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انسان ها برای آینده تصمیم گیری نمی کنند، انسان ها برای عاداتشان تصمیم گیری می کنند و این عادت ها 
هستند که آینده را می سازند.

خالصه گزارش استعدادیابی

هوش کودکی
هوش ریاضی

هوش موسیقیایی
خالقیت

خالقیت تصویری
رفتار اکتشافی
عملکرد حافظه

حافظه کوتاه مدت
تمرکز

موفقیت تحصیلی
روحیه کارآفرینی

توانایی انجام چند کار به صورت همزمان
تحریک پذیری مغز

درک عمومی
مهارت شناختی

استدالل کالمی عددی
توانایی خواندن کلمات

توانایی شنوایی
مهارت رانندگی

قابلیت تشخیص حاالت چهره
به یاد آوردن نخستین خاطرات

پیری مغز

کم متوسط زیاد
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Comprehensive genomic analyses associate UGT8 variants with musical ability 
in a Mongolian population / Park H et al. 2012

Reference:

M
usical Ability

صفات مرتبط

مهارت شناختی

توانایی شنوایی

طبـــق مطالعات انجام شـــده موســـیقی می تواند نواحـــی خاصی از مغـــز را تحریک کند. 
دانشمندان نواحی ژنی خاصی را در نزدیکی ژن UGT8 (این ژن در عملکرد سیستم عصبی 
نقش دارد) کشـــف کرده انـــد که ارتباط قابل توجهی با توانایی درک موســـیقی دارند. این 
توانایی به طور خاص در دهه ی اول زندگی قابل شناسایی است. تأثیر ژنتیک تا حدود ۵۰ 
درصد بوده و عوامل محیطی و آموزش های مهارتی نیز می تواند باعث ارتقای سطح درک 

و سلیقه ی موسیقیایی افراد شود. 

هوش موسیقیایی شما متوسط است.

هوش موسیقیایی شما 
باال است. ٪۱۰۰

هوش موسیقیایی شما 
متوسط است. ٪۱۰۰

هوش موسیقیایی شما 
کم است. ٪۱۰۰
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استعداد یابی

هوش موسیقیایی



Association of COMT and COMT-DRD2 interaction with creative potential
Shun Z et al. 2014

Reference:

Creativity

صفات مرتبط

مهارت شناختی

توانایی رهبری

هوش موسیقیایی

خالقیت تصویری

خالقیت به معنی استفاده از تخیل برای خلق چیزی جدید و متفاوت است. افراد خالق با 
تکیه بر توانایی متفاوت فکر کردن، موقعیت های مختلف را با شـــیوه ای منحصر به فرد 
ارزیابی کرده و راه حل های جدیدی ارایه می دهند. در سال ۲۰۱۲، یک پروژه ی علمی بر روی 
خالقیت انجام شـــد. از هر ۱۰ نفر حاضر، ۸ نفر معتقد بودند که خالقیت تاثیر زیادی در 
رشد اقتصادی دارد، دو سوم عقیده داشتند که خالقیت برای پیشرفت اجتماعی ضروری 
است و از هر ۴ نفر تنها یک نفر معتقد بود که از پتانسیل خالقانه خود نهایت استفاده 
را می کند. ساختارهای ژنی، در باال بودن خالقیت نقش دارند. افراد خالق از صفاتی مانند 
زیبایی شـــناختی، تفکر واگرا، اســـتقالل، پذیرش ایده های نو، کنجکاوی و ریســـک پذیری 

برخوردار هستند.

شما خالقیت متوسطی دارید.

شما خالقیت بیشتری دارید. ٪۱۰۰
شما خالقیت متوسطی دارید. ٪۱۰۰

شما خالقیت کمتری دارید. ٪۱۰۰
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استعداد یابی

خالقیت



Relating dopaminergic and cholinergic polymorphisms to spatial attention in infancy.
Markant J et al. 2014

Reference:

تمرکـــز به معنی توانایی انتخـــاب اطالعات مرتبط و نادیده گرفتـــن محرک های محیطی 
 (Focused Attention) نامربوط است. تمرکز به سه شیوه نمود پیدا می کند. تمرکز دقیق
 Sustained) کـــه بـــه توانایی توجه ویـــژه به یک محرک خاص اشـــاره دارد، تمرکز پایـــدار
Attention) کـــه به مدت زمـــان متمرکز ماندن بر یک موضوع خاص اشـــاره دارد و تمرکز 
انتخابی (Selective Attention) که به معنی عدم توجه به محرک های نامناســـب اســـت. 
عوامل ژنتیکی خاصی شناسایی شده اند که بر گستره ی توجه و تمرکز، تأثیرگذار هستند. 
اما بدیهی است که نقش آموزش های کاربردی و شرایط فردی و اجتماعی افراد بیشتر و 

عمیق تر است.

Attention

صفات مرتبط

مهارت شناختی

بیماری حرکت

قدرت تمرکز شما متوسط است.

قدرت تمرکز شما زیاد است. ٪۱۰۰
قدرت تمرکز شما متوسط است. ٪۱۰۰

قدرت تمرکز شما کم است. ٪۱۰۰

Talent 

استعداد یابی

تمرکز



Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association 
study of educational attainment in 1.1 million individuals / Lee JJ et al. 2018
Genome-wide association study identifies 74 loci associated with 
educational attainment / Okbay A et al. 2016

Reference:

کسب دانش یا موفقیت تحصیلی، به معنی باالترین مقطع تحصیلی است که شخص 
می تواند با موفقیت به پایان برساند. منظور از تکمیل موفقیت آمیز یک مقطع تحصیلی، 
دســـتیابی به اهداف آموزشـــی آن سطح، کســـب مهارت های الزم، قبولی در آزمون های 

مرتبط و به صورت خالصه گرفتن مدرک آن مقطع تحصیلی می باشد. 
عوامل بســـیاری مانند اثـــرات محیطی و تربیتی، شـــرایط اجتماعی و غیـــره در موفقیت 
تحصیلـــی نقش دارند، اما ژنتیک یـکــی از پایه ای ترین فاکتورهای پیش بینی کننده می

 باشد. بهره هوشی و مهارت های شناختی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار هستند که هر دو، 
ریشه ژنتیکی پررنگی دارند.

Educational Attainm
ent

هوش

صفات مرتبط

شما گرایش متوسطی به موفقیت تحصیلی دارید.

شما گرایش بیشتری به 
موفقیت تحصیلی دارید. ٪۱۰۰
شما گرایش متوسطی به 
موفقیت تحصیلی دارید. ٪۱۰۰
شما گرایش کمتری به 

موفقیت تحصیلی دارید. ٪۱۰۰

Talent 

استعداد یابی

موفقیت تحصیلی



A Discovery Genome-Wide Association Study of Entrepreneurship
Lydia Q et al. 2012

Reference:

این مفهوم بیانگر ویژگی های مختلف روانی، رفتاری و ارتباطی است که در مجموع فرد را 
به ســـمت خلق، توســـعه و مدیریت یک کسب و کار راهنمایی می کنند. افراد با روحیه ی 
ــی باال این تواناـیــی را دارند که اصطالحا نبض بازار را درک کرده و در تاســـیس و  کارآفریـن

مدیریت یک مجموعه ی اقتصادی موفق باشند.
این افراد معموال از اعتماد به نفس، توانایی برنامه ریزی، انگیزه ی پیشرفت، ریسک پذیری 
و پشتکار باالیی برخوردارند و این توانایی را دارند که حتی در شرایط سخت اهداف خود را 
پیـــش ببرنـــد. مجموعه ی این ویژگی هـــا عالوه بر تربیت و آموزش، به نوع ســـاختارهای 

ژنتیکی هم بستگی دارند.

Entrepreneurship potentialصفات مرتبط

توانایی رهبری

خالقیت

هوش

شما روحیه کارآفرینی متوسطی دارید.

شما روحیه کارآفرینی  
باالیی دارید. ٪۱۰۰

شما روحیه کارآفرینی 
متوسطی دارید. ٪۱۰۰

شما روحیه کارآفرینی 
پایینی دارید. ٪۱۰۰

Talent 

استعداد یابی

روحیه کارآفرینی



The flexible mind is associated with the catechol-O-methyltransferase (COMT) 
Val158Met polymorphism: evidence for a role of dopamine in the control of 
task-switching / Colzato LS et al. 2010

Reference:

به نظر می رســـد در دنیای مدرن که همه چیز با ســـرعت بیشتری پیش می رود، توانایی 
انجام همزمان کارها یک مزیت محسوب می شود. اما این فرآیند انرژی بسیار زیادی را از 
مغز می گیرد. شاید چنین به نظر برسد که وظایفمان را با موفقیت و سرعت بیشتری به 
پایان می رســـانیم، اما علم اعصاب معتقد اســـت که در واقع در حال جابجایی و تعویض 
سریع وظایف هستیم. این تغییرات برای مغز بسیار دشوار بوده و بسته به فرد، بهره وری 

را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 
ژنتیک افراد، بر روی انرژی مورد نیاز تمرکز مجدد و سریع مغز برای شروع یک کار جدید، 
در هنگام تغییر وظایف، تاثیر می گذارد و تعیین می کند که انجام همزمان چند کار را با 

کیفیت بیشتر یا با کیفیت کمتر به پیش ببرید.

M
ultitasking

صفات مرتبط

هوش

عملکرد حافظه

شما در حد متوسطی توانایی انجام همزمان 
چند کار را دارید.

شما توانایی انجام همزمان 
چند کار را دارید.  ٪۱۰۰

شما در حد متوسطی توانایی 
انجام همزمان چند کار را دارید. ٪۱۰۰

شما توانایی انجام همزمان 
چند کار را ندارید. ٪۱۰۰

Talent 

استعداد یابی

توانایی انجام چند کار 
به صورت همزمان



Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing 
general cognitive function / Gail D et al. 2018

Reference:

مهارت شناختی شامل مجموعه ای از توانمندی های مغزی از جمله استدالل، یادآوری، حل 
مســـئله، برنامه ریزی و یادگیری از تجربیات اســـت که بطور مستقیم بر موفقیت فرد در 
ارتباطات اجتماعی، پیشـــرفت تحصیلی و ارتقای شغلی تاثیر می گذارد. عالوه بر تفاوت
 های ژنتیکی بین افراد که بر بروز این مهارت تاثیرگذار هستند، آموزش های حرفه ای می

 تواند مهارت های شـــناختی را تا حد قابل توجهی تقویت کند. بررســـی  و ســـنجش این 
توانایی هـــا، می تواند در تقویـــت این عملکردها، انتظار واقع بینانـــه از خود و برنامه ریزی 
مناســـب در مسیر رسیدن به اهداف فردی، موثر باشد. مطالعات بسیاری اثبات کرده اند 

که بین ۲۰ تا ۷۰ درصد مهارت های شناختی از والدین به فرزندان به ارث می رسند.

Cognitive Ability

صفات مرتبط

توانایی خواندن کلمات

عملکرد حافظه

هوش

شما گرایش متوسطی به داشتن مهارت شناختی 
قوی دارید.

شما گرایش بیشتری به داشتن 
مهارت شناختی قوی دارید. ٪۱۰۰

شما گرایش متوسطی به داشتن 
مهارت شناختی قوی دارید. ٪۱۰۰

شما گرایش کمتری به داشتن 
مهارت شناختی قوی دارید. ٪۱۰۰

Talent 

استعداد یابی 

مهارت  شناختی 



مرکز ژنتیک حنیفا
نشانی: تهران، بزرگراه مدرس به سمت شمال
خیابان الهــیه شمالی، خیابان گلـنار، پـالک ۵۲
ساختمان گالريا رزيدنس، طبقه ۱ ، واحد غربی

(۰۲۱) ۹ ۱۰۰۶۰۰۰
(۰۹۹۸) ۱ ۱ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰
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