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فراینــدی  اجتماعــی  توانبخشــی 
هماهنــگ  و  مســتمر  خدمــات  از 
و  اجتماعــی  زمینــه  در  توانبخشــی 
ــوان و  ــم ت ــرد ک ــا ف ــت ت ــی اس روان
خانــواده وی ضمــن کاهــش هــر نــوع 
ــی  ــی و روح ــادی، اجتماع ــار اقتص فش
بتوانــد در جریــان کلــی توانبخشــی 
ــرای  ــی ب ــی کاف ــد و آمادگ ــرار گیرن ق

ــد  ــز امی ــتا، مرک ــن راس ــد. در ای ــب نماین ــی را کس ــش اجتماع ــای نق ایف
ــه  ــزاری برنام ــان و برگ ــه مددجوی ــی ب ــات اجتماع ــه خدم ــا ارائ ــر ب عص
هــای مناســبتی و اوقــات فراغــت، در تحقــق اهــداف توانبخشــی اجتماعــی 

گام نهــاده اســت. 

محققیــن و دانشــمندان در مراکــز مطــرح توانبخشــي دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده 
انــد کــه بهتریــن شــیوه کاهــش و رفــع مشــكالت کــودکان فلــج مغــزي، اســتفاده 
ــره  ــاي روزم ــودکان در فعالیته ــن ک ــي ای ــي و توانای ــح حرکت ــاي صحی از الگوه
زندگــي اســت. در واقــع در ایــن رویكــرد، همــان فعالیتهــاي توانبخشــي در قالــب 
فعالیتهــاي  روزمــره و بــازي گونــه و در محیطــي مشــابه محیــط منــزل مناســب 
ســازي مــی شــود. ایــن رویكــرد از ســال 1392 در مرکــز امیــد عصــر بــه کــودکان 

فلــج مغــزی 3 تــا 6 ســاله ارائــه مــی شــود. 

 کــودکان و نــوزادان پرخطــر : نــوزادان کــم وزن، نــوزادان نــارس، نــوزادی کــه 	 
در هفتــه اول تولــد در بخــش مراقبتهــای ویــژه نگهــداری شــده اســت.

ــای الزم را در 	  ــه مهارته ــی ک ــه کودکان ــی : کلی ــر تكامل ــار تأخی ــودکان دچ  ک
ــد. ــاورده ان ــه دســت نی زمــان تعییــن شــده ب

ــی کــه فعالیــت ذهنــی و سازشــی آنهــا 	  ــوان ذهنــی : کودکان  کــودکان کــم ت
ــری برخــوردار اســت.  ــه همســاالن، از ســطح پاییــن ت نســبت ب

 کــودکان بــا اختــالل یادگیــری : شــامل کودکانــی اســت کــه در یــک یــا چنــد 	 
فراینــد اساســی  یادگیــری، دچــار مشــكل باشــند.

کــودکان بــا اختــالل حرکتــی : شــامل کــودکان فلــج مغــزی یــا ســایر کــودکان 	 
ــا منشــأ عصبــی -  عضالنــی مــی شــود.  دارای اختــالالت ب

کودکان دارای اختالالت رفتاری 	 
کودکان اتیستیک	 
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دوره های آموزش گروهی ویژه کودکان کم توان ذهنی :

دوره های آموزشی ویژه کودکان اتیستیک :

طراحــی برنامــه آموزشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه خصــوص 
ــد مشــارکت  ــده اســت کــه نیازمن ــق و پیچی ــی، کاری دقی ــان طالی در زم
ــس از مشــخص  ــن اســت. پ ــون متخصصی ــای گوناگ ــكاری گروهه و هم
ــای  ــران تخصصه ــط درمانگ ــودکان توس ــوت ک ــف و ق ــاط ضع ــدن نق ش
ــن  ــاز آنهــا تدوی ــا نی ــه آمــوزش گروهــی متناســب ب ــاوت، یــک برنام متف
مــی شــود.در ایــن دوره هــا، بســته بــه ســطح و میــزان مشــكل کــودکان 
ــل  ــد در حداق ــادی ندارن ــكالت زی ــه مش ــی ک ــی رود ، کودکان ــار م انتظ
ــدا  ــاع را پی ــه و اجتم ــه مدرس ــرای ورود ب ــی الزم ب ــن آمادگ ــان ممك زم
ــن  ــار ای ــل انتظ ــاد اســت حداق ــا زی ــه مشــكالت آنه ــی ک ــد. کودکان کنن

ــد.  ــدا کنن ــره را پی ــرای زندگــی روزم ــه توانائیهــای الزم ب اســت ک

 تحقیقــات نشــان داده اســت کــه تشــخیص زودهنــگام اتیســم در درمــان 
ــن  ــت ای ــروري اس ــت و ض ــر اس ــیار مؤث ــودك بس ــت ک ــود وضعی و بهب
ــتهاي  ــرب و تس ــص و مج ــاي متخص ــتفاده از نیروه ــا اس ــخیص ب تش
معتبــر تشــخیصي انجــام شــود تــا بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بتــوان 
ــن اســاس و  ــر همی ــژه هــر کــودك را طراحــي نمــود. ب ــه هــاي وی برنام
ــان اتیســم، دوره  ــه توانبخشــی و درم ــه خــأ موجــود در زمین ــا توجــه ب ب
ــه               ــر ارائ ــد عص ــز امی ــتیک در مرک ــودکان اتیس ــژه ک ــی وی ــای آموزش ه

مــی شــود... 

خدمات توانبخشی اجتماعی : 

 : )ADL( آموزش مهارتهای زندگی و خودیاری

اختالالت تحت پوشش : 
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ــه ســمت غــرب - بعــد  آدرس :میــدان رســالت- بزرگــراه رســالت ب
ــاک 144  ــی - پ ــهید اردکان ــان ش ــور- خیاب ــای ن ــع دنی از مجتم
omid@vrf.ir : تلفــن : 88881100- 88882560      ایمیــل



ــور  ــه منظ ــد ب ــای هدفمن ــتفاده از فعالیته ــی اس ــه معن ــی ب کاردمان
درمــان اســت. کاردرمانگــران ضــن مشــارکت فعــال کــودک 
ــن  ــده تری ــد پیچی ــی کنن ــاش م ــان ت ــر درم ــواده وی در ام و خان
ــه  ــد ســاده ب ــب یــک فعالیــت هدفمن ــی را در قال رویکردهــای درمان
ــق  ــن طری ــد و از ای ــال دهن ــودک انتق ــره ک ــی روزم ــط زندگ محی
توانایــی هــا و ناتوانایــی هــای وی را بــه ترتیــب افزایــش و کاهــش 
داده و وی را بــه نهایــت اســتقال فــردی و اجتماعــی ســوق دهنــد. 


