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 -1مشخصات فردي :
Personal Details
نام  :احمد
نام خانوادگی :اخوان عطار
نام پدر  :محمد حسن

3874523276

تاریخ تولد 1359 / 01 / 15 :

کد ملی :

محل تولد :همدان

شماره شناسنامه170 :

نشانی محل سکونت :میدان رسالت ،نرسیده به سرسبز ،پ  ،682واحد 2

تلفن تماس02177032470 :

تلفن تماس ضروري09124033620 :

پست الکترونیکی:
Akhavan170@gmail.com

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

فوق دیپلم
لیسانس
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد آموزشی

کشور /شهر محل

معدل

تحصیل

===

===

===

===

===

===

===

معماری

معماری

1378

1382

دانشگاه آزاد قوچان

ایران -خراسان-
قوچان

13.70

ارتباطات

روابط
عمومی

1382

1386

دانشگاه پیام نور

واحد ارتباطات
تهران

17.35

گرافیک

هنر های
تصویری

1386

1388

دانشگاه علمی کاربردی

تهران

16.12

روانشناسی

کودکان
استثنایی

1388

1392

دانشگاه آزاد اسالمی

تهران مرکزی

18.12

مددکاری
اجتماعی

اورژانس
اجتماعی

1396

1398

دانشگاه علمی و
کاربردی

تهران غرب

18.98
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 -3سوابق حرفه اي :
مدت همکاري
نام سازمان  /شرکت

نمایشگاه بین المللی
مدیر پروژه هتل بین

تا

از

نوع فعالیت
سمت

مجموع به

رسمی و )...

ماه

سال

ماه

سال

ماه

87

04

88

10

 18ماه

88

10

89

12

 14ماه

المللی باباطاهر
81

02

82

12

 22ماه

روزنامه اعتماد
موسسه آموزشی مهر

85

==

83

05

==

86

==

05

سازمان مسکن و شهر

85

03

86

سازمان سالمت روان
کانون حمایت از

مدیر روابط عمومی و
امور بین الملل

قراردادی

مدیر پروژه و رئیس دفتر
فنی

قراردادی

رئیس سازمان آگهی ها
و امور بین الملل

قراردادی

تمام وقت

تمام وقت

مدیرعامل

سهام دار

مسئول فنی آموزشگاه

سهام دار

پاره وقت

 36ماه

تمام وقت

 14ماه
مدیریت پیمان

پیمانکار

رئیس سازمان

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

پاره وقت

تا اکنون

ایران
91

تمام وقت

تا کنون

سازي استان همدان
90

مشاوره

تمام وقت

سازمان فنی و حرفه اي
05

(قراردادي ،پیمانی،

پاره وقت /تمام وقت/

تا اکنون

پاره وقت

کودک در خانواده
مهر
کانون آموزش هاي

91

عضو هیات مدیره

تا اکنون

عضو هیات مدیره

پاره وقت

تکمیلی مهر
هنجارستان مهر سه

97

عضو هیات مدیره

تا اکنون

عضو هیات مدیره

پاره وقت

یک
گروه مجموعه کلینیک

90

عضو هیات مدیره

تا اکنون

عضو هیات مدیره

پاره وقت

هاي درمانی منشور مهر
سازمان آموزش و

95

تا اکنون

مدرس کشوری دوره
های باز آموزی

تا اکنون

مدرس کشوری دوره
های باز آموزی

پرورش استثنایی کشور
کانون پرورش فکري

92

کودکان و نوجوانان

قراردادی

قراردادی

پاره وقت

پاره وقت

کشور

سازمان انتقال خون

95

مدرس کشوری دوره
های باز آموزی

تا اکنون

ایران
3

قراردادی

پاره وقت

 -4دوره هاي آموزش زبان خارجی وکامپیوتر:
نام دوره

سطح

محل آموزش

سال

میزان ساعات دوره
========

زبان انگلیسی

متوسط

خودآموز به روش دکتر پیرهانی

اکتیو و فعال

اکثر نرم افزارهای گرافیک

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

========

اکثر نرم افزارهای مهندسی

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

========

اکثر نرم افزارهای آمار

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

========

اکثر نرم افزارهای حسابداری

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

========

سخت افزار های ساخت بازی

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

========

نرم افزار های طراحی بازی

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

نرم افزار های طراحی سایت

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

سخت افزار های ساخت
قطعات چوبی

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

سخت افزار های ساخت
قطعات فلزی

حرفه ای

خود آموز

اکتیو و فعال

========
========
========
========

 -5دوره هاي آموزشی تخصصی وابسته به رشته هاي تحصیلی:
نام دوره

سطح

روزنامه نگاری و مطبوعات

پیشرفته

خبرنگاری ورزشی
سبک شناسی ادبی
بازاریابی و فروش
فروش خدمات
مارکتینگ و مشتری مداری

محل آموزش

سال

میزان ساعات دوره

دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد
اسالمی تهران مرکزی

1381

پیشرفته

دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد
اسالمی تهران مرکزی

1381

 40ساعت

پیشرفته

دانشکده ادبیات دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران

1382

 46ساعت

پیشرفته

دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد
اسالمی تهران مرکزی

1383

 12ساعت

1383

 6ساعت

1383

 6ساعت

پیشرفته
پیشرفته

دوره خصوصی با اساتید خارجی
دوره خصوصی با اساتید خارجی
4

 160ساعت

نرم افزار های طراحی بازی
دیجیتال
وب سایت و جنگ نرم رسانه

دوره خصوصی با اساتید دانشگاه علم و
صنعت تهران

1385

پیشرفته

دوره خصوصی اساتید دانشگاه تهران

1385

دوره خصوصی

1385

دوره خصوصی

1386

دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد
اسالمی تهران مرکزی

1388

دانشکده هنر دانشگاه تهران

1389

دانشکده هنر دانشگاه تهران

1389

پیشرفته

دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد
اسالمی تهران مرکزی

1390

پیشرفته

دانشکده هنر دانشگاه بوعلی سینا-
همدان

1390

پیشرفته

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
همدان

1391

پیشرفته

تبلیغات ایرانی و طراحی
ایرانی

پیشرفته

جامعه شناسی نرم افزار و
رسانه

پیشرفته

مردم واری اقلیم های ایرانی
عکاسی اجتماعی و اقلیمی
عکاسی اجتماعی  -بهران
مصاحبه و چالش
تبلیغات و روانشناسی رنگ
فروش و بازاریابی

پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته

 18ساعت
 8ساعت
 9ساعت
 20ساعت
 12ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 6ساعت
 6ساعت
 22ساعت

و بسیاری کارگاه های وابسته به رشته های معماری ،گرافیک و ارتباطات

 -6دوره هاي آموزشی تخصصی وابسته به روانشناسی و درمانهاي غیر دارویی:
نام دوره

سطح

دوره مقدماتی کلیات بازتوانی
عصبی شناختی

پیشرفته

شناسایی و مداخله در
اختالالت جنسی
شناخت درمانی کودکان
Application of Music
in Physical and
Mentalhelth
تشخیص ،شناسایی و درمان
اختالالت یادگیری
اختالالت روانی-حرکتی و
روشهای موثر درمان

پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته

محل آموزش

سال

میزان ساعات دوره
 16ساعت

CPAS

1391

CPAS

1391

 16ساعت

1395

 8ساعت

1383

 64ساعت

1394

 12ساعت

1394

 12ساعت

انجمن روانشناسی ایران
Iran University of Medical
Sciences
موسسه احیای کودکان استثنایی
موسسه احیای کودکان استثنایی
5

پیشرفته

کارگاه های تخصصی خانم دکتر مهناز
استکی

1392

موسیقی درمانی و روشهای
مداخله

پیشرفته

دوره خصوصی اساتید دانشگاه آزاد
تهران مرکزی (چندین دوره)

1392

بازی درمانی و روش های
مداخله

پیشرفته

دوره خصوصی اساتید دانشگاه آزاد
تهران مرکزی (چندین دوره)

1392

بازی درمانی – تعیین سطح

پیشرفته

دوره خصوصی دکتر سید علی صمدی

1393

بازی درمانی و روشهای
مداخله طیف اوتیسم

پیشرفته

دوره خصوصی دکتر سید علی صمدی
و پروفسور روی مک کانکی

1394

تشخیص و طبقه بندی طیف
اوتیسم

پیشرفته

دوره خصوصی دکتر سید علی صمدی

1395

مداخالت طبقه بندی شده
طیف اوتیسم

پیشرفته

دوره خصوصی دکتر سید علی صمدی

1395

تشخیص و طبقه بندی طیف
اوتیسم

پیشرفته

دوره خصوصی آقای دکتر ابراهیم پور
و خانم دکتر تجلی

1395

دوره تخصصی روشهای کار با
نابینایان

پیشرفته

دوره خصوصی خانم دکتر تجلی

1394

کارگاه تخصصی Play
Therapy
دوره تخصصی روشهای کار با
ناشنوایان

پیشرفته

دکتر سایناز مودت

5139

دوره خصوصی خانم دکتر تجلی

1394

پیشرفته

دوره های تخصصی طرحواره – سعید
مرادی وفا

1395

پیشرفته

دوره های تخصصی طرحواره – سعید
مرادی وفا

1396

پیشرفته

دوره های تخصصی طرحواره – سعید
مرادی وفا

1396

طرحواره درمانی با رویکرد
کودک محور

پیشرفته

دوره های تخصصی طرحواره – سعید
مرادی وفا – دکتر سایناز مودت

1397

کارگاه تخصصی سکسولوژه
کودکان و نوجوانان

پیشرفته

دکتر ماریا سانتادی

1396

کارگاه تخصصی ترنس
سکشوال

پیشرفته

سازمان بهزیستی کشور

1396

دکتر پیمان دوستی

1396

دکتر پیمان دوستی

1396

بازی درمانی و مداخالت

طرحواره درمانی
طرحواره درمانی مبتنی بر
Act
طرحواره درمانی با رویکرد
زوج درمانی

کارگاه تخصصی ACT
کارگاه تخصصی EFT

پیشرفته

پیشرفته
پیشرفته

 36ساعت
 60ساعت
 60ساعت
 48ساعت
 8ساعت
 48ساعت
 12ساعت
 6ساعت
 6ساعت
 100ساعت
 6ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 12ساعت
 24ساعت
 12ساعت
 12ساعت

و بسیاری کارگاه های وابسته به رشته روانشناسی کودکان استثنایی – کودک و نوجوان – خانواده – اعتیاد – مشکالت جنسی
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 -7توانایی هاي گروهی یا اجتماعی :
برگزار کننده همایش هاي بین المللی و داخلی
برگزار کننده نمایشگاه هاي مختلف در حوزه عمومی و دانشگاهی
برگزار کننده کارگاه هاي تخصصی و آموزشی در سطح عمومی (والدین و کودکان)
برگزار کننده کارگاه هاي تخصصی و آموزشی در سطح دانشجویان و فارغ التحصیالن
مدیریت تیم بهران در شرایط سخت
مدیریت هماهنگی تیم هاي مختلف علمی و هنري
برگزاري مسابقات کشوري و رهبري مدیریت استراتژیک تیم هاي ورزشی بین المللی.
فعالیتهای هنری :

-1

نقاشی  :از سال  1368نزد اساتید بزرگ همچون استاد مرحوم "محمود زنگنه" و نیز در ادامه با استتاد "احمتد زنگنته"

کار نقاشی را آغاز نمودم و تا کنون با اکثر متریال های مرتبط ادامه دارد .هر چند عالقه اصلی و تخصتص بنتده آبرنتگ و پاستتل
گچی می باشد.
-2

موسیقی  :از سال  1372کار موسیقی را آغاز و در سال  1375در واحد موسیقی صدا و سیما مشغول فعالیت شتدم و تتا

سال  1380این همکاری به صورت مستمر ادامه داشت و پس از آن به صورت پروژه ای این روند تا کنون ادامه دارد.
-3

خوشنویسی  :از سال  1374هنر خوشنویسی را نزد استاد احمد تیموری به سبک استاد امیرخانی آغاز و در ستال 1381

نزد استاد فرهاد اعتمادی سبک خود را تغییر و به شیوه استتاد اختوین ادامته دادم و در ستال  1389موفت بته حضتور در مستتر
کالسهای استاد اخوین گردیدم.
-4

تذهیب  :در سال  1379نزد اساتید بنام فعالیت هنری تذهیب و تشعیر را آغتاز نمتودم و تتا کنتون در مستابقات بستیار

موف به کسب مقام گردیده ام.
-5

مجسمه سازی  :در سال  1380فعالیت مجسمه سازی را نزد استاد عطا اهلل یوسفی آغاز و سپس نزد استاد احمتد زنگنته

ادامه دادم.
-6

عکاسی  :با توجه به رشته های تحصیلی و عالقه بسیار زیاد  ،توانسته ام در  5شاخه  :عکاسی طبیعت – عکاسی آتلیته–

عکاسی صنعتی – عکاسی خبری – عکاسی ورزشی درجات خوبی را در سطح مسابقات کسب نمایم.
-7

سینما و تئاتر  :آشنایی و گذراندن دوره های تخصصتی بتازیگری تئتاتر و بتازیگری ستینما و نیتز گذرنتدان دوره هتای

نویسندگی  ،فیلم نامه نویسی  ،داستان نویسی  ،همچنین تهیه و تولید چند فیلم کوتاه و پتس از آن گترایش بته تولیتد تیزرهتای
تبلیغاتی و کارگردانی تبلیغاتی.
همچنین اینجانب در مسابقات فراوان هنری شرکت نموده ام و خداراشاکرم که در بیشتر مسابقات موف به کسب مقام گردیده ام.
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 -8سوابق علمی _ پژوهشی  :فقط در حوزه روانشناسی

زمان انجام تحقیق:

کار فرماي شما:

عناوین تحقیق:

پروژه بزرگ استعدادیابی چند شاخه اي بر

 12سال به همراه تیم پژوهشی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

اساس متد هنري و بازي هاي مرتبط با آنالیز

 9نفره با تخصص هاي مختلف

رفتار مغز

در جهت ارتباط بین رشته اي

پروژه تحلیل بازي و بازي درمانی
پروژه تحلیل بازي و طبقه بندي مداخالت بر

 2سال به همراه تیم  3نفره

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

 2سال به همراه تیم  3نفره

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

اساس سطح یادگیري (هوش بهر)
نقش زمان (از طریق پخش صداي اذان) براي

حدود  1سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

تربیت پیش از زایمان جنین
نقش ریتم و صداي ریتم (ضرب آهنگ) در

حدود  2سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

تربیت یادگیري کودکان داراي اختالالت
یادگیري
نقش ریتم و صداي ریتم (ضرب آهنگ) در

حدود  3سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

تربیت یادگیري کودکان با هوش بهر پایین
(هوش بهر )70 – 90
نقش ریتم و صداي ضرب آهنگ ها در

حدود  1سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

یادگیري کودکان داراي اختالالت یادگیري
موقت.
نقش ریتم و صداي ضرب آهنگ ها در

حدود  1سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

یادگیري کودکان داراي اختالالت یادگیري
دائمی.
نقش ریتم و صداي ضرب آهنگ ها در

حدود  1سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

یادگیري کودکان طیف اوتیسم.
نقش رنگ و تنالیته رنگ ها در روند یادگیري

حدود  1سال شمسی

عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

کودکان داراي اختالالت یادگیري موقت.
نقش رنگ و تنالیته رنگ ها در روند یادگیري

حدود  1سال شمسی

کودکان داراي اختالالت یادگیري دائمی.
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عالقه شخصی با تامین اعتبار شخصی

 -9دست آورد هاي علمی _ پژوهشی  :فقط در حوزه روانشناسی

زمان انجام تحقیق:

تعداد بازي:

کار فرما:

عناوین تحقیق:

 12سال به همراه تیم پژوهشی  9نفره با

 25بازي از نوع

کلینیک

Board Game

منشور مهر

 18بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 9بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 7بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 5بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 2بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 20بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 12بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

 9بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت تربیتی

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

 14بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

 15بازی از نوع
Board Game

کلینیک
منشور
مهر

طراحی و تولید بازي هاي مربوط به حوزه استعدادیابی چند
شاخه اي براي طبقه بندي گروه هاي سنی مربوطه
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت ریاضی

تخصص

هاي مختلف(.همزمان با دیگر پژوهش ها)

به وسیله زباله هاي بازیافتی و در دسترس عموم( .درب بطري

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت امالیی

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید

هاي پت)
به وسیله زباله هاي بازیافتی و در دسترس عموم( .درب بطري

روایی بودن آزمون .

(همزمان با دیگر پژوهش ها)

هاي پت)
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت تجسم
فضایی به وسیله زباله هاي بازیافتی و در دسترس عموم.

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

(درب بطري و خود بطري هاي پت)
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت
شنیداري به وسیله زباله هاي بازیافتی و در دسترس عموم.

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

(بطري هاي پت و سیم مسی نرم)
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت
شنیداري به وسیله متریال هاي فلزي ،سنگی و شیشه اي و در

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

دسترس عموم.
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت
هماهنگی دو نیمکره مغز به وسیله متریال هاي ارزان قیمت

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

و در دسترس عموم.
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت نظم به
وسیله متریال هاي فلزي ،سنگی و شیشه اي و در دسترس

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

عموم.
طرحی و تولید بازي هاي مربوط به رفع اختالالت توجه و
تمرکز به وسیله متریال هاي فلزي ،سنگی ،پالستیکی و شیشه

حدود  1سال شمسی به دلیل تایید
روایی بودن آزمون ( .همزمان با دیگر پژوهش ها)

اي و در دسترس عموم.
به وسیله متریال هاي بازیافتی .در دسترس عموم.

اضطرابی به وسیله متریال هاي بازیافتی و در دسترس .

جمعا اینجانب به کمک برخی همکاران و پژوهشگران تعداد  143بازي تایید شده علمی و  117بازي در حال پژوهش را در راستاي بهبود
روند مداخالت طراحی و تولید نموده ایم .امید است تا پایان سال  1397بتوانیم تمامی  320مورد بازي مذکور را روانه بازار نماییم.
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 -10دست آورد هاي حوزه چاپ و نشر:
نام کتب و مقاالت

زمان انتشار

ارائه کنفرانس

منتشر شده
کتاب "تاریخ تمدن

نام نویسنده یا
نویسندگان

نداشته

1392

احمد اخوان عطار

تا هنر اسالمی"
مجموعه کتاب هاي

نداشته

در حال صفحه آرایی

احمد اخوان عطار

به سفارش سازمان مردمی و

دکتر سایناز مودت

تخصصی سالمت روان

درمانی"

ایران
نداشته

در حال ویراستاري و

احمد اخوان عطار

به سفارش سازمان مردمی و

طراحی و عکاسی

دکتر سایناز مودت

تخصصی سالمت روان

صفخات داخلی

فاطمه عادلی

ایران

در حال ویراستاري

احمد اخوان عطار

به سفارش سازمان مردمی و

دکتر سایناز مودت

تخصصی سالمت روان

 5جلدي "بازي
درمانی نوین"
مجموعه کتاب هاي

سازمان تبلیغات اسالمی
کشور

 91جلدي "قصه
مجموعه کتاب هاي

محل چاپ یا ارائه

نداشته

 3جلدي
"روانشناسی به زبان

ایران

ساده"
کتاب "کاربرد

دانشگاه آزاد

موسیقی و حرکت

اسالمی واحد تهران

دکتر سایناز مودت

بر ادراک فضا و

مرکزي

ویراستار:

آماده چاپ

زمان"

نویسنده:

به سفارش سازمان مردمی و
تخصصی سالمت روان
ایران

احمد اخوان عطار

کتاب "نقش

دانشگاه آزاد

خانواده در تربیت

اسالمی واحد تهران

فاطمه عادلی

نوجوانان"

مرکزي

ویراستار:

آماده چاپ

نویسنده:

به سفارش شخصی خانم
فاطمه عادلی

احمد اخوان عطار

هم زمان چند جلد کتاب رمان هم به نویسندگی اینجانب به چاپ رسیده است.
چندین جلد کتاب جدید در دست تالیف می باشد:
 .1استعدادیابی چیست و روشهاي آن
 .2ورزش درمانی براي کودکان با نیاز ویژه
 .3نقش ریتم و تعادل حرکتی در آموزش
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 -11عناوین افتخارات:

هنری  -ورزشی

کسب افتخارات
در:

رشته تحصیلی

عکاسی

نفر چهارم از 700

موضوع اجتماعی

شرکت کننده

-

سطح مقام

رتبه درجه یک

سال

1379

برگزار کننده

دانشگاه گیالن

زمان ثبت

خرداد ماه 79

کشوري
نقاشی

نفر دوم از 160

موضوع اجتماعی

شرکت کننده

رتبه درجه یک

1385

شهرداري همدان

آذر ماه 85

کشوري
عکاسی

نفر اول از 6000

موضوع آزاد

شرکت کننده

رتبه درجه یک

1389

آلمان

بهمن ماه 89

آسیایی
عکاسی

نفر پنجم از

موضوع اجتماعی

 1200شرکت

رتبه درجه دو

1394

شهرداري تهران

تیر ماه 94

کننده کشوري
خبرنگار برتر نمایشگاه

نفر اول

رتبه درجه اول

1385

یادگار امام

آبان ماه 1385

خودرو تیونینگ
غرفه دار برتر

گروه اول

رتبه درجه اول

1387

مددکار نمونه اورژانس

سطح یک

رتبه برتر

1397

اصفهان – نمایشگاه

مهر ماه 1387

میراث فرهنگی
اجتماعی-پیشگیري
مقاله برتر پیشگیري از

انجمن مددکاري

دي ماه 1397

بهزیستی کشور
نفر اول

رتبه برتر

1397

وزارت کشور

بهمن ماه 1397

آسیب هاي اجتماعی
وزارت کشور
مقاله برتر صلح جهانی

نفر سوم

رتبه برتر

"صلح درونی"

1396

دانشگاه عالمه
دانشکده علوم
سیاسی

در لیست باال فقط موارد داراي اهمیت براي اینجانب نوشته شده است.
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بهمن ماه 1396

تدریس و آموزش هاي کارگاهی احمد اخوان عطار در حوزه روانشناسی:
ردیف

شرح کارگاه

1

چگونگی شناخت و استفاده از زبان

میزان آموزش هر

تعداد نفرات

تعداد دفعات دوره

سازمان یا مجموعه

دوره به ساعت
 16ساعت

 70نفر

5

ایران – منابع انسانی

بدن در محیط اداری و شغلی
2

چگونگی شناخت و استفاده از زبان

 16ساعت

 60نفر

2

بدن در محیط اداری و شغلی
3

چگونگی شناخت و استفاده از زبان

4

 16ساعت

 85نفر

3

5

 8ساعت

 35نفر

4

6

 8ساعت

 25نفر

6

7

 12ساعت

 45نفر

2

8

کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

 12ساعت

 45نفر

2

استعدادیابی (ویژه مربیان)
کارگاه آموزش مقدماتی

شهرداری مرکزی
رشت

کودک
کارگاه آموزش مقدماتی

شهرداری مرکزی
همدان

ایرانی
کارگاه تربیت مربیان تخصصی

شهرداری مرکزی
رشت

ایرانی
کارگاه تربیت فرزندان در خانواده

شهرداری مرکزی
همدان

بدن در محیط اداری و شغلی
کارگاه تربیت فرزندان در خانواده

سازمان انتقال خون

کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

 12ساعت

 45نفر

2

استعدادیابی (ویژه مدیران)

کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

9

کارگاه بازی درمانی مقدماتی

 24ساعت

 10نفره

20

10

کارگاه بازی درمانی مقدماتی

 24ساعت

 20نفره

12

11

کارگاه بازی درمانی پیشرفته

 24ساعت

 10نفره

20

12

کارگاه بازی درمانی پیشرفته

 24ساعت

 20نفره

12

13

کارگاه هنر درمانی و تربیت بازی

 24ساعت

 20نفره

8

دانشجویان
روانشناسی
فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی
دانشجویان
روانشناسی
فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

14

فارغ التحصیالن

درمانگر (ویژه فارغ التحصیالن

کارشناسی ارشد

روانشناسی)

روانشناسی

کارگاه تربیت درمانگران و طراحان

 24ساعت

 20نفره

10

بازی های درمانی جدی

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

15

کارگاه مداخالت بازی درمانی و

 24ساعت

 15نفره

4

موسیقی درمانی

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

16

کارگاه تخصصی بازی درمانی

 4ساعته

اضطراب

 10نفره

35

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد

12

فارغ التحصیالن

17
کارگاه تخصصی بازی درمانی فوبیا و

 4ساعته

 10نفره

35

ترس های ریشه دار
18

کارگاه تخصصی بازی درمانی

کارشناسی ارشد
روانشناسی

 4ساعته

 10نفره

35

افسردگی

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

19

کارگاه تخصصی بازی درمانی انگیزه

 4ساعته

 10نفره

35

و راهکار های پرورش ذهن

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

20

کارگاه تخصصی بازی درمانی تربیت

 4ساعته

 10نفره

35

نوجوان سرکش

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

21

کارگاه تخصصی بازی درمانی جرات

 4ساعته

 10نفره

35

ورزی و تقویت اعتماد به نفس

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

22

کارگاه تخصصی تحلیل بازی برای

 12ساعته

 8نفره

48

بازی درمانگران

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

23

کارگاه تخصصی تحلیل بازی برای

 10ساعته

 8نفره

9

بازی درمانگران
24

25

26

کارگاه تقویت حافظه فضایی

دکترای تخصصی
 14ساعته

 8نفره

11

فارغ التحصیالن

درمانگران ،در راستای رویکرد

کارشناسی ارشد

درمانی C.B.T.

روانشناسی

کارگاه تقویت حافظه فضایی

 10ساعته

 8نفره

9

فارغ التحصیالن

درمانگران ،در راستای رویکرد

دکترای تخصصی

درمانی C.B.T.

روانشناسی

کارگاه  P.M.T.فرزند پروری ویژه

 16ساعته

 40نفره

10

والدین  2تا  12سال
27

فارغ التحصیالن

کارگاه  P.M.T.فرزند پروری ویژه

ثبت نام عمومی
والدین

 16ساعته

 25نفره

4

والدین  2تا  12سال

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

28

کارگاه تخصصی بازی درمانی

 16ساعته

 25نفره

9

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه
Autism
29

کارگاه تخصصی بازی درمانی

کارشناسی ارشد
روانشناسی
 16ساعته

 25نفره

9

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه
CP
30

کارگاه تخصصی بازی درمانی

فارغ التحصیالن

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

 16ساعته

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه
LD – SLD - MLD

 25نفره

9

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد
روانشناسی

13

کارگاه تخصصی بازی درمانی

 16ساعته

 25نفره

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه

فارغ التحصیالن
9

سندروم داون
کارگاه تخصصی بازی درمانی

کارشناسی ارشد
روانشناسی

 16ساعته

 25نفره

9

فارغ التحصیالن

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه

کارشناسی ارشد

 B.Lمرزی

روانشناسی

کارگاه تخصصی بازی درمانی

 16ساعته

 25نفره

9

فارغ التحصیالن

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه

کارشناسی ارشد

اختالالت رفتاری

روانشناسی

کارگاه تخصصی بازی درمانی

 16ساعته

 25نفره

9

فارغ التحصیالن

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه

کارشناسی ارشد

اختالالت خلقی

روانشناسی

کارگاه تخصصی بازی درمانی

 16ساعته

 25نفره

9

فارغ التحصیالن

(تشخیص-مداخله) گروه نیاز ویژه

کارشناسی ارشد

پرخاشگری و بزهکار

روانشناسی

و بسیاري کارگاه هاي دیگر در حوزه روانشناسی که الزم به ذکر نمی باشند.

 -12عـالئـــق:


o

هنر درمانی

با بهره گیری از دانش هنرهای تجسمی و نیز شناخت روشهای آموزشی گروه های مختلف سنی توانستیم روشهای جدید کتار بتا

فرد دارنده اختالل و همچنین آموزشهای الزم والدین را به ثمر برسانیم و در حتال حارتر نیتز ایتن رونتد بته متدت  5ستال استت کته در
کلینیکهای روانشناسی مرتبط با موسسه ما در حال اجرا می باشد.


موسیقی درمانی

 oبر اساس دانش موسیقی کالسیک و نیز شناخت آواها و گفتارهای موسیقایی ،بر آن شدم تا به همراه تیم روانشناسی و نیتز همکتاری
بسیار ارزشمند اساتید موسیقی کالسیک کودک روشهای جدیدی در تنظیم ریتم ،متتر و هتارمونی ذهتن فترد دارای اختتالل ایجتاد
نمائیم و از این رو پس از پایلوت طرح مذکور مدت  4سال است که در حال اجرای طرح و درمان اختالالت می باشیم.


تئاتر درمانی و حرکت درمانی

 oبا توجه به گستره فعالیتهای حرکتی و نمایشی ،همچنین بهره جستن از قدرت خالقیت گفتاری و نمایشی بیشتر مراجعین در ایتران،
توانستیم مرحله جدیدی از تئاتر درمانی و گفتار درمانی را با باال بردن توان ذخیره اطالعات در حافظه کوتاه مدت و بلنتد متدت ،نیتز
عالقه مند کردن مراجعین دارای اختالل به تمرکز بر روند پروژه را به عرصه ظهور برسانیم .از این رو روند درمان نیز دچار تحوالت
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ژرف و نیز تسهیل در بهبود فرد را برای ما به ارمغان داشته است .در حال حارر  3سال است که این روند در حال اجرا می باشد.


بازی درمانی

 oبا توجه به گستردگی این حیطه از فعالیتهای روانشناختی و نیز دارا بودن زیرساخت های گسترده در سطح جهان ،بر آن شدیم تتا بتا
همگن کردن و هنجار کردن فرهنگ ایرانی ،از بازی هایی که خرید آن برای سطح متوسط اقتصادی در جامعه مقدور می باشد ،رونتد
جدیدی در سرعت بخشیدن به مسیر درمان ایجاد نمائیم .از آین رو و به لطف خداوند منان ،مدت  2سال است که در این مستیر نیتز
به نتیجه رسیده ایم و در حال اجرای آن با روند درمانی کوتاه مدت می باشیم.
 oرمنا بنده توانسته ام در سالهای گذشته برای گروه های عادی و گروه هتای دارای اختتالل ،همچنتین بترای معلولیتهتای شتنوایی و
بینایی تعداد  57بازی را طراحی کنم.


هنر درمانی ترکیبی

 oگاهی موروعات چند شاخه ای و نیز برخی مراجعان با دامنه تحمل پائین ما را به ستمت درمانهتای ترکیبتی همچتون :موسییقی و
تئاتر درمانی – موسیقی و هنر درمانی – موسیقی و بازی درمانی – موسیقی و نقاشی درمانی – نقاشی و تئاتر درمیانی –
نقاشی و بازی درمانی – گل درمانی و نقاشی – گل درمانی و موسیقی – گل درمانی و ریتم بوسییله آب درمیانی و چنتد
روش ترکیبی دیگر سوق دادند.


ورزش درمانی ترکیبی

 oحتما موروعات چند شاخه ای مثل کاردرمانی جسمی-حرکتی و کاردرمانی شناختی را به خوبی می شناسید .از این رو بایتد بدانیتد
ورزش درمانی هیچ ربطی به تمرینات و نحوه عملکرد کاردرمانی ندارد و همچتون نتام ختود بتا توجته بته تقویتت عضتالت درشتت و
همسترینگ ها به دیگر درمانها کمک می کند تا رشد بهتری داشته باشند.
شایان ذکر است که ورزش درمانی به عملکردهای شناختی مغز کمزب باز ار
زیادی می کند و احمد اخوان عطار مبدع سبب نزوی و وارد کننزدد دانز
ورزش درمانی از کشورهای پ شرفته به ایران ع ی می باشد.

 - 13سوابق حرفهای:
 مسئولیتهای اداری و سازمانی :
صدا و سیما :



مسئول گروه کر و همخوانی واحد موسیقی مرکز همدان 5 ( .سال )

مطبوعات :



مدیر سازمان آگهی ها و امور بین الملل روزنامه اعتماد 2 ( .سال )
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مدیرت ستاد خبری اولین نمایشگاه تیونینگ و خودرو در مجموعه یادگار امام خمینی (ره)



نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همتدان در دومتین نمایشتگاه کشتورهای استالمی در استتان اصتفهان و
مسئول غرفه.



مدیر مسئول آگهی نامه اندیشه سبز  3 ( .سال )



مدیریت غرفه روزنامه اعتماد در نمایشگاه مطبوعات سال 1381

مشاوره و کارشناسی :



کارشناسی  9برنامه رادیویی با موروعات مختلف حیطه کودک و خانواده در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران به صورت زنده.



مشاوره و تشخیص مشکالت و اختالالت کودک و خانواده.



کاردرمانگر شناختی.



بازی درمانگر تشخیصی و مداخالتی( .کودکان ،نوجوانان و بزرگسال)



ورزش درمانگر و مداخله گر در حوزه درمانهای غیر دارویی.



گفتاردرمانی شناختی-عضالنی( .فک،صورت و دهان)

سوابق مدیریت :



بنیانگذاری و مدیریت کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سبز.



مدیریت اجرایی روزنامه آوای الوند.



مدیر امور بین الملل و رئیس سازمان آگهی های روزنامه بین المللی اعتماد.



مدیریت کانون اطالع رسانی استان همدان.



مدیریت روابط عمومی نمایشگاه بین المللی استان همدان.



سردبیر مجله کودک من.



مدیریت پروژه عمرانی هتل بین المللی باباطاهر همدان (فاز جدید  5ستاره)



مدیریت پروژه عمرانی هتل بین المللی باباطاهر تهران (فاز جدید  4ستاره)



مدیریت هماهنگی و فروش هتل بین المللی باباطاهر همدان.



مدیریت اجرای شهر بازی ارم (دومین شهر بازی کشور از نظر طراحی و تجهیزات)



مدیریت شرکت هنر نوین (ساختمانی-دکوراسیون)
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مدیریت شرکت بین المللی ( End Artتولید سازه های وسیع و سوله های صنعتی بدون تیر و ستون)



مدیریت تبلیغات مجتمع فرش ماشینی ایران (دوره  6ماهه)



مدیریت تبلیغات و فروش مجتمع فرش دستباف محسنی (دوره  4ماهه)



مدیریت تبلیغات و فروش سفره خانه سنتی دف ( 8ماهه)



مدیریت نمایشگاه های صنایع دستی ایران ( 2سال)



مدیریت و برکزار کننده نمایشگاه فروش بهاره سپاه شمال تهران( .فرمانیه)



مدیریت روابط عمومی موزه هنرهای اسالمی.



مدیریت روابط عمومی بنیاد بعثت.



مدیریت داخلی ،تبلیغات و فروش مجموعه رستورانهای نارنجستان.



مدیریت تبلیغات و نمایشگاه های شرکت سیمان هکمتان.



مدیر آژانس مسافرتی و توریستی ماد گشت هکمتان.

همایشها و سمینارها :



برگزار کننده اولین همایش "مسکن کوچک" از سوی وزارت مسکن و شهرسازی وقت.



برگزار کننده اولین همایش "جایگاه معماری بومی در ساختمانهای امروزی".



برگزار کننده همایش "سالمت با طب پورسینا".



برگزار کننده همایش "صنعت بتن و نقش آن در شهر سازی".



برگزاری جشن میالد "عید تا عید" در استانهای  :همدان – گیالن – کردستان – کرمانشاه –کیش.



برگزاری همایشهای"خودآموزی زبان" دکتر علی پیرهانی (دومین فرد زبان جهان) در  8استتان و نیتز در ستالن همایشتهای
صدا و سیما جهت پرسنل صدا و سیمای مرکز تهران.



و بسیاری همایشهای مختلف در سطح دانشگاه های کشور.



برگزاری همایش پزشکان متخصص سرطان کشور در شهر همدان.



برگزاری همایش استعدادیابی کودک و نوجوان (  12دوره در تهران ).



برگزاری همایش "شغل و جوانان" در راستای خود شناسی.
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برگزاری همایش "مادر و کودک با شیطنت باال" جهت آموزش روشهای درمان اختالالت.



برگزاری همایش "راهکارهای فروش در بازار ایران" ویژه فروشندگان خدمات.



برگزاري نمایشگاه تخصصی کودک در کانون پرورش فکري حجاب .تخصصی کودک و نوجوان.



برگزاري اولین همایش استعدادیابی آزاد براي کودکان ایرانی در شبکه نسیم با حضور  41000خانواده.



همایش هاي متعدد در شهرداري ها



همایش هاي آموزشی در فرهنگ سراهاي شهرداري

مصاحبه ها و برنامه های صدا و سیما:
 برنامه های زنده رادیو ایران در حوزه کودک و نوجوان  37 -برنامه.
 برنامه های ربط شده رادیو ایران  9برنامه.
 برنامه های زنده رادیو سالمت  4برنامه.
 کارشناس تلفنی برنامه های زنده رادیو ایران  5برنامه.
 شبکه دو – خانه و خانواده –  2برنامه.
 شبکه خبر – مصاحبه تخصصی –  29برنامه.
 برنامه های مستند – مصاحبه و تولید –  6برنامه.
 مطبوعات :بیش از  180مصاحبه چاپ شده.
 مشاور روانشناسی بیش از  12سریال و برنامه تلویزیونی.

سایر اطالعات:
information

Additional

اینجانب احمد اخوان عطار با توجه به گستره فعالیت خود به اطالع می رسانم که در سالهای زنتدگی ام همیشته چنتدین
فعالیت و عالقه شخصی را پیگیری کرده ام و در اکثر دوران زندگی شغل های مختلفی را به صورت همزمان اداره کرده ام.
ارادتمند شما
احمد اخوان عطار
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