
 

  خوابیده اندازه گیری قد کودک 

 .سطح میز قدسنج را با یک پوشش نازک به منظور رعایت اصول بهداشتی و نیز راحتی کودک بپوشانید 

  به مادر توضیح دهید که چگونه کودک را روی میز قدسنج قرار داده و به نگه داشتن سر کودک هنگامی که

 شما قد او را اندازه می گیرید، کمک کند.

  به مادر نشان دهید که وقتی کودک را روی میز قرار می دهید کجا بایستد ) برای مثال ، مقابل شما و دور از

)در مجاورت دیواره ی  محل قرار گیری متر( . هم چنین ، به او نشان دهید که سر کودک را کجا قرار دهد

 ثابت میز قدسنج(.

 یک خط عمودی فرضی از مجرای گوش به حاشیه ی  سر کودک را در موقعیت صحیح قرار دهید ، طوری که

پایینی گودی چشم عمود بر تخت باشد ) در این حالت ، چشم های کودک باید دقیقاً به طور مستقیم به باال 

 نگاه کند (. از مادر بخواهید سر کودک را در این وضعیت ثابت نگه دارد.

 سمت متحرک انتهایی میز را به سمت کف پای او با یک دست پاهای کودک را نگه داشته و با دست دیگر ق

 حرکت دهید. با یک فشار آرام به زانوهای کودک ، آنها را صاف کنید.



  اگر کودک شدیداً بی قرار است و نمی توان هر دو پای او را در این موقعیت نگه داشت ، اندازه گیری با یک پا

 انجام دهید.

  در حالی که زانوها را نگه داشته اید ، صفحه ی متحرک پایین را به آرامی به سمت کف پاهای کودک حرکت

دهید. کف پاها باید دقیقاً بر صفحه تماس داشته و انگشت شست ، صاف و به سمت باال باشد. در غیر این 

ی متحرک پایی به صورت ،یعتی در صورت خمیدگی انگشت شست و یا مماس نبودن کف پاها با صفحه 

آرامی کف پاهای کودک را تحریک کنید و با سرعت و در حالی که کودک انگشت شست پاهایش را صاف 

 کرده ، صفحه را نزدیک نموده و به کف پایش بچسبانید . 

  سانتی متر بر حسب آخرین خط مدرج اندازه گیری  1/0اندازه را به درستی بخوانید و بهسانتی متر و با دقت

 بل رؤیت می باشد در منحنی های مربوطه در کارت پایش رشد کودک ثبت نمایید.که قا

 


