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 با تشکر از حسن انتخاب شما دوست فرهیخته

 

 .اگر عاشق کار با کودک هستید اما نمی دانید از کجا باید شروع کنید 

 

  مطمئن نیستید آیا ،اگر بعد از فارغ التحصیلی در یکی از گرایشهای روانشناسی

 حیطه کودک برای شما مناسب است یا خیر

  

  کسب کردید به صورت عملیاتی  کهاگر متوجه شدید نمی توانید از اطالعات تئوری

 .استفاده کنید

 .اگر دانشجو هستید ونمی توانید هزینه زیادی را بپردازید 

 

 .اگر می خواهید در کنار جمعی دوستانه تجربه کسب کنید 

 

 .اگر می خواهید به جمع فعالین حوزه کودک بپیوندید 

 

  هستید در محیطهای متنوع  آموزشهای جدیداگر دنبال. 

 

 اگر می خواهید از دانسته های خود کسب درآمد کنید. 

 .اگرنیاز دارید کسی همراه شما باشد و به سواالت و ابهامات شما پاسخ دهد 

 و
 

 اگر میخواهید بعنوان یک فرد حرفه ای کار کنید

 این دوره مناسب شماست.
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 سواالت متداول

دوره رایگان است؟چرا این   

 

) ثبت شده و دارای مجوز تحت عنوان جشنواره بازی سانا  را جشنواره ای راز خوشبختی کلینیک

 می باشد: شامل برنامه های زیرکه برگزار می کند آموزش و پرورش( 

 

 اجرای بازیهای روانشناختی توسط کارشناسان بازی 

 نمایش عروسکی 

 اصناف مرتبط با کودک غرفه های فروش 

 حضور فعالین حوزه کودک 

 حضور روانشناسان برای راهنمایی افراد 

 اهدای جوایزمراسم تقدیر و 

 پذیرایی 
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توسط کارشناسان بازی هایی وجود دارد که در آن ها بازی هایی  غرفهدر این جشنواره ها 

 انجام می شود. 

 بازی هایی برای افزایش اعتماد به نفس_ پرورش خالقیت_ کاهش پرخاشگری و... . 

مند نیاز و هدف ما این است که این جشنواره را در سطح کشوری و بین المللی برگزار کنیم

توانمندی های خود را افزایش دهند  و در نهایت بعد از وانند افراد عالقه مندی هستیم که بت

کنند. دوره با ما همکاری  

بتوانند در این دوره شرکت افراد بیشتری ودی دوره را راحت تر کردیم تا به همین دلیل  ور

 کنند.

تشخیص و ارزیابی  "پیش نیاز دوره بابت که پرداخت می کنید مختصری تنها هزینه ای

در پایان دوره به شما داده می شود.کارآموزی  دوره مدرکجدا ازاست که   "بازی  

 

 مدت دوره چقدر است؟

.می باشدماه است. که شامل قسمت عملیاتی و تئوری  6مدت دوره از زمان شروع تا پایان دوره حدود   

.بگذرانید برای اخذ مدرک دوره کارآموزی ساعت عملی را باید 10ساعت تئوری و  20و حداقل   
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 دیدگاه ما 

شاید کارگاه های زیادی را گذرانده اید اما  اکثر شما.دیدگاه فلسفی ما برمبنای پرگماتیسم یا عملگرایی است

می نتوانستید از اطالعات خود استفاده مناسب کنید و آن ها را اجرا کنید. در دوره کارآموزی ما تالش 

 کنیم تا شما بتوانید :

 عالیق خود را کشف کنید. .1

 خالقیت خود را افزایش دهید. .2

 اطالعات مفید دریافت کنید. .3

 به صورت عملیاتی اجرا کنید. اطالعات دریافتی خود را .4

 در جهت رسالت خود حرکت کنید. .5

 آماده شروع به کارشوید. .6
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مشاهده کنید با والدین آن ها در  جشنواره ها شما می توانید تعداد زیادی از کودکان را این برنامه ها ودر

اگر بخواهید  و ده کنیدتعامل باشید و آموخته های خود را به صورت عینی مشاهده کنید و از آن ها استفا

 بعنوان مربی یا درمانگر کودک مشغول به کار شوید به صورت حرفه ای کار کنید.

 

 هزینه میلیونها باید مشابه های دوره در تجربه و دانش کسب برای وشما است ارزشمند بسیار دوره این

 هر در بیشتر نیاز صورت در. شود می برگزار رایگان صورت به سازمان رسالت دلیل به. کنید

 .کنید شرکت ما دیگر های دوره در میتوانید موضوع

 اتاق درمان جای آزمون و خطا نیست!

 

 وظایف شما چیست؟ 

 

 حضور مفید و همراه با مشارکت در کالسها و برنامه ها 

  فایل ورد در تا قبل از جلسه بعدیداده می شود  هرجلسه که  انجام تمریناتی. 

 

 بخشی ازارزیابی و مصاحبه پایان دوره منوط بر کیفیت تمرینات شما است.
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 منابع دوره چیست؟

ساناز فتوره چی تالیف کتاب بازی زبان کودک  

دکتر سیدعلی صمدی تالیفکتاب بازی درمانی   

دکتر منصورکتاب ژنتیک   
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 چه مدارکی ارائه می شود؟

برای دوره تشخیص و ارزیابی بازی کودکان ارائه گواهی   

(علمی ارائه گواهی کارآموزی در آخر دوره )در صورت قبولی مصاحبه  

 

ورود به این دورهشرایط   

 عالقه

 بیشترین نیاز شما برای ورود به این دوره عالقه شما است. 

 مدرک دانشگاهی

با  روانشناسی ارشد کارشناسیکارشناسی)بعنوان کارشناس بازی و مربی( و داشتن مدرک شما با 

و  ناسیدوستانی که دارای مدرک ارشد روانشوارد این دوره بشوید. برای می توانید گرایشهای مختلف 

 دارد که بتوانند بعد از دوره برای انجام مشاوره وجود هستند این امکان عضو سازمان نظام روانشناسی 

این  کلینیک رازخوشبختی همکاری داشته باشند و به والدینی که در در جشنواره ها مالقات می کنند با

به صورت حرفه ای به کودکشان کمک کنند. در صورت نیاز  امکان را بدهند که  

 پشتکار

 اگر اراده کنید و پایداری داشته باشید،بی شک موفق خواهید شد

هرکسی دوست دارد در زندگی خود موفق شود و به استانداردهای ذهنی خود هرروز 

برای بسیاری از ما  العاده استفوقتر شود و این امر نیازمند داشتن پشتکاری نزدیک

گیریم که شویم و انگیزه میآمده که گاهی با یک جمله یا یک فیلم یا کتاب متحول میپیش

 حرکت کنیم به سمت رسیدن به اهدافمان.

کنیم کنیم که به آن برسیم و درزمانی که شروع به کار میهدفی را انتخاب میترتیب  اینبه

کنیم کنیم،بسیار پرشور و باانرژی کار را شروع می کار را شروع میی بسیار باالباانگیزه

کنیم و کنیم و کار را رها میشویم و دیگر مثل قبل کار نمیاما بعد از گذشت مدتی سرد می

 میان فرق که است لحظات همین در دقیقا   .کنیمدیگر برای رسیدن به آن هدف تالش نمی
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 که داندمی و دهدمی ادامه را کار موفق انسان شودمی آشکار ناموفق انسان و موفق انسان

 .شودمی نتیجه کسب و شدن موفق سبب که است دادن ادامه و پشتکار این

 

 نظم

 داشتن نظم یکی از ویژگیهای افراد موفق است.

در این دوره از شما انتظار می رود چنانچه نتوانستید در جلسه یا برنامه ای شرکت کنید 

در غیر اینصورت همانطور که در تعهد نامه ثبت نام ذکر  غیبت خود را اطالع دهیدحتما 

جلسه از دوره حذف خواهید شد. 3شده در صورت غیبت غیر موجه و بدون اطالع بیش از   

 

 

 بهانه های متداول افراد برای آموزش ندیدن

 

!نهمه تو دانشگاه درس خوندم چی شدای  

سرم که خلوت شد کمیباشه   

 ..داشته باشه یدونم اثر یم دیبع

  !دارم یمهم تر یاالن کارها

 

 کسی که بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و کسی که نخواهد بهانه اش را

  

هدر  تیموفق ریقرار گرفتن در مس یرا برا یاقهیدق یبا شماست که حت میتصم

.دیوندیما بپی ها به جمع شرکت کنندگان خوشحال دوره زیو شما ن دینکن  
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به شما نمی دهیم چون  %100ما به شعور شما احترام می گذاریم و ضمانت 

جه برسید بلکه انسانهای اعتقاد داریم شما رباط نیستید که تنها با برنامه ما به نتی

گذراندن صاحب اختیاری هستید که می توانید حتی انتخاب کنید با وجود 

 آموزشهای الزم  با عدم رعایت ملزومات نتیجه نگیرید.

  

 به کمک یک مربی خوب زودتر به خط پایان می رسید

 


