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 به نام خدا

 های مربوط به توانمندسازی شناختیهای ارزیابی بازیمالک

 مقدمه -ماده یک

های  براافهای در خصاد  ددم ارربشیاای مرکز امید به زندگی اساافوردرد م مدسارااه رساد انراااال ماکر یننب بریی  بیانیه 4102در ساا  

آمدزش سااواخفیب بازی های میزی موفیاار کردند م سااداهدی را در خصااد  ییاات یرد  وااوات اه  ردز  ارااه کردندخ اما در یاساا  به اه  

   .مفشصص اه  ردز  ضم  قبد  برخی از اهرادات اقدام به ارااه یاس  دلمی نربت به برخی دهگر سدند 041بیانیه، بیش از 

فه در بی  مفشصااصاای  م بازار رمز ا زمال در اه  ردز  ازم اساات اه  مدضاادو مدرد تدجه قرار گیرد که تاداد زهادی با تدجه به بحث ساا گ گر 

تداال ترامت بی  آهد که چگدنه میهای میزی در دنیا مجدد دارد که مامدا در مداجهه با آنها اه  سدا  ییش میآمدزش سواخفی م بازی برفه

  اهد  م هک برنامه آمدزش سواخفی ارزسمود م مؤرر را مفدجه سد؟ هک برنامه آمدزش میزیب سواخفی سرگرم کوود  م ایبفه بی

 

 هامالک –ماده دو 

  اه  فی گ از مفشصصیبرای یاسا  به اه  سادا  مدساراه یزس ی آمره ا اکه اخیرا آکادمی ملی یزس ی نامید  می سددی  لی جلراتی م

   :سددی که در ذهگ به آنها یرداخفه می3های آمدزش سواخفی کرد  است اردز  اقدام به لراری یوج منک برای ارزهابی ارربشیی برفه

های ارزهابی سواخفی که ساخفار سواخفی میابهی را آها برافه تدیید ساد  قادر به انفلا  اررات آمدزسای راواگ ساد  به ملیا  .0

دنظر های را ظه مباساد؟ اارر آزماهیاگاهیب انفلا  نزدهک ب به لدر ملا  اگر در برافه تدیید سد  برخی از جوبهکوود، مینداز  گیری میا

 هابد؟یاست، آها اررات آمدزش به ت اییف ارزهابی را ظه انفلا  می

دط لا  دمر ب به لدر ملا  آها  رد یر از انجام تمرهوات مربآها اررات برفه تدیید سد  به ت اییف دنیای ماقای قابگ انفلا  است اانف .4

 های یزسک را به خالر بیامرد؟یبه را ظه قادر است نام م چهر  ا راد، ییرت خرهد، قرارها م تدویه

رد اما با گیآها اررات برافه تدیید سد  با اسفراد  از هک گرم  کوفر   اا   اگرمهی که همودال گرم  آزماهیی تحت درماال قرار می .3

 رمش درمانیب آمدزسی مفرامتی مدرد بررسی قرار گر فه است؟

 گیری نفاهج یسدد؟ اییهای آمدزش داد  سد  ررظ میتا چه زمانی مهارت .2

 های مرفلگ یژمهیی ت رار سد  است؟آها ارربشیی برفه تدیید سد  تدسط گرم  .5

 

 

 

 

 



 

2 
 

                                                                                                          

 
 

 

  وتری آموزش مغزبرای ارزیابی برنامه های کامپی Sharp brain چک لیست

ها، نلطه سرمو، بددجه م خخخ مابرفه استخ های مشفلری مانود اهداف، امیدهتهای کامپیدتری آمدزش میز به دامگارزهابی ساددمودی برنامه

ی هاسااادا  با هدف ارزهابی برنامه Sharp brain 01رتباه بوادی دمدمی از محصاااداتی کاه هماه را راضااای کود مجدد نداردخ با اه  مجدد،

 :کامپیدتری آمدزش میز را ارااه کرد  است

آها هم اراال دلمی بدهژ  ندرمساااه دیدسهراات م همووی  هیات میااامر دلمی در تی  مجدد دارد؟ مفشصااص ندرمساااه دیدسی در  -0

 .ارزهابی م  ه  ساخفار م کارکرد میز م سواخت انراال نلش مهمی دارد

هم اراال در مجنت مرتبط م مافبر به چاپ رسید  است؟ چه تاداد؟ اه  آهف  برای  آها ملایه دلمی در رابطه با محصد  تدسط تی  -4

 .بررسی ارربشیی برنامه مه  است

کود؟ آها مزاهای اساافراد  از اه  برنامه آها برنامه میااشص کرد  اساات که کدام بشش از میز م کدام مهارت سااواخفی را تلدهت می -3

ای دربر دهود، بوابراه  اددای اهو ه آها آنها نفیجهرا به ساا لی نامرهدم م ریرقابگ تدواایف ارااه میمیااشص اساات؟ برخی از برنامه ها مزاها 

هاهی مانود باربانی ها هادگیری کودخ تمرهوات میزی خدد اددای براایار مبهمی اساات، چرا که  ااییتخداهود داساات ها خیر، ریرمم   می

 .خ یذا نیاز به تدضیحات خا  در مدرد ندو مهارت سواخفی ها هیجانی مدرد هدف مجدد داردآهودزباال جدهد نیز تمرهوات میزی به سمار می

آها ارزهابی مرافللی جهت ارزهابی نفاهج راواگ از تمرهوات مجدد دارد؟ آها تلدهت م بهبدد دمل رد راوگ سد  از برنامه به زندگی  -2

 .هاهی مرفلگ از خدد تمرهوات مجدد دارد-هابیماقای انفلا  می هابدخ برای یاس  به اه  سدا  نیاز به ارز

آها برنامه دارای ساخفار م راهوما است که نیاال دهد چود سادت م چود رمز در هرفه باهد از آال اسفراد  سدد؟ تمرهوات میزی قر   -5

 .دییگ نیاز به برنامه زماال بودی استمودی از برنامه ها ازم است تمرهوات را ت رار کوود به همی  جادمهی نیرفودخ کاربرها به موظدر بهر 

های مشفلف میز مداجه با چایشدهود؟ توها رمش برای تمره  م تلدهت بششآهاا تمرهواات چیزهای جدهدی را به  رد آمدزش می -6

  .های جدهد است

هادگیری تمرهوات برای ام آساال  کود باد ازسادد ها کاربر اررا  میکیاد م بادث اهجاد انگیز  میآها برنامه کاربر را به چایش می -7

 .خداهد سد؟ تمرهوات میزی خدب نیازمود ا زاهش سطح دسداری م چایش هرفود

آها برنامه با اهداف سشصی  رد همشداال است؟ مقفی وحبت از سنمت میز است هر  ردی اهداف م نیازهای خا  خدد را داردخ  -8

 .فود م برخی به دنبا  تلدهت را ظه کدتا  مدتبرای ملا ، برخی ا راد به دنبا  مدهرهت اضطراب هر

اند اما برخی های تمره  میز نفاهج خدبی را در کدتا  مدت نیاال داد آها برنامه با سبک زندگی  رد همشداال است؟ برخی از برنامه -9

  .دهگر مم   است در لد  زماال مرید باسود

سادد؟ اسفر  زهاد، زاهش ندرمنی م س گ به خالر انجام آال دچار اسافر  می آها کاربر آماد  م میافا  برای انجام برنامه اسات ها -01

دهی  کودخ بوابراه ، اه  مه  است که مطمئ  باسی  که تمرهواتی را که انجام میدهد م ها رفی مهار میگیری ارتبالات دصبی را کاهش می

 بر سنمت ما تاریر موری نداسفه باسدخ


