
 

 

ازی/ بخش علمیهای تخصصی / ششمین جشنــواره مـلی اسبابهای نشستجـدول برنامه  ـب

 Topic of Webinars / نار(وبی)  جلساتعنوان  روز تاریخ

 دی 29

18 Jan 

 دوشـــــــنبه

Monday 

 شناختی هایبازی رویکرد با شناختی علوم و بازیاسباب تخصصی نشست

Specialized session on toys and cognitive sciences with a cognitive games approach 

 عنوان سخنرانان

Lecturers 

 معرفی 

 نشست

 دکتر مرادی سبزوار

 رباتیک و ماشین هوش مدیرگروه

 کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده

 تهران دانشگاه

 دکتر تلخابی

 فرهنگیان دانشگاه علمی هیئت عضو

 شناختیعلوم پژوهشکده و

 سخنران مهمان
Savhannah Schulz 

Interacting Minds Centre, 
School of Culture and 

Society, Aarhus, Denmark 

Mihaela Taranu 
Interacting Minds Centre,  

School of Culture and 
Society, Aarhus, Denmark 

 بندیجمع
conclusion 

 دکتر مهدیه کرمی

, پژوهشکده علوم یعلوم شناخت یتخصص یدکترا

 یشناخت

 12-11:30 11:30-11:00 11:00-10:30 10:30-10:10 10:10-9:40 9:40-9:10 9:10-9:00 ساعت

 بهمن 1

20 Jan 

 چـــهارشــنبه

Wednesday 

 مختلف یهاگروه یبرا یبازو اسباب یباز یروانشناخت یکردهایرو ینشست تخصص

Specialized session on psychological approaches to play and toys 

 عنوان سخنرانان

Lecturers 

 معرفی 

 نشست

 دکتر کاظم ملکوتی

یس دانشگاه و رئپزشکی  متخصص روان 

 ناصرخسرو

 دکتر محمدکامران درخشان

و فوق تخصص  پزشکی متخصص روان

 سایکوماتیک

 سخنران مهمان
 دکتر فریده حمیدی

 متخصص روانشناسی

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

Bruno Faidutt 
Game designer 

 France 

 بندیجمع
conclusion 

 دکتر فریبرز درتاج

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،

 رئیس انجمن روانشناسی تربیتی 

 12-11:30 11:30-11:00 11:10-10:30 10:30-10:10 10:10-9:40 9:40-9:10 9:10-9:00 ساعت

 بهمن 4

23 Jan 

بـــــــه  شـن

Saturday 

  یو باز یبازاسباب اجتماعی -فرهنگیابعاد  ینشست تخصص

Specialized session on socio-cultural dimensions of toys and games 

 عنوان سخنرانان

Lecturers 

 معرفی 

 نشست

 چیدکتر ساناز فتوره

متخصص روانشناسی و رییس مرکز 

 مشاوره راز خوشبختی

 دکتر اسداهلل غالمعلی

دکترای پژوهش هنر و عضو هیات علمی 

 دانشگاه دامغان

 سخنران مهمان
 لردکتر اشرف سادات موسوی

 )س(استاد دانشگاه الزهرا

Alex Hochstrasser 
Moluk Toy Brand cofounder 

Switzerland 

 بندیجمع
conclusion 

 دکتر میترا معنوی راد

 دانشیار دانشگاه الزهرا )س(

 12-11:30 11:30-11:00 11:10-10:30 10:30-10:10 10:10-9:40 9:40-9:10 9:10-9:00 ساعت

 بهمن 6

25 Jan 

 دوشـــــــنبه

Monday 

 )صادرات( یبازدر صنعت اسباب یاو منطقه یجهان یو بازارساز نگیبرند ینشست تخصص

Specialized session on global and regional branding and marketing in the toy industry (exportation) 

 عنوان سخنرانان

Lecturers 

 معرفی 

 نشست

 احمدیبدرالدین مهندس

دانشگاه  یآموزش یپژوهشگر و مرب

 مدرستیترب

 مهرداد بیاتدکتر 

 استاد مدیریت صنعتی

  سیرانی حسن سخنران مهمان

و  لوسماتی برند موسس و مدیرعامل

 پیکم

Roberto Fraga 
Game Designer 

Fragames 
France 

 بندیجمع
conclusion 

 و همکاران عشریاثنی شیما دکتر

 هنرپژوهش دانشجوی دکتری 

 12-11:30 11:30-11:00 11:10-10:30 10:30-10:10 10:10-9:40 9:40-9:10 9:10-9:00 ساعت

 بهمن 8

27 Jan 

 چـــهارشــنبه

Wednesday 

 یبازدر اسباب یارشتهانیم یعلم یهاپژوهش یسنجضرورت ینشست تخصص

Specialized session on the necessity of interdisciplinary scientific research in toys 

 عنوان سخنرانان

Lecturers 

 معرفی 

 نشست

 دکتر مینو خانی

 فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس

 عضو هیات عامی دانشگاه آزاد اسالمی

 نژاداللهیدکتر طیبه عزت

دکترای انسان شناسی هنر و عضو هیات 

 علمی پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات

 سخنران مهمان
Austin Davis 

National Institute of Design,  
India 

Shekhar Bhattacharje 
National Institute of Design, 

India 

 بندیجمع
conclusion 

 مونا آقایان

 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

 12-11:30 11:30-11:00 11:10-10:30 10:30-10:10 10:10-9:40 9:40-9:10 9:10-9:00 ساعت

 بهمن 11

30 Jan 

 شـــــــــنبه

Saturday 

 19دیوکو یدر دوران پاندمو فروش مجازی فروش  ،یبازاقتصاد اسباب یتخصص نشست

Specialized session on Toy economy, digital marketing and sales in the (Covid-19) pandemic 

 عنوان سخنرانان

Lecturers 

 معرفی 

 نشست

 دکتر احمد پاکزاد

 استاد علوم ارتباطات

 و فروشمشاور برند، بازاریابی 

 دکتر عیسی کشاورز

مدیرگروه فرهنگ و هنر دانشگاه 

 کاربردیعلمیجامع

 دانشگر فناوری های فرهنگی

 دکتر محمدامین غروی سخنران مهمان

 ITدکترای فناوری ارتباطات 

دکترای مدیریت رسانه، کارشناس 

کارهای و فناوری اطالعات و کسب

 مجازی

 محسن رجبی

 کنندگانتولیدتولیدکننده و عضو انجمن 

 بندیجمع
conclusion 

Seiji Kanani 
Game designer 

Japan 

 12-11:30 11:30-11:00 11:10-10:30 10:30-10:10 10:10-9:40 9:40-9:10 9:10-9:00 ساعت


