
   

مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

مرکز جامع توانبخشی 
امید عصر  ــگ  ــتمر و هماهن ــات مس ــدی از خدم ــی فراین ــی اجتماع توانبخش

ــم  ــرد ک ــا ف ــت ت ــی اس ــی و روان ــه اجتماع ــی در زمین توانبخش
ــادی،  ــار اقتص ــوع فش ــر ن ــش ه ــن کاه ــواده وی ضم ــوان و خان ت
اجتماعــی و روحــی بتوانــد در جریــان کلــی توانبخشــی قــرار گیرنــد 
و آمادگــی کافــی بــرای ایفــای نقــش اجتماعــی را کســب نماینــد. 
در ایــن راســتا، مرکــز امیــد عصــر بــا ارائــه خدمــات اجتماعــی بــه 
مددجویــان و برگــزاری برنامــه هــای مناســبتی و اوقــات فراغــت، در 

ــاده اســت.  ــق اهــداف توانبخشــی اجتماعــی گام نه تحق

محققیــن و دانشــمندان در مراکــز مطــرح توانبخشــي دنیــا بــه ایــن نتیجــه 
رســیده انــد کــه بهتریــن شــیوه کاهــش و رفــع مشــكالت کــودکان فلــج 
ــن کــودکان  ــي ای مغــزي، اســتفاده از الگوهــاي صحیــح حرکتــي و توانای
ــان  ــن رویكــرد، هم ــع در ای ــي اســت. در واق ــره زندگ در فعالیتهــاي روزم
ــه و در  ــازي گون ــب فعالیتهــاي  روزمــره و ب فعالیتهــاي توانبخشــي در قال
محیطــي مشــابه محیــط منــزل مناســب ســازي می شــود. ایــن رویكــرد از 
ســال 1392 در مرکــز امیــد عصــر بــه کــودکان فلــج مغــزی 3 تــا 6 ســاله 

ارائــه مــی شــود. 

 کــودکان و نــوزادان پرخطــر : نــوزادان کــم وزن، نــوزادان نــارس، نوزادی 	 
کــه در هفتــه اول تولــد در بخــش مراقبتهــای ویــژه نگهداری شــده اســت.

 کــودکان دچــار تأخیــر تكاملــی : کلیــه کودکانــی کــه مهارتهــای الزم را 	 
در زمــان تعییــن شــده بــه دســت نیــاورده انــد.

 کــودکان کــم تــوان ذهنــی : کودکانــی کــه فعالیــت ذهنــی و سازشــی 	 
آنهــا نســبت بــه همســاالن، از ســطح پاییــن تــری برخــوردار اســت. 

 کــودکان بــا اختــالل یادگیــری : شــامل کودکانــی اســت کــه در یــک یا 	 
چنــد فراینــد اساســی  یادگیــری، دچار مشــكل باشــند.

ــا ســایر 	  ــزی ی ــج مغ ــودکان فل ــی : شــامل ک ــالل حرکت ــا اخت ــودکان ب ک
ــود.  ــی ش ــی م ــی -  عضالن ــأ عصب ــا منش ــالالت ب ــودکان دارای اخت ک

کودکان دارای اختالالت رفتاری 	 
کودکان اتیستیک	 

مرکز جامع توانبخشی امید عصر :  

www.vrf.ir                       omid@vrf.ir
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دوره های آموزش گروهی ویژه کودکان کم توان ذهنی :

دوره های آموزشی ویژه کودکان اتیستیک :

ــه  ــی ب ــوان ذهن ــم ت ــودکان ک ــژه ک ــی وی ــه آموزش ــی برنام طراح
ــه  ــت ک ــده اس ــق و پیچی ــی، کاری دقی ــان طالی ــوص در زم خص
ــن  ــون متخصصی ــای گوناگ ــكاری گروهه ــارکت و هم ــد مش نیازمن
ــودکان  ــوت ک ــف و ق ــاط ضع ــدن نق ــخص ش ــس از مش ــت. پ اس
ــوزش  ــه آم ــک برنام ــاوت، ی ــای متف ــران تخصصه ــط درمانگ توس
ــن دوره  ــود.در ای ــی ش ــن م ــا تدوی ــاز آنه ــا نی ــب ب ــی متناس گروه
هــا، بســته بــه ســطح و میــزان مشــكل کــودکان انتظــار مــی رود ، 
کودکانــی کــه مشــكالت زیــادی ندارنــد در حداقــل زمــان ممكــن 
ــد.  ــدا کنن ــاع را پی ــه و اجتم ــه مدرس ــرای ورود ب ــی الزم ب آمادگ
ــن  ــار ای ــل انتظ ــت حداق ــاد اس ــا زی ــكالت آنه ــه مش ــی ک کودکان
ــد.  ــدا کنن ــره را پی ــرای زندگــی روزم ــه توانائیهــای الزم ب اســت ک

 تحقیقــات نشــان داده اســت کــه تشــخیص زودهنــگام اتیســم در 
ــر اســت و ضــروري  ــود وضعیــت کــودك بســیار مؤث ــان و بهب درم
اســت ایــن تشــخیص بــا اســتفاده از نیروهــاي متخصــص و مجــرب 
ــج  ــاس نتای ــر اس ــا ب ــود ت ــر تشــخیصي انجــام ش و تســتهاي معتب
ــودك را طراحــي  ــر ک ــژه ه ــه هــاي وی ــوان برنام ــده بت بدســت آم
ــه  ــه خــأ موجــود در زمین ــا توجــه ب ــر همیــن اســاس و ب نمــود. ب
ــژه کــودکان  توانبخشــی و درمــان اتیســم، دوره هــای آموزشــی وی

ــه مــی شــود...  اتیســتیک در مرکــز امیــد عصــر ارائ

خدمات توانبخشی اجتماعی : 

 : )ADL( آموزش مهارتهای زندگی و خودیاری

اختالالت تحت پوشش : 



    

ــز  ــی از مراک ــد عصــر یك ــع توانبخشــی امی ــز جام      مرک
درمانــی تحــت پوشــش مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( 
ــوده  ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــال 1384، فعالی ــه  از س ــت ک اس

اســت. 
ایــن مرکــز بــا ارائه خدمــات توانبخشــی توســط کارشناســان 
متخصــص و مجــرب و بــه کارگیــری روشــهای نویــن 
ــه  درمانــی، توانســته ســهم بســزایی در  راســتای  کمــک ب
ــود  ــتثنایی و بهب ــودکان اس ــای ک ــطح توانمندیه ــای س ارتق

ــد.  ــا کن ــه ایف ــواده و جامع ــگاه آنهــا در ســطح خان جای

در ایــن مرکــز بــه منظــور ارائــه خدمــات بــا کیفیــت درمانــی، از همــكاری 
پزشــک متخصــص اطفــال ، پزشــک متخصــص بیماریهــای متابولیــک و 
ــان،  ــار درم ــان،  گفت ــامل  کاردرم ــی ش ــن کادر توانبخش ــی و همچنی ارث

رفتاردرمــان و روانشــناس اســتفاده مــی شــود. 

گفتار درمانی : 	 
 ، ارزیابی  به  توانبخشی  در  فعال  واحدهای  از  یكی  بعنوان  درمانی  گفتار 

تشخیص و مداخالت درمانی اختالالت گفتار و زبان می پردازد.
مختلف  های  روش  از  استفاده  با  کودك  ارتباطی  های  مهارت  افزایش 
رفتاری، شناختی و زبانشناختی و تسهیل سیستم حسی - عصبی و مهارت 
های پایه ای گفتار منجمله جویدن، بلعیدن و بطور کلی تحرك و کارآئی 

اندامهای گفتاری از جمله خدمات بخش گفتار درمانی است. 

آب درمانی   : 	 
ــد. امــروزه  ــی مــی گوین ــه  کمــک آب را آب درمان ــه معالجــه و مــداوا ب هرگون
آب درمانــی بــه عنــوان یكــی از روشــهای درمانــی موثــر در کاهــش ضایعــات در 
توانبخشــی مطــرح    مــی باشــد کــه ایــن خدمــت در مرکــز امیــد عصر نیــز ارائه 

مــی شــود.

خدمــات پایــش رشــد و تكامــل کودك بــا اســتفاده از سیســتم پورتیج بــه ارزیابي 
کــودك از نظــر حرکتــي ، گفتــاري، شــناختي، اجتماعي و خودیــاري مي پــردازد و 
بــر اســاس آن مشــخص مــي نمایــد کــه وضعیــت تكاملــي کــودك در هریــک 
از حیطــه هــاي مذکــور چگونــه اســت. معمــوال پایــش رشــد تكامــل در ســنین 

طالیــي بــدو تولــد تــا 6 ســالگي انجــام مــي شــود.

ــكالت  ــف مش ــرای توصی ــت ب ــی اس ــک واژه کل ــری ی ــالل یادگی اخت
خاصــی کــه کــودکان در زمینــه ی پــردازش اطالعــات و مهــارت هــای 
یادگیــری دارنــد و اغلــب ســبب مــی شــود کــه موفقیــت در تحصیــل برای 
ــد  ــن کــودکان نیازمن ــه اینكــه  ای ــا توجــه ب کــودك عــذاب آور شــود. ب
درمــان هــای روانشــناختی  تخصصــی ایــن اختــالل هســتند تــا ضعــف 
ــه ای آن هــا کــه مخصــوص ایــن کــودکان اســت  ــی و پای هــای مهارت
بــه صــورت تخصصــی درمــان شــود،  بخــش اختــالل یادگیــری در مرکــز 

امیــد عصــر ارائــه خدمــت مــی نمایــد. 

خدمــات توانبخشــی مرکــز امیــد عصــر از بــدو تولد کــودکان 
و بــا هــدف توانمندســازی و کاهــش اثــرات ضایعــات آنهــا 

ارائــه مــی شــود. ایــن خدمــات عبارتنــد از : 
کاردرمانی : 	 

بمنظور  هدفمند  های  فعالیت  از  استفاده  معنی  به  کاردرمانی 
کودك  فعال  مشارکت  ضمن  است.کاردرمانگران  درمان 
ترین  پیچیده  کنند  می  تالش  درمان  امر  در  وی  خانواده  و 
ساده  هدفمند  فعالیت  یک  غالب  در  را  درمانی  رویكردهای 
به محیط زندگی روزمره کودك 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

ــر  ــردی مؤث ــی، رویك ــاس فضای ــرد لب   رویك
ــد  ــی باش ــزی م ــج مغ ــودکان فل ــان ک در درم
و اثــر درمانــی آن حتــی بــا قطــع درمــان نیــز 
از بیــن نمــی رود و ایــن امــر نتیجــه اســتفاده 
از تمرینــات و فعالیتهــای هدفمنــد  و مشــارکت 
فعــال مددجــو اســت. در ایــن رویكــرد عــالوه 
ــات  ــه تمرین ــی، ب ــاس فضای ــیدن لب ــر پوش ب
آمــاده ســازی از جملــه ماســاژ کل بــدن، 
و  قدرتــی  تمرینــات  کششــی،  تمرینــات 

ــت. ــاز اس ــز نی ــی نی هماهنگ

آمــوزش نمونشــی یــا CEیكــی از 
روشــهای توانبخشــی اســت کــه بــا 
ــوان  ــم ت ــرد ک ــوزش ف ــدف آم ه
جســمی، جهــت بهبــود تواناییهــا و 
ــی  ــد در زندگ کســب تجــارب جدی
ــاس  ــر آندری ــط دکت ــره توس روزم
پتــو در ســال 1950 در مجارســتان 

ــي  ــه سیســتم عصب ــد اســت ک ــده اســت. CE معتق ــاده ش ــا نه بن
ــد را داراســت و  ــي جدی ــي ایجــاد ارتباطــات نورون ــراد توانای ــن اف ای
ــا مــی شــود. مؤسســه  ــال مهی ــق آمــوزش فع ــي از طری ــن توانای ای
ــن  ــوزش ای ــت آم ــانی را جه ــج( کارشناس ــر )ع ــی ولیعص توانبخش
ــزام  ــتان اع ــو )Peto( مجارس ــی پت ــه آموزش ــه مؤسس ــرد ب رویك
نمــوده اســت و پــس از اخــذ امتیــاز اســتفاده از ایــن رویكــرد، روش 
ــار در کشــور، در  ــن  ب ــرای اولی آمــوزش نمونشــی از ســال  1384ب

ــه مــی شــود. ــد عصــر ارائ مرکــز امی
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خدمات مرکز  : 

خدمات ویژه کودکان دارای اختالالت یادگیری 

خدمات پایش رشد 

ــا حضــور  ــران ب ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــن روش ب ــری ای ــه کار گی ب
کارشناســان آمــوزش دیــده مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( و 
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــیه انج ــه Ayurveda روس ــكاری مؤسس هم
لبــاس فضایــی از  ســال 1385 در مرکــز امیــد عصــر بــه کــودکان 
بــاالی 3 ســال دارای مشــكالت جســمی، حرکتــی، ضربــه مغــزی و 

اختــالالت عصبــی و عضالنــی ارائــه مــی شــود. 

رویکرد لباس فضایی :

: )Conductive Education( رویکرد آموزش نمونشی


