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و مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت  معرفی اختالالت طیف اتیسم

 شرقی طیف اتیسم)پایگاه های دائمی غربالگری و تشخیص( استان آذربایجان

 

نوع اختالل دسته بندی شده در طبقه  6یکی از  ASDاصطالح اختالالت طیف اتیسم و یا مخفف آن 

تشخیصی و آماری بیماریهای روانی   راهنمای  کتاب  ویرایش  رشدی  در پنجمین –اختالالت عصبی 

(5-DSM  است . خصوصیات اصلی اختالالت طیف اتیسم با نشانه هائی در دو زمینه رفتاری مشخص )

( رفتار ها و عالیق و فعالیت های تکراری و 2(نقص در ارتباط اجتماعی  1شده اند که عبارتند از : 

 محدود .

این موضوع اشاره دارد که عالمتهای این اختالل بسته به شدت آنها ، سطح رشدی  به « طیف » ح اصطال

و سن تقویمی ، بسیار متغیر هستند . عالئم این اختالل بصورت طیفی از خفیف تا شدید بروز می کند . 

وند رفتارهای محدود و ربر اساس  نقص های موجود در ارتباط اجتماعی و شدت اختالل طیف اتیسم 

( نیازمند حمایت زیاد   سطح 2( نیازمند حمایت  سطح 1تکراری در سه سطح تعیین می گردد : سطح 

 ( نیازمند حمایت بسیار زیاد 3

بروز حالتهای ترس یا  ،کودکان از رفتار بزرگساالن  این قلید کردنعدم ت :از عالئم اختالالت طیف اتیسم

اشاره به جای کالم برای مطرح کردن درخواست ، این کودکان صداهائی با تن وحشت شدید ، استفاده از 

زمانی که تشویق می شوند زیر مانند صدای ای ی ی و مشابه آن برای برانگیختن خود ایجاد می کنند . 

نکه دیگران تالش دارند آنان را سرگرم یا شاد کنند شاد نیستند و به نقطه ای خیره می شوند ، در ییا ا

 ان حضور دیگران از خود واکنشی نشان نمی دهند و از ارتباط چشمی امتناع می ورزند . این کودکان زم

کل بال استفاده نمی کنند ، دستها و انگشتان را کنار بدن خود به ش« من » برای اشاره به خود از کلمه 

 ند . بال زدن یا جلوی چشمانشان تکان می دهند . اشیاء مختلف را بیش از حد می بوی
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صورت تکراری داشت خانواده باید به اختالل طیف اتیسم  هسه عالمت  از عالئم ذکر شده را باگر کودکی 

مشکوک شود و جهت اطمینان از وضعیت کودک  خود و راهنمائی های بعدی به پایگاههای غربالگری و 

 تشخیص  اختالالت طیف اتیسم به آدرس های زیر مراجعه کنند .

 

جنب داروخانه -خیابان عارف–اول عباسی –تبریز  سارا 1

مرکز روزانه و آموزشی وتوانبخشی -دکتر اسدی

 اتیسم سارا

39266553 

–پایینتر از فدک –خیابان شهید منتظری  –تبریز  رها 2

-22پالک –کوچه حاج سیف -جنب مسجد غیاث

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف 

 اتیسم رها

33392363 

مابین )میرزاکوچک خان بلوار-زعفرانیه –تبریز  رشد 3

-جنب بیمه آسیا(میدان شهریار و فلکه مسجد

مرکز روزانه آموزشی وتوانبخشی  -66پالک

 اختالالت طیف اتیسم رشد

33319932-

35331362232-

35393633293 

هستی  4

 بخش

نرسیده به کوی  -خیابان پاستور جدید-تبریز

مرکز روزانه -25بن بست فرخ پالک  -توانا

آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اتیسم 

 هستی بخش

32333263 

روبروی دانشگاه پیام -شهرک ولیعصر-عجب شیر بذر امید 5

 مرکز روزانه اختالالت طیف اتیسم بذر امید-نور

33623132 

 


