دوره های آموزش گروهی ویژه کودکان کم توان ذهنی :
طراحــی برنامــه آموزشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه خصــوص
در زمــان طالیــی ،کاری دقیــق و پیچیــده اســت کــه نیازمنــد مشــارکت
و همــكاری گروههــای گوناگــون متخصصیــن اســت .پــس از مشــخص
شــدن نقــاط ضعــف و قــوت کــودکان توســط درمانگــران تخصصهــای
متفــاوت ،یــک برنامــه آمــوزش گروهــی متناســب بــا نیــاز آنهــا تدویــن
مــی شــود.در ایــن دوره هــا ،بســته بــه ســطح و میــزان مشــكل کــودکان
انتظــار مــی رود  ،کودکانــی کــه مشــكالت زیــادی ندارنــد در حداقــل
زمــان ممكــن آمادگــی الزم بــرای ورود بــه مدرســه و اجتمــاع را پیــدا
کننــد .کودکانــی کــه مشــكالت آنهــا زیــاد اســت حداقــل انتظــار ایــن
اســت کــه توانائیهــای الزم بــرای زندگــی روزمــره را پیــدا کننــد.
دوره های آموزشی ویژه کودکان اتیستیک :
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه تشــخیص زودهنــگام اتیســم در درمــان
و بهبــود وضعیــت کــودك بســیار مؤثــر اســت و ضــروري اســت ایــن
تشــخیص بــا اســتفاده از نیروهــاي متخصــص و مجــرب و تســتهاي
معتبــر تشــخیصي انجــام شــود تــا بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بتــوان
برنامــه هــاي ویــژه هــر کــودك را طراحــي نمــود .بــر همیــن اســاس و
بــا توجــه بــه خــأ موجــود در زمینــه توانبخشــی و درمــان اتیســم ،دوره
هــای آموزشــی ویــژه کــودکان اتیســتیک در مرکــز امیــد عصــر ارائــه
مــی شــود...
خدمات توانبخشی اجتماعی :
توانبخشــی اجتماعــی فراینــدی
از خدمــات مســتمر و هماهنــگ
توانبخشــی در زمینــه اجتماعــی و
روانــی اســت تــا فــرد کــم تــوان و
خانــواده وی ضمــن کاهــش هــر نــوع
فشــار اقتصــادی ،اجتماعــی و روحــی
بتوانــد در جریــان کلــی توانبخشــی
قــرار گیرنــد و آمادگــی کافــی بــرای
ایفــای نقــش اجتماعــی را کســب نماینــد .در ایــن راســتا ،مرکــز امیــد
عصــر بــا ارائــه خدمــات اجتماعــی بــه مددجویــان و برگــزاری برنامــه
هــای مناســبتی و اوقــات فراغــت ،در تحقــق اهــداف توانبخشــی اجتماعــی
گام نهــاده اســت.
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محققیــن و دانشــمندان در مراکــز مطــرح توانبخشــي دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده
انــد کــه بهتریــن شــیوه کاهــش و رفــع مشــكالت کــودکان فلــج مغــزي ،اســتفاده
از الگوهــاي صحیــح حرکتــي و توانایــي ایــن کــودکان در فعالیتهــاي روزمــره
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  1392در مرکــز امیــد عصــر بــه کــودکان
فلــج مغــزی  3تــا  6ســاله ارائــه مــی شــود.

اختالالت تحت پوشش :
کــودکان و نــوزادان پرخطــر  :نــوزادان کــم وزن ،نــوزادان نــارس ،نــوزادی کــه
در هفتــه اول تولــد در بخــش مراقبتهــای ویــژه نگهــداری شــده اســت.
کــودکان دچــار تأخیــر تكاملــی  :کلیــه کودکانــی کــه مهارتهــای الزم را در
زمــان تعییــن شــده بــه دســت نیــاورده انــد.
کــودکان کــم تــوان ذهنــی  :کودکانــی کــه فعالیــت ذهنــی و سازشــی آنهــا
نســبت بــه همســاالن ،از ســطح پاییــن تــری برخــوردار اســت.
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
دارای اختــالالت بــا منشــأ عصبــی  -عضالنــی مــی شــود.
کودکان دارای اختالالت رفتاری
کودکاناتیستیک

مرکز جامع توانبخشی امید عصر :
آدرس :میــدان رســالت -بزرگــراه رســالت بــه ســمت غــرب  -بعــد
پــاک 144
 omid@vrf.irخیابــان شــهید اردکانــی -
از مجتمــع دنیــای نــور-
www.vrf.ir
ایمیــل omid@vrf.ir :
تلفــن 88882560 -88881100 :
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کاردمانــی بــه معنــی اســتفاده از فعالیتهــای هدفمنــد بــه منظــور
درمــان اســت .کاردرمانگــران ضــن مشــارکت فعــال کــودک
و خانــواده وی در امــر درمــان تــاش مــی کننــد پیچیــده تریــن
رویکردهــای درمانــی را در قالــب یــک فعالیــت هدفمنــد ســاده بــه
محیــط زندگــی روزمــره کــودک انتقــال دهنــد و از ایــن طریــق
توانایــی هــا و ناتوانایــی هــای وی را بــه ترتیــب افزایــش و کاهــش
داده و وی را بــه نهایــت اســتقالل فــردی و اجتماعــی ســوق دهنــد.

