف 
اتیسم

نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدی
کشور
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» روزنه« و افزایش ارتباط و تعامل: ویژه مداخات 81
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیخانواده محور در اختال طیف اتیسم

کشور

 روزنه« و بازی با کودک ویژه مداخات 82
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیخانواده محور در اختال طیف اتیسم

کشور

»روزنه« و موضوعات حسی در اتیسم ویژه 83
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیمداخات خانواده محور در اختال طیف اتیسم

کشور

از »والدین« به »والدین« ویژه مداخات 84
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیخانواده محور در اختال طیف اتیسم

کشور

راهنمای تغذیه کودک دارای اختال طیف اتیسم 85
نشر سازمان بهزیستی تالیف: سیدعلی صمدیویژه مداخات خانواده محور

کشور

راهنمای گام به گام مداخله زودهنگام درمانی به 86
شیوه بازی در کودکان مبتا به اتیسم

تالیف: باربارا شر
ترجمه: سعید عباسی, طاهره نجفی فرد,

 صاحب یوسفی، زهرا عسکری سخا
نشر آکادمیک

نشر دانژهطلعت رافعیاتیسم: ارزیابی و درمان87

محتوای آموزشی اتیسم و دیگر اختاالت 88
نشر پگاهانمریم حجتیرشدی )کتاب کار اول(

آموزش و مراقبت نوجوانان و بزرگساالن مبتا به 89
اختاالت اتیسم

تالیف: کیت وال
 مترجم: امیر جهانیان نجف آبادی، هدی 

نشر دانژهافالکیان

نگرشی بر اختاالت طیف اتیسم90
عزیز محمدی , راشد فتوحی, رقیه 

علیزاده اصل, هادی انصاری, مریم یعقوبی, 
زیرنظر: جعفر حسینی فر

نشر نایاب

محتوای آموزشی اتیسم و دیگر اختاالت رشدی: 91
)HMTM( نشر پگاهانمریم حجتیکتاب کار دوم مدل حجتی

اختال طیف اتیسم:92
 آموزش و یادگیری از طریق بازی

جولیا مور 
مترجم: احمد عابدی, علیرضا 

نشر نوشتهمحسنی اژیه, محمدطاها آزادشهرکی
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93 Autismتالیف: دفتر امور توانبخشی روزانه و راهنمای شناسایی اختال طیف اتیسم
توانپزشکی

نشر سازمان بهزیستی 
کشور

رویکردهای آموزشی و درمانی کودکان دارای 94
اتیسم

تالیف: افروسیتی کالیوا
نشر نوشته ترجمه: علی اکبر ابراهیمی 

نشر سخنورانمریم محمدزاده , میعاد قیماتیسم95

96
مداخات بهنگام در اختاالت طیف اتیسم: 

راهنمای مراقبت از کودک دارای اتیسم برای 
والدین

نشر دیدار تالیف: سیدعلی صمدی 

برنامه جامع درمانی برای کودکان دارای اختاالت 97
طیف اتیسم بر اساس مدل:SCERTS  ارزیابی

مترجم: مسلم قاسمی, میثم شفیعی, 
نعمت اهلل خواجه پرستو شیرزادی, شریفه 

جوشن پوش
نشر تولید علم

پرورش و تقویت حسی برای کودکان دارای اتیسم98
سو الرکی

نشر نوشتهمترجم: علی اکبر ابراهیمی

99
درک اختال عملکرد حسی: در اختاالت طیف 

اتیسم، بیش فعالی و نقص توجه، ناتوانی های 
یادگیری و اختال دوقطبی

تالیف: پولی گادوین ایمونز لیزمک کندری 
اندرسون

نشر فراروانترجمه: ندا صادقی نائینی پور, شهال رفیعی

نشر نیک مهرصفورا مهرآورآنچه که والدین باید بدانند: اتیسم100

روش یکپارچگی حسی و آموزش و پرورش 101
نشر گیواوحیده عمادکودکان طیف اتیسم

نشر مینو کرم پورهادی هاشمی رزینی مینو کرم پوراختاالت طیف اتیسم )ارزیابی، تشخیص و درمان(102

تاثیر اختال طیف اتیسم بر خانواده کودکان مبتا 103
نشر فر قلمسولماز قاسمیو )مداخات درمانی خانواده محور(

تالیف:استیون ام. شور, لینداجی. راستلیاتیسم به زبان ساده104
نشر دورانترجمه: سیدعلی صمدی
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1001 ایده فوق العاده برای تعلیم و تربیت کودکان با 105
اختاالت طیف اتیسم

تالیف:الن نتبوهم, ورانیکا زایسک
نشر دانژهترجمه: اسماعیل گنجینه, هایده حائری

راهنمای والدین و مربیان برای تشخیص کودک 106
نشر سام آرامعلی اکبر ابراهیمیدارای اتیسم

موسسه پارسا مبتکر گام اول,اتیسم در یک نگاه107
نشر اسرا باقرزادههوشمند تدبیر

تالیف:یوتا فریث, سارا مهابادیمعرفی اتیسم          108
نشر علمترجمه: حمیدرضا پوراعتماد

109
مداخات گروهی در درمان و آموزش کودکان 

اتیسم )با تاکید بر مهارت ها و شایستگی 
اجتماعی(

 تالیف:آلبرت ج. کوتاگنو 
ترجمه: ساالر فرامرزی, فهیمه رنجبر اقبال 

شفیعی

نشر جهاد دانشگاهی  واحد 
اصفهان

اتیسم و اقدامات سالهای اولیه:110
 متخصصان کودک و والدین

تالیف:کیت وال، منصوره قربانی روچی
نشر نور الثقلین ترجمه: آذر زمانی

تالیف: سو الرکی  راهبردهای عملی کار با کودکان اتیسم111
نشر ویرایشترجمه : آذر زمانی, منیره عزیزی

راهنمای تشخیص اتیسم112

تالیف: وندی ادواردز 
نشر قطرهترجمه: اکرم روزبه

مهارت های اجتماعی و افراد مبتا به اختاالت 113
طیف اتیسم

تالیف: لین پالیملی, مگی باون
  ترجمه: امیرجهانیان نجف آبادی 

ابوالقاسم قاسمی هرندی
نشر فراانگیزش

اتیسم114
تالیف:جوان روبلدو, داون هام کوچارسکی

ترجمه: پگاه انصاری, فرانک صالحی
نشر دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

اصفهان
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کودکان مبتا به اختال اتیسم و شیوه های ارتباط 115
نشر پیام علویفریبا یزدخواستیبا آنان )راهنمایی برای والدین و متخصصان(

نشر سبز شمالجنیفر الدرمتفاوت اما شبیه من116

آیا می توانم برای شما از سندرم آسپرگر 117
نشر سبز شمالتالیف: جنیفر الدربگویم؟

راهنمای عملی آموزش به دانش آموزان دارای 118
نشر بعثتانجمن اتیسم ایرانیاناتیسم

نشر روشنگرانترجمه: سپیده محمدیانمتولد 61 آگوست119

نشر فرشیدمریم درخشیدهدر برابر راز اتیسم120

مهارت های اجتماعی و افراد مبتا به اختاالت 121
طیف اتیسم

امیر جهانیان نجف آبادی-ابوالقاسم 
نشر فراانگیزشقاسمی هرندی

تالیف:کیت دورتیمن اتیسم دارم یعنی چی؟122
چاپ و تبلیغات کوشاترجمه: سید علی صمدی

تمرین های یک پارچگی حسی کاربردی) برای 123
دانش آموزان طیف اتیسم(

تالیف: سو الرکی.
نشر بعثت ترجمه: صدیقه فراهانی
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آدرس انجمن اتیسم ایران
دفتر مرکزی: تهران، اتوبان ســــتاری جنوب، بعد از پل همت، 

خیابان الله شرقی، پاک 8. 

021-44613456     021-48085 فکس:تلفن:
آدرس دفترنمایندگی 1:

تهران،خیابان جمهوری، خیابان برادران یاسری، نبش دیلمان، پالک2.
021-66924359 تلفکس:

www.irautism.org
irautismorg
iran.autism.association
info@irautism.org

کمک به انجمن خیریه اتیسم ایران:
شماره حساب:
شماره کارت:

پرداخت از طریق اپلیکسن سکه)سامانه کیف همراه به پرداخت ملت( 

14785056635281
6274 1219 4001 7981

44614044


