
 

 

 ًَضتِ ضذُ است فقط در حَزُ رٍاًطٌاسی : پژٍّطی  _ علوی  دست آٍرد ّای 

 : کار فرها تعذاد تازی: زهاى اًجام تحقیق: :حقیقعٌاٍیي ت

طراحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ حَزُ استعذادیاتی چٌذ 

 شاخِ ای ترای طثقِ تٌذی گرٍُ ّای سٌی هرتَطِ
نفره با  9پژوهشی به همراه تیم سال  21

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر.تخصص های مختلف

تازی از ًَع  52

Board Game 

کلینیک 

نشور م

 مهر

 رفع اختالالت ریاضیطرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

تِ ٍسیلِ زتالِ ّای تازیافتی ٍ در دسترس عوَم.  )درب تطری 

 ّای پت(

 

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر.  روایی بودن آزمون

بازی از نوع  81
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

 رفع اختالالت اهالیی ذ تازی ّای هرتَط تِ طرحی ٍ تَلی

)درب تطری  تِ ٍسیلِ زتالِ ّای تازیافتی ٍ در دسترس عوَم.

 ّای پت(

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  9
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

ع اختالالت تجسن رفطرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

  تِ ٍسیلِ زتالِ ّای تازیافتی ٍ در دسترس عوَم. فضایی 

 )درب تطری ٍ خَد تطری ّای پت(

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  7
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

الت رفع اختالطرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

   تِ ٍسیلِ زتالِ ّای تازیافتی ٍ در دسترس عوَم. ضٌیذاری 

 )تطری ّای پت ٍ سین هسی ًرم(

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  5
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

رفع اختالالت طرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

تِ ٍسیلِ هتریال ّای فلسی، سٌگی ٍ شیشِ ای ٍ در  اری ضٌیذ

    دسترس عوَم.

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  2
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

رفع اختالالت طرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

سیلِ هتریال ّای ارزاى قیوت  تِ ٍ ّواٌّگی دٍ ًیوکرُ هغس 

    ٍ در دسترس عوَم.

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  22
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

تِ  رفع اختالالت ًظن طرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

ی ٍ در دسترس ٍسیلِ هتریال ّای فلسی، سٌگی ٍ شیشِ ا

    عوَم.

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  82
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

رفع اختالالت تَجِ ٍ طرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

تِ ٍسیلِ هتریال ّای فلسی، سٌگی، پالستیکی ٍ شیشِ  تورکس 

    دسترس عوَم.ای ٍ در 

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  9
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

 رفع اختالالت تربیتی طرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

 تِ ٍسیلِ هتریال ّای تازیافتی. در دسترس عوَم.
تاییذ شمسی به دلیل   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  81
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر

رفع اختالالت طرحی ٍ تَلیذ تازی ّای هرتَط تِ 

 تِ ٍسیلِ هتریال ّای تازیافتی ٍ در دسترس . اضطرابی 

شمسی به دلیل تاییذ   سال 2حذود 

 پژوهش ها( )همسمان با دیگر. روایی بودن آزمون 

بازی از نوع  85
Board Game 

کلینیک 

منشور 

 مهر



ٍ ًام کتة ٍ هقاالت 

 هٌتشر شذُترًاهِ ّای 

ًام ًَیسٌذُ یا  زهاى اًتشار ارائِ کٌفراًس

 ًَیسٌذگاى

 

 هحل چاج یا ارائِ

هجوَعِ کتاب ّای 

قصِ "جلذی  19

 "درهاًی

 احوذ اخَاى عطار در حال صفحِ آرایی ًذاضتِ

 ر سایٌاز هَدتدکت

بِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

هجوَعِ کتاب ّای 

بازی "جلذی  5

 "درهاًی ًَیي

در حال ٍیراستاری ٍ  ًذاضتِ

طراحی ٍ عکاسی 

 صفخات داخلی

 احوذ اخَاى عطار

 دکتر سایٌاز هَدت

 فاطوِ عادلی

بِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

عِ کتاب ّای هجوَ

جلذی  3

رٍاًطٌاسی بِ زباى "

 "سادُ

 احوذ اخَاى عطار در حال ٍیراستاری ًذاضتِ

 دکتر سایٌاز هَدت

بِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

کاربرد "کتاب 

هَسیقی ٍ حرکت 

بر ادراک فضا ٍ 

 "زهاى

داًطگاُ آزاد 

اسالهی ٍاحذ تْراى 

 هرکسی

 ًَیسٌذُ: آهادُ چاج

 ر سایٌاز هَدتدکت

 ٍیراستار:

 احوذ اخَاى عطار

بِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

فیلن سیٌوایی 

 "هسیر"

پخص از ضبکِ 

 هستٌذ

 کارگرداى: 5932

 هحوذ رضا ًیازی

 هطاٍر رٍاًطٌاسی:

 سایٌاز هَدت

 بِ سفارش ضبکِ هستٌذ سیوا

 



 

 عٌاٍیي افتخارات:

 

 برگزار کننده سال کسب افتخارات در: سازمانی و دولتی

دریافت لَح افتخار 

 از ضْردار ّوذاى

ترگساری آهَزًذُ 

کارگاُ فرزًذ پرٍری 

 ٍیژُ هعاٍت فرٌّگی

 هعاًٍت فرٌّگی شْرداری ّوذاى 5935

دریافت لَح افتخار 

 از ضْردار ّوذاى

ترگساری آهَزًذُ 

کارگاُ پیشگیری از 

ٍیژُ هعاٍت  -اعتیاد 

 فرٌّگی

 هعاًٍت فرٌّگی شْرداری ّوذاى 5939

دریافت لَح افتخار 

 از ضْردار رضت

ترگساری آهَزًذُ 

کارگاُ فرزًذ پرٍری 

 ٍیژُ هعاٍت فرٌّگی

 هعاًٍت فرٌّگی شْرداری رشت 5935

دریافت تقذیر ًاهِ 

حترم از ریاست ه

ادارُ کار ٍ رفاُ 

اجتواعی استاى 

 ّوذاى

ترگساری آهَزًذُ 

کارگاُ فرزًذ پرٍری 

 ٍیژُ تعاًٍی ّای استاى

 ادارُ کل کار، تعاٍى ٍ رفاُ اجتواعی استاى ّوذاى 5931

دریافت تقذیر ًاهِ 

از ضْردار هحترم 

 تْراى 02هٌطقِ 

پیرٍ ترگساری کارگاُ 

فرزًذ پرٍری ٍیژُ 

 52ساکٌاى هٌطقِ 

 ری تْراىشْ

 52هعاًٍت فرٌّگی ٍ اجتواعی شْرداری هٌطقِ  5935

هذرس کطَری 

سازهاى آهَزش ٍ 

پرٍرش استثٌایی 

 ایراى

ترگسار کٌٌذُ کارگاُ 

ّای تخصصی ترتیت 

درهاًگر دٍرُ ّای 

اختالالت یادگیری 

هراکس دٍلتی ٍ 

خصَصی ٍاتستِ تِ 

 سازهاى

 استثٌایی سازهاى کشَری آهَزش ٍ پرٍرش 5933

هذرس کطَری 

دٍرُ ّای تربیت 

هربی کاًَى 

پرٍرش فکری 

کَدکاى ٍ 

ترتیت هرتی تواهی 

هراکس کاًَى در سراسر 

 ایراى

 کاًَى پرٍرش فکری کَدکاى ٍ ًَجَاًاى ایراى 5933



 

 ًَجَاًاى ایراى


