
            

مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

مرکز توانبخشی و حرفه آموزی

ارمغان عصر 

مهربانی را اگر قسمت کنیم 
 من یقین دارم به ما هم می رسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق
دستهایش تا خدا هم می رسد 

4- توانبخشی

ــران متخصــص  ــز توســط درمانگ ــات توانبخشــي مرک خدم
هــر رشــته بــراي توانخواهــان برنامــه ريــزي و اجــرا           
ــیقي  ــامل: کاردرماني،گفتاردرمانی،موس ــه ش ــود ک ــي ش م
ــاري و  ــاي خودي ــوزش مهارته ــي، آم ــي،  رفتاردرمان درمان
مهارتهــاي روزمــره  زندگــي و آمــوزش رفتــار و برخوردهــاي 

ــد.  ــی باش ــي  م ــب اجتماع مناس

مرکــز ارمغــان عصــر عــاوه بــر ارائــه خدمــات توانبخشــي 
ــي  ــداف مختلف ــا اه ــان، ب ــه توانخواه ــوزي ب ــه آم و حرف
ــاي  ــه توانمنديه ــبت ب ــه نس ــرش جامع ــر نگ ــه تغیی از جمل
معلولیــن، افزايــش حــس مســئولیت پذيــري ، ســپري شــدن 
ــوان پیــش  ــه عن ــات فراغــت و کســب مهــارت ب ــد اوق مفی
ــان  ــراي ايش ــزه  ب ــه و انگی ــاد عاق ــراي ايج ــه اي ب زمین
جهــت حضــور در برنامــه هــاي حرفــه اي؛  فعالیتهــاي فــوق 
ــه اســت کــه  ــراي آنهــا در نظــر گرفت ــه متنوعــي را ب برنام

ــد از : عبارتن
 برگزاری دوره های ورزشی ويژه معلولین ذهنی 	 
ــه 	  ــان از جمل ــه مددجوي ــری ب ــای هن ــوزش مهارته  آم

ــر  ــاپ ب ــتی، چ ــاکهای دس ــه و س ــات، جعب ــاخت بدلیج س
ــان روی پارچــه و ســاخت کارت پســتال از نقاشــی مددجوي

ــه ســطح 	  ــا توجــه ب ــان ب ــه مددجوي ــر ب  آمــوزش کامپیوت
ــا ــدی آنه توانمن

ــه ســطح 	  ــا توجــه ب ــان ب ــه مددجوي  آمــوزش موســیقی ب
ــا  ــدی آنه توانمن

ــطح 	  ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــه مددجوي ــر ب ــوزش تئات  آم
توانمنــدی آنهــا 

برگزاری اردوهای يک روزه و چند روزه 	 

5- فوق برنامه

»آموزش مهارتهای خودياری«»موسیقی درمانی« 

1- حداقل سن 15 سال و حداکثر 35 سال
2- برخورداري از سامت عمومي ) توانخواهاني که صرع دارند اما با 

دارو کنترل  مي شود نیز واجد شرايط پذيرش اين مرکز مي باشند.(
3- عدم وجود مشكات رفتاري و اخاقي غیرقابل اصاح 

4- برخورداري از توانائي جسمي - حرکتي متناسب با حرفه مورد نظر
5- داشتن توانائي ذهني در حد آموزش پذير

ــدارس 	  ــي را در م ــي و راهنماي ــه دوره ابتداي ــي ک توانخواهان
اســتثنائي گذرانــده انــد از حــق تقــدم بــراي پذيــرش برخــوردار 

مــي باشــند.
ــرای 	  ــر ب ــان عص ــز ارمغ ــات مرک ــه خدم ــتفاده از کلی اس

مددجويــان دختــر رايــگان اســت. 
 بخــش مــددکاری مرکــز ارمغــان عصــر، مانــع از محرومیــت 	 

ــوزی  ــه آم ــات توانبخشــی و حرف ــد از خدم ــان نیازمن مددجوي
مرکــز مــی باشــد. 

مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر 

شرایط پذیرش
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 اهداف بخش آموزش حرفه ای : 	 
1- کشــف و رشــد توانمنــدی هــای مددجويــان کــم تــوان 

هنی ذ
2- جبــران ناتوانايــی هــا و نقايــص شــناختی،حرکتی  
و اجتماعــی مددجويــان کــم تــوان ذهنــی از طريــق 

فعالیتهــای حرفــه ای
ــتقال  ــب اس ــرای کس ــان ب ــازی مددجوي ــاده س 3- آم
نســبی در حرفــه و فعالیــت هــای اجتماعــی مربــوط بــه آن

4- زمینه ســازی جهــت ورود مددجويان مبتــا به ناتوانايی 
هــای هوشــی در جامعــه از طريــق فعالیــت هــای حرفه ای

5- فعــال کــردن خانــواده هــای ايــن افــراد در امــر 
آمــوزش و توانبخشــی فرزنــدان بــه روش هــای گوناگــون 
ــم  ــن اهداف،تصمی ــوزش، تعیی ــكاری در آم ــه هم از جمل

ــف و .. ــای مختل ــری ه گی

 

مرکــز توانبخشــی و حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر يكــی از 
مراکــز وابســته بــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( اســت 
کــه بــا هــدف کمــک بــه اشــتغال جوانــان کــم تــوان ذهنــی 
ــد. شناســايی و تقويــت توانمنديهــا  ــه خدمــت مــی نماي ارائ
و رفــع يــا کاهــش کــم توانايــی هــا ســرلوحه فعالیــت تیــم 
ــام ســعی ايشــان فراهــم  ــه تم ــز اســت ک کارشناســی مرک
ســازی شــرايط مناســب بــرای شــكوفا کــردن اســتعدادهای 
ــت.  ــبی اس ــتقال نس ــه اس ــا ب ــاندن آنه ــان و رس توانخواه
ــر  ــه ب ــا تكی ــر ب ــان عص ــز ارمغ ــان مرک ــت کارشناس فعالی
پژوهشــهای انجــام شــده مؤسســه در ســالهای اخیــر و 
ــای  ــوزش مهارته ــرای آم ــه ب ــت ک ــهايی اس ــه روش برپاي

ــن شــده اســت.  ــه و تدوي ــه ای تجرب حرف
جهــت تحقــق برنامــه هــای پیــش بینــی شــده، فعالیتهــای 

مرکــز بــه بخشــهای ذيــل تفكیــک شــده اســت : 

ايــن دوره شــامل ارزيابــی اولیــه، دوره آزمايشــی ســه ماهه و 
ارزيابی دوره ای اســت.  بررســي و ارزشــیابي ســطح رشــدي 
مددجــو از نظــر رشــد هوشــي، حرکتــي، اجتماعــي، شــناختي 
و توجــه بــه توانايي هــا و محدوديت هــای وی در ايــن 

مرحلــه انجــام مــی شــود. 

ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــاه اس ــا 12 م ــن دوره 6 ت ــدت اي م
ــود.  ــی ش ــه م ــه ارائ ــوزش حرف ــی و آم ــهای مقدمات آموزش
ايــن آموزشــها بــا توجــه بــه نیازهــای آموزشــی هــر حرفــه و 

ــزی شــده اســت.  ــه ري ــراوان برنام ــوع کاری ف ــا تن ب

ــق  ــر، تحق ــان عص ــز ارمغ ــاالن مرک ــاش فع ــی ت تمام
ــان «  ــه مددجوي ــتقال ب ــیدن اس ــي و بخش ــعار »بازتوان ش
ــس از  ــز پ ــده در مرک ــه ش ــان پذيرفت ــذا توانخواه ــت. ل اس
طــي مراحــل آمــوزش بــه ســطح تولیــد قابــل قبــول بــراي 
عرضــه بــه بــازار مصــرف دســت مــي يابنــد. ايــن مرکــز بــا 
در اختیــار قــرار دادن امكانــات مناســب مكانــي و تجهیــزات 
کارگاهــي اســتاندارد بــراي توانخواهــان و تــاش بــي وقفــه 
مــددکاران مرکــز جهــت بازاريابــي مناســب بــراي تولیــدات 
مرکــز، گام مهمــي در جهــت بازتوانــي و بخشــیدن اســتقال 
ــته  و در  ــي برداش ــوان ذهن ــم ت ــران ک ــران و پس ــه دخت ب
ــه  ــن زمین ــتري در اي ــاي بیش ــه موفقیته ــیدن ب ــدد رس ص

ک 
شــی از پــا

در دوره آزمای
ی باالبــردن 

ت بــرا
کــردن حبوبــا

اســتفاده           
تمرکــز 

و 
توجــه 

مــی شــود. 

بندی  بسته  کارگاه 

خیاطی  کارگاه    

کارگاه 
سنگ  قطعات  مونتاژ 

پاکت سازی  کارگاه    
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