
 

 

             

 

 858تعداد  نیکرده که از ا رشیرا پذ یو گفتار یمشکالت جسم یکودک دار 532حدود  8931در سال  یتوانبخش بخش

 نیبوده اند .ا تیمل رینفر سا 5افغان و  نینفر مراجع 53و تعداد   یرانیا تیمل ینفر دار 561پسر بوده اند .تعداد   871دختر و 

و   ینفر ساعت در بخش گفتار درمان 9522و  ینفر ساعت در بخش کاردرمان 9722( کی) به تفکیتعداد در خدمات توانبخش

نفر ساعت  529 یساز تیدر بخش پرورش استعداد و ظرف نیشده اند.همچن رشیپذ دبکینفر ساعت در بخش نوروف 157

 31طول سال   رنفر د 58تعداد  نیشده اند که از ا رشیبخش ها پذ هینفر ساعت در کل 7175اند در مجموع  دهیآموزش د

 . نفر بوده است 61موسسات  ری. تعداد ارجاعات به سا شده اند صیترخ

 

 

 

 

 

دف با ه ابی تهران برگزار شد.  انجمن توان ختگانیفره مارستانیبار به مدت دو روز در ب نیاول ینوروماسکوالر برا یکنگره تازه ها

فه انجمن، در غر یداوطلب برا یو مال یانسان یرویو جذب ن راپزشکانیبه پزشکان متخصص و پ شهای تیفعال یو معرف یاطالع رسان

 .افتیکنگره حضور  نیبه انجمن اختصاص داده بودند، در ا گانیدکتر بخشنده به صورت را یآقا گرهکن ییاجرا ریکه دب یا

 یانغرفه اطالع رس ییبه مدت سه روز با برپا یوتراپیزیف یکنگره کشور نیام یو س یالملل نیکنگره ب نیدر سوم همچنین انجمن

 ها بود. ستیزوتراپیو ف یکیزیطب ف نیمتخصص یانجمن برا  های¬تیفعال یغرفه ها معرف نیا یی. هدف از برپاافتیحضور 

 

 

 
 

    

  

8931سال  یبخش توانبخش  یها تیفعال  

نوروماسکوالر یکنگره تازه ها نیاول ،یدر غرفه اطالع رسان ابی حضور انجمن توان  

از کودکان و نوجوانان تیانجمن حما کسالهیگزارش عملکرد   

8931-ابی توان  



 

 

 

 

مشکالت  یکودکان مرکز که دارا 8936سال است. از سال  6تا9کودکان دختر  یشکوفه ها، مرکز نگهدار یحام هیریمرکز خ 

وان از انجمن ت افتهیشدند. پس از دو سال کودکان بهبود  یخدمات ارجاع داده م افتیدر یبرا ابی بودند به انجمن توان یگفتار

 یریشگیپ یاختالالت و راه ها میعال ییبا عنوان شناسا یا کارگاهکرد ت واستدرخ ینامه ا یشدند. مرکز ط صیترخ ابی

دادن  یکارگاه آگاه نیبرگزار گردد. هدف از ا ابی¬با مشارکت درمانگران مرکز توان یو زبان یگفتار یحرکت یاختالالت جسم

 یرادهند و به موقع ب صیمناسب تشخ مانرا در ز یکودک به توانبخش ازیشکوفه ها بود تا ن یمرکز حام نیو مسئول انیبه مرب

نفر از پرسنل آن مرکز و  85شکوفه ها با حضور  یدر محل مرکز حام 8931خرداد  2 خیکارگاه در تار نیارجاع اقدام کنند. ا

 یرو قرار شد برگزا دیشکوفه ها روبرو گرد یکارگاه با استقبال مرکز حام نیبرگزار شد. ا ابیحضور درمانگران انجمن توان 

 .ابدیدو مرکز ادامه  یبعد و با همکار های مجدد آن در سال

 

 

 

 ابیانجمن توان 31ماه  وریراستا از شهر نیشد. در ا یو اطالع رسان یطراح یفلج مغز یتوسط سازمان جهان میتوان یما م نیکمپ

روز را  نیروز پست مرتبط با اطالعات ا نیدر ا نیهمچن. عمل کرده است CP یشده توسط سازمان جهان فیطبق پروتکل تعر

 .شد یانجمن  بارگزار یاجتماع یدر شبکه ها زین

 

 

 

 یوانبخشت تیریمد یکارشناس انی( و دانشجوابیانجمن توان رهیمد اتیه سی)نائب رئ یدکتر کمال یقبل آقا یطبق روال سال ها

با  تا این دانشجویان به عمل آوردند دیبازد ابیخود از انجمن توان یواحد کارآموز یبرا تیبه مناسبت هفته معلول رانیدانشگاه ا

 اصول و مبانی مدیریت مراکز مردم نهاد و خیریه در زمینه توانبخشی آشنا شوند.

 

 

یبا موضوع توانبخش یکارگاه آموزش یبرگزار  

World cp dayبه مناسبت روز جهانی فلج مغزی مشارکت در کمپین ما می توانیم در سایت   

 

از انجمن  یتوانبخش تیریمد انیو دانشجو یدکتر کمال دیبازد

ابیتوان  



 

 

 

 

  

در  تیمعلول تیبا محور کودکان داستان یمجموعه کتاب ها تیمعلول یافراد دارا یو روز جهان تیبه مناسبت هفته معلول

خسرو  یتهران و آقا ی( معاون آموزش پرورش استثنائرانیا کیپدر علم ژنت)پروفسور فرهود یبا حضور و سخنران یمراسم

 زیکاردرمانگر انجمن ن یشکار نبیخانم ز و (ابیانجمن توان رعاملی)مد یمراسمخانم نبو نیشد. در ا ییرونما انیمنصور

 حضور داشتند.  

 

 

 

انجمن توان  یتوانبخش میبا ت یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش هیدوسو یانعقاد تفاهم نامه همکار 

کت اتاق فکر، مشار لیتشک اب،یانجمن توان  کینیدرمانگر به کل انی: تداوم اعزام دانشجویها نهیتفاهم نامه ها در زم نی. اابی

ر د گریکدی یعلم یها لیاز پتانس یریبهره گ نیمنعقد شد. همچن یآموزش یو کارگاه ها زگردهامی –ها  شیهما یدر برگزار

   ... پژوهش و نهیدر زم یدانشکده و  همکار اتیدر فصلنامه ها و نشر یپژوهش -یو نشر مقاالت علم دیقالب تول

 یاشتغال و کسب و کار اجتماع جادیدرحوزه ا ی، به منظور همکار"برتر ندهیآ یانسان هیتوسعه سرما تیجمع"انعقاد تفاهم نامه با 

 باشند.( یم تیمعلول یدارافرزند  یهستند که دارا ی)مادران دیمادران ام یبرا

 

 

داوطلب  نیهستند )توسط کارشناسان و متخصص ابیکه صاحب فرزند توان ی)زنان دیمادران ام یبرا یآموزش یجلسه ها یبرگزار

ادران م ژهیو یاطیو ... کالس آموزش خ تیواقع یلیو تعهد، عزت نفس، س رشیبر پذ یبا موضوعات: درمان مبتن ابیانجمن توان 

 یبرگزار م ،یفرزند معلول، جهت فائق آمدن بر مشکالت اقتصاد یدارا یخانواده ها یسازکالس ها به منظور توانمند نی: ادیام

در محل   یاطیاز افراد داوطلب انجمن است که درهفته دوساعت به منظور آموزش خ یکیکالس مادران،  یاطیخ یشود. مرب

 شود. یجمن حاضر مان

 ینشر بوکا و سخنران تیمعلول یداستان کودکان دارا یاز کتاب ها ییحضور در مراسم رونما

دارای معلولیت با موضوع جامعه و افراد یدر پژوهشگاه علوم انسان انیمنصور یآقا  

مختلف یبا دانشگاه ها یتخصص یبه دنبال نشست ها هیدوسو یهمکار یانعقاد تفاهم نامه ها  

دیمادران ام یآموزش یکالسها  



 

 

 

 

 

  

 

درصد آن منجر به تولد کودک نارس  85تا  1حدود  مانیو ششصدهزار زا ونیلیم کیکشور هر ساله از  یرسم یطبق آمارها

 یریشگیبه نوزادان نارس به منظور پ یدگیموضوع ضرورت رس نی. لذا ارانیهزار تولد نوزاد نارس در سال در ا865 یعنیشود.  یم

را  حوزه نیبه ورود در ا میتصم ابیرو انجمن توان  نیطلبد. از ا یرا م یبخش نیب یارهمک ،ییها در زمان طال تیاز بروز معلول

که  ییها مارستانیحوزه برگزار کرد و ب نیو پزشکان متخصص ا یتوان بخش میبا ت یجلسات 8937راستا در سال  نیگرفت. در ا

  .شد یزنینوزادان نارس را دارند وارد را ژهیو های بخش مراقبت

 یو برگزار نیمراقبت از نوزادان نارس و تدو نهیدر زم یعلم یبروشورها هی، با ته8931در سال  ابیدر ادامه انجمن توان 

دارند، گام  ینوزادان نیکه چن ییهاالزم و مراجعه بهنگام به خانواده یمراقبت ها یبرا یجهت دادن آگاه یآموزش یهاکارگاه

به حداقل رساندن  یکمک به کودکان، برا نهیدر زم گرینو بار د دهیا نیجانبه او همه ردهگست یاست با اجرا دیبرداشت. ام

کشور، گام  ندهیسازنده آ یروهایان نآنان،  جهت حضور در جامعه به عنو یها ییآنها و به حداکثر رساندن توانا های تیمحدود

شده  نیتدو تیاز معلول یریشگیگسترده طرح پ یااجر نهیدر زم ییاهداف مشخص اجرا 33سال  ی. برامیبردار یمؤثر یها

 است.

 

 

 بار در ماه و به طور کیافراد طبق برنامه  نیاز ا کیاست هر( و سه عکاس است .قرار ستیطراح )گراف کیمتشکل از  میت نیا

 قابل انجام نخواهد بود. یکرونا تا اطالع ثانو وعیاز ش یریشگیبرنامه هم به علت پ نیکه ا ابندیدر انجمن حضور  یحضور

 

 

 

(کیسطح  یریشگیدر کشور)پ تیکاهش معلول ینو در راستا یگام  

 تشکیل کارگروه داوطلبانه رسانه و تولید محتوای انجمن



 

 

 

 

 

  کاشت حلزون  ییاروپا ومیسمپوزپذیرش مقاله انجمن توان یاب در چهاردهمینESPCI 2019 از  یکی ناریسم نیا

مهندسان و  پزشکان، با تمرکز بر کاشت حلزون است و پژوهشگران، یالملل نیب یها ییگردهما  نیبزرگتر

انجمن  یبگذارند. مقاله گفتار درمان انیدر م گریکدیرا با  خود آورد تا دانش و تجارب یگفتاردرمانگران را گرد هم م

 میسمپوز نیارائه به صورت پوستر در ا یبرای ریگفتار و زبان کودک با کاشت حلزون تاخ ریتاث یبا عنوان بررس ابیتوان

 (5935شد)کد مقاله  رفتهیپذ

 پوستر  رشیپذ لندیدر تا 5583که در آگوست  یو توانبخش تیمعلول ییایکنگره آس نیدر چهارم نیمقاله همچن ینا

 (WDRC2019 A134 )کدمقاله.کرد افتیدر

 ابیمادران کودکان توان ستهیبا تمرکز بر تجربه ز یفیپژوهش ک یطراح 

 مداخله یپژوهش اثربخش یاجرا ACT  (Acceptance and Commitment Therapy)  بر سالمت روان

 دیمادران ام

 واحد پژوهش یبرا یگذاراستیجلسه در مورد س یبرگزار 

 شده به انجمنارسال یهاپروپوزال یبررس 

 

 

 7متشکل  از  میت نیا) ایو اح ابیو پرورش استعداد کودکان )شامل کودکان توان یابیاستعداد یساز تیظرف ستمیس لیتشک

 نیباشد . داوطلب یو آواز م یقیفوتبال و موس، یحرکات اصالح یندگیتئاتر گو یمجسمه ساز ینقاش یمتخصص در رشته ها

 یزیاقدام به طرح ر یدر صفحه گروه مجاز  یدر محل انجمن و هماهنگ یحضور جلسه5  لیرشته ها با تشک نیمتخصص در ا

 یمیت یجلسه غربالگر نیاول یآموزش کردند. قرار بر برگزار یبرا طیحداقل شرا یکودکان دارا یغربالگر مرحله اول یاجرا یبرا

لغو  31سال  یانتها تا ، انیمددجو یحضور یها تیفعال یلیکرونا و تعط وعیش لیدل دوم اسفندماه گذاشته شد اما به مهیدر ن

 شد.

 

 

 پژوهش

استعدادیابی و پرورش استعداد تشکیل کارگروه 

 مددجویان انجمن



 

 

 

با حضور  ابیمادران و کودکان انجمن توان یبرا یمعلول در محل انجمن کارگاه یبه مناسبت روز جهان 31آذرماه  85در روز 

و آموزش  تیخالق شیکارگاه افزا نیموضوع  ا تیمحور  .انجمن برگزار شد یبخش تخصص نیاز داوطب یخانم دکتر روح اله

 مادران و فرزندانشان بود. یمشارکت یباز یمهارت ها

 

 

  

   

 

درمانگران  یفیسطح ک نیانگیم استاندارد یو بر اساس روش ها ابیانجمن توان  نیانجام شده از مراجع یبر اساس نظر سنج

( به دست آمد.پرسش نامه 2 ازیامت)از  2/1 یتوانبخش کینیکل یکل تیو فعال3/9 ی،در بخش گفتاردرمان2/1 یدر بخش کاردرمان

 یترادک)امنا (و خانم دکتر فرد اتیو ه رهیمد اتیالبدل ه ی)عضو عل انیمهندس ساسان یاجرا توسط جناب آقا وهیشده ش یطراح

 اجرا شد. نینفر از داوطلب کیوتوسط  دیی( تارانیدانشگاه ا یرمانکارد

 

 

 با همکاری اداره کل سالمت شهرداری تهران برگزار شد. 31آذرماه  81این برنامه در روز 

 

آذر 85معلول  یکارگاه مادر کودک به مناسبت روز جهان یبرگزار  

بر اساس یتوانبخش کینیدرمانگران و کل یسنج تیفیطرح ک یاجرا   

31بهمن ماه -ماهه دوم سال 6استاندارد در  یها روش  

تیمعلول یافراد دارا یداشت روز جهان یبرتر استقالل شهرخودرو به مناسبت گرام گیل یدر باز ابیحضور کودکان توان   



 

 

 

 

 

 

 یخرداد ماه سال جار 83 خیتار در ابیانجمن توان  یافطار افتیقبل، مراسم ض انیهمچون سال زیامسال ن: نیریخ یافطار

برگزار شد. برنامه با تالوت قرآن و بعد خوش  یمل و کتابخانهیمصادف با سوم ماه مبارک رمضان در محل ساختمان آرش

از  بنیانگذاران  یکیآغاز شد. سپس خسرو منصوریان  ییررضایو همسرش ام یبرنامه خانم شوق انیتوسط مجر ییآمدگو

 یحرکت -یجسم تیمعلول یاشاره کرد، در تمام ایران ما، شاهد تولد نوزادان دارا همانانیمقدم به م ریانجمن ضمن عرض خ

 .هستیم

 

 سروران و شما ابیتوان بسیار کم است و این وظیفه ما در انجمن  تیاز معلول یریشگیرسانی در زمینه نحوه پاطالع متأسفانه

 . میدر جامعه تالش کن تیاز معلول یریشگیدر کاهش و  پ ابیعنوان سفیران انجمن توان گرامی است که به

خانم  و ابیرئیس هیأت مدیره انجمن توان  ییایدکتر اول یتوسط آقا ابیانجمن توان  کسالهی تیبرنامه، گزارش فعالدر ادامه 

 یرمددکا ،یتوانبخش کینیضمن معرفی خدمات انجمن و خدمات کل ییایاول کترارائه شد. د ایامنا انجمن اح اتیعضو ه یچراغ

سال گذشته تصریح کرد: خدمات این انجمن فقط منوط به تهران نیست و و ارجاعات و ... طی بیست یدرمان یها تیو حما

 کیکرده است. با نزد تأسیس ایگروه اح یها تیفعال یالگو مشابه بر یشیراز، کرج، مراکز یانجمن به کمک خیرین در شهرها

 مانانهیبرنامه، م یحرکت کردند. در انتها یغذاخور های¬به استقبال،  اذان رفته و به سمت سالن همانانیشدن به وقت افطار، م

خود را از کودکان معلول اعالم کردند. خبرنگاران، عکاسان  تیانجمن،  تداوم حما یقلک ها افتیو در ینقد یکمک ها یبا اهدا

 مختلف انجمن یها تیبه انعکاس فعال ،یگزارش خبر هیبا حضور خود و ته ما،یمختلف صدا و س یاز شبکه ها لمبردارانیو ف

. دندیکش ریوبه تص ت،یمعلول یکودکان دارا یرا در کنار برخ کوکارانیو ن نیریخ ییگردهما یبایلحظات ز بیترت نیپرداختند. بد

جمن ان اریدر اخت گانیبه طور را یافطار ییمواد غذا یسالن برنامه و تمام ن،یریخ یهمراهبرنامه با  نیالزم به ذکر است که در ا

 برنامه شد. نیهر چه باشکوه تر ا یو برگزار یقرار گرفت که موجب دلگرم

 

ابیارزش ها و انجمن توان اءیمشترک دو انجمن اح یها تیفعال  

 برگزاری مراسم ها



 

 

 

 

 یافطار افتیض یهمانیبه م شانیها خانواده به همراه ابیدر ماه مبارک رمضان تمام کودکان معلول تحت پوشش انجمن توان 

مصادف با شانزدهم ماه مبارک رمضان در تاالر برازنده برگزار  8931 بهشتیکم اردیو  یس خیمراسم در تار نیدعوت شدند. ا

 انجمن آغاز شد. ابیاز کودکان توان  یکیتوسط  میبود که با تالوت قرآن کر مانهیصم یمحفلشد، 

و  ریآن ها، از افراد خ طاعات یقبول یبه خانواده ها و آرزو ییمؤسس انجمن ضمن خوش آمدگو ان،یخسرو منصور یسپس آقا

در ادامه اشاره  یکردند. و یدردانکنند، تشکر و ق یم یاریمراسم ها  یکه ما را در تحقق اهداف انجمن و برگزار یکوکارین

پروردگار را  تیو رضا یشود و خشنود یم انیو حس با ارزش بودن مددجو یموجب خرسند ییبرنامه ها نیچن یکرد: برگزار

 یمراسم را تقبل کرده بودند. برنامه با اجرا نیا یها نهیهزبه دنبال دارد. الزم به ذکر است خانواده محترم مهندس عطاپور 

برنامه شاد توسط  یو اجرا لهیتیو دف، گروه ف وانیدو آواز،  ین یقیگروه موس یآغاز شد. حضور و اجرا ینجف میشاد خانم نس

 مراسم افزود. نیکودکان در ا یبر شاد یمهرداد نظام آباد یآقا

 

 

 

کودک  825 زبانیمارزش ها،  یایو اح ابیتوان  های کودک، انجمن یقبل به مناسبت روز جهان انیهمچون سال زیامسال ن

از  یادگاری یشدند و سپس عکس ها میبه همراه مادرانشان وارد اتاق گر کودکان .تحت پوشش خود بودند دزیا میتیمعلول و 

روز  نیا برنامه بودند و به مناسبت شتریب یمسابقه موجب شاد یشاد و اجرا یبرنامه ها یبرنامه با اجرا یمجر .آنها گرفته شد

 شد. ییرایبرنامه ازکودکان پذ یدر ط نیکردند.همچن افتیبود در یخود را که پوشاک و اسباب باز یایکودکان هدا

 

 

انیمددجو یافطار  

کودک یمراسم روز جهان یبرگزار  



 

 

 

ه ک یشاد و مفرحشان در مراسم به همراه مادران ابیگذشته به مناسبت آغاز سال نو، کودکان توان یهاهمچون سال زیامسال ن

خرم به عنوان  یآقا یو همراه یبرادران جبار یقیشدند. گروه موس حاضر در محل انجمن برگزار شد، لدایبه مناسبت شب 

و جذاب خود،  بایز یبا اجرا زیامسال ن لدایدر مراسم شب  کنند،¬یم یاریبه صورت داوطلبانه ما را  هابرنامه که در تمام یمجر

 ییابیز یهاو... لحظه زهیجا افتیدر مسابقات، در شرکت ،یکودکان خلق کردند. کودکان با رقص و باز یرا برا یشاد یهالحظه

خندان  یهابا لب د،یشب ع یایهدا افتیبرنامه، کودکان با در یشد و در انتها ییرایپذ همانانیکردند. در ادامه از م یرا سپر

 انجمن را ترک کردند.  

 

 

مادر  25، انجمن اقدام به اعزام تعداد  دیمادران ام یو توان روح هیآستانه روح شیو افزا التینعط امیجهت مفرح ساختن ا

 به مشهد مقدس نمود.  . ابیتوان

 

 

 6منطقه  5 هیبه همراه شهردار ناح 6شهردار منظقه  دیزدبا   

 مهندس هنرور، شهردار یتهران، به همراه آقا 6پور، شهردار منطقه  یمهندس دهدار یآقا  

 یجلسه اعضا نیکردند در ا دیبازد ابیتهران از انجمن توان  6و معاونت عمران منطقه  6دو منطقه  هیناح 

 یتعامل و همکار جادیجهت ا تالش در دار،ید نیحضور داشتند. هدف از ا زین ابیانجمن توان  رهیمد اتیه  

 ر ها د بیو آس تیاز معلول یریشگیپ نیجامعه و همچن ریپذ بیبه اقشارآس یبه منظور ارائه خدمات اجتماع هیدوسو

 .منطقه بود

 مختلف به منظور  یتهران بزرگ از قسمت ها یانتظام یرویدو نفر از روانشناسان و کارشناسان حوزه آموزش ن دیبازد

  مرکز یها تیبا فعال ییآشنا

 دانشکده درخصوص  یدانشگاه تهران به همراه خانم دکتر واثق معاون پژوهش ییماما -یپرستار انیدانشجو دیبازد

  با انجمن یهمکار

 یردولتیغ ینهادها تیبا فعال ییبه منظور آشنا ییدانشگاه عالمه طباطبا یاجتماع یمددکار انینفر از دانشجو  92 دیبازد 

 هیدوسو یبه منظور تعامل و همکار ابیانجمن لوپوس از انجمن توان  رهیمد أتیه یاعضا دیبازد  

لدایشب  یبرگزار  

 یاحتیبه سفر س انیاعزام مددجو

مشهد مقدس یارتیز  

به عمل آمده از انجمن یدهایبازد  



 

 

 یتداوم همکار ی(  از انجمن به منظور اعالم آمادگابی)اسپانسر توان  یریمجدد خانم سوزان ام دیبازد  

 یالزم درخصوص نحوه کمک رسان یها یزیداوطلب انجمن جهت انجام برنامه ر کوکارانیاز ن یکی انینکوئ یآقا دیبازد 

  گلستان، لرستان، خوزستان و فارس یزده در استان ها لیبه هموطنان س

 یریگ میانجمن و تصم یها تیبا فعال ییبه منظور آشنا "برتر ندهیآ یانسان هیتوسعه سرما تیجمع" دکارشناسانیبازد 

 دیمادران ام یبرا یکسب و کار اجتماع یاشتغال و راه انداز جادیا یچگونگ یبرا

 جهت  یاقتصادکشاورز یمؤسسه پژوهش ریو مد یوزارت جهاد کشاورز یعلم أتیخانم دکتر پاسبان عضو ه دیبازد

  زدگان لیبه س رسانی درخصوص کمک یهمکار

 ابیانجمن توان  یها تیبا فعال ییاروپا به منظور آشنا هیاتحاد یاعضا دیبازد  

 انجمن  یها یهمکار رامونیو صحبت پ رانیا یانجمن گفتاردرمان رهیمد اتیعضو ه یاتابک وثوق یآقا دیبازد

 ابیو انجمن توان  رانیا یگفتاردرمان

 هیدوسو یهمکار ارجاع و رامونیو صحبت پ ابیاز انجمن توان دهیرف یتوانبخش مارستانیب یمسئول مددکار دیبازد 

 خش انجمن و ب ینیبال هیدوسو ینورافشار به منظور همکار مارستانیب یتوانبخش ریمد یامام ورد نیافش یآقا دیبازد

  انینور افشار و ارجاع مددجو مارستانیب یتوانبخش

 یها یهمکار رامونیاز کودکان کودکان کار( و صحبت پ تیانجمن کوشا )حما یو روانشانس یکارشناس مددکار دیبازد 

 شتریب هیدوسو

 ها یاز انجمن و گسترش همکار ییاز انجمن با هدف آشنا 6منطقه  ی، شهردار5 هیجوکار شهردار ناح یآقا دیبازد 

 ر انجمن و حضو یها تیبا فعال ییاز جهت آشنا یفراهان ییپور مشاور مهندس صفا یاز انجمن توسط مهندس تق دیبازد

 حامی مالی.در انجمن به عنوان 

 ابیانجمن توان نیمراجع گانیو درمان را تیزی)دندانپزشک( با هدف و یدکتر زاهد یجلسه با آقا یبرگزار 

 

  

 درخصوص انعقاد تفاهم نامه به منظور اعزام یبهشت دیدانشگاه شه یدپارتمان کاردرمان سیرئ ،یکالنتر نویخانم دکتر م 

  به انجمن یکارورز رشته کاردرمان انیدانشجو

 کارورز به انجمن انیدانشگاه تهران جهت اعزام دانشجو یگفتاردرمان رگروهیمد یخانم دکتر خدام 

  ه انجمنکارورز ب انیجهت اعزام دانشجو یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یگفتاردرمان رگروهیمد یادگاریخانم دکتر  

 یکنترل فشارخون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یمل جیشرکت در جلسه طرح بس  

نشست ها یبرگزار  



 

 

 و انسجام  یجهت سامانده هیاول فکری¬و هم یمردم نهاد وزارت کشور با موضوع هماهنگ های¬شرکت درجلسه سازمان

   زدگان لیس یبرا یرنقدیو غ یاعم از نقد یمردم های کمک

 با حضور معاون  هیریمردم نهاد و مؤسسات خ های¬با سازمان یشیهم اند های نشست از سلسه نشست نیشرکت دردوم

  تهران یشهردار یفرهنگ -یامور اجتماع

 و به مدت  رانیا یکه توسط انجمن جامعه شناس رانیدرباره جامعه ا یو نظر یمفهوم یکنکاش ها نیشرکت در چهارم

  .دانشگاه تهران برگزار شد یدانشکده علوم اجتماع خالدون دو روز در تاالر ابن

 جلسه مقرر شد تعامل با شرکت  نی: در ااتغیدر مورد تبل رانیا تیریمشاوران مد میت یاز اعضا ینیحس یجلسه با آقا

از آنان جهت جذب اسپانسر و  ابیو انجمن توان  ابدی شافزای ها همراه اول، بانک رانسل،یاز جمله ا یخصوص یها

 .بهره مند گردد غاتیتبل

 سفینویسازمان  یجلسه با همکار نی: ارانیدر ا تیمعلول یکودکان دارا تیوضع لیطرح تحل یشرکت در جلسه مشورت 

)  رانیصندوق کودکان سازمان ملل متحد در ا یندگیبرگزار شد. دفتر نما یو علوم توانبخش یو دانشگاه رفاه اجتماع

با  یه اسند مطالع نیرا امضا کرده اند. ا یمشترک یکشور سند همکار یستیسازمان بهز ی( و معاونت توانبخش سفیونی

 تیاز وضع یرا در دستور کار خود دارد. تاکنون گزارش جامع " رانیدر ا تیمعلول یکودکان دارا تیوضع لیتحل "عنوان 

 یبخش واطالعات  یو گردآور یمسئله به نظام آمار نیاز ا ینشده است که  بخش نیتدو رانیو روند آن در ا تیمعلول

به  ابی انجمن توان نیدست اندرکاران پروژه از مسئول یگردد. با تقاضا یباز م تیمعلول دهیپد تیماه زیو ن فیبه تعر

 نیبه منظور شناخت بهتر ا یجلسه مشورت نیدعوت به عمل آمد. ا تیفعال در حوزه معلول یاز نهادها یکیعنوان 

جلسه  نیشده بود.  در ا یزیو برنامه ر یحوزه طراح نیفعال در ا یردولتیغ یاز تجارب نهادها یمسئله و بهره مند

انجمن سندرم داون و ... شرکت داشته اند. هر  سم،یانجمن اوت ،ینخاع عاتیمختلف از جمله : انجمن ضا یانجمن ها

  .طرح کمک شود نیبهتر ا یخود را مطرح کردند  تا به اجرا یها  دگاهیاز نهادها، نظرات و  د کی

 فرم دعوت به  هیو ته ابیو پژوهش در خصوص نگارش مونوگراف انجمن توان  قیتحق یجلسات مستمر شورا یبرگزار

   یدانشگاه یطرح ها یبرا یهمکار

 یآت های یزیبرنامه ر یالملل برا نیروابط ب یجلسات مستمر شورا لیتشک  

 در انجمن یتوانبخش کینیکل یدر خصوص راه انداز زیو کاردرمانگر انجمن به تبر ابیانجمن توان  رعاملیسفر مد 

   زیآذر تبر یایمح

 یمنطقه به منظور کمک رسان یو بررس یابیزده در استان لرستان جهت ارز لیعامل دو انجمن به مناطق س رانیسفر مد 

 . بهتر و موثرتر

 



 

 

 برگزار  شده  رانیا یدر باشگاه شرکت نفت که به همت انجمن مددکاران اجتماع یشرکت در جشن روز مددکار اجتماع

  .بود

 مناسبت هفته  سالمتبه  یشهردار یشرکت در جلسه معاونت اجتماع  

 مردم نهاد یداوطلبان در سازمان ها یشغل اقیسماوات با موضوع: اشت یاعضا ژهیو یشرکت در کارگاه آموزش  

 انجمن در سازمان اکوسوک تیبا توجه به عضو (ECOSOC)سازمان ملل متحد، انجمن  یاجتماع -یاقتصاد ی، شورا

نفر از کارشناسان  1رو  نیباشد. از ا یسازمان م نیچهارساله خود به ا یها تیموظف به ارائه گزارش فعال ابیتوان 

  .کردند شرکتسازمان اکوسوک  یسیانجمن در کارگاه آموزش نحوه گزارش نو

 انجمن به نیبهتر مراجع یدسترس یکوچه جعفرزادگان برا ی( در ابتدارانینصب شده زرد رنگ) اورف ا یتابلو یریگیپ    

 (مترو )مورد موافقت قرار گرفته است یستگاههایدر ا غیبا مترو در جهت تبل یزنیرا 

 یدوجانبه. شامل: ارجاع کودکان دارا یدرخصوص همکار یوفاق سبز علو هیریانجمن خ یجلسه با مددکار اجتماع 

ه ب ابی کودکان تحت پوشش انجمن توان یمعرف زیو ن یخدمات توانبخش افتیآن مرکز به انجمن جهت در تیمعلول

  یتوانبخش مکو ک یپزشک زاتیتجه ،یاز خدمات دندانپزشک یآن مرکز جهت بهره مند

 تیبا حما یفرهنگ راثیبا موضوع حفظ و نگهداشت م ونسکوی شیشرکت در هما NGOها 

 تهران یاتاق بازرگان یاجتماع یریپذ تیمسئول  ونیسینشست کم نیشرکت در اول 

 معالجه یبرا ابیو توان  ایکودکان اح گانیجهت ارجاع را یجلسه با انجمن دندان پزشک 

 در جامعه امروز یاجتماع یریپذ تیمسئول یشیو نشست هم اند یدکتر نب دیبازد 

 یآقا زبانیم 31/     88/   82مورخ   "امروز یدر جامعه یاجتماع یها تیمسئول " یشیدر نشست هم اند اءیگروه اح 

 .بود یدکتر نب یهیریخ ادیبن ریو مد یاجتماع نیکارآفر ،ینب رضایدکتر عل

 یمنافع برا یآن ها دارا یکه تمام یمختلف فیاست که در آن وظا یچارچوب و محدوده اخالق کی یاجتماع تیمسئول 

ه ب دیشود.در واقع تک تک افراد به عنوان شهروند با یخاص گذاشته م ینهاد ایجامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و 

در هر  داریپا یبهتر مسئول باشند چرا که توسعه  یا عهکه دارند، نسبت به ساخت جام یتیتوان و موقع یاندازه 

 .کند یم داینگرش تحقق پ نیبا ا ،یکشور

 زیانجمن ن یامنا اتیو ه رهیمد اتیه یو اعضا نیاز داوطلب یبرخ د،یسالمت، مادران ام ینشست مادران حام نیا در 

 .حضور داشتند

 ونیسینشست کم ( مقام زن در سازمان ملل متحدCSWطبق روال هر سال گروه اح:)ایاح یمتشکل از انجمن ها ای 

روز  1الزم نمود اما متاسفانه  یگزارش ها یحضور در نشست سازمان ملل اقدام به ثبت نام و آماده ساز یبرا ابیو توان

 سازمان ملل کنسل شد. یکرونا از سو عوینشست به علت ش نیارائه در کنفرانس ،ا خیاز تار شیپ

 



 

 

 

 ابیانجمن توان  انیمددجو نیگوشت قرمز ب عیتوز 

  اراک و قم،  ز،یتحت پوشش شعبات انجمن )کرمان، کرج، تبر انیمددجو یبرا ییسبدغذا 825ارسال 

 شده بود نیتهران تأم یشهردار یاز سو ییغذا یسبدها نیارسال شد(. ا ییسبدغذا 95مرکز  هر.   

 جنوب یدر روستاها هیکه دچار سوء تغذ یخانم چراغ یشده از سو یمعرف انیمددجو یبرا ییسبدغذا 95 یاهدا  

 بوده اند تهران.  

 تحت پوشش انجمن انیبه مددجو ییسبدغذا  811  یاهدا  

 دیع یدست پوشاک برا 825و  ییسبدغذا 895 یاهدا  

 انیبه مدجو یکمک توانبخش لهیعدد وس 55 یاهدا 

 

 

 

 

 اخت در آپارات، س پیساخت کل ت،یسا نستاگرام،یدرج پست در تلگرام، ا تر،یبوک و توئ سیساخت اکانت انجمن در ف

 (... مطلب )پوستر، استند و تیو اد یطراح وب،یوتیدر  پیآپلود کل پ،یکل

 ایگروه اح دیجد تیسا یراه انداز 

  نینکدیانجمن در لساخت اکانت هر دو 

 مهر انهینگارخانه آش نستاگرامیکانال تلگرام و ا یراه انداز 

 2 سبوکیمورد، ف1 ترییمورد، تو 85 تیمورد، سا 997 نستاگرامیمورد، ا 869مورد، تلگرام  85 نینکدیدرج پست در ل 

مطلب )پوستر و استند  تیو اد یعدد، طراح2 وبیوتیدر  پیعدد، آپلود کل8در آپارات  پیعدد، آپلود کل6 پیمورد، کل

 مورد. 32و ...( 

 

 

یتیخدمات حما  

یرسانه ا یها تیفعال  



 

 

 

 

خود به مراکز و ادارات و شرکتها و.... مختلف  یها تیفعال یو معرف یزنیطبق سنوات گذشته انجمن با را دیدر آستانه سال جد

دارت از شرکتها و ا یاریبس یلیخاص و تعط طیشروع به قبول سفارش کارت پستال نمود . متاسفانه امسال با حادث شدن شرا

کارت  8555انجمن توانست در حدود  طیشرا نیبا ا کنی. ول دیشهر روند کار با مشکل مواجه گرد یشورا یو سازمانها و حت

 .  دیتومان  به مراکز مختلف ارائه نما ونیلیم 85پستال به حدودا به مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()نفرتعداد جنس

 858 دختر

 871 پسر

  

 31مجمع سال  )بر اساس نفرساعت(نوع خدمات 

 9722 کاردرمانی

 9522 گفتاردرمانی

 157 نوروفیدبک

Capacity Building 

 529 (ظرفیت سازی و پرورش استعداد(

 7175 مجموع 

 کارت پستال

به روایتی دیگر توانبخشی آمار  



 

 

 

 

 

 

 


