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  مقدمه:

همراهی وهمدلی مردم نیکوکار کشورمان توفیق . در این سال چون سال های گذشته با 1379بیشتر را پشت سر گذاشتیم، سال  سالی دیگر با دستاوردهای  

هم سو با آن را یافتیم. معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی، اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع  هایو توسعه دیگر فعالیت رایگان ادامه خدمات توانبخشی

ده درصد جمعیت هرکشور را تشکیل می دهند. لذا چشم پوشی از این  ین، معلولصرف نظر از میزان توسعه یافتگی با آن مواجه هستند. طبق آمارهای رسمی

درمان هر کشوری  اقلیت بزرگ در جامعه امکان پذیر نیست، پس باید برای آن چاره ای اندیشید. اولین اقدام در این باره برعهده دولت ها و وزارت بهداشت و

امکان به دنیا آمدن کودکان معلول را کنترل نمایند و آن را به حداقل برسانند. در گام دوم مسئولیت ماه  4قبل از در زمان بارداری مادر است که با غربالگری 

مشکالت این افراد را به حداقل برسانند. از این رو انجمن  ،مشترک نهادهای دولتی و غیردولتی است تا با کنش های مؤثر و مداخله بهنگام در معلولیت ثانویه

حرکتی  -سال فعالیت خود با ارائه بهترین خدمات توانبخشی علمی به دنبال به حداکثر رساندن توانایی های کودکان معلول جسمی توان یاب در طول بیست

علمی، در آینده برای توسعه کشور هستند. بدین ترتیب ضروری است  -سال بوده است. زیرا این انجمن معتقداست این کودکان سرمایه های فکری 16زیر سن 

هری و ه به نیازهای آنان هم دولت و هم کنشگران مدنی دوشادوش یکدیگر برای این کودکان فعالیت نمایند. یکی از اقدامات مهم در حوزه مبلمان شبا توج

بیمه ای هم چنین با ارائه خدمات امکان حضور این کودکان را در سطح شهر و مکان های عمومی میسر نمایند. تا سامانه مناسب حمل و نقل شهری است، 

بدین ترتیب به تدریج باورهای غلط در میان مردم جامعه نسبت به پدیده معلولیت به جای کامل و سایر خدمات حداکثر حمایت را از این کودکان بنمایند. 

برای این افراد ناشی از اولین موانع ن یاب باور دارد که تفاوت ها و محدودیت ها به توانایی هایشان معطوف شده و تغییر خواهد کرد. انجمن تواتوجه به       

ن امید )مادرانی که فرزند موانع فرهنگی، اجتماعی و ترتیبی است که از خانواده آغاز می گردد. پس باید خانواده را توانمند و آگاه کرد. لذا با تشکیل گروه مادرا

ه تا همه با هم قادر شوند به کودک کمک کنند. انجمن ده سوی خانواده گشومعلول دارند( در جهت آموزش آنان گام برداشته است. در حقیقت راه تغییر را ب

و معتقد است که توان یاب رسالت ملی و جهانی خود را در دفاع از حقوق این افراد با حفظ کرامت انسانی و بدون هرگونه تبعیض را هرگز فراموش نکرده است 

هامان با همت تراپیستعدالت اجتماعی محترم بشمارند و در جهت بهبود آن گام بردارند. در این سال ها  دولت ها باید حقوق شهروندی این افراد را با توجه به

ادامه دادن راهشان تا رسیدن به نتیجه مطلوب   چنان درحالبرخی از کودکان بهبود یافتند و ترخیص شدند، عده ای اخیراً به ما پیوسته اند و بخشی هم

بهبود اندام های ضعیف کودکان و گفتاردرمانگرانمان با عشق و اعتماد به نفس به کاهش اختالل  ی و مسئولمان در تالش برای هستند. کاردرمانگران صمیم

 ارتباط با خانواده ها و زمینهکه از دیگر اعضای کادر توانبخشی هستند،  مانکارآزمودهمشاوران و مددکاران اجتماعی های گفتاری کودکان توجه ویژه دارند. 

عوامل تأثیرگذار در یکی از  ،گیری بسیاربا پیانجمن  می کنند. متخصص تغذیه به بهبود روند درمانی کمک ،یا ارجاعات ضروریو های مؤثر راهنماییارائه 

 توانبخشی را تغذیه مناسب می داند، لذا به خانواده ها توصیه های ضروری را می نماید.  فرآیند

ل تجربه جهانی در درمان باهنر را نوید می دهد، از دیگر اقدامات مؤثر انجمن بوده است. زیرا امروزه درمان با هنر یکی از تشکیل کالس های هنری که حاص  

ش کرده روش های پذیرفته شده جهانی است. انجمن توان یاب همواره در جهت ایجاد محیطی دوستانه و خدماتی علمی با بیشترین بازده برای کودکان تال

  لم به این که این کودکان عامالن و حامالن توسعه آینده کشور خواهند بود به بهبود آنان می اندیشد و از هیچ تالشی مضایقه نخواهد کرد.است. با ع

           زندگیدستیابی به جامعه ای با کمترین افراد دارای معلولیت و شهرهایی با بهترین خدمات شهری برای دسترسی افرادی که با معلولیت  چشم انداز:

یگر و کشورهای کنند، البی با مسئولین و قانونگذاران برای تدوین قوانینی که زندگی بهتری را برای این افراد رقم بزند. توسعه این خدمات به شهرهای دمی   

 .  همسایه ایران
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دستیابی به بهترین نتیجه ممکن برای یک زندگی مستقل برای ( در زمان طالیی به منظور Golden Timeارائه خدمات توانبخشی بهنگام ) :ماموریت  

کودک برای ورود به کودکانی که با معلولیت زندگی می کنند، با توجه به حقوق انسانی کودکان، فارغ از جنس، نژاد، ملیت، مذهب و ... در نهایت توانمندکردن 

ایجاد بهترین رابطه با کودک و آگاهی دادن به جامعه و مسئولین برای توجه به حقوق  جامعه با بهترین شرایط جسمی، حرکتی ممکن، کار با خانواده برای

 شهروندی این افراد.

 

 اهداف: 

 - پیشگیری ثانویه 
 -  توانبخشی بهنگام 
 -  برابری فرصت ها 

 هایی است که کودک یا با آن به دنیا آمده و یا در اثرحادثه،بیماری و اتفاقات ؟ اقداماتی که هدفش پیشگیری ازاختاللپیشگیری ثانویه چیست

 دیگربه آن مبتال شده است. درپیشگیری ثانویه، هدف جلوگیری ازپیشرفت معلولیت ویا چندمعلولیتی شدن کودک دارای معلولیت است. 

  د تا حداکثر توانایی از دست رفته خود پس از یک اتفاق در زمان شوفرآیندی است که در آن به فرد دارای معلولیت کمک میتوانبخشی چیست؟

داشتن زایمان، بیماری یا آسیبی که منجر به محدودیت عملکرد وی شده را به دست آورد. بدین ترتیب دستیابی به باالترین حد ممکن توانایی برای 

، تمام خدمات به صورت رایگان و توسط کادر مجرب علمی و مورد یک زندگی مستقل برای وی را میسر کند. در بخش توانبخشی انجمن توان یاب

ان یاب تأیید مراکز عالی علمی کشور و بر اساس روزآمدترین متد علم توانبخشی ارائه می شود. هدف از ارائه این خدمات، کمک رسانی به کودکان تو

 ت. جامعه برای یافتن جایگاه اصلی خود و ایفای نقشی مؤثر در آینده کشور اس

 فرآیندی است که از طریق آن سیستم عمومی جامعه از قبیل محیط فیزیکی و فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات  ها چیست؟برابری فرصت

یکسان  طوراجتماعی و بهداشتی، فرصت های آموزشی و شغلی، اجتماعی و تسهیالت ورزشی و تفریحی برای همه افراد جامعه از جمله این کودکان به
 دسترس باشد. قابل 

ه فرآیند توانبخشی شامل: کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی همکاری تیم مشاوره و مددکاری اجتماعی و درمان با هنر می باشد. در ذیل ب

 اختصار به توضیح این حوزه ها می پردازیم: 
 :کاردرمانی

 استقالل در حداکثر دستیابی به و سالمتی حفظ ناتوانی، تشدید و بروز از جلوگیری درصدد ،هدفمند های فعالیت از با استفاده کاردرمانی حرفه

 کامالً خدمات برای الزم ابزارهای و ها دستگاه تمامی به انجمن کاردرمانی بخش. حرکتی شده اند جسمی، آسیب دچار نوعی به که است افرادی

 زیر حرکتیو  جسمی معلولیت با کودکان به ای حرفه کاردرمانگرهای ،سال ایام تمامی در و مستمر صورت به و شده مجهز تخصصی و ای حرفه

 . ندکن میارائه  خدمات سال شانزده

 گفتاردرمانی:

-اختالل درمان و تشخیص و ،زبان گفتارو مختلف های جنبه مطالعه به که است بخشی توان شاخه در پزشکی علوم های رشته از یکی گفتاردرمانی

 ای حرفه گفتاردرمانگرانازخدمات  ،کودکان گفتاری هایاختالل رفع و گفتاری وضعیت بهبود برای یاب توان انجمن. پردازد می آن به مربوطهای 

 بهره مند می شود. 

 :مشاوره و شناسی روان 

 متخصصی هر باید روند این در آن برآیند. عهده از تنهایی به توانبخشی که متخصصان نیست فرایندی یاب، توان کودکان بخشی توان روند 

 کلیدی را در روند های که یکی از نقش شناس روان. از کار گروهی به دست آید نتیجه مطلوب نهایت، درکند تا  اجرا را خود تخصصی فاکتورهای

 . با تیم توانبخشی همکاری مستقیم دارد یاب توان کودک بخشی فرایند توان در کند، ایفا می بخشی توان
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 مددکاری اجتماعی:

، رسیدگی بخشی توان برنامه های یابی به نتایج بهتردستبه منظور دارد.  فعال یمشارکت ،بخشی توانتیم دیگر در  یعضو عنوان بهاجتماعی  مددکار

  و ارتباط با سایر ارگان های مرتبط تیم را همراهی می کند. به مشکالت خانواده 

 :هنر و بازی های کالس

 طبق و ها حوزه اینکمک داوطلبین متخصص  با را هنر و  بازیدرمان با  جلسات در حضور امکان ،بخشی توان جلسات کنار در یاب توان انجمن

اثرات مفید و  تاکنون و رایگان است انجمن خدمات سایر مانند نیز خدمات از بخش ایندهد. کودکان آموزش می برای مشخص و مدون های برنامه

هنر امروزه یکی از روش های مؤثر و پذیرفته شده در درمان کودکان توان یاب است. کالس های تئاتر، موسیقی، زیرا درمان با  .است داشته غیرقابل انکاری

 خوانی، اجرای بازی های دسته جمعی و ... از جمله این فعالیت ها است. نقاشی، کتاب

واند بازده کار را چندبرابر نماید. به همین دلیل متخصص تغذیه انجمن تغذیه: تغذیه مناسب یکی دیگر از مواردی است اگر چنانچه با توانبخشی همراه شود می ت

 ه می نماید. پیشنهاداتی به خانواده ها برای تغذیه سالم، ارائه می کند و هم چنین غذاهای جایگزین و داروهای مکمل برای رشد بهتر کودک را نیز توصی

 
 : 1397آمار کلینیک توانبخشی در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انجمن توان یاب : توسط  برگزارشده یآموزش یکارگاهها

 برگزاری کارگاه نوروفیدبک

برای افزایش بهره نوروفیدبک یکی از پیشرفته ترین ابزارهای پزشکی و توانبخشی است. این روش   - 

های مغزی و شناختی نظیر: توجه و تمرکز ،حافظه و اختالالت خلقی و خواب می مندی از توانمندی

باشد. این روش غیرتهاجمی است و در حین کار با کودک و نصب الکترودها بر روی مغز هیچ گونه 

 1397لینیک توان یاب در سال آمار مراجعان ک
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 آمار کل

 نوروفیدبک گفتار درمانی کار درمانی

 کتابخوانی موسیقی فیزیوتراپی

 زبان انگلیسی هنردرمانی

از خدمات صد  توان یابان نفر ساعت 7738بر بالغ  1397در سال 

 .بهره مند شده اند ابیانجمن توان توانبخشی  گانیدر صد را
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طح باالی مغز نظیر حافظه ، توجه ، تمرکز و سطح ایده آل وضعیت خلق و خو و خواب ، جریانی وارد مغز نمی شود.  برای بهره مندی صحیح فرد از توانمندی های س

در نواحی مختلف مغز باید پراکندگی و توزیع مشخصی بر اساس یافته های علمی داشته باشند. به هم خوردن   SMRامواج اصلی مغزی نظیر امواج آلفا ،بتا ،تتا و

ساعت توسط  5تالالتی نظیر نقص توجه و تمرکز ،حافظه و یا اختالالت خواب و خلق و خو می شود. این کارگاه به مدت میزان و تعادل این امواج باعث بروز اخ

تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در محل انجمن توان یاب  7گفتاردرمانگران انجمن توان یاب برای 

 ردید.برگزار گ

مادران امید، زنانی هستند که صاحب فرزند معلول می باشند. از آن جایی که خانواده به ویژه والدین   کارگاه های ظرفیت سازی و توانمندسازی مادران امید:  

نقش به سزایی در روند بهبودی کودکان دارای معلولیت ایفا می کنند، لذا به منظورتسریع درروند 

که در  ارددبهبودی کودکان، ارتقای کیفیت زندگی آن ها، نیاز به توانمندسازی والدین کودکان 

در محل انجمن و  در هفته یک روز یهای آموزشاین میان مادران نقش مهمتری دارند. این کالس

های زندگی موضوعات: آموزش مهارت پزشکان، روانشناسان و متخصصین برگزار می شود. توسط 

درخصوص حل مسئله)با اجرای تمرینات( و مهارت خودآگاهی، پذیرش کودک معلول، نحوه رفتار 

ه نفس در کودکان، آماده سازی والدین برای مسائل مربوط به ببا کودک معلول، افزایش اعتماد 

، فرزندپروری، کنترل استرس، پرخاشگری، لجبازی، بحث آزاددوران نوجوانی و بلوغ فرزندان، 

 شود.می برگزارتحلیل کتاب سیلی واقعیت و ... 

افزایش اعتماد به نفس در نحوه   موضوع:زشی برای مادران امید، با کارگاه آمو    

 کودکان 

این کارگاه به منظور آموزش و افزایش آگاهی خانواده های کودکان توان یاب تحت پوشش 

بهمن در محل سالن اجتماعات انجمن و به تسهیلگری و  24انجمن توان یاب در تاریخ 

یاب و استاد دانشکده تدریس آقای دکتر احمد به پژوه، عضو هیأت امنای انجمن توان 

نفر از مادران امید برگزار شد. در این کارگاه  35روانشناسی دانشگاه تهران  با حضور 

گیری اعتماد به نفس، نشانه های کودکی درخصوص، تعریف اعتماد به نفس، چگونگی شکل

ضمناً عواملی که در ایجاد یا شکل گیری اعتماد به نفس دخالت  که اعتماد به نفس دارد در مقایسه با کودکی که اعتماد به نفس ندارد مباحثی ارائه شد.

ایی که در این دارند و علت شناسی کاهش اعتماد به نفس و سرانجام توصیه برای تقویت اعتماد به نفس کودکان ارائه شد. در انتهای کارگاه مادران پرسش ه

 زمینه داشتند مطرح کردند و به آن پاسخ داده شد. 

 

 

 ارگاه تاب آوری با عنوان درهای باز، درهای بسته  برگزاری ک

خانواده ها زمانی که متوجه ناتوانی فرزندشان می شوند بـا هیجانـات شـدیدی روبـه رو مـی 

گردنـد. مادران معموالً به خاطر نقش ویژه شان در تولد و مراقبت از یک کودک معلول فشار روانی 

انجمن توان یاب برآن شد تا کارگاهی  دلیلکنند به همین بیشتری را نسبت به پدران تجربه می

  .تحت عنوان تاب آوری برگزار نماید



7 
 

طر و آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. روانشناسان همیشه سعی کرده اند که قابلیت انسان را برای سازگاری و غلبه بر ختاب

به دست  سختی ها افزایش دهند. افراد حتی می توانند پس از مصیبت های ویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردارند. تاب آوری منجر به رشد افراد در

ن با آوردن تفکر و مهارت های خود مدیریتی بهتر و دانش بیشتر می شود. همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین، همساالن و دیگران و همچنی

و اعمال می تواند  باورهای فرهنگی و سنتی به افراد برای مقابله با ضربه های غیرقابل اجتناب زندگی کمک می کند تاب آوری در انواع رفتارها، افکار

با حضور جناب آقای دکتر مقدسی، رئیس خانه  18/12/97این کارگاه در تاریخ  .آموخته شود و آن را می توانید در سراسر دوره ی زندگی توسعه دهید

 .دیدتاب آوری ایران در محل انجمن با عنوان درهای باز، درهای بسته برگزار گر

 های مردم نهاد نه توسط سازمانکارگاه آموزشی نحوه تبلیغات در رسا

این کارگاه توسط آقای خدادی رئیس اسبق خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران برای    

برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کارکنان با روش  توان یابکارکنان انجمن 

های انجام تبلیغات در رسانه ها بود. خدادی اظهار داشت باید: بپذیریم که امروز یک روز دیگر 

است، بپذیریم که همه مردم جهان یک رسانه دارند و رسانه مدار هستند. باید بپذیریم 

یم به ان ها به عنوان رقیب نگاه نکنیم، بلکه شراکت کنیم. ای دارمیلیاردها نفر شریک رسانه

آوری اطالعات فرصت است نه تهدید. بپذیریم باید به دنبال تولید بپذیریم تحول در فن

اطالعات و مهندسی مخاطب باشیم و از مخاطب به تولید اطالعات برسیم. بپذیریم باید خود 

قابلیت ژله ای و خمیری داشته باشیم. بپذیریم که را برای تغییر و تحول روزانه آماده کنیم و 

 در تولید اطالعات باید تخصصی عمل کرد و دنبال مهارت بود و ... 

 برگزاری کارگاه جنگ شادی با عنوان رویداد تحول خانواده: 

پیشنهاد کرده  توان یابرا برای مخاطبان انجمن  جنگ شادیکارگاه برگزاری که  منابع انسانی شرکت کاین جلسه با آقای یونسی مدیرپیرو 

. رویکرد تحول خانواده برنامه ای شاد و مفرح به منظور ایجاد اوقات فراغت، ایجاد حس برگزار شد توان یابدر محل انجمن  1397بان آدر بودند، این کارگاه 

ی سیدمرتضی حسینی برگزار شد. این برنامه شامل: نمایش هنری، سخنرانی خوب و لبخند و با هدف ارتقاء توانمندی در رهبری خانواده با مجری گری آقا

جهت ایجاد کد ذهنی ماندگار از رویداد تحول  ،بدرقههنگام مسابقه برای خانواده ها بود و در پایان مراسم  و اجرای بازی ،اولیایی و اجرای موسیقیدکتر آقای 

 خانواده به میهمانان هدایایی تعلق گرفت. 

  آموزش خیاطی ویژه مادران امیدکالس 

جهت فائق آمدن بر مشکالت دارای فرزند معلول،  این کالس ها به منظور توانمندسازی خانواده های

برگزار می شود. مربی خیاطی کالس مادران، یکی از افراد داوطلب انجمن است که درمحل انجمن  ،اقتصادی

 شود. من حاضر میدرهفته دوساعت به منظور آموزش خیاطی در محل انج

 

 کالس های آموزش ویترای 

در هفته یک روز و در محل انجمن تشکیل می شود. مربی کالس ویترای،  امیدمادران این کالس با حضور  

  به صورت داوطلبانه به آموزش عالقمندان به یادگیری ویترای  می پردازد. 
 

 :توسط انجمن توان یاببرپایی غرفه های اطالع رسانی  
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تا با تخصیص غرفه  منظورپیشگیری از گسترش معلولیت انجمن اقدام به رایزنی با ارگان های دولتی و عمومی نظیر کارخانجات، دانشگاه ها، مدارس و ... می کند به

حب فرزند معلول می باشند، به منظور که صااست های انجمن توان یاب  کنند. هدف از این اطالع رسانی، تشویق و ترغیب افرادی به انجمن، اقدام به معرفی فعالیت

 به کلینیکهای توانبخشی جهت اخذ خدمات توانبخشی بهنگام می باشد. ( Goolden Timeمراجعه بهنگام کودکان دارای معلولیت )

 در  کشور سراسر گفتار درمانگران و اساتید حضور با رسانی اطالع غرفه در یابتوان انجمن فعال حضور

 1397اردیبهشت سال  21و  20ایران  گفتاردرمانی همایش شانزدهمین

  اختصاص داده شد. توان یاب های نادر نیز غرفه ی اطالع به انجمن در همایش بین المللی روز جهانی بیماری

سالن همایش های رازی دانشگاه علوم این همایش در 

 برگزار گردید.  پزشکی ایران

 

  اختصاص غرفه به انجمن در سمینار حسابرسان داخلی

تن از حسابرسان داخلی  1000ایران: در این سمینار بالغ بر 

 ایران حضور داشتند. 

 

 

 به مناسبت فرار رسیدن کریسمس مدیران باشگاه آرارات به مدت دو روز غرفه ای را در این باشگاه به  در باشگاه آرارات: توان یاب اختصاص غرفه به انجمن

         ز به فروش رسید . انجمن اختصاص دادند. در این غرفه تعداد زیادی کارت تبریک سال نو میالدی )از آثار هنری توان یابان( به نفع کودکان معلول و یتیم اید

   

  

 1397ن توان یاب در کنگره سه روزه علوم اعصاب آذر شرکت انجم 

ه انجمن توان یاب و مرکز ، غرفه ای به صورت رایگان ببا مسئولین کنگرهپیرو رایزنی و مذاکرات انجام شده 

خیریه توانبخشی بزرگساالن ابر اختصاص یافت.  آشنایی با شرکت دارو سازی رازک و گروه علمی دانشجویی 

مفاخری که در زمینه ی  مکاری با انجمن و آشنایی با آقایچندین داوطلب برای ه علوم اعصاب و جذب

خالقیت فعالیت دارند، ایشان آمادگی خود را در خصوص تخصیص غرفه به انجمن توان یاب در کنگره های 

 بعدی و نیز آموزش خالقیت به درمانگران را اعالم کردند. 

 کنگره ژنتیک با محوریت نقش مشاوره ژنتیک در توانبخشی  شرکت گفتاردرمانگران انجمن توان یاب در  -
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ای حقوق کودک با شعار عدالت برای کودکان و نوجوانان که در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. در این کنفرانس شرکت در کنفرانس منطقه -

 عاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه گردید.  آوری شده بودتوسط وزیردادگستری، مگزارشاتی که در ایران در زمینه حقوق کودک جمع

 ها: مراسم و جشن

خرداد ماه سال جاری در  انجمن توان یابراسم ضیافت افطاری با حلول ماه مبارک رمضان، امسال نیز همچون سالیان قبل، م مراسم افطاری مجمع خیرین: -

 با قرائت قرآن کریم توسط یکی از قاریان کشورمان آغاز شد.  18:15در محل ساختمان آرشیو کتابخانه ملی برگزار شد. این مراسم از ساعت 

که جمعی از خیرین و افراد  حضور آقای درستکار به عنوان مجری برنامه، در میان میهمانان

برنامه افزود. در ادامه برنامه موسس انجمن آقای خسرو  نیکوکار کشورمان بودند به گرمی

منصوریان به خیرمقدم و خوش آمدگویی میهمانان پرداختند، سپس خانم تهمینه یگانه 

آسیابی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب به معرفی فعالیت های انجمن 

چ، پنل مادران امید )مادرانی که پرداخت. اجرای موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی زهی

حرکتی می باشند( از دیگر قسمت های این برنامه بود. در این  -صاحب فرزند معلول جسمی

برنامه دکتر حسن فروزان فر عضو هیات مدیره انجمن مطالبی را در خصوص اهمیت عمل 

تحت اهدایی استقبال کردند و با تحویل گرفتن قلک تداوم حمایت خود را از کودکان  خیر و نیکوکارانه ارائه دادند. در انتهای برنامه میهمانان از غرفه قلک های

 کشیدند.اعالم کردند. خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران نیز به صورت داوطلبانه لحظات به یاد ماندنی حضور خیرین در کنار کودکان را به تصویر  حمایت انجمن

مادر و کودک  400میزبان بیش از همچون سال های گذشته  1397  در ماه مبارک رمضان خرداد انجمن توان یاب برای مددجویان: جشن برکت و عشق-

توان یاب آغاز و با اجرای مجری  انکودکیکی از  با قرائت قران توسط  18:30تحت پوشش خود در باشگاه دانشجویی دانشگاه تهران بود. این مراسم راس ساعت 

ادامه پیدا کرد. هدف از برگزاری این مراسم، میزبانی  20:30ساعت  توانمند خانم نجفی تا

این مراسم با اجراهایی همچون  و ایجاد فضای شاد برای آنان بود.انجمن افراد تحت پوشش 

، نمایش کودکانه گروه "عمو قناد"اجرای گروه موسیقی سنتی مهر سرزمین، اجرای کودکانه 

در برنامه شادی شد.آقای جاوید عسگری،  بوبمح و همچنین حضور هنرمند "عمو قصه"

ضمن حضور هنرمندان کشورمان، مهدی تبریزی )کارگردان(، محمد مختاری )بازیگر( و 

در انتها  د .را غنای بیشتر بخش هاخانوادهفرداد صفاپور)بازیگر( توانست فضای مراسم افطاری 

 .با پذیرایی افطاری و شام این مراسم خاتمه یافت

روزکودک، فرصتی است تا همه ی ما درهرسنی که هستیم  روز جهانی کودک:مراسم -

های شادزیستن را سردهیم و با کوله باری کودکی کنیم وهم صدا با تمام کودکان جهان نغمه

ها فراخوانیم. از این رو امسال ی زیباییاز امید،جهان را به سوی زیبایی، مهربانی و آفریننده

در سالن اجتماعات   1397مهرماه  نیز همچون سالیان قبل به مناسبت روز جهانی کودک، 

. این مراسم همه ساله به .معلول تحت پوشش خود بود انکودکتوان یاب میزبان  انجمن

ه منظور ارتقای عزت نفس و افزایش اعتماد به نفس کودکان و ایجاد لحظات شاد و ب

شود. این مراسم با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی یادماندنی برگزار می

ایران، آغاز شد. ابتدا مؤسس انجمن ضمن خوش آمدگویی و تبریک روز کودک در مورد 

عایت حقوق کودکان و خواهان رودک اطالعاتی به خانواده ها داد اعالمیه جهانی حقوق ک
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ادامه، گروه تلویزیونی فتیله ها، مجری کودک، عروسک شوکول، حضور . در توسط والدین شد

داشتند، که با اجرای برنامه های شاد، برگزاری مسابقه، برنامه های آموزشی )بهداشت محیط 

زیست( لحظات شادی را برای کودکان رقم زدند. در ادامه برنامه، از مادران فعال و پرتالش و 

تقدیر و تشکر شد و هدایایی نی که صاحب فرزند معلول هستند( اموفق از بین مادران امید )زن

به آنان اهدا گردید. در این برنامه از میهمانان پذیرایی شد و کودکان با دریافت کادوهای روز 

 های رنگی با لبانی خندان انجمن را ترک کردند. کودک و بادکنک

  روز داوطلب، دورهمی داوطلبین و شب یلدامراسم 

، برگزار شد. در این برنامه ضمن توان یاباین برنامه به مناسبت شب یلدا و با حضور تعداد زیادی از داوطلبین انجمن در محل سالن اجتماعات انجمن   

که در طول همکاری شعرخوانی، اجرای موسیقی زنده، گرفتن فال حافظ، از میهمانان پذیرایی شد. عالوه بر آن هریک از داوطلبین خاطرات تلخ و شیرینی را 

 با انجمن داشتند، بازگو کردند. همچنین در حوزه داوطلب و چگونگی  تداوم همکاری داوطلبین انجمن مباحثی مطرح شد.   

 

 مراسم چهارشنبه سوری: 

امسال نیز همچون سال های قبل به مناسبت آغاز سال نو، کودکان توان یاب به       

همراه مادرانشان در مراسم شاد و مفرحی که به مناسبت چهارشنبه سوری و  آغاز 

سال نو در محل انجمن برگزار شد، حضور داشتند. گروه موسیقی برادران جباری 

کنند، در مراسم چهارشنبه را یاری میکه در تمام برنامه ها به صورت داوطلبانه ما 

سوری نیز با اجرای زیبا و جذاب، لحظات شادی را برای کودکان خلق کردند. ضمناً 

آقای دکتر دادخواه، سخنانی در خصوص ویژگی های ، نوروز  محقق و پژوهشگر

ی را سپری کردند. در ادامه از میهمانان پذیرایی خوشو ... لحظات  کودکان با رقص و بازی، شرکت در مسابقات، دریافت جایزه نوروز و هفت سین ایراد کردند.

 شد و در انتهای برنامه کودکان با دریافت هدایای شب عید، با لب های خندان، انجمن را ترک کردند. 
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 : برگزاری اردوهای تفریحی مددجویان

نوجوانان انجمن توان یاب با بازیکنان تیم استقالل در به مناسبت روز جهانی معلول عده ای از ها: فوتبالیستدیدار نوجوانان انجمن توان یاب با  -

 باشگاه استقالل دیدار کردند و مورد تفقد قرار گرفتند.  

 

 

 اغ رضوان کرج: در شب عید غدیرخم در ب یابانجمن توانحضور مددجویان  -

با حضور کودکان توان یاب به همراه مادرانشان در  "اردوی تفریحی" 1397غدیر در شهریور  مناسبت عیدبه کمک خیرین و به  انجمن توان یابمسئولین 

 . همچنین شد آغاز "آقای منصوریان "بود. این برنامه با سخنانباغی در جاده چالوس، برگزار نمودند.این اردو شامل برنامه های متنوع تفریحی برای کودکان 

با  پیشکسوت کشتی ایران "آقای رضوان  "د. در ادامه گردیروحیه کودکان و مادرانشان تغییر موجب و برنامه های تفریحی  شاد اوقات فراغت پیش بینی با

صالحی دو چندان آنها شدند. خانم دکتر نسیم نجفی روانشناس و گوینده رادیو و خانم نفیسه  سرورو باعث شاد کردند این کودکان را  حضور در محل اردو

بازی، لحظات شاد و مفرحی را  اجرای موسیقی شاد وتن از خوانندگان با و عاتی به خانواده ها دادند. دالاطخود  داوطلب انجمن با صحبت های انگیزشی

د و کودکانه با تمبک و دند.دراین مراسم، چند تن از کودکان توان یاب )هنرآموزان کالس موسیقی( با نواختن قطعه های شاکرخلق برای کودکان توان یاب 

و ودکان همچنین از ک غنای بیشتری به برنامه دادند.گیتار، 

و در انتهای  پذیرایی شدنهار، میوه و شیرینی،  با مادرانشان 

لب هایی خندان و قلبی آکنده از مهر و شادی، به  برنامه با

سوی اتوبوس های اعزامی رفته و به انجمن برگشتند. کلیه 

اردوی تفریحی به صورت رایگان و با همکاری هزینه های این 

 صمیمانه ی خیرین از جمله: آقایان بصیری، رضوان 

انجمن ) پیشکسوت کشتی ایران (، خانم دکتر نسیم نجفی و 

 توان یاب تأمین گردید. 
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   :به عمل آمده از انجمن یدهایبازد

  60 یاب بازدیدکردند. آن ها ضمن توان انجمنهای نفر از دانش آموزان دبیرستان قیاسی از فعالیت

 آشنایی با فعالیت های انجمن، به منظور آغاز همکاری با انجمن تعدادی قلک نیز دریافت کردند. 

   عالیان تصویر به منظور انجام تبلیغات فعالیت های انجمن  مدیر شرکت 

  خانم طاعتی مدیرعامل بنیاد نیکوکاری کمک و آقای علی انصاریان مدیر روابط عمومی بنیاد

از مرکز بازدید کردند. در این جلسه  انجمن توان یابنیکوکاری کمک: به منظور تعامل و همکاری با 

مقرر شد، کودکان تحت پوشش انجمن توان یاب که نیاز به کاشت حلزون دارند، به موسسه کمک 

جاع شوند.ضمناً آقای انصاریان در خصوص مشارکت در برگزاری برخی از مراسم های انجمن اعالم ار

 آمادگی کردند. 

  بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سالمت جامعه دانشگاه پرستاری مامائی دانشگاه

 تهران از انجمن به مناسبت روز جهانی معلول  جهت آشنایی با فعالیت های مرکز

    بازدید آقای زنوزی معاونت اجتماعی شهرداری تهران و مهندس هنرور شهردار محترم ناحیه دو

 شهرداری منطقه شش از انجمن برای همکاری های دوجانبه  

  تن از دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  30بازدید

 طباطبایی از انجمن

 روجردی نماینده مجلس شورای اسالمی از شهر بروجرد از انجمن توان یاب به بازدید آقای دکتر ب

 منظور آشنایی با فعالیت های انجمن

  بازدید آقای دکتر ریاحی مدیرعامل شرکت درمان آرا و رئیس اتحادیه واردکننده دارو و اعالم

ز اهدای برخی از همکاری ایشان با انجمن در خصوص درج فعالیت های انجمن در مجله دارویی و نی

 و ... به انجمن توان یاب 3داروها ازجمله: قرص آهن و امگا
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 انجام شده:  ینشست ها

 آقای مهندس هنرور و  نمایندگان مراکز دولتی،  ،شهردار ناحیه دو منطقه شش شهرداری

شهرداری محله دو برگزار غیردولتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیروی انتظامی، در 

این نشست نمایندگان ضمن معرفی سازمان خود، در خصوص تعامل و همکاری شد. در 

 بیشتر بین این مراکز صحبت شد. 

  به منظور برنامه  6شرکت در جلسه گردهمایی سازمان های مردم نهاد فعال در منطقه

 ریزی برای روز جهانی معلول 

  معلولیت های سازمان بهزیستی سرکار خانم دکتر نشست با معاون امور پیشگیری از

از  NICUهای آموزشی با موضوع اهمیت و لزوم مشاوره ژنتیک، غربالگری نوزادان  بسته عرفی فعالیت های توان یاب، تهیه مینو رفیعی با موضوع: م

 سالمفرزند دوم داشتن  به منظورنظر اختالل شنوایی، اهمیت مشاوره ژنتیک برای خانواده های دارای فرزند معلول 

  دو جانبه  تعامل و همکاریمدیران بنیاد کودک به منظور ایجاد جلسه با  

   مدیرعامل مؤسسه صدیقین درخصوص اشتغال زایی و توانمندسازی مادران امید جلسه با 

 مذاکره با حاج آقا حسین فهمیده تولیت آستان شاه ، پیرو مادران امیدزایی برای با توجه به دغدغه مدیران  انجمن در خصوص توانمند سازی و اشتغال

و همچنین زنان سرپرست  امیدانجام داد. از این رو جلسه ای با حضور مادران  مدیر عامل موسسه صدیقینای با خانم بنیانیان، عبدالعظیم ایشان رایزنی

های مادران در مورد مشاغل مدنظر مورد ارزیابی سه شرایط و تواناییخانواده دیگر موسسات درحرم مطهر شاه عبد العظیم شهر ری برگزار شد. در این جل

 قرار گرفت.  

  رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران به منظور آشنایی وی با فعالیت های انجمن و درخواست برخی از کارها ازجمله:نصب تابلوهای افقی نشست با

 هر تهران، پخش تیزر فعالیت های انجمن از تلویزیون های سطح شهر و ... توسط آن سازمان سر کوچه انجمن، نصب بنرهای تبلیغاتی انجمن در سطح ش
 

  3مجمع عمومی فوق العاده شبکه ملی توانبخشی شمسنشست شرکت در اولین : ( سازمان های مردم نهاد یا سازمانهای غیر دولتیNGO )

طیف وسیع و متنوعی از موسسات، سازمان ها، انجمن ها و بخشی از نهادهای مدنی 

به صورت داوطلبانه توسط مردم شکل  نهادها اینغیردولتی و غیرانتفاعی را در بر می گیرند 

گرفته و از طریق مشارکت و همکاری مردم به فعالیت می پردازد و ماهیتی خیریه و عام 

ور کمک به ایجاد بستر مناسب برای توسعه مشارکت مردم در انجام المنفعه دارند. به منظ

فعالیتهای خیرخواهانه و نیکوکارانه، شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات درحوزه 

 شمس نام گذاری شده است. 3توانبخشی تشکیل شده است که به طور خالصه شمس 

شخیصی و درمانی سراسر )شبکه ملی سالمت( زیرساخت ارتباطی بین مراکز بهداشتی ،ت
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خرداد در  .م می سازدکشور بوده و امکان برقراری ارتباط بین این مراکز ، تبادل داده ها بصورت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیک سالمت در کشور را فراه

ستی و توانبخشی، با محوریت موضوعات ذیل در محل دانشگاه علوم بهزی 3اولین نشست مجمع عمومی فوق العاده شبکه ملی توانبخشی شمس  1397سال 

 برگزار گردید: 

 ها از تغییرات وزارت کشور در اساسنامه ارائه گزارش( 2 ارائه گزارش فعالیت شبکه ملی توانبخشی  (1

 از سالمت حوزه در انجمن 20 از بیش و وزیر مشاور جغتایی دکتر آقای ، خیرین معاون نصیری دکتر آقای وزیر، اجتماعی معاون ایازی دکتر آقای نشست این در

 .داشتندحضور  و انجمن توان یاب ایران گفتاردرمانی صرع، الغدیر، رعد ناشنوا، کودکان احمر، هالل ایران، خانواده سالمت محکم، جمله

 

 :ها هشرکت در جلس  
      

  6هم اندیشی ویژه برنامه های هفته سالمت در شهرداری منطقه جلسه  

  در سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  1397ماه در اردیبهشت  ،برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدارهم اندیشی جلسه 

 پرونده های الکترونیکی کودکان توان یاب و کودکان یتیم ایدز  افزاری نرم توسعهبه روز رسانی و  خصوص در استوار و باباخانی خان طاهری، آقایان جلسه با
 و آموزش پرسنل مربوطه جهت استفاده از این نرم افزار 

  نیاز  مورد های هزینهاز  برخیبانک در  شدن اسپانسر جهت خاورمیانه بانک ارتباطات مدیر کریمی با آقایجلسه 

  انجمن تیزر همکاری برای ساخت جهت تصویر عالیان مرکزجلسه با 

  همسو نهاد مردم های سازمان با افزایی هم و شهرداری با انجمن همکاری های  جهت( سالمت شهرداری تهران معاون اداره کل)امیری آقای جلسه با 

  شرکت داروسازی عبیدی درخصوص ارجاع مددجویان جهت دریافت دارو به صورت رایگان  جلسه با 

 در ساخت فیلم و کلیپبا آقای خدادی مدیر اسبق ایرنا جهت انجام تعامل و مشارکت  جلسه 

 انجمن: هایفعالیتدیگر    

  شرکت در جلسه توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری از خشونت، که با هدف کاهش خشونت و  با دو محور آموزش های
 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شد.همگانی و پیشگیری در محله ها، توسط 

 که آموزش فنی، حرفه ای منجر به اشتغال معلولین را  است گروه سماوات شبکه ای از مؤسساتیدر پنجمین گردهمایی گروه سماوات:  شرکت
 در مأموریت خود تعریف کرده اند. 

 و حضور حدود صد معاونت اجتماعی شهرداری تهران همکاری الن ایوان شمس با شرکت در همایش داوطلبین شهرداری: این همایش در س
 تقدیر شد . ها،داوطلباز از تعدادی  نشستدر این . سسه مردم نهاد حضور داشتندؤم

 این شرکت در ششمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان مسئولیت پذیری اجتماعی به همراهی موسسه ملی مرهم و مجمع خیرین سالمت .
 های دانشگاه های علوم پزشکی تهران در تاالر مرکزی همایشمراسم 

   بین بخشی:های برخی از فعالیت     

  : 1397در سال  به سفارت استرالیاو تجهیز کلینیک توانبخشی وسایل توانبخشی  برای تهیهتهیه و ارسال پروپزال  -
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همکاری با انجمن توان یاب در خصوص تهیه و برای انجمن و آشنایی با فعالیت های مرکز توان یاب، آمادگی خود را از سفارت استرالیا در سال گذشته با بازدید 

اعالم کردند. از این رو پروپزالی از سوی انجمن توان یاب تهیه و به سفارت استرالیا ارسال شد، که پس از ن یاب تأمین تجهیزات توانبخشی مورد نیاز کلینیک توا

راه اندازی بخش نوروفیدبک حاصل این از سوی آن سفارت خانه کمک هزینه تهیه برخی از تجهیزات توانبخشی برای انجمن توان یاب، اختصاص یافت. تأئید 

 همکاری است.

مین تجهیزات توانبخشی جهت تجهیز خود را با انجمن توان یاب اعالم کرد. از این رو پروپزالی مبنی بر تهیه و تأمجدد نیز سفارت استرالیا همکاری  1397در سال 

این پروپزال پس از تهیه و تنظیم به سفارت استرالیا ارسال  شد.تدوین در شهر تبریز(   انجمن توان یابکردن انجمن محیای آذربایجان )مؤسسه ای برالگو و مشابه 

جهیزات توانبخشی از جمله: ویلچر، واکر، سیپی بال و ... برای انجمن . لذا کمک مالی جهت تهیه و تأمین تگردیدافقت آن سفارتخانه واقع ود، که مورد مگردی

زم در خصوص محیای آذربایجان اختصاص یافت. به همین منظور مدیرعامل انجمن توان یاب خانم تهمینه یگانه، به شهر تبریز سفر کردند تا هماهنگی های ال

 یری نمایند. چگونگی راه اندازی بخش کلینیک توانبخشی را در آن شهر پی گ

  مادران صاحب کودک توان یابهمکاری با دفتر معاونت امور زنان ریاست جمهوری در موضوع آموزش و توانمندسازی : انعقاد تفاهم نامه -

 گامی نو در راستای کاهش معلولیت در کشور)پیشگیری سطح یک(

هزار تولد 160درصد آن منجر به تولد کودک نارس می شود. یعنی  12تا  8طبق آمارهای رسمی کشور هر ساله از یک میلیون و ششصدهزار زایمان حدود  -

اری بین بخشی نوزاد نارس در سال در ایران. لذا این موضوع ضرورت رسیدگی به نوزادان نارس به منظور پیشگیری از بروز معلولیت ها در زمان طالیی، همک

جلساتی با تیم توان بخشی و پزشکان متخصص  1397ین حوزه را گرفت. در این راستا در سال را می طلبد. از این رو انجمن توان یاب تصمیم به ورود در ا

تهیه بروشورهای های ویژه نوزادان نارس را دارند وارد رایزنی شد. در نظر است در سال آینده، با این حوزه برگزار کرد و با بیمارستان هایی که بخش مراقبت

هایی  به خانواده برای مراقبت های الزم و مراجعه بهنگام های آموزشی جهت دادن آگاهی نارس و تدوین و برگزاری کارگاه علمی در زمینه مراقبت از نوزادان

جانبه این ایده نو بار دیگر در زمینه کمک به کودکان، به حداقل رساندن آمار  که چنین نوزادانی دارند، گام بردارد. امید است با اجرای گسترده و همه

 م. محدودیت آنها و به حداکثر رساندن توانایی های آنان،  جهت حضور در جامعه به عنوان نیروهای سازنده آینده کشور، گام های مؤثری برداری

 همکاری های توسعه ای بین المللی

جلسات موسسه اتحاد برای حمایت از کودکان در زارش حضور گروه احیا درگ

 انسان دوستانه اقدامات 

شهریور ماه سال جاری موفق به عضویت در شبکه جهانی حمایت اجتماعی در گروه احیا در 

موسسه ای که زیر مجموعه  Alliance  Theاقدامات انسان دوستانه شد.  موسسه 

یونیسف در امریکا در حال فعالیت است که با کمک تمامی کارشناسان حوزه حمایت از 

 Child Protection Minimumکودکان توانسته سند  با اهمیتی با عنوان 

Standards  (CPMS را طراحی کند. این سند درحقیقت خط مشی است برای مؤسساتی که درصدد حمایت از کود ) ،کان آسیب دیده ) در جنگ، تجاوز

صفحه( است تا بتوان اثرگذاری خدمات به کودکان در  300استاندارد ) بالغ بر  27معلولیت، قاچاق کودک، بیماری مسری(  برآمده است. این سند با بیش از 

کشور عضو این شبکه شده اند و  40ی و غیردولتی و حدودا موسسه اعم از دولت 30نفر به صورت انفرادی و  400معرض آسیب را افزایش داد. تا کنون بیش از 

را برای این شبکه هر روزه این گروه در حال افزایش است.  هر ساله از تمامی ارگانها و کشورهای عضو این شبکه دعوت می شوند تا گزارشی از فعالیت هایشان 

ر گیرد. امسال هم به رسم سالیان گذشته ، جلسه سالیانه در کنیا در شهرنایروبی برگزار شد به اشتراک بگذارند تا بدین وسیله موانع و مشکالت مورد  بررسی قرا
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INEE  و موسسه دیگر به نام The Alliance در این جلسه یکی از اعضای انجمن احیا حضور داشت .امسال دو موسسه 
برنامه را اجرا کردند. درحقیقت   1

و سه روز دیگر تنها موسسات عضو   INEEروز این برنامه با مشارکت موسسه  2روز به طول انجامید.  5ه مدت این برنامه متشکل ازمیزگردهایی بود که ب

Alliance     .جلسات اختصاصی خود را داشتند 

ر خصوص به کارگیری میزگرد د 4در این جلسه حضور داشتند و  بیش از   The Allianceنفر از مسئولین و اعضای شبکه   30تقریبا اکتبر :  14روز اول  

CPMS   .ها در ارگانها و موسسات مورد بحث قرار گرفت 

مهمان از سراسر جهان) بیشتر از امریکا و کشورهای افریقایی( برگزار گردید . هدف از برگزاری این دوروز  250با حضور بیش از جلساتی اکتبر:  16و  15روز  

این جلسه  با مدیریت تلفیقی بین  دوموسسه بود که تکنینک  .بوده است  ها  CPMSبه کارگیریپیوند میان آموزش و حمایت از کودکان با جلسه، 

نفره تشکیل  10هایی درخصوص به کارگیری آموزش و پیشگیری و حمایت ا ز کودکان آسیب دیده توسط کارگروه های مختلف ارائه شد. گروه هایی با ظرفیت 

مرتبط ، راهکار و یا پیشنهاد های خود را ارائه می شد که به مدت دو روز هر فرد در کارگروه 

اکتبر هر کشوری که موفقیت هایی کسب کرده بود و حتی  16عالوه بر آن  در روز داد. 

مقاله هایی از قبل برای این موسسه ارسال کرده بود و پذیرفته شده بود ، گزارشی از کار 

ن، لبنان، نیکاراگوئه، یم )کشور هارسایخود ارائه می داد. نماینده انجمن در برنامه های 

 .حضور داشت و موفق به ارتباط و تبادل اطالعات با آنان شدافغانستان( 

این  دو روز  در خصوص تکنینک های آموزش و پیشگیری و حمایت از اکتبر:  18و 17روز 

این کودکان توسط افراد موفق و یا حتی کارمندان یونیسف ارائه شد. کارمندان یونیسف در 

دو روز هر کدام مباحثی مانند، حمایت مبتنی بر جامعه، مدیریت های موردی مانند فعالیت 

-در موسسه های محلی مانند انجمن احیا ، حمایت از کودکان جدا شده از خانواده ورک

 های مختلف را برپا کردند.شاپ

دیگر دستاوردها؛ .  

   کشورهای و معرفی گروه احیا به مؤسسات دیگربا دانشگاه کلمبیا امریکا در خصوص خانواده و حمایت از کودکان اسیب دیده در ایران گفتگو  -1

ارتبط با استاد دانشگاه ) مددکار اجتماعی( امریکا در خصوص فعالیت در افغانستان  -2  

مبیاصحبت در خصوص اکران فیلم پشت دیوار سکوت در دانشگاه کل -3  

 خصوص مطابقت با استانداردهای  جهانی  در خصوص شروع فعالیت انجمن در    CPMSاد مرتبط باندریافت کلیه مدارک و اس -4

 

 واحد  پژوهش: 
 

گیری گروه  شکل های اصلی مدیران انجمن توان یاب بوده است. وجود این ضرورت، باعث گرفته، همواره از دغدغه های صورت مستندسازی و ارزیابی علمی فعالیت

های انجمن توان یاب،  بخشی فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی واحد پژوهش، بررسی علمی فعالیت با تمرکز بر حوزه توان 1397پژوهش شد. این گروه در سال 

-هایی است که در انجمن صورت می گیرد. از این برنامههای دردسترس و ارائۀ پیشنهادهای کاربردی برای بهبود  برداری علمی از داده تعیین میزان اثربخشی آن، بهره

های پژوهشی  تر شناسایی شود.  یافته بخشی و همکاران انجمن تشکیل شد تا  نیازهای مددجویان و دستاوردهای انجمن، دقیق رو، جلساتی منظم با حضور تیم توان

دانشگاه، مراکز درمانی و حمایتی، برنامه های خود را با توجه به نیازهای واقعی گروه هدف  گذاران و مجریان کمک خواهدکرد تا در این واحد به دانشگاهیان، سیاست

 می توان به موارد ذیل اشاره کرد:  1397طراحی کنند. از دستاوردهای واحد پژوهش در سال 

                                                           

 



17 
 

  توان یابطراحی فرم همکاری پژوهشگران با واحد پژوهش انجمن 

 سایت توان یاب با واحد پژوهش در وبهای ارتباط ها و راه معرفی اولویت 

 ها های ارسالی به واحد پژوهش و نظارت بر روند اجرای پژوهش بررسی پروپوزال 

  تجلیل و قدردانی از خدمات انجمن توان یاب: 

 آرمان ملی جشنواره نخستین کشور، در عمومی روابط ملی روز رسیدن فرا با همزمان ،1397ماه  اردیبهشت 26در  «برتر آرمان» ملی جشنواره نخستین در 

 آرمان ملی جایزه» تندیس از جشنواره این در .شد برگزار صداوسیما سازمان رضوان سالن در عرصه این فعاالن همکاری با تبلیغات و عمومی روابط حوزه در برتر

 یکی بعنوان ،توان یاب انجمن منصوریان، بنیانگذار خسرو آقای از همچنین .شد رونمایی نیز «آفرینان ارزش گنجینه کتاب» و «عمومی روابط جامع سامانه» ،«برتر

 .آمد بعمل تجلیل تندیس اهدای با عمومی روابط و اجتماعی مسئولیت های حوزه در فعاالن از

 و سازی فرهنگ جهت در ها سمن و نهاد مردم های سازمان مشارکت تاثیر موضوع با تهران، استان سالمت مجمع اولین سالمت هفته مناسبت به 

درمان و آموزش پزشکی، استاندار تهران و  بهداشت وزیر باحضور مجمع این .شد برگزار جامعه در سالمت شدن اجتماعی شعار با و جامعه افراد خودمراقبتی

 از یکی .گردید برگزار اردیبهشت 3 تاریخ در ایران پزشکی علوم دانشگاه رازی های همایش سالن در تهران استان های و درمان و بهداشت های دانشگاه رؤسای

 و بود سالمت حوزه در فعال غیردولتی های سازمان و خیرین از تقدیر همایش، اهداف

 حوزه فعالین از یکی عنوان به انجمن توان یاب موسس منصوریان آقای از آنها بین از

 .آمد عمل به تقدیر لوح، اهدای با سالمت

  شهرداری تهران، که به  6در گردهمایی سازمان های غیردولتی فعال در منطقه

 تقدیر و قدردانی بعمل آمد..سالمت برگزار شد از انجمن توان یاب مناسبت هفته 

  : برای معرفی فعالیت های انجمن توان یاب ها و مصاحبه هاتیزر

  پخش تیزرهای معرفی فعالیت های انجمن توان یاب از طریق نمایشگرهای

 رو.ز با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران  10ایستگاه مترو  و نمایشگرهای دیجیتالی میدان های اصلی شهر تهران به مدت 

 گویندۀ تلویزیون ساخته شد. همچنین چندین کیلیپ از فعالیت های تیزری با صدای خانم نسیم نجفی مجری و  توان یاب انجمن جهت معرفی فعالیت های

 کلینیک توانبخشی با موضوع پیشرفت کودکان توانیاب پس از دریافت خدمات توانبخشی تهیه گردید.

 هاتوسط خبرگزاری عصر تشکلانجمن توان یاب و مصاحبه با بنیانگذار توان یاب  گزارش خبری از انجمن 

 ری از مراسم روز جهانی کودک و پخش آن از شبکه سالمت گزارش تصویری و خب 

 توسط خبرگزاری ایسناانجمن توان یاب و مصاحبه با بنیانگذار توان یاب  تهیه گزارش خبری از انجمن 

  که به مناسبت روز جهانی  3بربلندای چکاد  درخصوص برپایی نمایشگاه هیأت امنای انجمن توان یاب یکی از اعضای مصاحبه تلفنی رادیو ایران و سالمت با

 معلول برپا شد.  

  توان یاب  انجمنفعالیت مصاحبه خبرگزاری ایسنا با بنیانگذار انجمن آقای خسرو منصوریان و تهیه گزارش خبری از 

 درج خبر بازدید کودکان توان یاب از باشگاه استقالل در روزنامه خبر ورزشی 

 درخصوص نقش سازمان های مردم نهاد در زمان تحریم  توان یاب درمان و آموزش پزشکی با مؤسس انجمن -تمصاحبه خبرنگار وزارت بهداش 

 از برنامه نمادو شبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی ایران 3نمایشگاه بربلندای چکاد  پخش گزارش خبری 

  مصاحبه با هنرمندان شرکت در کننده در این نمایشگاه(   3چاپ گزارش خبر تکمیلی از نمایشگاه چکاد( 

  انجمن توان یاب مصاحبه خبرنگار روزنامه همشهری با آقای خسرو منصوریان بنیانگذار  
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  جمن و پخش آن از شبکه العربیه قطر ، در خصوص فعالیت های انتوان یابمصاحبه تصویری خبرنگار شبکه العربیه قطر با مؤسس انجمن 

  اطالعات در روزنامهو درج آن دی در محل نگارخانه آشیانه مهر برگزار شد(  21تا  7)که از تاریخ   2برگزاری نمایشگاه تجلی عشق تهیه گزارش خبری از ،

 همشهری محلهچاپ پوستر برگزاری نمایشگاه در روزنامه سرافرازان، خبر افتتاح نمایشگاه در روزنامه 

 های تبلیغاتی مجازی:فعالیت

  از فعالیت های داوطلبانه برای حوزه درج پست در تلگرام، اینستاگرام، درج خبر در سایت، ساخت کلیپ در آپارات، ساخت تیزر برای مترو، ساخت تیزر

 داوطلبانه شبکه ملی سمن ها

 های انجمن توان یابو تهیه گزارش از فعالیت های خاص بیماریبه مناسبت روز حضور خبرگزاری فارس در انجمن توان یاب   

با ارائه خدمات توانبخشی، کاردرمانی و گفتاردرمانی، مشاوره و مددکاری اجتماعی رایگان به کودکان و ، یاب انجمن توانخبرگزاری فارس در سایت خود نوشت: 

سازمان مردم این  .باشد همچنین مددجویان نیازمند، تنها مرکز رایگان توانبخشی در تهران می سالگی و  حرکتی از بدو تولد تا شانزده -نوجوانان معلول جسمی

جذب مشارکت های مردمی و دوستانه و خیرخواهانه بدون نگاه به ملیت، نژاد و قومیت و مذهب، بدون دریافت بودجه دولتی تنها از ناحیه  با نگاهی انسان نهاد

 ، بهها، برگزیده و تقدیر شده های دولتی و سازمان یاب بارها توسط وزارت بهداشت، دستگاه انجمن توانت که فعالیت دارد.  سال اس 19کمک های خیرین حدود 

 های هزینه افزایش با و اخیر های سال در اما بوده کشور کل بودجه درصد 10 از بیش نیازمند بیماران توانبخشی و درمان بودجه 60 دهه در کارشناسان گفته

 تأمین عهده از نیازمند بیماران و جامعه متوسط قشر حتی و است یافته اختصاص آن به بودجه درصد 2 حدود تنها کشور، های بخش همه در درمان گزاف

 است مرکز این در یاب توان کودکان حضور از ساعاتی روایت تنها تصاویر این .راه گشاست خیرین های کمک تنها و آیند نمی بر گران بسیار و سنگین های هزینه

 گردد. می تقدیم نیازمند بیماران از معنوی و مادی حمایت در نیکوکار خیرین های تالش از قدردانی پاس به خاص، های بیماری روز مناسبت به و

ترین عنصر نوروز است و هر  فت سین مهمهگندم سال نو برای خیرین انجمن:  تهیه و ارسال بسته کوچک -

سبزه . می کوشند، نوستالژیک یهرچه زیباتر شدن این سفرهو ساله ایرانیان در تکاپوی چیدن سفره هفت سین 

تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی است.  یکی از سین های سفره هفت سین به شمار می رود که نماد

از این رو است که سال آینده سالی شاداب، سرسبز و خرم باشد. این  به دلیل هفت سینسفره  انتخاب آن برای

به پاس قدردانی از همکاری افراد نیکوکار و خیری که در طول سال کودکان معلول تحت پوشش انجمن توان یاب 

دم را تهیه و انجمن را مساعدت و یاری کردند و با آرزوی سالی سرسبز و شاد برای آن ها،  بسته های کوچکی از گن

به همراه کارت تبریک سال نو برای آنان ارسال کردند. بدین ترتیب با سبز کردن و قرار دادن آن بر سر سفره هفت 

سین خود، به یاد کودکان تحت پوشش، سال  نو را آغاز کنند و دعای خیر این کودکان بدرقه راهشان در سال 

 سط یکی از افراد نیکوکار تهیه و ارسال شد. های گندم نیز توجدید باشد. قابل ذکر است بسته

 خدمات حمایتی:

کودکان خود  هرساله موسسه توانیاب با فرارسیدن تابستان درصدد برآوردن آرزوهایاهدای دوچرخه:    -

به کودک کرد و  دستگاه دوچرخه با کمک خیرین ) مدیریت شرکت کراس چرخ(، تهیه یکمی شود. امسال نیز 

  . شدتوانیاب اهدا 

 ان تحت پوششکودکه نوروز بروز کودک و اهدای پوشاک به مناسبت  -

 بین خانواده ها در توزیع سبدغذایی به طور ماهیانه   - 

ماه مبارک رمضان و امسال نیز به مناسبت   توزیع سبد غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان و نوروز باستان:  -
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میسر گردید. در تهیه سبدها، عالوه بر افراد خیر و توان یاب،  انجمن تحت پوششدر بین مددجویان عید نوروز به همت افراد نیکوکار توزیع سبدهای غذایی 

ما را یاری کردند.  13رداری منطقه )ع(، شهرداری تهران، شورای شهر و شه حسنی نیکوکار کشورمان، ارگان هایی چون: تولیت آستان مقدس شاه عبدالعظیم

 توزیع شد. خانواده هابسته سبدغذایی به مناسبت نوروز باستان در میان  174بسته سبدغذایی درماه رمضان و تعداد  152تعداد 

 

 

 

 

آشیانه  مهر نگارخانه 

به منظور گسترش دامنه خدمات صد دیربازده بودن و هزینه های گزاف خدمات توانبخشی و نیز به با توجه   

نگارخانه آشیانه مهر با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در   توان یاب،در صد رایگان انجمن 

، میزبان نیز 1397فعالیت خود را آغاز کرد. این نگارخانه همچون سال های گذشته در سال  1388سال 

 ،سایر خیرین انجمندوشادوش و همدل با ، بدین ترتیب هنرمندان برخی از هنرمندان عزیز کشورمان بود

جهت زدودن در نیاز فطری خود آن ها ضمن رفع  یتیم ایدز را تداوم بخشیدند.توان یاب و حمایت از کودکان 

های گاهدر این راستا نمایشاقدام کردند.  کودکاننابسامانی های فرهنگی اجتماعی و نشاندن لبخند مهر بر لب 

 ل در نگارخانه آشیانه مهر برگزار گردید: ذی

. این "رویای زندگی من"برگزاری نمایشگاه سه روزه به مناسبت روزجهانی کودک با عنوان  -1

نمایشگاه از آثار نقاشی، خراش روی کاغذ، کودکان توان یاب و یتیم ایدز، برگزار شد. این نمایشگاه از تاریخ 

بسیاری از کودکان به همراه والدین خود از این نمایشگاه دیدن  ادامه داشت. 1397مهرماه  18لغایت  16

کردند.هدف از این نمایشگاه، افزایش اعتماد به نفس کودکان و اصالح نگرش جامعه نسبت به مقوله معلولیت 

 های آنان بود. و توجه به توانمندی های افراد دارای معلولیت و نه محدودیت

از آثار هنرهای تجسمی با موضوعات پرتره های ایرانی و ایران شناسی در سه مدیای  "با هم از این منظر  " برگزاری نمایشگاه گروهی -2

ادامه داشت  1397آبان  8مهر آغاز شد و تا  27، این نمایشگاه از  نقاشی، عکاسی و آرت دیجیتالی

 که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد. 

به مدت یک هفته از  به مناسبت روز جهانی معلول و" 3کاد بربلندای چ"برگزاری نمایشگاه  -3

در رشته های اثر هنری  80هنرمند توان یاب با  50، در این نمایشگاه 1397آذر ماه سال  16لغایت  9

با استقبال گرم هموطنانمان مواجه بود و کلیه این نمایشگاه حضور داشتند. ، صنایع دستی تجسمی و

 عواید حاصل از فروش آثار هنری به خود هنرمندان تعلق گرفت. 
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  دو هفته در نگارخانه آشیانه مهربه مدت  2برگزاری نمایشگاه تجلی عشق   -4

 ها عبارتنداز:  برخی از آن فق به جمع آوری آثار هنری از هنرمندان به نام گردید، کهوانجمن جهت برگزاری این نمایشگاه م

دپور و اقایان، نصراله کسرائیان، مهدی منعم، صمد قربان زاده، محمد استانستی، محمد بزرگی، عظیم فالح، محسن رهبری، منصور اسکندری، محسن فوال

رقیه فصیحی، سارا روحی صفت،  خانم ها: مهیا طلوع کیان، ستاره عامری، مریم حاصلی،  

مهرزاد، مژده شیرازی، و آرش رزقی  انی منوچهر معتبر، نصراله کسرائیان، پیمان پیروی، م

اثر نقاشی، خط و حجم از  110بارز در این نمایشگاه 

آثاری از به  هنرمندان برجسته کشور  شرکت داشت که

 فروش رفت. 

ی های خانوادهدل مشغولی" برگزاری نمایشگاه  -5

نمایشگاه گروهی از آثار هنری گروه هنری  ،" اینا

درصد از عوائد حاصل از این نمایشگاه به  50ادامه داشت.  1397اسفند ماه  3بهمن تا  26این نمایشگاه در  هفتانه.

  لحاظ گردید.  نفع کودکان توان یاب و یتیم ایدز 

 : های نگارخانهدیگر فعالیت 

  نگارخانه آشیانه مهر  97ماهه دوم  6خانم شرف جهان مدیر نگارخانه طراحان آزاد جهت برنامه ریزی برای فعالیت های جلسه با 

 حضور نگارخانه آشیانه مهر در فراخوان بازار هنر و پذیرفته شدن دو اثر از آثار گالری جهت شرکت در نمایشگاه خانه هنرمندان 

  معرفی نگارخانه در سایت های هنری به صورت مداوم یا دوره ای در چندین نوبت به صورت رایگان 

 نمایشگاه  ، به منظور برگزاری ارزشمند از آنانآثار  تداوم رایزنی با هنرمندان کشورمان و جمع آوری 

  کودکان معلول تداوم رایزنی با ارگان های دولتی و غیردولتی درخصوص فروش تابلوهای هنری نگارخانه آشیانه مهر و نیز کارت های تبریک سال نو  به نفع 

  عدد کارت تبریک سال نو برای خیرین، داوطلبین و اشخاص مختلفی که با انجمن تعامل و همکاری دارند. 800ارسال بالغ بر 

  با مجله تندیس جهت تبلیغ نگارخانه به صورت مستمر ارتباط 

 ر خصوص اهدای تابلو به نگارخانهرایزنی با هنرمندان برجسته کشورمان د 

  انجمن  اهدا شده به آثار هنری خریدرایزنی با افراد سرشناس و نیکوکار جهت 

 نگارخانه آشیانه مهر های فعالیت توسعه جهت اخضری جلسه با آقای 

  مهر آشیانه نگارخانه توسعه فعالیت جهت در صفت روحی سارا خانم و( سازان مجسمه انجمن رئیس)پور نادری نگارجلسه با 

 مهر جلسه با آقای عظیم فالح نگارگر خوشنویس به منـظورهمفـکری و برنامه ریزی جـهت فـعالیت های آتـی نگارخانه آشیانه 

 : توان یاببرگزاری جلسات هیأت امنا، مدیره و شوراهای انجمن    

 روابط بین الملل  ، داوطلبین وجلسات مستمر شوراهای: ایدز، اطالع رسانی و روابط عمومی، هنر 
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 جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار 

 )جلسه هیأت امنا )مجمع عادی و فوق العاده 

 انجمن توان یابه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاد :

عادی بطور  اولین مجمع عمومی ن،پیرو دعوت از کلیه اعضای انجم

در محل انجمن  28/04/97 در تاریخ توان یاب انجمنفوق العاده 

 -1بخشی از دستور جلسه مجمع فوق به شرح ذیل بود:  برگزار گردید.

تصویب  -3استماع گزارش بازرس  -2استماع گزارش هیأت مدیره 

انتخاب بازرس  - 4 ، 29/12/96ترازنامه و بیالن مالی منتهی به تاریخ 

 تصویب عضو جانشین هیأت امناء -5اصلی وعلی البدل 

 

 و بر الگوی مشابه فعالیت های مراکز گزارش مختصری از      

 ایران:شهرهای دیگر  در  انجمن توان یاب

یران به انجمن توان یاب تهران و نبود امکان اقامت والدین در تهران برای مدت طوالنی توانبخشی به دلیل مراجعه کودکان توان یاب از نقاط مختلف ا      

از این رو مسئولین انجمن ند کزی مشابه انجمن توان یاب در سایر شهرستان های ایران افتاداتأسیس مربه فکر  مسئولین انجمن توان یاب  ،کوددکانشان

در استان البرز و مائده شهر کرج اهسا  هایانجمن  فعالیتموجب آغاز ها لذا نتیجه رایزنیرایزنی کردند. شهرستان ها تعدادی از با معتمدین و داوطلبین 

 فارس گردید. استان شیراز در 

1397گزارش عملکرد موسسه احیای مائده شیراز در سال   

.           در فرمانداری شیراز به ثبت رسید 2665با شماره ثبت  1394در سال فعالیت خود را آغاز کرده و  1392از سال انجمن احیای مائده شیراز 

جلسه درمانی به مراجعین خود ارائه داده است  که به تفکیک  4727، بطور کل  1397سال  ماه فعالیت 12واحد توانبخشی انجمن احیاء مائده در طول 

جلسه در بخش گفتار درمانی می باشد. و از این تعداد  بیمار  2527بیمار در قالب  41جلسه در بخش کار درمانی و  2200بیمار در قالب  48شامل  

 نفر با بهبودی کامل ترخیص شده اند.10

 خدمات حمایتی: 

، پرداخت عیدی، پرداخت  کمک شهریه مدارس، خرید لباس فرم و لوازم التحریرمحصلین اعم از پرداخت کمک هزینه برای غذایی، بسته های ای اهد

 تهیه جهیزیه به مددجویان نیازمند و پرداخت وام قرض الحسنه هزینه ماهیانه، 

 :  1397)اهسا( در سال  انجمن همیاران سالمت پرور البرزگزارش عملکرد 

واحد                                           در فرمانداری استان البرز به ثبت رسید.  2423طی شماره ثبت  1392در سال  پرور البرزانجمن همیاران سالمت

نفر ساعت خدمات توانبخشی ارائه داده است که تعداد  4720حدوداً   ،فعالیت خود 1397سال ماه  12توانبخشی انجمن اهسای البرز در طول واحد 

نفر از واحد کاردرمانی و  4نفر ساعت از خدمات گفتاردرمانی این مرکز بهره مند شده اند. تعداد  2680نفر ساعت از خدمات کاردرمانی و تعداد  2040

  . ترخیص شده اند1397نفر از واحد گفتاردرمانی در سال  11تعداد 

 خدمات حمایتی: 
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 ... ( واکر و، ویلچر، خرید وسایل توانبخشی ) اسپیلنت.بریس.کفش طبیارجاع به مراکز پزشکی و خدمات وابسته به آن، 

اردوهای تفریحی و سبد کاال، برگزاری و ی پوشاک اهدا، اهدای بسته های آموزشی و بازی، سرویس مدارسکمک هزینه ، تحصیلی هایکمکاهدای  

 اهدای بسته های آموزشی و بازی درمانی آموزش مهارت های ارتباطی، برگزاری کالس های ، آموزشی

 
 

 

  

 

                          

  به امید فردایی بهتر                                                                                              

 

 


