
 کارگاه آموزشی کاردرمانی

 انجام حرکات تعادلی  عنوان جلسه:

 09الی  03/01ساعت              مدرس:زنگنه                                   03/79/ 03تاریخ :                     

               

 لسه :جشرح                    

  و پرسنل  باحضور مراقبینجلسه آموزشی کاردرمانی در دفتر مرکزی نوید مهر با حضور کاردرمان مرکز آقای زنگنه و

.دراین جلسه از یکی از کیس های مراقبین دعوت به عمل آمدکه دردفترمرکزی برگزار گردیدمرکز نوید مهر 

درجلسه حضور داشته باشد.که آقای زنگنه بتوانند به نکاتی موردی وخاص و عملی برای آموزش استفاده کنند.بهاره 

فت پا کردن را بلد نیست ودست هایش لرزش دارد.او درحرکات درشت ساله که تعادل الزم را نداردوج01دختری 

مثل بلندکردن لیوان و گوشی موبایل مشکل چندانی ندارد ولی درحرکات ظریف مشکالتی دارد بهاره مدرسه نرفته 

زد و تازه کالس های نهضت راشروع کرده ولی پشتکار و اعتماد بنفس دارد.نکاتی که در این جلسه به مراقبین گوش

 شد وبا آنها مرورشد از این قبیل بودند:

  بچه هایی که مشکل حرکتی دراندام تحتانی دارند ولی ازلحاظ ذهنی سالم هستندبهترهست درمدارس عادی ثبت

 نام شوند

  شوت کردن وپرتاب کردن تمرین شود . –باید با بهاره و بیمارانی مشابه حرکات تعادلی مثل جفت پا پریدن 

 زبین بردن مانع رد شدن و راه رفتنحرکات تعادلی :ا 

 گردو شکستن 

 عقب عقب راه رفتن 

  چشم بسته راه رفتن 

رین الزم را به او بدهند مانند مراقبین می توانند ابتدا حرکات ظریف دست را ازکیس شون تست بگیرند و بعدتم

بین انگشتان پا باید از پد و  اینکه از او بخواهنددو انگشت خود را بدون لرزش بهم بچسباندبرای بهتر کردن فاصله

آتل استفاده کرد.استفاده از وزنه برای بچه هایی که لرزش دارند بسیار مفید است.و درنهایت تمرینی را برای بهاره 

 توصیه کردندمانند پل زدن و انجام حرکات پهلوانی ونشستن و بلندشدن روی توپ و انقباض مصنوعی شانه.

 حاضرین :

  

 غائبین :

 احمد کرمال چعب زینب عیاشی

 خاطره خانزاده رحیم ناصری

 

 حاضرین در جلسه

 معصومه عیاشی زهرا باوی هاشمیه ابلقیان

 علیرضا امیرپرست اسراشوهانی زاده معصومه صالحی

 کلثوم نیسی راضیه بداغی طیبه نعمت الهیان

 فاطمه عبدالی خدیجه سلیمانی پروین منجزی

 فاطمه قوماتی پور فاطمه باوی سمانه صالحی

 مهدی برآورده سکینه میرزا زاده بهاره جدیداالسالم

 معصومه مالیی مهناز جانکی ناهید پادکانه


