قلب ما جای گاه دوستی و محبت است
 -4توانبخشی
خدمــات توانبخشــي مركــز توســط درمانگــران متخصــص
هــر رشــته بــراي توانخواهــان برنامــه ريــزي و اجــرا
مــي شــود کــه شــامل :كاردرماني،گفتاردرمانی،موســيقي
درمانــي ،رفتاردرمانــي ،آمــوزش مهارتهــاي خوديــاري و
مهارتهــاي روزمــره زندگــي و آمــوزش رفتــار و برخوردهــاي
مناســب اجتماعــي مــی باشــد.

«موسیقی درمانی»

ما اراده ای داریم از جنس فوالد
* آمــوزش کامپیوتــر بــه مددجویــان بــا توجــه بــه ســطح
توانمنــدی آنهــا
* آمــوزش موســیقی بــه مددجویــان بــا توجــه بــه ســطح
توانمنــدی آنهــا
* آمــوزش تئاتــر بــه مددجویــان بــا توجــه بــه ســطح
توانمنــدی آنهــا
*برگزاری اردوهای یک روزه و چند روزه

شرایط پذیرش
 -1حداقل سن  15سال و حداكثر  35سال
 -2برخورداري از سالمت عمومي ( توانخواهاني كه صرع دارند اما با
دارو كنترل مي شود نيز واجد شرايط پذيرش اين مركز مي باشند).
 -3عدم وجود مشكالت رفتاري و اخالقي غيرقابل اصالح
 -4برخورداري از توانائي جسمي  -حركتي متناسب با حرفه مورد نظر
 -5داشتن توانائي ذهني در حد آموزش پذير

*توانخواهانــي كــه دوره ابتدايــي و راهنمايــي را در مــدارس
اســتثنائي گذرانــده انــد از حــق تقــدم بــراي پذيــرش برخــوردار
مــي باشــند.
*اســتفاده از کلیــه خدمــات مرکــز ارمغــان عصــر بــرای
مددجویــان دختــر رایــگان اســت.
* بخــش مــددکاری مرکــز ارمغــان عصــر ،مانــع از محرومیــت
مددجویــان نیازمنــد از خدمــات توانبخشــی و حرفــه آمــوزی
مرکــز اســت.

«آموزش مهارتهای خودیاری»

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

 -5فوق برنامه
مركــز ارمغــان عصــر عــاوه بــر ارائــه خدمــات توانبخشــي
و حرفــه آمــوزي بــه توانخواهــان ،بــا اهــداف مختلفــي
از جملــه تغييــر نگــرش جامعــه نســبت بــه توانمنديهــاي
معلوليــن ،افزايــش حــس مســئوليت پذيــري  ،ســپري شــدن
مفيــد اوقــات فراغــت و كســب مهــارت بــه عنــوان پيــش
زمينــه اي بــراي ايجــاد عالقــه و انگيــزه بــراي ایشــان
جهــت حضــور در برنامــه هــاي حرفــه اي؛ فعاليتهــاي فــوق
برنامــه متنوعــي را بــراي آنهــا در نظــر گرفتــه اســت كــه
عبارتنــد از :
* برگزاری دوره های ورزشی ویژه معلولین ذهنی
* آمــوزش مهارتهــای هنــری بــه مددجویــان از جملــه
ســاخت بدلیجــات ،جعبــه و ســاکهای دســتی ،چــاپ بنــر
روی پارچــه و ســاخت کارت پســتال از نقاشــی مددجویــان

مرکز توانبخشی و حرفه آموزی

ارمغان عصر

مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر
تهران  -خیابان ولیعصر  -روبروی توانیر ( بیمارستان دی )
بن بست شمس  -پالک 5
نمابر 88781052 :
تلفن 88208353-4 :
armaghan@vrf.ir
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مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)
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www.vrf.ir

مـا قلبــی پـاک و خا لــی از کینـه د ا ر یــم

 -3تولید

 -2آموزش
مرکــز توانبخشــی و حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر یکــی از
مراکــز وابســته بــه مؤسســه توانبخشــی ولیعصر(عــج) اســت
کــه بــا هــدف کمــک بــه اشــتغال جوانــان کــم تــوان ذهنــی
ارائــه خدمــت مــی نمایــد .شناســایی و تقویــت توانمندیهــا
و رفــع یــا کاهــش کــم توانایــی هــا ســرلوحه فعالیــت تیــم
کارشناســی مرکــز اســت کــه تمــام ســعی ایشــان فراهــم
ســازی شــرایط مناســب بــرای شــکوفا کــردن اســتعدادهای
توانخواهــان و رســاندن آنهــا بــه اســتقالل نســبی اســت.
فعالیــت کارشناســان مرکــز ارمغــان عصــر بــا تکیــه بــر
پژوهشــهای انجــام شــده مؤسســه در ســالهای اخیــر و
برپایــه روشــهایی اســت کــه بــرای آمــوزش مهارتهــای
حرفــه ای تجربــه و تدویــن شــده اســت.
جهــت تحقــق برنامــه هــای پیــش بینــی شــده ،فعالیتهــای
مرکــز بــه بخشــهای ذیــل تفکیــک شــده اســت :

مـا را از لبخنــداهی مهر با نتـان محــروم نکینــد

مــدت ایــن دوره  6تــا  12مــاه اســت کــه بــه صــورت آموزشــهای
مقدماتــی و آمــوزش حرفــه ارائــه مــی شــود .ایــن آموزشــها بــا
توجــه بــه نیازهــای آموزشــی هــر حرفــه و بــا تنــوع کاری فــراوان
برنامــه ریــزی شــده اســت.

نی
مـا کــم توا نیــم ا مـا ان تــوا ن ســتیم
کارگاه خیاطی

تمامــی تــاش فعــاالن مرکــز ارمغــان عصــر ،تحقــق
شــعار« بازتوانــي و بخشــیدن اســتقالل بــه مددجويــان »
اســت .لــذا توانخواهــان پذيرفتــه شــده در مركــز پــس از
طــي مراحــل آمــوزش بــه ســطح توليــد قابــل قبــول بــراي
عرضــه بــه بــازار مصــرف دســت مــي يابنــد .ايــن مركــز بــا
در اختيــار قــرار دادن امكانــات مناســب مكانــي و تجهيــزات
كارگاهــي اســتاندارد بــراي توانخواهــان و تــاش بــي وقفــه
مــددكاران مركــز جهــت بازاريابــي مناســب بــراي توليــدات
مرکــز ،گام مهمــي در جهــت بازتوانــي و بخشــيدن اســتقالل
بــه دختــران و پســران كــم تــوان ذهنــي برداشــته و در
صــدد رســيدن بــه موفقيتهــاي بيشــتري در ايــن زمينــه
اســت.

 -1پذیرش

کــردن حبوبــات بــرای باالبــردن
توجــه و تمرکــز اســتفاده
مــی شــود.

در دوره آزمایشــی از پــاک

ایــن دوره شــامل ارزیابــی اولیــه ،دوره آزمایشــی ســه ماهه و
ارزیابی دوره ای اســت .بررســي و ارزشــيابي ســطح رشــدي
مددجــو از نظــر رشــد هوشــي ،حركتــي ،اجتماعــي ،شــناختي
و توجــه بــه تواناييهــا و محدوديتهــای وی در ایــن
مرحلــه انجــام مــی شــود.

* اهداف بخش آموزش حرفه ای :

کارگاه بسته بندی

 -1کشف و رشد توانمندی های مددجویان کم توان ذهنی

 -2جبــران ناتوانایــی هــا و نقایــص شــناختی،حرکتی و اجتماعــی
مددجویــان کــم تــوان ذهنــی از طریــق فعالیتهــای حرفــه ای
 -3آمــاده ســازی مددجویــان بــرای کســب اســتقالل
نســبی در حرفــه و فعالیــت هــای اجتماعــی مربــوط بــه آن

کارگاه پاکت سازی

کارگاه
مونتاژ قطعات سنگ

 -4زمینــه ســازی جهــت ورود مددجویــان کــم تــوان
ذهنــی بــه جامعــه از طریــق فعالیــت هــای حرفــه ای
 -5فعــال کــردن خانــواده هــا در امــر آمــوزش و توانبخشــی
فرزندشــان بــه روش هــای گوناگــون از جملــه همــکاری در
آمــوزش ،تعییــن اهداف،تصمیــم گیــری هــای مختلــف و ..
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