
ارزيابي تکامل کودکان در 
مراقبت هاي ادغام يافته کودك 

سالم  
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اهداف 
ب براي ارتقا آگاهي  بهورزان و كاركنان بهداشتي در مورد رشد و تكامل طبيعي كودكان و ارجاع مناس•

مداخله بموقع 

ارتقا آگاهي خانواده ها، مربيان و مراقبان از اهميت تكامل طبيعي كودك، و روش هاي ارتقا آن و •

مداخله بموقع

رويكرد تيمي در خدمات تشخيصي، درماني و بازتواني براي اختالالت تكاملي كودكان•

ح كشور توزيع عادالنه خدمات تشخيصي، درماني و بازتواني براي اختالالت تكاملي كودكان در سط•

استفاده درست از آزمون هاي ارزيابي تكاملي كودكان •

تشخيص بموقع و درست تأخير تكامل در كودكان •

(اختيتحريكات شن)مشاوره مناسب به والدين كودكان نرمال به منظور ارتقاي تكامل كودكانشان •

مشاوره مناسب به والدين داراي كودكان با تأخير تكاملي •

مداخالت مناسب و بموقع براي جلوگيري از پيشرفت تأخير تكاملي كودكان •

بهبود سيستم چرخش اطالعات، نظام ثبت و گزارش دهي  •

2



3



4



5



کارت هايي براي آموزش والدين
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کارت هايي براي آموزش والدين
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کارت هايي براي آموزش والدين
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کارت هايي براي آموزش والدين
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کارت هايي براي آموزش والدين
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کارت هايي براي آموزش والدين
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ASQ 
Ages Stages Questionnaires



خصوصيات تست غربالگر
(Ages Stages Questionnaires)ASQ 

ماهگي60تا 4ارزيابي كودك از نظر تكامل به صورت دوره اي از •
گروه سني مختلف19پرسشنامه براي 19داراي •
(ماه24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4)ماه يكبار 2در سال اول و دوم هر •
(36-33-30-27-24)ماه يكبار 3در سال سوم هر•
(60-54-48-42-36)ماه 6در سال چهارم و پنجم هر •
پرسشنامه نسبتأ ساده•
پرسشنامه توسط والدين حتي با تحصيالت ابتدايي مي تواند به درستي پر شود•

قدرت و صحت غربالگري باال –
هزينه غربالگري كم –

:شرط براي انتخاب شدن داشته است2هر سوال •
به راحتي توسط والدين قابل مشاهده وگزارش باشد–
اين سوال به راحتي احتمال وقوع درداخل منزل داشته باشد و تابع فرهنگ خاصي نباشد–

هر سؤال يک شاخص مهم تكاملي را مورد پرسش قرار مي دهد•
هر سؤال رفتار مناسب كودكان آن گروه سني را مورد پرسش قرار مي دهد•
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سوال 30•
سوال براي هر يک از حيطه هاي پنج گانه6•
تنظيم سؤاالت به ترتيب از آسان به سخت•
موارد كلي در پايان هر پـرسشنامه براي درج نظرات كلي والدين •
ح هر جا الزم بوده از آنان خواسته شده در مورد مسئله مورد نظر توضي•

دهند

ويژگي سؤال هاي پرسشنامه ها 
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حيطه تکاملي هر پرسشنامه 5

                   Communicationحيطه برقراري ارتباط 

                          Gross motorحيطه حرکات درشت 

                             Fine motorحيطه حرکات ظريف 

                       Problem solvingحيطه حل مسئله 

            Personal-socialاجتماعي –حيطه  شخصي 
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كودك قادر به انجام آن كار هست ”بله"•

به صورت گه گاه يا به تازگي از كودك سر زده باشد"گاهي"•

استر يا فعاليت بخصوص را انجام نداده هنوز اين رفتا”هنوزنه“•

گزينه براي پاسخ به هرسوال3
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ودهر جا الزم بوده تصوير كوچكي اضافه شده تا مفهوم سوال روشن تر ش

تصاوير موجود در سؤاالت 
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هر جا الزم بوده مثالي از رفتار مورد نظر زده شده است

مثال هاي موجود در سؤاالت 
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واند انجام تتواند يا نميتوضيح دهيد پرسشنامه براي تعيين كارهايي كه هر كودك مي•
دهد طراحي شده است

ويهاي مورد نظر را در كودك خود بررسها بايد هر يک از فعاليتكنيد كه آنتأكيد•
االت پاسخ دهندؤارزيابي كرده و سپس به س

يكي از پاسخ ها در فضاي مربع كوچک دارد كه تنها بايدگزينه 3پاسخ در هر سوال•
كنار آن عالمت زده شود

دارند« خير»يا« بلي»ال دارد كه پاسخ ؤبخش عمومي يا ارزيابي كلي شش س•
داده ولي در انجام ميگاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً•

الؤدهد در اين صورت بايد به سندرت انجام ميه دهد يا بنميحاضر آن را انجامحال 
بدهند« بلي» مورد نظر پاسخ

وادگي كنند به پدر و مادر تاكيد كنيد كه تكميل پرسشنامه را تبديل به يک بازي خان•
لذت ببرندتا همگي از آن 

توضيحات ضروري به والدين
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قيد ماه بعد از گروه سنييک توان از يک ماه قبل تا هر پرسشنامه را تنها مي•
كردبر روي آن استفاده شده 

به دنيا هفته زودتر از موعد مقرر3بيشتر از هفته يا 3براي كودكاني كه •
به سن بايد تا رسيدن ( هفته يا كمترgestational age 37)اندآمده

ه تعداد هفته هايي كه زودتر ب)ها را حساب كرد سالگي، سن اصالح شده آن2
مطابق سن اصالحاي را كه و پرسشنامه( هفته كم كنيم40دنيا آمده اند از 

ها گذاشت در اختيار آنشده است 
:سني مورد نظرخارج از محدوده نحوه عمل براي •

كنيم استفاده ميپرسشنامه مربوط به سن كمتر ابتدا از –
، بگيريم"بلي"االت پرسشنامه از كودك پاسخ ؤاگر موفق شديم براي تمام س–

پرسشنامه سن باالتر را براي او امتحان مي كنيم

ميل را تكپرسشنامه توانند خود پدران و مادران بي سواد يا كم سواد كه نمي•
دهندهمان خانه انجامكنند بايد اين كار را به كمک يک فرد با سواد ديگر در 

دستورالعمل استفاده ازپرسشنامه
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نحوه امتيازدهي نهايي دستورالعمل 

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط
----آیا کودک جیغ می زند ؟-1

----زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

----زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

----زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

----را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

---اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6

_____جمع کل 

ن پاسخ كه پدر و مادر بدواالتيؤابتدا پرسشنامه را براي يافتن احتمالي س
كنيم ميوجواند جستگذاشته
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نحوه امتياز دهي نهايي دستورالعمل 

م داده و هانجام ميال مطرح شده است قبالًؤكودك فعاليتي را كه در س
نجام تري را ادهد و به جاي آن فعاليت پيشرفتهاكنون ديگر انجام نمي

بايد به آن سوال پاسخ بلي داد ، مي دهد
ماهگی8حیطه حرکات درشت

هنوز نهگاهیبله

کیه دادن به دست اگر پیش از این خودش بدون ت) زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟-1
.(  هایش ، صاف می نشسته است ، پاسخ بله را عالمت بزنید 

____

____آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و در همین حالت  دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟ -2

____آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟-3

____حمـل می کند؟ اگر هر دو دست  کودک را صرفاً  برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید ، آیا در حالی که ایستـاده است، وزنش را روی کف پاهایش ت-4

____آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟-5

ه اش به کیه دادن سینزمانیکه کودک را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهید ، آیا بدون ت-6
آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟ 

____

29____جمع کل    



نحوه امتياز دهي نهايي دستورالعمل 

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط

----آیا کودک جیغ می زند ؟-1

----زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

----زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

----زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

----را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

---اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6

_____جمع کل 

امتياز براي 5،«بلي» امتياز براي پاسخ 10گرفتن االت، با در نظر ؤبه هريک از س
نار هر در قسمت فضاي خالي ك، «هنوز نه»صفر امتياز براي پاسخ و« گاهي»پاسخ 

سوال، امتياز دهيد
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نحوه امتياز دهي نهايي دستورالعمل 

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط

10آیا کودک جیغ می زند ؟-1

10زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

5زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

5زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

0را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

0اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6

_30__جمع کل 

كنيدجمع بنديدرپايين آن قسمت هاي تكاملي را امتيازات مربوط به هر يک از حيطه
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يک سوال از يک حيطه تکاملي بدون پاسخ

م كردن اگر فقط به يكي از سواالت يک حيطه تكاملي پاسخ داده نشده بود با تقسي
تا 0ن بيامتياز كلي آن حيطه تكاملي بر تعداد سوا الت پاسخ داده شده ، رقمي 

.  امتياز كلي همان حيطه اضافه مي نماييم وسپس به بدست مي آيد 10

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط
10آیا کودک جیغ می زند ؟-1

10زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

10زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

5زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

--را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

0اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6
_35_جمع کل 

7= 5تقسيم بر 35نسبي سوال پنج      امتياز 
42= 35+ 7اصالح شده   امتياز كلي
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سوال از يک حيطه تکاملي بدون پاسخ2

را لي همان محاسبات قبكه دو سوال يک حيطه بدون پاسخ باقي مانده بود، در صورتي
لي اضافه امتياز كدو برابر مي كنيم و سپس بهراانجام مي دهيم با اين تفاوت كه رقم 

مي نماييم

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط
10آیا کودک جیغ می زند ؟-1

10زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

10زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

--زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

--را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

0اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6
_30_جمع کل 

7/5= 4تقسيم بر 30
15= 2ضربدر 7/5نسبي سوال چهار و پنج  امتياز 

45= 15+ 30اصالح شده     امتياز كلي
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سوال از يک حيطه تکاملي بدون پاسخ2بيشتر از 

هاي تكاملي بدون پاسخ از هر يک از حيطهال ؤس2بيش از اگر 
تكاملي ممكن نخواهد بود ن حيطه به آامتيازدهي صحيح باشد، 

ماهگی8حیطه حرکات درشت
هنوز نهگاهیبله

ه دادن به دست هایش ، اگر پیش از این خودش بدون تکی) زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟-1
.(  صاف می نشسته است ، پاسخ بله را عالمت بزنید 

____

____آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و در همین حالت  دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟ -2

____آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟-3

____ل می کند؟ اگر هر دو دست  کودک را صرفاً  برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید ، آیا در حالی که ایستـاده است، وزنش را روی کف پاهایش تحمـ-4

____آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟-5

ه اش به آن یه دادن سینزمانیکه کودک را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهید ، آیا بدون تک-6
وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟ 

____

____جمع کل    
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نحوه امتيازدهي نهايي دستورالعمل 

رگه اعالم شده در ب« نقطه برش» مربوط به هر يک از حيطه هاي تكاملي را با متيازات ا
دكنيمقايسه نظر، مورد براي همان حيطه تكاملي در گروه سني« برشنقاط »
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«سي و شش ماهگينقاط برش»

دو انحراف پايين تر از ميانگينيک انحراف پايين تر از حيطه
ميانگين

ي
هگ

 ما
ش

 ش
ي و

س

44.133.3حيطه برقراري ارتباط

40.528حيطه حركات درشت

35.221.3حيطه حركات ظريف

44.635.5حيطه حل مساله

37.725.8اجتماعي-حيطه شخصي
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1SD-باالي 

هاي تكاملي از نقطه برش اعالم شده در ستون  چه امتيازات در هر يک از حيطهچنان
قاي تكامل باالتر باشد مشكلي ندارد و اقدامات ارت”انحراف پايين تر از ميانگينيک“

در منزل به والدين آموزش داده شود

هنوز نهگاهیبلهماهگی8حیطه حرکات درشت

10زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟ -1
5آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و در همین حالت  دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟ -2
5آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟-3
0؟ اگر هر دو دست  کودک را صرفاً  برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید ، آیا در حالی که ایستـاده است، وزنش را روی کف پاهایش تحمـل می کند-4
0آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟-5
0ه نگه می دارد؟ تادزمانیکه کودک در حالت ایستاده قرار می دهید ، آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وضعیت ایس-6

40جمع کل    

در کودکان  ایرانی   ASQنقاط برش 

حیطه ها
دو انحراف پایین تر از میانگینیک انحراف پایین تر از میانگین

ت 
ش

ه
ی

گ
ه
ما

4028.8حیطه برقراری ارتباط

37.124.2حیطه حرکات درشت

46.737.3حیطه حرکات ظریف

45.836.5حیطه حل مساله

41.129.2اجتماعی-حیطه شخصی
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2SD-و 1SD-بين 

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط
10آیا کودک جیغ می زند ؟-1

10زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

5زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

5زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

0را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

0اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6

_30__جمع کل 
در کودکان  ایرانی   ASQنقاط برش 

1SD-2SD-حیطه ها

ی
گ
ه
ما

ش 
ش

38.927.9حیطه برقراری ارتباط

27.310.4حیطه حرکات درشت

41.430.7حیطه حرکات ظریف

41.731.3حیطه حل مساله

34.220.8اجتماعی-حیطه شخصی

حراف دو ان"و "يک انحراف پايين تر از ميانگين"چنانچه امتيازات در بين دو ستون  
مادرتمرين هايي براي رشد ويادگيري وقرارگيردبايد پدر"پايين تر از ميانگين

براي كودك انجام هفته بعد2دومجددا تستنكودك درسنين مربوطه انجام ده
گيرد 
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قرار نگيرد1SD-براي بار دوم باالي 

در کودکان  ایرانی   ASQنقاط برش 

حیطه ها

یک انحراف پایین تر از 
میانگین
-1 SD

نمیانگیدو انحراف پایین تر از 
-2SD

ی
گ
ه
ما

ش 
ش

38.927.9حیطه برقراری ارتباط

27.310.4حیطه حرکات درشت

41.430.7حیطه حرکات ظریف

41.731.3حیطه حل مساله

34.220.8اجتماعی-حیطه شخصی

نگيرد كودك قرار”ترازميانگينيک انحراف پايين"از ستون باالتراگربراي باردوم ارزيابي 
تر ارجاع شودهاي دقيقبراي پيگيري و ارزيابي

هنوز نهگاهیبلهماهگی6حیطه برقراری ارتباط
10آیا کودک جیغ می زند ؟-1

10زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟-2

10زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟-3

5زمانی که صدای بلندی می آید ، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟-4

5را از خودش در می آورد؟ « با » ، « گا »،«دا»آیا کودک صداهایی مانند -5

0اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6
_35_جمع کل 
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-2SD و کمتر از آن

هاي تكاملي از نقطه برش اعالم شده در ستون  چه امتيازات در هر يک از حيطهچنان
راي پيگيري كودك بايد بكمتر يا بر آن منطبق بود "دو انحراف پايين تر از ميانگين"

هاي دقيق تر ارجاع شودو ارزيابي

هنوز نهگاهیبلهماهگی8حیطه حرکات درشت

10زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟ -1
5آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و در همین حالت  دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟ -2
5آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟-3
0؟ اگر هر دو دست  کودک را صرفاً  برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید ، آیا در حالی که ایستـاده است، وزنش را روی کف پاهایش تحمـل می کند-4
0آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟-5
0ه نگه می دارد؟ تادزمانیکه کودک در حالت ایستاده قرار می دهید ، آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وضعیت ایس-6

20جمع کل    
در کودکان  ایرانی   ASQنقاط برش 

حیطه ها
2-دو انحراف پایین تر از میانگینSD 1-یک انحراف پایین تر از میانگین SD 

ت 
ش

ه
ی

گ
ه
ما

4028.8حیطه برقراری ارتباط

37.124.2حیطه حرکات درشت

46.737.3حیطه حرکات ظریف

45.836.5حیطه حل مساله

41.129.2اجتماعی-حیطه شخصی
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هرگونه نگراني در بخش موارد کلي

اي راخذ شده بصرف نظر از امتياز ،نگرانيونه هر گ،االت عموميؤبخش س
دقيق تر كودك ارجاع شودارزيابي هاي 

خیر بله مـــــوارد کـــــلی

..........................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید-1

.........آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح دهید-2

زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ،آیا دراکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد؟ -3

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده ی هر یک از والدین وجود دارد ؟ -4

...................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید-5

...............آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید-6
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كنيدو مادر پرهيز از نگران وآشفته كردن پدر1.

به زبان كامالً. ها و اجتماعي آن-ساده و قابل فهم براي سطح تحصيلي2
يديها، سخن بگوبه زبان مادري يا بومي آنترجيحاً

اعالم كنيد كه نتايج ارزيابي حكايت از. هاي سياين داشته است كه برر3
ها الزم است تر بر روي كودك آنو تخصصيتردقيق

استفاده از كلماتي چون . ر غي« »رد شدن از تست»« تست يا آزمون»4
خودداري كنيدمانند اين هاو « طبيعي

متخصصيني را كه مي. تر به يتر و تخصصهاي دقيقتوانند جهت ارزيابي5
شماره تلفن و، با اعالم نام، آدرس، (پزشک معين)ها مراجعه كنندآن

خدماتي كه توسط ايشان قابل ارائه است، معرفي نماييد

ارجاع کودكنحوه نکاتي درمورد 
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