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ما دلی داریم به رنگ خدا 

ــه  ــی و حرف ــز توانبخش ــداف مرک ــن اه ــی از مهمتری یک
آمــوزی ارمغــان عصــر، توانمندســازی مددجویــان و آمادگــی 
ایشــان بــرای ورود بــه بــازار کار اســت. بــه همیــن مناســبت 
مرکــز اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاههای دوره ای از 
ــه  ــات ب ــول سفارش ــن قب ــان و همچنی ــدات مددجوی تولی
ــد. ــی نمای ــده م ــفارش عم ــا س ــرده فروشــی ی صــورت خ

در همیــن رابطــه مرکــز توانبخشــی و حرفــه آمــوزی ارمغان 
ــه  ــات از کلی ــول سفارش ــت قب ــود را جه ــی خ عصر،آمادگ
بنگاههــای اقتصــادی، مراکــز بهداشــتی درمانــی، شــرکتها، 
مؤسســات و نهادهــای اجتماعــی و همچنیــن عمــوم مــردم 

را اعــام مــی دارد. 

فرامــوش نکنیــم خریــد هــر محصــول قدمــی اســت در راه 
توانمندســازی ایــن فرشــتگان زمینــی ... 

10

ــي از  ــر یک ــان عص ــوزي ارمغ ــه آم ــي و حرف ــز توانبخش مرک
مراکــز وابســته بــه مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر )عــج( اســت 
کــه از ســال 1385بــا هــدف خدمــت بــه جوانــان و بزرگســاالن 

کــم تــوان ذهنــي فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. 
ــت  ــایي و تقوی ــر، شناس ــان عص ــز ارمغ ــي مرک ــدف اصل ه
مهارتهــای افــراد کــم تــوان ذهنــي و کمــك بــه ارتقــاي ســطح 
اســتقال آنهــا در زندگــي و آمــاده کــردن آنهــا بــراي بــازار کار 
اســت. آمــوزش بــه کــم توانــان ذهنــي در ایــن مرکــز برپایــه 
ــه اي ،  ــاي حرف ــوزش مهارته ــراي آم ــه ب ــهایي اســت ک روش

ــه و تدویــن شــده اســت. تجرب
یکــي از شــعارهاي مرکــز ارمغــان عصــر » بازتوانــي و اســتقال 
بخشــیدن  بــه مددجویــان « اســت. لــذا توانخواهــان پذیرفتــه 
شــده در مرکــز پــس از طــي مراحــل آمــوزش بــه ســطح تولیــد 
قابــل قبــول بــراي عرضــه بــه بــازار مصــرف دســت مــي یابنــد. 

بــی شــك خریــد هــر یــك از تولیــدات ایــن فرشــتگان زمینــی، 
قدمــی اســت در راه توانمندســازی ایشــان و رقــم زدن آینــده ای 

روشــن بــرای  ایــن عزیــزان ... 

ما قلبی پاک و خالی از کینه داریم 

هو المستعان 

1



ما اراده ای داریم از جنس فوالد 

نمونه تولیدات کارگاه خیاطی 	 

    انواع روبالشتی در طرحها و رنگهای مختلف

سرویس آشپزخانه 

     انواع ملحفه در طرحها و رنگهای مختلف 

سرویس آشپزخانه شامل : آب چکان، 
پیش بند، دم کنی، حوله آشپزخانه، 

دستمال آشپزخانه و دستکش فر است. 
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ما قلبی داریم از جنس آسمان 

نمونه تولیدات فعالیت فوق برنامه کاشی سازی	 
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ما را از لبخندهای مهربانتان محروم نکنید

محافظ نان و سبزی در رنگها و طرحهای متنوع

    انواع کوسن  در طرحها و رنگهای مختلف

نمونه تولیدات کارگاه خیاطی 	 

         کیسه هدیه در رنگهای مختلف 

                انواع دستمال  نخی

3
دلی تنگ دارم دلم جای توست                         دلم تشنه همدلیهای توست

نمونه تولیدات فعالیت فوق برنامه تولید زیور آالت	 

ــد،  ــد، کمربن ــتبند، پابن ــرویس، دس ــتر، س ــواع انگش ان
ــد،  ــر، مرواری ــدی، گل س ــوئیچی، جاکلی ــواره، جاس گوش
ســنگ، فلــزو ... از جملــه تولیــدات ایــن بخــش اســت .
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     چادر نماز در دو مدل کیسه ای و معمولی 

محافظ ظرف غذا در اندازه و رنگهای مختلف

نمونه تولیدات کارگاه خیاطی 	 

         مقنعه معمولی  در رنگهای مختلف 

                         انواع گل سر 

4قلب ما جایگاه دوستی و محبت است

نمونه تولیدات فعالیت فوق برنامه مونتاژ چوب	 

ما می توانیم ... 

  جاشمعی 

انواع زیر لیوانی

          انواع جعبه هدیه 
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به ما اعتماد کنید ...

نمونه تولیدات کارگاه مونتاژ قطعات سنگ 	 

نمونه تولیدات کارگاه بسته بندی حبوبات	 
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نمونه تولیدات کارگاه پاکت سازی	 

     انواع پاکت در طرحها و اندازه های مختلف

    کارت هدیه در طرحهای و رنگهای مختلف

انواع کارت پستال
تهیه شده از نقاشی مددجویان

ما کم توانیم اما نا توان نیستیم 5


