خدمات پایش رشد :
خدمات پايش رشد و تكامل كودك با استفاده از سيستم پورتيج به
ارزيابي كودك از نظر حركتي  ،گفتاري ،شناختي ،اجتماعي و خودياري
مي پردازد و بر اساس آن مشخص مي نمايد كه وضعيت تكاملي كودك
در هريك از حيطه هاي مذكور چگونه است .در سيستم پورتيج روند
تكاملي يك كودك عادي مد نظر است و هنگامي كه كودكي با اين
سيستم ارزيابي مي شود  ،مشخص مي گردد كه اين كودك متناسب با
سنش از نظر تكاملي جلوتر ،عقب تر يا هم سطح كودكان عادي همسن
است .همانگونه كه در پايش رشد از طريق اندازه گيري دور سر  ،اندازه
قد و ميزان وزن يك كودك وضعيت رشد جسمي او در مراكز بهداشتي
درماني با استفاده از نمودارهاي رشدي مشخص مي شود و در صورت
فضاییاين زمينه ها ،توصيه هاي الزم دارويي و تغذيه اي براي رفع
لباستأخير در
مشكل ارائه می شود؛ از طريق پايش تكامل كودك با استفاده از سيستم
پورتيج نيز وضعيت كودك از نظر حركتي  ،گفتاري  ،شناختي  ،اجتماعي
و خودياري بخوبي مشخص مي شود .معموال پايش رشد تكامل در سنين
طاليي بدو تولد تا  6سالگي انجام مي شود .بديهي است حساسيت و
اهميت اين كار در سنين اوليه تولد بسيار مهمتر و با اهميت تر است.

خدمات ویژه کودکان دارای اختالل یادگیری :
اختــال یادگیــری یــک واژه کلــی اســت بــرای توصیــف مشــکالت
خاصــی کــه کــودکان در زمینــه ی پــردازش اطالعــات و مهــارت
هــای یادگیــری دارنــد و اغلــب ســبب مــی شــود کــه موفقیــت در
تحصیــل بــرای کــودک عــذاب آور شــود .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن

کــودکان نیازمنــد درمــان هــای روانشــناختی تخصصــی ایــن اختــال
هســتند تــا ضعــف هــای مهارتــی و پایــه ای آن هــا کــه مخصــوص
ايــن کــودکان اســت بــه صــورت تخصصــی درمــان شــود ،بخــش
اختــال یادگیــری در مرکــز نــگار عصــر ارائــه خدمــت مــی نمایــد.
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دوره های آموزشی ویژه کودکان اتیستیک :
تحقيقــات نشــان داده اســت كــه تشــخيص زودهنــگام اتيســم در درمــان و
بهبــود وضعيــت كــودك بســيار مؤثــر اســت و ضــروري اســت ايــن تشــخيص
بــا اســتفاده از نيروهــاي متخصــص و مجــرب و تســتهاي معتبــر تشــخيصي
انجــام شــود تــا بــر اســاس نتايــج بدســت آمــده بتــوان برنامــه هــاي ويــژه
هــر كــودك 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 نــگار عصــر ارائــه مــی شــود.

مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)

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 کلی
توانبخشــی قــرار گیرنــد و آمادگــی کافــی بــرای ایفــای نقــش اجتماعــی را
کســب نماینــد .در ایــن راســتا ،مرکــز نــگار عصــر بــا ارائــه خدمــات اجتماعــی
بــه مددجویــان و برگــزاری برنامــه هــای مناســبتی و اوقــات فراغــت ،در
تحقــق اهــداف توانبخشــی اجتماعــی گام نهــاده اســت.
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 تکاملــی  :کلیــه کودکانــی کــه مهارتهــای حرکتــی،
گفتــاری و رفتــاری الزم را در زمــان تعییــن شــده بــه دســت نیــاورده انــد.
* کــودکان کــم تــوان ذهنــی  :کودکانــی کــه فعالیــت ذهنــی و رفتــاری آنهــا
نســبت بــه همســاالن ،از ســطح پاییــن تــری برخــوردار اســت.
* دانــش آمــوزان دارای اختــال یادگیــری  :شــامل دانــش آموزانــی اســت که در
یــک یــا چنــد فرایند اساســی یادگیــری ،دچار مشــکل باشــند.
*کودکان اتیستیک
*کودکان دچار اختالل حرکتی
*کودکان دچار اختالل رفتاری

مرکز جامع توانبخشی نگارعصر :

کاشان  -خیابان شهیدبهشتی  -بن بست آزادی 25
تلفن  55465511 :نمابر 55465512 :
www.vrf.ir negar@vrf.ir
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مرکز جامع توانبخشی
نگار عصر

هو المستعان
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر (عــج) در ســال  1379بــا اولویــت اجــرای
طــرح غربالگــری نــوزادان و انجــام مداخــات زودهنــگام توانبخشــی،
شــعبه ای را در شــهر کاشــان تأســیس نمــود.
ایــن شــعبه از ســال  1384در قالــب مرکــز جامــع توانبخشــی نــگار
عصــر در حــال فعالیــت اســت.
مرکــز جامــع توانبخشــی نــگار عصــر بــا ارائــه خدمــات توانبخشــی
توســط کارشناســان متخصــص و مجــرب و بــه کارگیــری روشــهای
نویــن درمانــی ،توانســته ســهم بســزایی در راســتای کمــک بــه
ارتقــای ســطح توانمندیهــای کــودکان اســتثنایی و بهبــود جایــگاه آنهــا
در ســطح خانــواده و جامعــه ایفــا کنــد.

آموزش روزانه به کودکان زیر  15سال :

*کاردرمانی :

کاردرمانی به معنی استفاده از فعالیت های هدفمند بمنظور درمان است.کاردرمانگران
ضمن مشارکت فعال كودك و خانواده وی در امر درمان تالش می کنند پیچیده

ترین رویکردهای درمانی را در قالب یک فعالیت هدفمند ساده به محیط زندگی
روزمره كودك انتقال دهند و از این طریق توانائیها و ناتوانائیهای وی را به ترتیب
افزایش و کاهش داده و ایشان را به نهایت استقالل فردی و اجتماعی سوق دهند.

خدمات جامع توانبخشی
خدمــات توانبخشــی مرکــز نــگار عصــر بــه کــودکان از بــدو تولــد و
بــا هــدف توانمندســازی و کاهــش اثــرات ضایعــات آنهــا ارائــه مــی
شــود .در ایــن مرکــز بــه منظــور ارائــه خدمــات بــا کیفیــت درمانــی،
از همــکاری و مشــورت پزشــکان متخصــص اطفــال  ،متخصــص
بیماریهــای متابولیــک و ارثــی  ،فــوق تخصــص مغــز و اعصــاب اطفــال
و همچنیــن کادر توانبخشــی مجــرب اســتفاده مــی شــود.
خدمات جامع توانبخشی مرکز نگار عصر عبارتند از :

*گفتار درمانی :

گفتار درمانی بعنوان یكی از واحدهای فعال در
توانبخشی به ارزیابی  ،تشخیص و مداخالت
درمانی اختالالت گفتار و زبان می پردازد.
افزایش مهارت های ارتباطی كودك با استفاده
از روش های مختلف رفتاری ،شناختی و
زبانشناختی و تسهیل سیستم حسی  -عصبی
و مهارت های پایه ای گفتار منجمله جویدن ،بلعیدن و بطور كلی تحرك
و كارآئی اندامهای گفتاری از جمله خدمات بخش گفتار درمانی است.
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*روان شناسی :
روانشناسان در بهبود هر چه سریعتر مشکالت
مددجو هماهنگ با سایر اعضای تیم توانبخشی و با
مشارکت فعال خانواده ،در امر آموزش به ارائه خدمت
می پردازند  .حيطه هاي خدمات روان شناسي عبارتند
از  :رفتاردرمانی ،بازی درمانی ،آموزش و تست هوش.

طراحــی برنامــه آموزشــی ویــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه خصــوص
درســالهای اولیــه زندگــی ،کاری دقیــق و پیچیــده ،و نیازمنــد مشــارکت و
همــکاری گروههــای گوناگــون متخصصیــن اســت .در بخــش « آمــوزش
روزانــه » درمانگــران تخصصهــای متفــاوت از جنبــه هــای مختلــف
حرکتی،گفتــاری ،شــناختی ،اجتماعــی و خودیــاری ،مشــکالت یادگیــری
یــک کــودک کــم تــوان را مــورد بررســی و کنــکاش قــرار مــی دهنــد.
پــس از مشــخص شــدن نقــاط ضعــف و قــوت کــودکان ،یــک برنامــه
آمــوزش گروهــی متناســب بــا نیــاز آنهــا تدویــن مــی شــود .اجــرای
برنامــه آموزشــی تهیــه شــده نیازمنــد نظــارت مســتقیم و مــداوم تمامــی
متخصصیــن درگیــر در طراحــی برنامــه اســت.در ایــن بخــش ،بســته
بــه ســطح و میــزان مشــکل کــودکان انتظــار مــی رود  ،کودکانــی کــه
مشــکالت زیــادی ندارنــد در حداقــل زمــان ممکــن آمادگــی الزم بــرای
ورود بــه مدرســه و اجتمــاع را پیــدا کننــد .کودکانــی کــه مشــکالت آنهــا
زیــاد اســت حداقــل انتظــار ایــن اســت کــه توانائیهــای الزم بــرای زندگــی
روزمــره را پیــدا کننــد .آموزشــهای ایــن بخــش بــه صــورت گروهــي
برگــزار مــي شــود و بــا دراختيــار داشــتن تمامــي ســازو کارهــاي الزم
بــراي تدويــن و اجــراي برنامــه هــاي آموزشــي ويــژه کــودکان در ســنين
طاليــي زندگــي در نظــر گرفتــه شــده اســت .وجــود مربيــان بــا تجربــه و
آمــوزش ديــده در تعليــم و تربيــت کــودکان ويــژه ،کار تخصصــي گروهــي،
ارزيابــي و ســطح بنــدي دقيــق کــودکان ،برنامــه آموزشــي جامــع و کامــل
و فضــاي مناســب جهــت آمــوزش کــودکان و همچنيــن وجــود فــوق
برنامــه هــاي شــاد و مفــرح ،از مهمتريــن ويژگيهــاي ايــن بخــش اســت.

خدمات بخش روان شناسی مرکز نگار عصر عبارتند از :

 ارزیابی توانائیهای ذهنی و اجتماعی كودك (تست هوش) با استفاده از آزمونهایاستاندارد.
 مالحظات آموزشی ،توانبخشی به منظور جبران تأخیرات و پرورش توانمندی هایكودك.
 ارائه برنامه های اصالح رفتار با استفاده از روشهای مختلف درمانی از جمله بازیدرمانی.
 -مشاوره و راهنمایی خانواده.
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