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دوره های آموزشی ویژه کودکان اتیستیک : خدمات پایش رشد : 

خدمات توانبخشی اجتماعی : 

خدمات ویژه کودکان دارای اختالل یادگیری : 

 تحقیقــات نشــان داده اســت کــه تشــخیص زودهنــگام اتیســم در درمــان و 
بهبــود وضعیــت کــودك بســیار مؤثــر اســت و ضــروري اســت ايــن تشــخیص 
بــا اســتفاده از نیروهــاي متخصــص و مجــرب و تســتهاي معتبــر تشــخیصي 
انجــام شــود تــا بــر اســاس نتايــج بدســت آمــده بتــوان برنامــه هــاي ويــژه 
هــر کــودك را طراحــي نمــود. بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه خــأ موجــود 
در زمینــه توانبخشــی و درمــان اتیســم، دوره هــای آموزشــی ويــژه کــودکان 

اتیســتیک در مرکــز نــگار عصــر ارائــه مــی شــود.

توانبخشــی اجتماعــی فراينــدی از خدمــات مســتمر و هماهنــگ توانبخشــی 
در زمینــه اجتماعــی و روانــی اســت تــا فــرد کــم تــوان و خانــواده وی ضمــن 
کاهــش هــر نــوع فشــار اقتصــادی، اجتماعــی و روحــی بتوانــد در جريــان کلی 
ــرای ايفــای نقــش اجتماعــی را  ــد و آمادگــی کافــی ب توانبخشــی قــرار گیرن
کســب نماينــد. در ايــن راســتا، مرکــز نــگار عصــر بــا ارائــه خدمــات اجتماعــی 
ــت، در  ــات فراغ ــبتی و اوق ــای مناس ــه ه ــزاری برنام ــان و برگ ــه مددجوي ب

تحقــق اهــداف توانبخشــی اجتماعــی گام نهــاده اســت. 

به  پورتیج   از  سیستم  استفاده  با  کودك  تكامل  و  رشد  پايش  خدمات 
ارزيابي کودك از نظر حرکتي ، گفتاري، شناختي، اجتماعي و خودياري 
مي پردازد و بر اساس آن مشخص مي نمايد که  وضعیت تكاملي کودك 
پورتیج  روند  از حیطه هاي مذکور چگونه است. در سیستم  در هريک 
اين  با  کودکي  که  هنگامي  و  است  نظر  مد  عادي  تكاملي يک کودك 
سیستم ارزيابي مي شود ، مشخص  مي گردد که اين کودك متناسب با 
سنش از نظر تكاملي جلوتر، عقب تر يا هم سطح کودکان عادي همسن 
است.  همانگونه که در پايش رشد از طريق اندازه گیري دور سر ، اندازه 
قد  و میزان وزن يک کودك  وضعیت رشد جسمي او در مراکز بهداشتي 
درماني  با استفاده از نمودارهاي رشدي مشخص مي شود و در صورت 
تأخیر در اين زمینه ها، توصیه هاي الزم دارويي و تغذيه اي  براي رفع 
مشكل ارائه می شود؛ از طريق پايش تكامل  کودك با استفاده از سیستم 
پورتیج نیز  وضعیت کودك از نظر حرکتي ، گفتاري ، شناختي ، اجتماعي 
و خودياري بخوبي مشخص مي شود .معموال پايش رشد تكامل در سنین 
انجام مي شود. بديهي است حساسیت و  تا 6 سالگي  تولد  بدو  طاليي  

اهمیت اين کار در سنین اولیه تولد بسیار مهمتر  و با اهمیت تر است. 

ــرای توصیــف مشــكالت  ــی اســت ب ــری يــک واژه کل اختــالل يادگی
ــارت  ــات و مه ــردازش اطالع ــه ی پ ــودکان در زمین ــه ک ــی ک خاص
ــت در  ــه موفقی ــود ک ــی ش ــبب م ــب س ــد و اغل ــری دارن ــای يادگی ه
تحصیــل بــرای کــودك عــذاب آور شــود. بــا توجــه بــه اينكــه  ايــن 

کــودکان نیازمنــد درمــان هــای روانشــناختی  تخصصــی ايــن اختــالل 
هســتند تــا ضعــف هــای مهارتــی و پايــه ای آن هــا کــه مخصــوص 
ــان شــود،  بخــش  ــه صــورت تخصصــی درم ــودکان اســت ب ــن ک اي
اختــالل يادگیــری در مرکــز نــگار عصــر ارائــه خدمــت مــی نمايــد. 

 کــودکان و نــوزادان پرخطــر : نــوزادان کــم وزن، نــوزادان نــارس، نــوزادی 	 
کــه در هفتــه اول تولــد در بخــش مراقبتهــای ويــژه نگهــداری شــده اســت.

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

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

 دانــش آمــوزان دارای اختــالل يادگیــری : شــامل دانــش آموزانــی  اســت که در 	 
يــک يــا چنــد فرايند اساســی يادگیــری، دچار مشــكل باشــند.

کودکان اتیستیک	 
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هو المستعان 
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در ســال 1379 بــا اولويــت اجــرای 
طــرح غربالگــری نــوزادان و انجــام مداخــالت زودهنــگام توانبخشــی، 

شــعبه ای را در شــهر کاشــان تأســیس نمــود. 
ــگار  ــع توانبخشــی ن ــز جام ــب مرک ــن شــعبه از ســال 1384 در قال اي

ــت اســت. عصــر در حــال فعالی
ــات توانبخشــی  ــه خدم ــا ارائ ــگار عصــر ب ــع توانبخشــی ن ــز جام مرک
ــری روشــهای  ــه کارگی توســط کارشناســان متخصــص و مجــرب و ب
ــه  ــک ب ــتای  کم ــزايی در  راس ــهم بس ــته س ــی، توانس ــن درمان نوي
ارتقــای ســطح توانمنديهــای کــودکان اســتثنايی و بهبــود جايــگاه آنهــا 

ــد.  ــا کن ــه ايف ــواده و جامع در ســطح خان

کاردرمانی : 	 
کاردرمانی به معنی استفاده از فعالیت های هدفمند بمنظور درمان است.کاردرمانگران 
ضمن مشارکت فعال کودك و خانواده وی در امر درمان تالش می کنند پیچیده 

زندگی  به محیط  فعالیت هدفمند ساده  قالب يک  در  را  درمانی  رويكردهای  ترين 
روزمره کودك انتقال دهند و از اين طريق توانائیها و ناتوانائیهای وی را به ترتیب 
افزايش و کاهش داده و ايشان را به نهايت استقالل فردی و اجتماعی سوق دهند.

گفتار درمانی : 	 
گفتار درمانی بعنوان يكی از واحدهای فعال در 
توانبخشی به ارزيابی ، تشخیص و مداخالت 
پردازد. می  زبان  و  گفتار  اختالالت  درمانی 

افزايش مهارت های ارتباطی کودك با استفاده 
و  شناختی  رفتاری،  مختلف  های  روش  از 
زبانشناختی و تسهیل سیستم حسی - عصبی 

و مهارت های پايه ای گفتار منجمله جويدن، بلعیدن و بطور کلی تحرك 
است.  درمانی  گفتار  بخش  جمله خدمات  از  گفتاری  اندامهای  کارآئی  و 

روان شناسی  : 	 

مشكالت  سريعتر  چه  هر  بهبود  در  روانشناسان 
با  با ساير اعضای تیم توانبخشی و  مددجو هماهنگ 
مشارکت فعال خانواده، در امر آموزش به ارائه خدمت                   
می پردازند . حیطه هاي خدمات روان شناسي عبارتند 

از : رفتاردرمانی، بازی درمانی، آموزش و تست هوش.

خدمات بخش روان شناسی مرکز نگار عصر عبارتند از : 

- ارزيابی توانائیهای ذهنی و اجتماعی کودك )تست هوش( با استفاده از آزمونهای 
استاندارد.

- مالحظات آموزشی، توانبخشی به منظور جبران تأخیرات و پرورش توانمندی های 
کودك.

- ارائه برنامه های اصالح رفتار با استفاده از روشهای مختلف درمانی از جمله بازی 
درمانی.

- مشاوره و راهنمايی خانواده.

طراحــی برنامــه آموزشــی ويــژه کــودکان کــم تــوان ذهنــی بــه خصــوص 
درســالهای اولیــه زندگــی، کاری دقیــق و پیچیــده، و نیازمنــد مشــارکت و 
همــكاری گروههــای گوناگــون متخصصیــن اســت. در بخــش » آمــوزش 
ــف  ــای مختل ــه ه ــاوت از جنب ــای متف ــران تخصصه ــه « درمانگ روزان
ــری  ــاری، مشــكالت يادگی ــاری، شــناختی، اجتماعــی و خودي حرکتی،گفت
ــوان را مــورد بررســی و کنــكاش قــرار مــی دهنــد.  يــک کــودك کــم ت
ــه  ــک برنام ــودکان، ي ــوت ک ــف و ق ــاط ضع ــس از مشــخص شــدن نق پ
ــرای  ــود. اج ــی ش ــن م ــا تدوي ــاز آنه ــا نی ــب ب ــی متناس ــوزش گروه آم
برنامــه آموزشــی تهیــه شــده نیازمنــد نظــارت مســتقیم و مــداوم تمامــی 
ــته  ــش، بس ــن بخ ــت.در اي ــه اس ــی برنام ــر در طراح ــن درگی متخصصی
ــی کــه  ــزان مشــكل کــودکان انتظــار مــی رود ، کودکان ــه ســطح و می ب
مشــكالت زيــادی ندارنــد در حداقــل زمــان ممكــن آمادگــی الزم بــرای 
ورود بــه مدرســه و اجتمــاع را پیــدا کننــد. کودکانــی کــه مشــكالت آنهــا 
زيــاد اســت حداقــل انتظــار ايــن اســت کــه توانائیهــای الزم بــرای زندگــی 
ــي   ــورت گروه ــه ص ــش ب ــن بخ ــهای اي ــد. آموزش ــدا کنن ــره را پی روزم
ــاي الزم  ــازو کاره ــي س ــتن تمام ــار داش ــا دراختی ــود و ب ــي ش ــزار م برگ
بــراي تدويــن و اجــراي برنامــه هــاي آموزشــي ويــژه کــودکان در ســنین 
طاليــي زندگــي در نظــر گرفتــه شــده اســت. وجــود مربیــان بــا تجربــه و 
آمــوزش ديــده در تعلیــم و تربیــت کــودکان ويــژه، کار تخصصــي گروهــي، 
ارزيابــي و ســطح بنــدي دقیــق کــودکان، برنامــه آموزشــي جامــع و کامــل 
ــوق  ــود ف ــن وج ــودکان و همچنی ــوزش ک ــت آم ــب جه ــاي مناس و فض
برنامــه هــاي شــاد و مفــرح، از مهمتريــن ويژگیهــاي ايــن بخــش اســت.

آموزش روزانه به کودکان زیر 15 سال  :

خدمات جامع توانبخشی 

ــد و  ــدو تول ــه کــودکان از ب ــگار عصــر ب خدمــات توانبخشــی مرکــز ن
ــه مــی  ــات آنهــا ارائ ــرات ضايع ــا هــدف توانمندســازی و کاهــش اث ب
ــا کیفیــت درمانــی،  شــود. در ايــن مرکــز بــه منظــور ارائــه خدمــات ب
ــص  ــال ، متخص ــص اطف ــكان متخص ــورت پزش ــكاری و مش از هم
بیماريهــای متابولیــک و ارثــی ، فــوق تخصــص مغــز و اعصــاب اطفــال 

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــن کادر توانبخشــی مجــرب اس و همچنی

خدمات جامع توانبخشی مرکز نگار عصر عبارتند از  : 
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