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 ثِ ًبم خذا

دٍستبى ٍ ّوشاّبى ػضیض سالم 

. هیگشدد اسسبل حضَستبى ثِ ( 96 / 1)هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش الکتشًٍیکی خجشًبهِ ی اٍلیي ٍسیلِ ثذیي

. ًوبیذ یبسی خذهبت ثْتش اسائِ دس سا هب هیتَاًذ ضوب پیطٌْبد ٍ اًتقبد ّشگًَِ

 (جُت مشاَذٌ مته کامل َز خبز بز ريی عىًان آن کلیک کىیذ ): میخًاویذ خبزوامٍ ایه در چٍ آن

 .ضذ برگسیذٌ « ومًوٍ »بخص عىًان بٍ تُران استان ريزاوٍ مراکس میان در عصر وًیذ مرکس « ريزاوٍ آمًزش » بخص .1

 کِ یکی اص خٌَثی تشیي ًقبط تْشاى، ساُ اًذاصی هشکض خبهغ تَاًجخطی ًَیذ ػصش سا دس داهبى 1384اص سبل 
 ثِ ػٌَاى هشکض ثب ثیص اص دٍ دِّ خذهت ثِ کَدکبى هؼلَلخَد ًظبسُ گش ضذ تب اهشٍص کِ ایي هشکض تَاًستِ 

االتشیي ًوشُ اسصضیبثی سا کست ٍ ّوبًٌذ سبلْبی گزضتِ ةسٍصاًِ ًوًَِ اص طشف سبصهبى ثْضیستی هؼشفی ضَد 
کٌذ، ثش ّیچکس پَضیذُ ًیست کِ ایي افتخبس ثوشُ ًیت خیش ثبًیبى هؤسسِ ٍ تالش ٍ کَضص هسئَلیي، 
کبسضٌبسبى ٍ ًیشٍّبی هخلص ٍ هتؼْذ هشکض است کِ توبم تَاى خَد سا صشف ثبلٌذگی هشکض ًوَدُ اًذ کِ 

  …ثوشُ آى خذهت سسبًی هبّبًِ ثِ ثیص اص ّفتصذ فشضتِ صهیٌی است
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اَذای رایگان يسایل کمک تًاوبخطی ي کمک آمًزضی بٍ کًدکان معلًل  )طرح کطًری راَی بٍ آسمان  .2

 .بٍ زيدی در استان سیستان ي بلًچستان اجرا می ضًد  ( سال 14 تا 3جسمی 

 

دس ضْشّبی کبضبى ٍ تْشاى ٍ  « ساّی ثِ آسوبى»پس اص اخشای هَفقیت آهیض طشح  (ػح)هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش 

 طشح، ثِ صٍدی ایي طشح سا دس استبى  استبًْبی قن ، یضد ، فبسس ، خشاسبى سضَی ٍ الجشص ٍ دس اداهِ اخشای کطَسی
... سیستبى ٍ ثلَچستبى اخشا هی ًوبیذ

 

 (يیژٌ مذدجًیان کم تًان رَىی  )استقبال خاوًادٌ َا از طرح ضىای مؤسسٍ  .3

 

 ثِ اهکبى ایي کِ االى ٍ ثَدم پسشم ثشای استخش ثشًبهِ دًجبل هذتْب هًَِ، هی سٍیب یِ هثل ثشام ًویطِ، ثبٍسم ٌَّص هي
 ضٌبی ٍ ٍسصش طشح خذهبت اص فشصًذضبى کِ هبدساًی صثبى اص ثبسّب کِ ثَد خوالتی ایٌْب. خَضحبلن خیلی آهذُ ٍخَد

   ...ضذ هی ضٌیذُ کٌٌذ، هی استفبدُ هؤسسِ
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  بازتاب اجرای طرح يرزش مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصر در رساوٍ َا .4

 

پس اص سبلْب خذهت ثِ کَدکبى ٍ ثضسگسبالى استثٌبیی اضشاف کبهلی ثِ ًیبصّبی ایي  (ػح)هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش
لزا ثب تَخِ ثِ خألّبی هَخَد دس سطح خبهؼِ دس صهیٌِ ٍسصش هؼلَلیي رٌّی ٍ ضشٍست ایدبد . قطش اص خبهؼِ داسد

اهکبًبت ثشای پش کشدى اٍقبت فشاغت ایي افشاد، پس اص طی خلسبت کبسضٌبسی ٍ پیگیشیْبی هذاٍم ، ػلی سغن توبهی 
 اقذام ثِ اخشای طشح ٍسصش ّوگبًی ثشای دختشاى ٍ پسشاى کن 1387هحذٍدیتْبیی کِ دس ایي صهیٌِ ٍخَد داسد، اص سبل 

دُ است کِ ایي طشح ّن اکٌَى ػالٍُ ثش تْشاى دس ضْشّبی کبضبى، یضد، ضیشاص، تَاى رٌّی آهَصش پزیش ضْشتْشاى ًوَ
 .  هطْذ ٍ سٌٌذج ثِ صَست سایگبى  اخشا هی ضَد

 در ایران از مرکس جامع تًاوبخطی وًیذ عصر (WHO )بازدیذ ومایىذٌ سازمان بُذاضت جُاوی  .5

 

 ًوبیٌذُ ،23/5/1396 هَسخ دٍضٌجِ سٍص ،(ػح)ٍلیؼصش تَاًجخطی هؤسسِ آهَصضی - ػلوی فؼبلیتْبی گستشش ساستبی دس

.. .کشد ثبصدیذ ػصش ًَیذ تَاًجخطی خبهغ هشکض اص ، ایشاى دس( WHO )خْبًی ثْذاضت سبصهبى دفتش اص ای
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 بروامٍ جامع یکی از تألیفات اخیر مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصر کٍ در وًع خًد مىحصر بٍ فرد است،  مجمًعٍ .6

 يیژٌ »سال 15 زیر رَىی تًان کم مذدجًیان آمًزش َای ضیًٌ  ي اصًل ، ارزضیابی بىذی، سطح ، ریسی

 ؛  می باضذ «َا خاوًادٌ ي مربیان کارضىاسان،

 

هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش ثب تَخِ ثِ ضشٍست تذٍیي یک ثستِ آهَصضی خبهغ خْت آهَصش کَدکبى کن تَاى رٌّی دس 

لزا چٌذیي سبل .  ضشٍع ثِ ثشًبهِ سیضی ػلوی ٍ دقیق خْت ایي اهش ًوَدُ است1391هشاکض تَاًجخطی سٍصاًِ، اص سبل 

ّوت ٍ تالش کبسضٌبسبى هؤسسِ ثب ًظبست هستقین هؼبًٍت تَاًجخطی هؤسسِ، هٌدش ثِ تذٍیي هدوَػِ خبهغ ثشًبهِ 

 سبل ضذُ است کِ ایي 15سیضی، سطح ثٌذی، اسصضیبثی، اصَل ٍ ضیَُ ّبی آهَصش هذدخَیبى کن تَاى رٌّی صیش 

 ... هدوَػِ آهَصضی ٍیژُ کبسضٌبسبى، هشثیبى ٍ خبًَادُ ّب است
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در ادامٍ فعالیتُای آمًزش خاوًادٌ َا در مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصر ، کارگاٌ آمًزضی يیژٌ يالذیه دارای  .7

 ...فرزوذان مبتال بٍ اختالالت یادگیری در مرکس وًیذ عصر برگسار ضذ 

دس طی سبلْب فؼبلیت ّوَاسُ اقذاهبتی سا دس خْت آهَصضی خبًَادُ هذدخَیبى اًدبم دادُ  (ػح)هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش

است، اهب هؤسسِ اخیشاً ثشًبهِ ثلٌذ هذت ٍیژُ ای خْت آهَصش ٍالذیي داسای کَدکبى ثب اختالالت گًَبگَى حشکتی، 

  …سا آغبص ًوَدُ است... رٌّی، سفتبسی ٍ 

ثِ اطالع هی سسبًذ دس ثخص هشثَط ثِ  آهَصش خبًَادُ ّب دس هؤسسِ تَاًجخطی ٍلیؼصش اص اٍایل سبل خبسی تب کٌَى 

 ٍالذیي ٍیژُ آهَصضی هغضی، کبسگبُ فلح ثِ هجتال کَدک داسای ٍالذیي ٍیژُ اهَصضی کبسگبّْبی هتؼذدی اص خولِ کبسگبُ

 ثب ٍالذیي ٍیژُ آهَصضی رٌّی، کبسگبُ تَاى کن کَدکبى داسای ٍالذیي ٍیژُ آهَصضی اتیسن، کبسگبُ ثِ هجتال فشصًذ داسای

طی خلسبت هختلف ثشگضاس ضذُ است کِ اخجبس هشثَطِ هتؼبقجبً « لکٌت دسهبى دس خبًَادُ ًقص ٍ لکٌت هؼشفی » هَضَع

...  اػالم خَاّذ ضذ 
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  پخص گسارضُای خبری  از فعالیتُای مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصر .8

 

اخیشا گضاسضْبی خجشی اص هشکض خبهغ تَاًجخطی ًَیذ ػصش، هشکض تَاًجخطی ٍ حشفِ آهَصی اسهغبى ػصش ٍ اخشای طشح 

 ضجکِ یک سیوب ٍضجکِ  تبثبى استبى یضد پخص 21ٍسصش هؤسسِ دس ضْش یضد ثِ تشتیت اص ضجکِ خجش، اخجبس سبػت 

.   ساکلیک کٌیذایٌدبدس صَست توبیل ثِ هطبّذُ ایي گضاسضْبی خجشی، . ضذُ است

 

  حضًر ضاد مذدجًیان مرکس وگار عصر در ضُربازی .9

 

دس ساستبی پیگیشی اّذاف تَاًجخطی ٍ استقبی سطح سٍحیِ  (ٍاقغ دس ضْش کبضبى  )هشکض خبهغ تَاًجخطی ًگبس ػصش 

آهَصضی دس ضْشثبصی سشپَضیذُ هدتوغ کبضبى هبل - اقذام ثِ ثشگضاسی اسدٍی ًیوشٍصُ تفشیحی  هذدخَیبى اخیشاً 

 ... د کبضبى ًوَ

.  را ببیىیذایىجادر صًرت تمایل سایر اخبار فعالیتُای مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصر را می تًاویذ 

http://www.aparat.com/vrf.ir
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ضمه سپاس اس َمزاَی شما عشیشان، ريابط عمًمی مؤسسٍ تًاوبخشی يلیعصز ، پذیزای وظزات شما عشیشان در ارتباط با 

:  راَُای ارتباطی . ایه خبزوامٍ است

 www.vrf.ir  :سایت مؤسسٍ 

 (شمارٌ پیامک ي شمارٌ تماس  ) 021-88665610

 pr@vrf.ir: آدرس ایمیل 
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