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

  ... مذدجًیان مزاکش يابستٍ بٍ مؤسسٍ بٍ استقبال بُار رفتىذ . 1 

 ًیض هغابك سالْای گزضتِ، خطي استمبال اص بْاس با حضَس هذدخَیاى، خاًَادُ ّا ، هشبیاى ٍ کاسضٌاساى 1396اسفٌذهاُ 

 ...هؤسسِ تَاًبخطی ٍلیعصش دس ّش یک اص ایي هشاکض بشگضاس ضذ هشاکض ٍابستِ بِ

  اوتطار گشارضی اس اجزای طزح راَی بٍ آسمان در ريسوامٍ خزاسان جىًبی .2

 صهیٌی، فشضتگاى بِ صًذگی اهیذ ٍ ًطاط حشکت، اسهغاى عٌَاى با 26/12/1396 هَسخ یکطٌبِ سٍص ، خٌَبی خشاساى سٍصًاهِ
   ...  کشد هٌتطش سا خٌَبی خشاساى استاى دس (عح)ٍلیعصش تَاًبخطی هؤسسِ تَسظ آسواى بِ ساّی عشح اخشای اص گضاسضی
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 بزگشاری ومایطگاٌ تًلیذات مذدجًیان مزکش حزفٍ آمًسی ارمغان عصز . 3

 

 خْت دس ،(عح)ٍلیعصش تَاًبخطی هؤسسِ بِ ٍابستِ هشاکض اص یکی عٌَاى بِ عصش اسهغاى آهَصی حشفِ هشکض 
 اص هتعذد ًوایطگاّْای بشگضاسی بِ الذام صًذگی دس ًسبی استمالل سغح بِ آًْا سساًذى ٍ هذدخَیاى تَاًوٌذساصی

هتعذدی  ًوایطگاّْای ًیض 1396 سال دس. ًوایذ هی است هذدخَیاى تالش ٍ سًح دست حاصل کِ هشکض تَلیذات
 ... تَسظ هشکض اسهغاى عصش بشگضاس ضذ 

 

 باسدیذ مذدجًیان بخص ريساوٍ مزکش تًاوبخطی وًیذ عصز اس مًسٌ تىًع سیستی پارک پزدیسان. 4

 

 ضایعات داسای یا رٌّی تَاى کن کَدکاى بشای فعالیت دِّ دٍ اص بیص پطتَاًِ بِ( عح )ٍلیعصش تَاًبخطی هؤسسِ
 ایي بشای آهَصضی - تفشیحی اسدٍّای بشگضاسی بِ ّوِ سالِ الذام اختواعی، سٍیکشدی اتخار با ًَسٍلَطیکی

 با 97ایي اسدٍّا اص سال   با استعاًت اص خذاًٍذ هتعال،.هی ًوایذ آًْا ٍالذیي فعال هطاسکت هحَسیت با کَدکاى
 ... سٍیکشدی خذیذ بشگضاس خَاّذ ضذ
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 1396 در سال PKU  در راستای تأمیه مًاد غذایی بیماران مبتال بٍ(عج)گشارضی اس اقذامات مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصز . 5

 

 هؤسسِ تَسظ هخصَظ غزایی هَاد تأهیي دس ، (pku ) کتًََسیا فٌل بِ هبتال کَدکاى داسای ّای خاًَادُ اص حوایت عشح
. ..است گشدیذُ آغاص 1394 سال اص( عح)ٍلیعصش تَاًبخطی

 

 

 

 

 1396راستای يرسش معلًلیه در سال  در (عج)گشارضی اس اقذامات مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصز . 6

 

 
 

 هطْذ، تْشاى، دس صهاى ّن صَست بِ گزضتِ سالْای سٍال عبك 96 سال دس( عح)ٍلیعصش تَاًبخطی هؤسسِ ٍسصش عشح
 ...گشدیذ بشگضاس کاضاى ٍ سٌٌذج یضد،
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 گشارضی اس اجزای طزح راَی بٍ آسمان در استان سیستان ي بلًچستان در ريسوامٍ ساَذان. 7

 
 ،(عح)ٍلیعصش تَاًبخطی هؤسسِ الذام پیشٍ : ًَضت 96 هاُ بْوي 28 هَسخ دس 3552 ضواسُ آخش صفحِ دس صاّذاى سٍصًاهِ

 ... یافت آسواى بِ ساّی بلَچستاى ٍ سیستاى

 

 چىذیه بزيضًر آمًسضی يیژٌ خاوًادٌ َا در سایت مؤسسٍاوتطار . 8

 

، بشًاهِ بلٌذ هذت ٍیظُ ای خْت آهَصش ٍالذیي داسای کَدکاى با 1396، اص اٍایل سال (عح)هؤسسِ تَاًبخطی ٍلیعصش
دس ایي صهیٌِ بخص آهَصش . اختالالت گًَاگَى خسوی، حشکتی، سفتاسی، رٌّی ٍ اختالالت یادگیشی آغاص ًوَدُ است

هٌابع هتعذد آهَصضی خْت استفادُ خاًَادُ ّای هشاخعِ کٌٌذُ بِ . خاًَادُ ّا دس هشکض ًَیذ عصش ضشٍع بِ کاس ًوَدُ است
دس ایي صهیٌِ بشٍضَسّای آهَصضی با هَضَعات ریل دس کتابخاًِ . هشکض دس ایي بخص تْیِ ضذُ یا دس دست تْیِ هی باضذ

 :هشکض لشاس داسد کِ دس سایت هؤسسِ ًیض لابل دستشسی هی باضذ 
 ٍحضًر کًدکان مبتال بٍ فلج مغشی در جامع 

 فزسوذ شما ومی تًاوذ خًد را کىتزل کىذ ي تکاوٍ ای رفتار می کىذ ؟ 

  لکىت چیست ؟ 

  راَبزدی کٍ مشکالت رفتاری فزسوذتان را بیشتز می کىذ8: اس ایه رفتارَا اجتىاب کىیذ  

  اختالل صذاَای گفتاری چیست ؟ 

 6راٌ کٍ بذين فزیاد سدن فزسوذتان را تزبیت کىیذ  
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  مشکالت خًاب در کًدکان 

 مشکالت پششکی ي عبی کًدکان مبتال بٍ سىذرم داين  

 

 

 بزگشاری جطه یلذا در مزاکش يابستٍ بٍ مؤسسٍ. 9

 

ضبی کِ . یلذا، ضبی است کِ دس آى اًاس هحبت داًِ هی ضَد ٍ سشخی عاعفِ، ًثاس کاسِ ّای لبشیض اص ضَق ها هی ضَد  
عشاٍت ٌّذٍاًِ ّای تاصُ تابستاى بِ سشهای صهستاى ّذیِ هی ضَد ٍ داغی ًگاّْای صیبای بضسگتشّا دس چطواى کَدکاى 

دس اصدحام بطمابْای کَچک بلَس، ضیشیٌی صویویتْا ٍ یکذلی ّا تمسین هی ضَد ٍ کام ّوِ . اٍج هی گیشد ٍ باال هی سٍد

 ...سا ضیشیي هی کٌذ

 

 

 . ببیىیذایىجادر صًرت تمایل ،  سایز اخبار فعالیتُای مؤسسٍ تًاوبخطی يلیعصز را  می تًاویذ 

، پذیزای وظزات شما عشیشان در ارتباط با  (عج)ضمه سپاس اس َمزاَی شما عشیشان، ريابظ عمًمی مؤسسٍ تًاوبخشی يلیعصز

 : راَُای ارتباعی . ایه خبزوامٍ است

 www.vrf.ir  :سایت مؤسسٍ 

 (شمارٌ پیامک ي شمارٌ تماس  ) 021-88665610

 pr@vrf.ir: آدرس ایمیل 
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