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درباره آموالى

شروع آموالى

از اوايل سال ٩٣  در انجمن علمى علوم كامپيوتر دانشگاه گيالن؛
اقدام به تشكيل تيم برنامه نويسى از بهترين دانشجويان دانشگاه گيالن كرده ايم و تيم فعلى؛

حاصل اين تالش بوده است.

تيم ما اميدوار است با خالقيت، بتواند قدم بزرگى در راستاى پيشرفت هرچه بيشتر صنعت برنامه نويسى
و بازيسازى در ايران بردارد.

 
ما معتقديم كارهايى كه امروز انجام مى دهيم، همان هايى هستند كه در آينده با آنها به ياد آورده مى شويم.

بنابراين در هيچ يك از بخش هاى شركتمان، به چيزى جز "عالى" قانع نخواهيم بود.
معتقديم همواره نياز به يادگيرى -و نه كپى بردارى- داريم.

معتقديم در هر سطحى صداقت اعتراف به اشتباه و شجاعت تغيير را داريم؛

و  ايمان داريم همواره بايد در مسير خود ثابت قدم باشيم.

زمينه هاى كارى

• بازى هاى آموزشى/درمانى 

آموالى معتقد است نياز كودكاِن امروز، چيزى فراتر از كسب نمره باال در درس هاى مدرسه آنهاست .
مديريت اقتصادى، كسب تجربه كارآفرينى؛ كسب مهارت تجزيه و تحليل و تفكر الگوريتميك،

شمارى از اين نيازها هستند. در همين راستا آموالى از يك طرف تالش مى كند تا با استفاده از
بازى هاى رايانه اى، عملكرِد ذهنى و مهارتى كودكان را افزايش داده، و از طرف ديگر با استفاده

از بازى هاى رايانه اى به درمان برخى بيمارى هاى ذهنى همچون بيش فعالى و اوتيسم،
با استفاده از ابزارهاى مختلفى همچون دستگاه نوروفيدبك و پردازش سيگنال هاى مغزى، مى پردازد.

• سيستم هاى تصميم يار پزشكى

آموالى با بهره گيرى از دانش روز علوم كامپيوترى، و با استفاده از روش هاى يادگيرى ماشين و يادگيرى عميق،
تالش مى كند تا تشخيص بيمارى هايى كه موجب تخريب يا تغيير بافت مغز مى شوند را براى پزشكان ساده تر كند؛

ما تالش مى كنيم تا با تحليل تصاوير مغزى، بيمارى  هاى مربوط به مغز را، پيش از اينكه نمود خيلى روشنى
در رفتار و عملكرد فرد پيدا شود. تشخيص داده و با اين تشخيص به موقع، از وقوع آنها جلوگيرى

يا براى درمان آنها اقدام كنيم.



عالئم اختالالت يادگيرى

ما براى چه كسانى بازى مى سازيم؟

اختالالت يادگيرى شايع ترين اختالل در بين كودكان است كه زندگى عادى آنها را مختل مى كند. اين كودكان
در مقايسه با ساير هم سن و ساالن خود هيچ گونه تفاوتى از نظر ميزان هوش و توانايى ندارند با اين حال
به دليل وجود اختالالتى كه از اين بيمارى ناشى مى شود،  قادر به تحصيل و يادگيرى مباحث مختلف مشابه

ساير دانش آموزان نيستند. ما در آموالى تالش مى كنيم تا اين كودكان،  بتوانند همچون ساير هم كالسى هاى خود،
به تحصيل بپردازند .

پسران دختران

٢٧.٧ %

بسيارى از كودكان داراى اين اختالل، 
يا شناسايى نمى شوند،  يا در زمان خيلى

نامناسبى شناسايى مى شوند

فرايند بهبود عملكرد ذهنى كودكان
طوالنى مدت و خسته كننده است.

بسيارى از كودكان از ادامه فرايند
درمان امتناع مى ورزند

هزينه ماهيانه حداقل ٢.٥ ميليون
تومانى براى والدين بسيار سنگين

است.

٢٤.٦ %

آمار مبتاليان به اختالالت يادگيرى در ايران

تشخيص درمان

مشكل در به خاطر سپارى همه چيزفقدان شور و اشتياق براى خواندن و نوشتن

انجام كارها به   كندى

مشكل در متمركز ماندن به روى چيزى

نفهميدن مسائل انتزاعى

عدم توجه به جزييات و يا توجه بيش ازحد به جزييات

اخالل گرىمهارت هاى اجتماعى ضعيف



نمونه كار هاى ما

بازى مخصوص كودكان دارى نقص توجه و تمركز

اين بازى با همكارى گروه مجموعه كلينيك هاى منشور مهر،  سركار خانم دكتر سايناز مودت و جناب دكتر احمد اخوان
پياده سازى شده است. اين بازى در ابتداى امر به صورت چاپ شده در اختيار درمانگرها قرار مى گرفت تا براى

بررسى هاى تخصصى كودكان تحت درمان مورد استفاده قرار گيرد پس از مدتى مجموعه كلينيك هاى منشور مهر
تصميم بر ساخت بازى در بستر اندرويد گرفت. آموالى اين بازى را با قابليت هاى فراوان براى اين پزشكان آماده كرد.

قابليت هايى نظير كنترل روى تعداد كارت ها، تعداد رنگ ها و همينطور ثبت گزارشات بازى براى بررسى هاى بعدى
در اين بازى كه به صورت دونفره انجام مى گيرد،  هريك از بازيكنان يك سرى كارت را به خود اختصاص داده اند كه

اعداد يك تا پنج با رنگ هاى مختلف در آنها موجود است،  يكى از اين كارت ها هم در مركز صفحه قرار دارد.بازيكنان 
بايد سعى كنند كارت هاى خود را سريع تر از رقيب به اتمام برسانند و مرحله را برنده شوند بدين صورت كه كارتى

مى تواند روى مركز صفحه قرار گيرد كه حداقل يكى از شماره هاى آن با شماره كارت مركز صفحه همرنگ باشد.
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نمونه كار هاى ما

مجموعه بازى  هاى دروس ابتدايى

اين بازى با همكارى مدير و معلمان مدرسه ژرف انديش تهران ساخته شده كه حاصل تبديل
دروس كتاب علوم سوم و چهارم ابتدايى و همينطور رياضى پايه سوم به بازى هاى تحت اندرويد مى باشد،

ايده پردازى و پياده سازى بازى ها توسط شركت آموالى صورت گرفته است. مدارس عاطفى ژرف انديشان تهران
همواره در تالش براى پياده سازى جديدترين و بهترين متد ها براى ارتقاع سطح آموزشى دانش آموزان خود مى باشد

و شركت آموالى تا به امروز همكارى هاى مداوم  و موثرى را با اين مدرسه به انجام رسانده  است.

ژرف انديــش



نمونه كار هاى ما

بازى تمــيز شنيدارى

اين بازى با همكارى مجموعه آتيه درخشان ذهن،  بزرگترين مجموعه بهبود اختالالت يادگيرى و نقص توجه در كودكان
ساخته شده است،  در اين بازى هدف تقويت قدرت تميز شنيدارى كودكان مى باشد،  لغات حساس توسط متخصصين
مركز يادگيرى و تحصيل كلينيك آتيه درخشان ذهن شناسايى شده و سپس اين لغات به صورت صوتى براى كودكان

پخش مى شود.
در نهايت نتيجه هر بازى به پزشك ارسال شده و تحليل مى شود.

كلينيك آتيه درخشان ذهن



 شركت ما از شركت هاى دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناورى گيالن
  است كه چنديست به جهت گسترده كردن فعاليت هاى خود، فعاليت را

در استان تهران آغاز كرده است.
ما معتقديم خواهيم توانست به كمك بازى هاى رايانه اى آموزشى،

توانمندى ذهنى كودكان را افزايش داده و اختالالت و عملكرد ذهنى
آنها را بهبود ببخشيم.

 در اين راستا با مجموعه اى از متخصصين شروع به همكارى كرده ايم كه
اثربخشى بازى هاى ساخته شده را به صورت واقعى بررسى كرده و در

طراحى اين بازى ها به شركت ما كمك كنند.
ما معتقديم تمامى روانشناسان كشور و افراد متخصص در زمينه كودكان

 تجربه هاى ارزشمندى دارند كه مى تواند تبديل به بازى يا نرم افزارى
شود كه به بهبود عملكرد اين كودكان كمك كند.

با ما تماس بگيريد

برخى از مجموعه هاى همكار

كلينيك روانشناسى آتيه درخشان ذهن


