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امام سّجاد )ع( :

َمن َعِمَل بما افَتَرَض اهلُل َعَلیِه َفُهَو ِمن َخیر النَّاس؛

کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.

کافی)ط-االسالمیه( ج 2 ، ص 81 

در کنار هم باشیم ... 

ــدگارش                ــه آفری ــاب ب ــول خط ــر معل ــه آن پس ــم ک ــی بینی ــی م ــان، وقت ــپاس بودنم ــا س ــس ن ــان از ح ام
ــکر               ــو را ش ــد ت ــی بین ــرا م ــس م ــر ک ــه ه ــرده ای ک ــق ک ــی خل ــرا در مقام ــکرت م ــا ش ــی گوید:خدای م

ــد. ــی گوی م
کــودکان کــم تــوان در ابعــاد زندگــی فــردی ، اجتماعــی و فرهنگــی معضــالت گوناگونــی دارنــد. کار بــرای 
کــودک و نوجــوان کــم تــوان ، ترکیبــی از عشــق و شــکیبایی را مــی طلبــد. همچنیــن ایــن عرصــه بــرای 
کســانی کــه عالقمندنــد خدمتــی بــرای ایــن کــودکان انجــام دهنــد، در برخــی زمینــه هــا ناشــناخته اســت.
کــودک و نوجــوان کــم تــوان در جامعــه رو بــه رشــد مــا هنــوز بــرای بســیاری از مــردم، ناآشــنا باقــی مانــده 
اســت. حتــی بســیاری از مــردم مــا، فکــر مــی کننــد کــه آن هــا، چیــزی را متوجــه نمــی شــوند و یــا اصــاًل 
احساســی ندارنــد و بــا چنیــن تصویــر ذهنــی نادرســتی، بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه کار بــرای کــودک 

کــم تــوان ،خصوصــًا دربعدفرهنگــی، فایــده ای نــدارد. 
ــه  ــه جامع ــول ب ــی اشــخاص معل ــاندن و معرف ــر کوششــهای چشــمگیری در شناس ــه اخی ــه ده ــی س در ط
ــن  ــی در ای ــوان نقطــه عطف ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ــواردی ک ــه اســت. یکــی ازم انســانی صــورت پذیرفت
ــی  ــع عموم ــوی مجم ــن از س ــی معلولی ــوان روز جهان ــه عن ــامبر )12 آذر( ب ــالم 3 دس ــرد اع ــام ب ــه ن زمین
ــاره  ــاء رشــد اذهــان عمومــی درب ــن روز ارتق ــل متحــد در ســال 1992 اســت.هدف از تعییــن ای ســازمان مل
ــاله  ــت از مس ــه می بایس ــت ک ــوده اس ــی ب ــش آگاهیهای ــف؛ و افزای ــای مختل ــه معلولیته ــوط ب ــائل مرب مس
پیوســتن افــراد معلــول در تمامــی جنبه هــای سیاســی؛ اجتماعــی؛ اقتصــادی و فرهنگــی زندگــی منتــج شــود. 
ایــن وضــع بــه همیــن منــوال طــی شــد تــا در ســال 1999 شــعاری بــا مضمــون )امــکان دسترســی بــرای 

ــد( برگزیــده شــد و ســرلوحه امــور قــرار گرفــت.  همــه در هــزاره جدی
هماننــد دیگــر برنامــه هــاي اجتماعــي ؛ دولتهــا و ســازمانهاي دولتــي مهمتریــن نقــش را در اجــرا، توســعه و 
پایــداري برنامــه هــاي توانبخشــي دارا مــي باشــند. امــا در کنــار ایــن مراکــز دولتــي، مؤسســات و ســازمانهاي 
غیردولتــي نیــز اغلــب تســهیالت الزم را بــراي ایجــاد فرصتهــاي برابــر در جامعــه بــراي معلــوالن فراهــم مي 
کننــد. در ســالهای اخیــر تــالش ســازمانهاي غیردولتــي در رابطــه بــا تهیــه و تدویــن قانــون جامــع حمایــت 
از معلولیــن و الحــاق ایــران بــه کنوانســیون جهانــی حقــوق معلولیــن قابــل توجــه بــوده اســت. بــا توجــه بــه 
ــات  ــه، خدم ــي ومؤسســات خیری ــر دولت ــران،  ســازمانها و مؤسســات  غی ســابقه 40 ســاله توانبخشــي در ای
زیــادي را بــه معلــوالن ارائــه داده انــد و نقــش مهمــي را در راســتاي تغییــر نگــرش جامعــه بــه افــراد معلــول 

و ایجــاد شــرایط مســاعد بــراي حضــور معلــوالن در جامعــه ایفــا کــرده انــد. 
مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر )عــج( نیــز بــه عنــوان مؤسســه ای غیردولتــی و غیــر انتفاعــی  بــا بیــش از 
دو دهــه تحقیــق و تجربــه و بــه کارگیــري روشــهاي نویــن درمانــي ) کــه بعضــي از ایــن روشــها بــراي 
اولیــن بــار در ایــران و توســط کارشناســان مؤسســه ارائــه شــده انــد ( و اســتفاده از مشــاوره هــاي بهتریــن 
متخصصــان و پزشــکان داخلــي و خارجــي ، توانســته اســت بــا ارائــه خدمــات کلینیکــی در قالــب 8 مرکــز 
ــات بســیار  ــی و فرهنگــی، خدم ــف اجتماع ــاي مختل ــران و شهرســتان و اجــراي طرحه توانبخشــی در ته
مفیــدي را بــه خانــواده معلولیــن جامعــه بــه خصــوص معلولیــن ذهنــي و کــودکان اســتثنایي ارائــه دهــد.

خدمــات ارزنــده مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( قدمــی مهــم در راســتاي ارتقــاي کیفیــت زندگــي ایــن 
کــودکان و کاهــش آســیبهاي جســمي و روانــي وارده بــر خانــواده هــاي آنهــا بــوده اســت، امــا تحقــق کلیــه 
حقــوق مــادی و معنــوی ایــن فرشــتگان زمینــی نیازمنــد همــکاري نهادهــاي دولتــي و غیردولتــي فعــال در 
زمینــه توانبخشــي و معلولیــت و شــناخت نیازهــا و دغدغــه هــاي واقعــي خانــواده هــاي ایــن کــودکان اســت.

                                                                  محسن علیشیری
                                                            رئیس مرکز جامع توانبخشی نوید عصر 
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ــی  ــدس لطف ــای مهن ــاب آق ــالمت، جن ــه س ــر و هفت ــت روز کارگ ــبت گرامیداش ــه مناس ب
نــژاد - مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران- بــه همــراه جنــاب آقــای 
ــه  ــاخه گل ب ــدای ش ــن اه ــران- ضم ــتان ته ــتی اس ــر کل بهزیس ــی- مدی ــر زارع دکت
مددجویــان و تقدیــر از ایشــان از بخشــهای مختلــف مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر 

ــد. ــد نمودن بازدی
ــده  ــه پــاس فعالیتهــا و تولیــدات ارزن ــان ب ــر از مددجوی ــژاد ضمــن تقدی مهنــدس لطفــی ن
ای کــه در مرکــز ارمغــان عصــر دارنــد، گفــت : » ایــن عزیــزان بــا فعالیتهــا و تولیداتشــان 
در ایــن مرکــز ثابــت کــرده انــد کــه معلولیــت محدودیــت نیســت و بــا تــالش و پشــتکار 
ــه  ــد ب ــی توانن ــر م ــان عص ــز ارمغ ــون مرک ــی همچ ــز توانبخش ــت مراک ــان و حمای خودش

ــدی برســند.« ــی از توانمن ــل قبول ســطح قاب
ــه  ــنایی هرچ ــت و آش ــوزه معلولی ــال در ح ــز فع ــئولین از مراک ــد مس ــا بازدی ــد اســت ب امی
بیشــتر ایشــان بــا توانمندیهــای مددجویــان دریچــه ای بــه ســوی اســتقالل و توانمندســازی 

هرچــه بیشــتر ایــن عزیــزان، گشــوده شــود... 

ــه آمــوزی ارمغــان عصــر در نمایشــگاه » جــوان موفــق شــهر تهــران «  ــوان ذهنــی مرکــز توانبخشــی و حرف ــان کــم ت ــدات مددجوی تولی
کــه بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه جــوان از 4 لغایــت 12 خردادمــاه در بــرج میــالد تهــران برگــزار شــد، در معــرض بازدیــد عمــوم قــرار 

گرفــت...
ــاد، انجمن هــای  ــه ســازمان های مردم نه ــزار شــد شــرکت کنندگانی از جمل ــه شــهریاران جــوان برگ ــه همــت خان ــه ب ــن نمایشــگاه ک در ای

علمــی و دانشــگاهی، نهادهــای فرهنگــی هنــری، کارآفرینــان برتــر و مؤسســات خیریــه حضــور داشــتند. 
ــر نگــرش  ــه ســازی تغیی ــدگان و زمین ــه بازدیدکنن ــان مرکــز ب ــر نمایــش توانمندیهــای مددجوی ــا عــالوه ب ــود ت ــی ب ــن نمایشــگاه فرصت ای

ــدگان تداعــی شــود ... ــزان، مفهــوم دیگــری از موفقیــت در ذهــن بازدیدکنن ــه ایــن عزی جامعــه ب
ــز،  ــن مرک ــان ای ــازی مددجوی ــتای توانمندس ــر در راس ــان عص ــوزی ارمغ ــه آم ــز حرف ــدات مرک ــگاههایی از تولی ــزاری نمایش ــه برگ در ادام
ــه مناســبت هفتــه ســالمت در  در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری نیــز تولیــدات ایــن مرکــز در » دهکــده ســالمت بوســتان جوانمــردان «ب

ــد عمــوم قــرار گرفــت. معــرض بازدی

هــر ســال در فصــل تابســتان موسســه توانبخشــی ولیعصــر برنامــه هــای ورزشــی خــود را بــه منظــور پرکــردن اوقــات فراغــت مددجویــان 
کــم تــوان ذهنــی بــا افزایــش کیفیــت و کمیــت برنامــه در دوره جدیــد آغــاز مــی نمایــد کــه در تابســتان ســال 94 نیــز از 1394/03/26 
اولیــن کالس ورزشــی آغــاز بــه کار نمــود، کــه بحمــداهلل امســال در  شــهر تهــران و در منطقــه جنــوب تهــران )میــدان راه آهــن( بــرای 
اولیــن بــار ایــن طــرح اجــرا مــی گــردد کــه امیــد اســت بــه همــراه ســایر ســالن هــای ورزشــی کــه از ســال هــای پیــش در مناطــق غــرب 
ــر  ــگان دای ــه صــورت رای ــک( ب ــدان ون ــدان رســالت(، شــمال تهــران )می ــان ســبالن و می ــردوس(، شــرق تهــران ) خیاب ــوار ف تهــران )بل

مــی باشــد بــه مددجویــان و خانــواده هــای ایشــان بــرای داشــتن تابســتانی شــاد و همــراه بــا ســالمت جســمی و روحــی کمــک نمایــد.
الزم به اســت برنامه ورزش رایگان ویژه کم توانان ذهنی در شــهر های کاشــان، یزد و مشــهد نیز برگزار می گردد.

ــودکان  ــن ک ــوزش والدی ــرورت آم ــه ض ــه ب ــا توج ــج( ب ــر )ع ــی ولیعص ــه توانبخش مؤسس
ــه  ــدام ب ــا، اق ــواده ه ــن درمانگــران و خان ــه کارتیمــی بی ســندرم داون و ضــرورت توجــه ب
ــه ســندرم  ــال ب ــودکان مبت ــرای ک ــه ب ــای ارتباطــی اولی ــاب » مهارته ــه و انتشــار کت ترجم

ــت.  ــوده اس داون « نم
ــورداری از  ــم برخ ــی رغ ــژه عل ــای وی ــا نیازه ــودکان ب ــایر ک ــندرم داون و س ــودکان س ک
توانایــی هــا، ضعــف هــا و نیازهایــی کــه در همــه انســانها مشــترک اســت، نیازمنــد خدمــات 
ــی و  ــتی - آموزش ــای بهداش ــه ه ــن برنام ــت در تدوی ــروری اس ــه ض ــتند ک ــی هس مضاعف

ــد.  ــرار گیرن ــورد توجــه ق توانبخشــی م

کــودکان ســندرم داون نیــز ماننــد دیگــران، در زمینــه گفتــار و زبــان، دامنــه وســیعی از  توانایــی هــا را دارنــد، لکــن اتــکاء آنــان بــه 
مهارتهــای غیرکالمــی بیشــتر اســت. اگرچــه ایــن افــراد کالمــی واضــح و روشــن ندارنــد، امــا اگــر از حمایــت خانــواده و اطرافیــان 
بهــره منــد شــوند، بــه خوبــی خواهنــد توانســت از ایــن مهارتهــا در صحبــت کــردن و برقــراری ارتبــاط کالمــی بــا دیگــران اســتفاده 
نماینــد. بنابرایــن از آنجــا کــه توســعه توانایــی هــای ذهنــی و ارتباطــات اجتماعــی، وابســته بــه مهارتهــای گفتــار و زبــان اســت، 
ــی هــای  ــای ســطح توانای ــان و درمانگــران، در جهــت ارتق ــواده هــا، مربی ــرای خان ــار ب ــان و گفت ــوزش زب ــه آم ضــرورت توجــه ب

ذهنــی و اجتماعــی ایــن کــودکان، امــری انکارناپذیــر اســت.

مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بــا بیــش از دو دهــه تجربــه تــدارک خدمــات توانبخشــی بــرای کــودکان فلــج مغــزی و دارای 
ــه مشــارکت  ــرار داده اســت و از آنجــا ک ــود ق ــت خ ــه هم ــز وج ــش توانبخشــی را نی ــان گســترش دان ــی؛ همزم ــالالت تکامل اخت
ــع  ــدارک مناب ــت، ت ــرح اس ــم مط ــرورت مه ــک ض ــوان ی ــه عن ــی، ب ــات توانبخش ــه خدم ــار ارائ ــا در کن ــوزش آنه ــن و آم والدی
آموزشــی مشــابه ایــن کتــاب مــی توانــد گامــی مهــم در ایــن راســتا باشــد. دو هــدف عمــده ای کــه ایــن کتــاب آن را دنبــال مــی 
ــا  کنــد، ضــرورت توجــه بــه کار تیمــی بیــن درمانگــران و خانــواده هــا و همچنیــن آمــوزش چگونگــی برقــراری ارتبــاط متقابــل ب

ــار و تعامــالت اجتماعــی کــودکان مــی باشــد. ــه گفت درمانگــران در زمین

ــاری رســانند و  ــه فرزندشــان ی ــه مــی تواننــد در زمــان مناســب ب ــا مطالعــه ایــن کتــاب دریابنــد کــه چگون امیــد اســت والدیــن ب
متخصصــان نیــز آن را بــه عنــوان وســیله ای مناســب جهــت تشــخیص و بازتوانــی و منبعــی بــرای ارائــه فعالیتهایــی کــه خانــواده 

ــا فرزنــد در محیــط منــزل نیــاز دارد، مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.  جهــت تمریــن و تعامــل ب

*مشــخصات کتاب شناسی این کتاب :

ــران،  ــخایی. ته ــاد س ــه : فره ــی کمین،ترجم ــف : لیب ــندرم داون، تألی ــه س ــال ب ــودکان مبت ــرای ک ــه ب ــی اولی ــای ارتباط مهارته
ــش ، 1393. ــهر دان ــی ش ــهای حقوق ــات و پژوهش ــه مطالع ــکاری مؤسس ــا هم ــج( ب ــی ولیعصر)ع ــه توانبخش مؤسس

ــده اســت.  ــر ش ــمعدانی( منتش ــن )ش ــژه معلولی ــزاری وی ــن و خبرگ ــگ معلولی ــر فرهن ــایت دفت ــاب در س ــن کت ــی ای ــزارش معرف گ
ــد. ــه نمایی ــایت مؤسســه )www.vrf.ir( مراجع ــه س ــد ب ــی توانی ــزارش م ــن گ ــاهده ای ــت مش جه

انتشار کتاب » مهارتهای ارتباطی اولیه برای کودکان مبتال به سندرم داون« 

توسط مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر

حضور مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر در نمایشگاه »جوان موفق شهر تهران «

آغاز فصلی نو از طرح ورزش ویژه معلولین ذهنی مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( در جنوب تهران 
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مؤسسه در قاب خبرمؤسسه در قاب خبر خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

6

برگزاری جشن تولد مددجویان در مراکز وابسته به مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( مددجوی سندرم داون مرکز جامع توانبخشی فروغ عصر به مدرسه عادی راه یافت 

معنــی واقعــی موفقیــت چیســت ؟ پاســخ ایــن ســؤال را بارهــا در ذهنــم مرورکــرده ام. عمــده پاســخی کــه ایــن روزهــا بــه ایــن ســؤال       
مــی دهنــد ایــن اســت کــه موفقیــت یعنــی کســب تحصیــالت عالیــه، داشــتن پــول و ثــروت، داشــتن موقعیــت شــغلی مناســب و ... شــاید 
یکــی از معانــی موفقیــت، کســب ایــن موقعتیهــا باشــد، امــا تمامــی اینهــا حــول محــور مادیــات مــی چرخــد. موفقیــت تمــام اینهــا نیســت 

بلکــه معانــی دیگــری نیــز دارد ...

موفقیــت یعنــی از ناممکنهــا، ممکــن ســاختن، موفقیــت یعنــی ناکامــی هــا را جــدی نگرفتــن، موفقیــت یعنــی خــود را بــا شــرایط مختلــف 
وفــق دادن، موفقیــت یعنــی خندیــدن بــه آنچــه دیگــران ناتوانــی مــی پندارنــد، موفقیــت یعنــی صبــور بــودن و عاشــق زندگــی بــودن ...

در طــی بیــش از دو دهــه فعالیــت مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج(، بارهــا شــاهد رقــم زدن ایــن بُعــد از موفقیــت توســط مددجویــان مراکــز 
وابســته بــه مؤسســه بــوده ایــم. مددجویانــی کــه علــی رغــم کــم تواناییهایــی کــه داشــته انــد بارهــا بــه انحــاء مختلــف ثابــت کــرده انــد کــه 
معلولیــت ، ناتوانــی نیســت و بــا برنامــه آموزشــی منســجم و تــالش و کوشــش مربیــان، خانــواده و اراده خــود توانســته انــد موفقیــت را معنایی 

ــند.  دیگر ببخش

راه یافتــن یــک کــودک ســندرم داون بــه مدرســه عــادی بــرای عمــوم مــردم دور از ذهــن اســت چــرا کــه تصورآنهــا  از ســندرم داون بیشــتر 
بــر محوریــت ناتوانــی متمرکــز اســت تــا کــم توانــی. 

تــالش مســئولین و کارشناســان مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در کلیــه مراکــز وابســته بــه آن ایــن اســت کــه توانمندیهــای بالقــوه 
مددجویــان را در قالــب دوره هــای مختلــف آموزشــی - درمانــی بــه فعلیــت برســانند. کودکانــی ماننــد کیمیــا نیــز ثابــت مــی کننــد کــه در 
صــورت انجــام مداخــالت زودهنــگام توانبخشــی در مراکــز معتبــر توانبخشــی و تحــت نظــارت درمانگــران مجرب و متعهــد، خواهند توانســت 
بســیاری از ناممکنهــا را ممکــن کننــد. درســت اســت کــه کیمیــا راه ســختی را در پیــش دارد و خیلــی بیشــتر از دیگــر دوســتانش در مدرســه 
بایــد تــالش کنــد امــا امیــد اســت بــا همراهــی و مشــارکت بیــش از پیــش والدیــن و مســاعدت کادر آموزشــی مدرســه، شــاهد خبرهــای 

خوبــی از پیشــرفت کیمیــا در مســیر آمــوزش و توانمنــدی در آینــده باشــیم. 

مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( نیــز بــه کیمیــا افتخــار مــی کنــد کــه توانســته معنــای متفاوتــی از موفقیــت را در عین داشــتن مشــکالت 
ذهنــی رقــم بزنــد. بــرای او و همــه دوســتانش در مرکــز جامــع توانبخشــی فــروغ عصــر از خداونــد متعــال آرزوی ســالمتی و توفیــق روز 

افــزون را خواســتار اســت. 
به امید موفقیتهای بیشتر ... 

ــوان و  ــا فــرد کــم ت ــي اســت ت ــه اجتماعــي و روان توانبخشــي اجتماعــي فراینــدي از خدمــات مســتمر و هماهنــگ توانبخشــي در زمین
خانــواده وي ضمــن کاهــش هــر نــوع فشــار اقتصــادي، اجتماعــي و روحــي بتوانــد در جریــان کلــي توانبخشــي واقــع گردیــده و آمادگــي 
کافــي بــراي ایفــاي نقــش اجتماعــي را در آینــده کســب نمایــد. در واقــع خانــواده بــه عنــوان اولیــن مربــی  کــودک نقــش اساســی و 
حساســی در پــرورش و تربیــت او ایفــا مــی کنــد. متأســفانه بســیاری از والدیــن نمــی خواهنــد قبــول کننــد کــه فرزنــد آنهــا دارای معلولیــت 
اســت . برخــی از افــراد حتــی حاضــر بــه حضــور در مهمانــی هــا نمــی شــوند و از برقــراری تعامــالت اجتماعــی فاصلــه مــی گیرنــد.  در 
ایــن زمینــه بایــد تــالش کــرد تــا خانــواده هــا معلولیــت فرزنــد را بپذیرنــد . همچنیــن بــه مــوازات آن بایــد افــراد اجتمــاع را از وجــود 
چنیــن کودکانــی و چگونگــی برخــورد بــا  آنهــا آگاه ســاخت. لــذا توجــه بــه توانبخشــی اجتماعــی توســط مراکــز، مؤسســات و ســازمانهای 

فعــال در حــوزه توانبخشــی، مــی توانــد در ایــن زمینــه مؤثــر واقــع شــود. 

در واقــع ایجــاد زمینــه ای بــرای حضــور اجتماعــی مددجویــان، تعامــل بیشــتر خانــواده هــای آنهــا بــا یکدیگــر و اجــرای طرحهــا و برنامــه 
هایــی بــا هــدف جلــب توجــه جامعــه بــه ایــن عزیــزان از جملــه اقدامــات در زمینــه توانبخشــی اجتماعــی اســت. لــذا برگــزاری جشــن 

تولــد مددجویــان مراکــز توانبخشــی وابســته بــه مؤسســه،  یکــی از اقدامــات مؤسســه در زمینــه توانبخشــی اجتماعــی اســت

از مزایــای برگــزاری جشــن تولــد در یــک مرکــز توانبخشــی ایــن اســت کــه در ایــن مراســم، جمعــی تشــکیل مــی شــود کــه دغدغــه هــای 
مشــترک دارنــد، نگاههــای معنــی دار بــه بچــه هــا نمــی شــود، بچــه هــا بــا دوســتان و مربیانشــان راحــت تــر ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و 
لحظــات شــادتری را ســپری مــی کننــد، اعضــای فامیــل مثــل مادربزرگ،خالــه، عمه،دختــر خالــه و ... بــا بچــه هــای ســندرم داون یــا دارای 
اختــالالت ذهنــی و جســمی بیشــتری آشــنا مــی شــوند، بــه دنیــای آنهــا نزدیــک  مــی شــوند و ایــن باعــث مــی شــود کــه ارتبــاط بهتــری 
بــا ایــن کــودکان برقــرار کننــد. در واقــع بــا توجــه بــه اینکــه ماهیــت یــک مرکــز توانبخشــی، ارائــه خدمــات کلینیکــی اســت، امــا هــدف از 
برگــزاری چنیــن مراســمی در مرکــز، تغییــر روحیــه مددجویــان و خانــواده ایشــان و کســب انگیــزه بیشــتر بــرای خانــواده هــا، جهــت پیگیــری 
رونــد توانبخشــی فرزندشــان و همچنیــن ایجــاد زمینــه ای جهــت ارتباطــات بیشــتر خانــواده هــا و آشــنایی بیشــتر بــا ویژگیهــا و دنیــای زیبــای 
ــر و  ــد عص ــز امی ــان در مراک ــد مددجوی ــن رابطــه در ســه ماهــه اول ســال جــاری مراســم جشــن تول ــان اســت.  در همی مددجوی

ــگار عصــر در راســتای تحقــق  توانبخشــی اجتماعــی برگــزار شــده اســت.  ن

امیــد اســت چنیــن مراســمی عــالوه بــر ایجــاد لحظاتــی شــاد بــرای ایــن فرشــتگان زمینــی و والدیــن آنهــا، مــا را بــه ایــن بــاور برســاند کــه 
ایــن کــودکان نیــز بــا پیگیــری رونــد توانبخشــی مســتمر، مــی تواننــد بــه ســطح مطلوبــی از توانمنــدی برســند اگــر نگرشــمان را نســبت بــه 

ایــن عزیــزان تغییــر دهیــم ... 

در راستای تحقق اهداف توانبخشی اجتماعی پس از ماهها تالش مربیان و پشتکار خانواده
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برگزاری اردوی برون شهری ویژه مددجویان مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر 

کم توانند اما دلشان به وسعت دریاست ...

ــران .  ــه آبهــای ســرزمینم ای ــم ب ــدم و ســفر مــی کن ــرو مــی بن ــد ه ف ــی دی ــا چیســت ؟؟  لحظات ــا از دری ــه راســتی برداشــت م ب
ــا همــه کــم  ــی کــه ب ــان جوانان ــد. حتــی قلبهــای مهرب ــا نهــاده ان ــه هــر آنجــا کــه نامــش را دری ــه جنــوب و ... ب ــه شــمال و ب ب
توانــی ذهنــی یــا جســمی، اراده ای دارنــد از جنــس فــوالد، قلبــی دارنــد بــه وســعت دریــا، دلــی دارنــد از جنــس آســمان و تمــام 

ــد... ــه شــدن انجــام مــی دهن ــرای جاودان تالششــان را ب
ــرای  ــار پذی ــن ب ــه ای ــکوتی ک ــش و س ــم. آرام ــی کن ــس م ــا را ح ــکوت دری ــش و س ــده، آرام ــتگی دی ــرو بس ــن ف ــک در ای این
فرشــتگای زمینــی بــود. جوانانــی کــه بــا دلهــای دریایــی شــان بــه میهمانــی دریــا و طبیعــت دل انگیــز شــمال کشــور آمــده بودنــد. 
دنیــای دریــا خــود عالمــی اســت جــدای از عالــم خــاک و جــدا از خاکیــان . و اینجاســت کــه آوای دریــا وزیــن تریــن آواهاســت . 
ایــن آوا ایــن بــار شــادی و غــرور جوانانــی را فریــاد مــی زد کــه تمــام ســعی شــان را بــرای نمایــش توانمنــدی هایشــان و اثباتشــان 
بــه دیگــر افــراد انجــام مــی دهنــد. جوانانــی کــه بــا حضــور در اردوی بــرون شــهری مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر نشــان 
ــا را درک مــی کننــد،  ــد کــه آنهــا نیــز هماننــد دیگــر شــهروندان جامعــه، گل و ســبزه را مــی فهمنــد، آرامــش و زیبایــی دری دادن

از صــدای آواز پرنــدگان لــذت مــی برنــد و حــق زندگــی و لــذت بــردن از زندگــی را دارنــد. 
ــی.  ــی مــی گوی ــن فرشــتگان زمین ــای دل ای ــم کــه ســخن از ژرف ــا بدانی ــا بنمــای . بنمــای ت ــه م ــا !  اســرارت را ب ــو ای دری و ت
فریــاد بــزن کــه حــرف دل ایــن مددجویــان ایــن اســت کــه کــم تواننــد امــا ناتــوان نیســتند، از نگاههــای متعجــب و ترحــم آمیــز 

ــان هموطنانشــان هســتند...  ــد و تشــنه لبخندهــای مهرب ــه دارن ــی از کین ــاک و خال ــی پ ــد، قلب دیگــران بیزارن
مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر هماننــد ســالهای گذشــته اردوی بــرون شــهری چنــد روزه بــه شــمال کشــور ویــژه مددجویــان 
ــری  ــئولیت پذی ــس مس ــش ح ــر افزای ــالوه ب ــا ع ــود ت ــزار نم ــر را برگ ــان دخت ــژه مددجوی ــد وی ــد دماون ــه مقص ــر و اردو ب پس
ــاری و اجتماعــی و ارتقــای ســطح ســالمت جســمی و روحــی  توانخواهــان، ارتقــای توانمنــدی ایشــان در انجــام مهارتهــای خودی

ــد.  ــه وجــود آی ــز ب ــروه از شــهروندان نی ــن گ ــه توانمندیهــای ای ــه ب ــر نگــرش جامع ــه تغیی ــزان ؛ زمین ــن عزی ای

عــالوه بــر اردوهــای بــرون شــهری ، مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر هــر مــاه 
مبــادرت بــه برگــزاری یــک اردو یــا برنامــه تفریحــی - فرهنگــی ویــژه مددجویــان 
ــت و  ــل طبیع ــد از پ ــز بازدی ــاری نی ــال ج ــه اول س ــه ماه ــذا در س ــد. ل ــی نمای م
ــاهده  ــت مش ــاوران جه ــر نی ــه تئات ــور در مجموع ــش، حض ــارک آب و آت پ
ــه  ــر برنام ــینمایی از دیگ ــم س ــاهده فیل ــت مش ــینما جه ــور در س ــر و حض تئات

ــزار شــده اســت.  ــز برگ ــان مرک ــژه مددجوی ــه وی ــوده اســت ک ــی ب های
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کارگاه آموزشی ویژه والدین کودکان اتیسم
 

در مرکز جامع توانبخشی نوید عصر  

      برگزار شد.

در ادامه برگزاری مجموعه کارگاههای آموزشی گام نهادن در دنیای اتیسم :

مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج(،  جهــت ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی خانــواده هــای کــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم، 
اقــدام بــه برگــزاری مجموعــه کارگاههــای » گام نهــادن در دنیــای اتیســم « بــا موضوعــات مختلــف نمــوده اســت. 

ــر الزم را  ــورد نظــر تأثی ــا آموزشــي م ــي ی ــودک اتیســم، روشــهاي درمان ــان ک ــوزش و درم ــد آم ــواده در فراین ــدون حضــور خان ب
ــواده از  ــردن خان ــذف ک ــت.بنابراین ح ــارج اس ــاي خ ــا دنی ــودک ب ــي ک ــه ارتباط ــن حلق ــواده اولی ــه خان ــرا ک ــت چ ــد داش نخواهن
پروســه درمــان یــا تنهــا محــول کــردن وظیفــه آوردن و بــردن کــودک بــه مراکــز آموزشی-توانبخشــی نمــی توانــد بــه اثــر بخشــی 
ــذا در مرکــز توانبخشــی کــودکان اتیســم نــدای عصــر کــه یکــی از مراکــز وابســته بــه مؤسســه  اقدامــات درمانــی کمــک کنــد. ل
ــب کارگاههــای آموزشــی » گام نهــادن  ــواده هــا جهــت تحقــق اهــداف ذیــل در قال توانبخشــی ولیعصــر )عــج(   مــی باشــد، خان

ــای اتیســم «، آمــوزش داده مــی شــوند :  در دنی
کمــک و همراه متخصان آموزش و درمان کودک خود باشــند، 	 
اتیســم را بهتر بشناسند،	 
 بتوانند مشــکالت کودک و خودشــان را در خارج از محیط آموزشــی- درمانی با متخصصان مربوطه مطرح کنند، 	 
ــي - 	  ــط آموزش ــارج از محی ــان در خ ــودک خودش ــر ک ــد درمانگ ــت بتوانن ــد و در نهای ــت کنن ــر را دریاف ــورد نظ ــاي م راهکاره

ــند. ــي باش درمان
ــه مؤسســه جهــت برگــزاری کارگاههــای  ــواده هــای کــودکان اتیســم در مراکــز وابســته ب ــه درخواســتهای مکــرر خان ــا توجــه ب ب
آموزشــی در ایــن مراکــز، کارگاه آموزشــی بــا موضــوع » اختــالالت رفتــاری کــودکان اتیســم«، روز پنــج شــنبه مــورخ 1394/3/21 
ــل  ــارغ التحصی ــادزاده ) ف ــن مجموعــه کارگاههــا کــه توســط مهــدی قن ــزار شــد. ای ــد عصــر برگ ــع توانبخشــی نوی در مرکــز جام
کارشناســی ارشــد آمــوزش اتیســم از دانشــگاه بیرمنــگام انگلســتان(، تدریــس مــی شــود، در هــر جلســه یــک موضــوع در رابطــه 

بــا کــودکان اتیســم را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. 
در ایــن جلســه ، خانــواده هــای شــرکت کننــده ضمــن آشــنایی بــا عمــده مشــکالت رفتــاری کــودکان اتیســم، اطالعاتــی در زمینــه 

علــل و عوامــل وجــود ایــن مشــکالت و روشــهای مقابلــه بــا  آن کســب نمودنــد. 
امیــد اســت ایــن مجموعــه کارگاههــا، در ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی خانــواده هــا در ارتبــاط بــا اختــالل طیــف اتیســم، مؤثــر 

واقــع شــود...  

سال سوم- شماره 7-بهار 1394سال سوم- شماره 7-بهار 1394



در این کتابچه آموزشی ضمن آشنایی با چگونگی رشد نظریه ذهن در کودکان معمولی، با گروههایی از 
کودکانی که ممکن است در نظریه ذهن مشکل داشته باشند و همچنین چگونگی این مشکالت و راههای 

کمک به این کودکان آشنا خواهید شد.
جهت دانلود این کتابچه آموزشی می توانید به سایت مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( )www.vrf.ir(، در 

بخش » ارتباط با ما « ، لینک » دریافت بروشورهای آموزشی« ، مراجعه فرمایید. 


