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   به نام خدا

                                                                                           
  

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان                                                                                                             

  شوراي نظارت بر اسباب بازي                                                                                                           
 
 

  هاي اسباب بازي ضوابط و مقررات و گردش كار ثبت طرح
 

  
   پيش درآمد  

كلية طراحـان اسـباب بـازي اعـم از اشـخاص       ) آيين نامة اجرايي شوراي نظارت بر اسباب بازي١٤در اجراي ماده (

يـك   ،سـباب بـازي  ا طـرح  ويژگي هاي كلـي الزم است ضمن رعايت  متقاضي ثبت طرح باشند،حقيقي يا حقوقي كه 

ارائـه   ز) اين دستور العمل به واحد ثبت طرح و صـدور مجـو  ٢نمونه از طرح خود را به انضمام مدارك موضوع بند (

  .شودصادر و تحويل متقاضي مي  ،گواهينامه ثبت ،رأي كميسيونو صدور  در صورت پذيرش. كنند

  : ثبت طرح به شرح ذيل است لها و مدارك الزم و مراح طرح ويژگي هاي كلي

 طرح   ويژگي هاي كلي

  هاي داخلي و خارجي عدم تشابه و نمونه برداري از طرح -

 و ملي ينيدهاي  زشاخالقي و ارفرهنگي،  ،تربيتي نداشتن تضاد با اصول آموزشي،-

  فارسي  نشانگاناصطالحات و  ،حروف ،مياستفاده از اسا-

   للي طراحي اسباب بازي و سرگرمي رعايت استاندارد هاي بين الم -     

  
  
  
 ثبت طرح  تشکيل پرونده  برایمدارک  

 ) ١تقاضانامه (تكميل فرم شماره   - 

  ) ٢ل فرم شماره يشناسنامه طرح (تكم  -
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  ) ٣ميل فرم شماره مشخصات طراحان (تك  -

  نمونه ساخته شده (ماكت يا نمونه اصلي)  -

  سري ٢دستورالعمل بازي  -

  پرينت رنگي از نمونه كار(اجزاء اسباب بازي و تصوير كلي) -

  طرح خارجي (در موارد خاص) در مقايسه باتوضيح كامل تغييرات  -

  (الزامي است) cdمگابايت در يك  ١٠ر تصاوير تمامي مدارك فوق در + فيلم از نحوه بازي ارائه شده د -

   اصل فيش واريزي(مرحله اول تشكيل پرونده) -

  )  ٢اسناد و مدارك تكميلي (مندرج در فرم شماره   -

  مدارك شناسايي طراح   -

نـام   ه(در صورتي كه طرح ب و تصوير كارت ملي.اشخاص حقيقي:  يك برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه   -

   ارسال مدارك اشاره شده براي همه الزامي است) ،استچند نفر 

   .اشخاص حقوقي :  تصوير آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي  -

  مراحل اداری ثبت طرح  

) و ارائه رسيد دريافت كليه مدارك ٢و دريافت كلية مدارك بند (دفتر انديكاتور ثبت فرم تقاضا در  -       

ين مرحله واحد ثبت طرح موظف است با توجه به شرايط (ماهيت طرح و در ا ،اصلي و تكميلي طرح به متقاضي

  .كندحجم كارها) زمان الزم براي پاسخگويي به ذينفع را تعيين و در برگه رسيد مدارك درج 

   .زمان پاسخگويي حداكثر يك ماه خواهد بود      

 ،ومي طرح و كامل بودن مداركعمويژگي هاي  رعايت درصورت و به بررسي طرح پرداخته طرح ثبت كارشناس -

   .دستور كار كميسيون قرار مي گيرددر  بررسي نهايي برايپرونده 
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   .شودمتقاضي اعالم مي  به  يكتبنشدن  ثبت ،در صورت هر گونه مغايرت با مشخصات عمومي طرح  -

   .ي شودهاي الزم به منظور تكميل آن به متقاضي داده م راهنمايي ،باشد اصالح پذيرچنانچه طرح  -

   .كندو با توجه به ضوابط و مقررات اظهار نظر مي  كردهتقاضاهاي رسيده را بررسي  ،كميسيون ثبت طرح -

   .صادر و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد ،گواهي ثبت طرح ،در صورت تأييد طرح پيشنهادي -

   .تي مسترد نخواهد شدفدرياهيچ يك از مدارك  ،ح پيشنهاديردر صورت ثبت ط -

 ،ضوابط ثبت طرح به اثبات برسد ازيكي نكردن رعايت  ،چنانچه در هر مرحله حتي پس از صدور گواهي ثبت -

ال در جرايد عمومي كشور اعالم ابطال شده و موضوع ابط ،گواهي ثبت  ،به ذينفعضمن ابالغ رأي كميسيون 

  . شود مي

 براي كسب مجوز توليد بايد از اين رو؛ ن نيستبراي توليد آ مجوزبه منزله  ،ثبت طرح اسباب بازي و سرگرمي -

   .مطابق ضوابط و مقررات مربوط اقدام شود

پرونده مربوط به واحد ارزشيابي و  ،شده باشد تضييعحق افرادي  ،در صورتي كه در اثر ارائه اطالعات نادرست -

        يق مراجع قضايي موضوع تا از طر شودارجاع مي رسيدگي به شكايات دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي 

   .گيري شود پي

جـرايم   ،كـه در صـورت اثبـات   اسـت  تبعات حقـوقي  داراي اظهارات نادرست و خالف واقع در پرونده هاي ثبتي  -

   است:مربوط به آن به شرح زير 

   ريال به تشخيص و رأي كميسيون  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠جريمه نقدي تا ميزان  .١

  بازي و سرگرمي براي مدتي مشخص ب محروميت از ثبت هر گونه اسبا .٢

  ل گواهينامه ثبتي ابطا .٣

  از روي بسته بندي طرح ثبت هولوگرام حذف  .٤
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   .درج اطالعيه ابطال گواهي ثبت مطابق متن اعالمي دبيرخانه در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار .٥

  : تبصره

ان تخلف به تشخيص كميسيون ثبت طرح ن متناسب با ميزآيكي از آنها و تعيين ميزان يا و  ٢و  ١بند هر دو انتخاب 

  است.و صدور مجوز 

  هاي اسباب بازي و سرگرمي راهنماي ثبت طرح

  
  ،نوجوان رفتار كودك وتغيير رشد و   ،تعليم و تربيت ،ي در فرهنگ سازيبا توجه به نقش مهم اسباب بازي و سرگرم

ب شوراي نظارت بر اسباب بـازي ايـن امـر بـه     با تصوي ،ها بازي هدايت و نظارت بر طراحي اسباب ،به منظور حمايت

طراحـان و   از ايـن رو  ؛واحد ثبت طرح و صدور مجوز در دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي محول شـده اسـت  

ن واحد و ارائه طرح و مدارك مربوط به اسـباب بـازي يـا سـرگرمي     يمبتكران اسباب بازي مي توانند با مراجعه به ا

مراجعـان محتـرم الزم    اقدام به ثبت طرح خود كنند. ،جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي حفظ حقوق و براي ،خود

مدارك ارسال صحت و سرعت در كار خود با مطالعة دقيق و اجراي اين راهنما به تهيه و ارائه نمونه كار و براي است 

   .بپردازندپيوستي 
  

   مدارك شيوه تحويل

  حضوري

و ضمن تكميل تقاضانامه (فـرم   كردهه واحد ثبت طرح و صدور مجوز مراجعه طراح اسباب بازي ب        

دبيرخانـه  و مدارك ضـميمه آن را بـه   ساخته شده از طرح پيشنهادي  ه اينمون ،)٣) و (٢هاي شماره ( ) و فرم١شماره 

   .دارد را دريافت مي آن تحويل مي دهد و رسيد شورا

  

 پستي

. در كننـد د كليه مدارك تشكيل پرونده را از طريق پسـت ارسـال   نمي توانضمن هماهنگي با دبيرخانه متقاضيان 
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اصل فيش بانكي مربوط  بايد ،كنندخود را از طريق پست دريافت  گواهينامه ثبت ،صورتي كه تمايل داشته باشند

  .كنندبه خدمات پستي را نيز ضميمه مدارك خود 

 كميسيون به دبيرخانه ارسال شود. اصل فيش بانكي مرحله دوم (صدور گواهينامه) پس از رأي

    
  راهنمای تنظيم مدارک 

  )١فرم شماره تقاضا نامه (
       

  
(شخص حقيقي) و يا نمايندة آن (شخص حقـوقي) نـام و نـام خـانوادگي خـود و يـا نـام        در اين فرم متقاضي 

ر و دورنگا ،تلفن ،پستي نشانينويسد و در جدول ذيل تقاضانامه  مي را در فرم طرحمؤسسه (اشخاص حقوقي) و نام 

   .كندارتباطات بعدي درج مي كند و آن را مهر و امضا مي  برايپست الكترونيكي را 

  )  ٢فرم شماره طرح اسباب بازي و سرگرمي ( ويژگي هاي  

 
   نام اسباب بازی يا سرگرمی  

   .مي شود نامي كه براي اسباب بازي يا سرگرمي در نظر گرفته شده است درج  بخشدر اين        

 
  گروه اسباب بازی  

   ز :اها عبارتند  اين گروه  .آن گروه است با مرتبط  يا سرگرمي بازي د كه اسبابشو در اين قسمت نام گروهي درج مي 

  گروه حركتي مهارتي (ورزشي)    

پرورش و هماهنگي قواي  د و هدف آنشو ميهايي كه موجب فعاليت و تحرك كودك و نوجوان  اسباب بازي

  .مي استجس

  گروه آموزشي و كمك آموزشي  

ي بيشـتر او از علـوم   و به يادگير كردههايي كه كودك و نوجوان را با علوم و تكنولوژي خاصي آشنا  اسباب بازي    

   .هاي عملي است ها ارتقاء دانش و مهارت . هدف اين اسباب بازيكندكمك مي 
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  گروه فكري    

قدرت  ،منطق ،نظم  ،دقتمي شود مانند:  قواي فكري كودك و نوجوانهايي كه موجب پرورش  ي باز اسباب     

  .اويپرورش هوش و حس كنجك ،تحليل

    گروه فرهنگي هنري    

باور و  ،فرهنگي و هنري هستند و در مواردي كودك و نوجوان را با فرهنگ ،ها اين گروه از اسباب بازي  

  .كنند اعتقادي خاص آشنا مي

  گروه كمك درماني      

و از اين اسباب  هستنداني مجس نقصت كه داراي ـان و نوجواناني اســـكودك ويژهها  اين گروه اسباب بازي     

  .شود ها استفاده مي آن بهبود كمك به ها و اعضاء بدن و ها در باز پروري و افزايش توان و هماهنگي بين اندام بازي

  
  گروه رايانه اي و الكترونيكي       

ها با استفاده از سخت افزارهاي الكترونيكي و نرم افزارهـاي رايانـه اي تهيـه     ها و سرگرمي بازياين گروه اسباب     

  . ستاي از جمله آنها ي رايانهها شده اند كه مجموعه ربات ها و بازي

  خانواده اسباب بازی 

  . استرتبط به آن كه اسباب بازي يا سرگرمي م شودها درج مي  در اين قسمت نام خانواده اي از اسباب بازي    

  اين خانواده ها عبارتند از :       

  ها   عروسك 

ني طراحي شده و جنبة تزئي سرگرميحيواني و يا تخيلي كه به عنوان اسباب بازي يا  ،انسانيشكل هاي انواع        

   .نداشته باشد

  بشري   دست ساخته هايهايي از  مدل      
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    م لواز ،قطار ،هواپيما ،اتومبيل .باشندرد استفاده در زندگي طراحي شده وهايي كه براساس وسايل م اسباب بازي     

     .ستمنزل و ابزار كار از جملة آنها     

  
  مهره و صفحه         

   .پيش بيني شده است ،مشخص يبر اساس دستور العملحركت مهره ها بر روي صفحه بازي هايي كه  سرگرمي

  سازه ها    

و اشكال مختلف دو بعدي و يا سه  مي شوندن به يكديگر وصل آة اتصاالت و يا بدون مجموعه قطعاتي كه به وسيل

  بعدي را پديد مي آورند. 

  ) لجورچين (پاز

اين شكل مي تواند يك تصوير  .دست مي آيده يكديگر كه از كنار هم قرار دادن آنها شكل كلي به ـقطعات مرتبط ب

     .ارائه شودباشد و يا به صورت حجمي  ويژهيا محدوده اي 

  مارپيچ ها  

پيدا كردن راه  ،بوده و هدف آن.. از آنها ميسر .و ساچمه ،ميخ مانند:مسيرهاي پيچ در پيچ كه عبور قطعات كوچك 

   .نمونه سرگرمي به صورت حجمي نيز ارائه شده استاين  .خروج براي آن قطعه است

   ي باز هاي  كارت

ها  امتياز از طريق بازي كردن با آنكسب عملي مشخص طراحي شده وهايي كه به همراه دستور ال مجموعه كارت

  صورت مي پذيرد. 

  ها   كتاب سرگرمي  

   .كه جنبة كاردستي دارند كندمي هايي آشنا  هايي كه كودك و نوجوان را با سرگرمي مجموعة كتاب

  هاي رايانه اي بازي        
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  .هاي ويدئويي و رايانه اي ها و سرگرمي انواع بازي  

  روه سنی گ

محـدودة  به  از اين رو ؛شودطـراحـي مي اصي ـازي متناسب با نيازهاي گروه سني خبسرگرمي و اسباب  هر

  توجه و به آن اشاره شود. سني گروه مخاطب 

  هاي قبل از دبستان  سال :گروه الف

  دوم و سوم )  ،هاي اول هاي آغاز دبستان (كالس سال :گروه ب

  هاي چهارم و پنجم )  ان (كالسهاي پايان دبست سال :گروه ج

  دوره راهنمايي  : گروه د

  هاي دبيرستان  سال :هگروه 

  بزرگساالن  :گروه و

  
  جنسيت 

در مقابل جنس مورد بايد كه  هستندمخاطب سرگرمي يا اسباب بازي در برخي موارد فقط پسران و يا فقط دختران 

   .ود در مقابل هر دو عالمت بزنيددر صورتي كه هر دو مورد را شامل ش .نظر عالمت زده شود

  فضای بازی 

در برخي موارد سرگرمي يا اسباب بازي فقط براي استفاده در داخل ساختمان و در برخي موارد براي استفاده در خارج 

و خارج (خارج از ساختمان)  ،عنوان داخل (داخل ساختمان) از اين رو ؛ستا شده از ساختمان و محوطة باز طراحي 

هر دو مورد انتخاب  ،از آن در داخل و يا خارج از ساختمان امكان پذير است و در مواردي كه استفاده .شودخاب انت

   .شود

  بازی  شيوه

اين مورد انتخاب شود و در  ،امكان پذير استاو اگر استفاده از سرگرمي يا اسباب بازي بدون نظارت مربي يا اولياي 
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   .شودمورد دوم انتخاب  ،ستصورتي كه نظارت اوليا و مربي الزامي ا

  

  درصد ابتکاری بودن طرح 

به صورت درصد مشخص   ،شده استاگر در طراحي سرگرمي يا اسباب بازي پيشنهادي از نمونه اي الگو گرفته 

  داده شده است.طرح اصلي تغيير  در مقايسه باطرح ارائه شده را چه ميزان  ،شود

با نمونه ارائه شده مقايسه زيرا بايد  ؛اينترنتي الزامي است نشانيير و ارائه اصل نمونه برداشت شده و يا تصو*   

  و ميزان درصد تغيير براي كميسيون ثبت مشخص شود.

  

  اهداف اسباب بازی 

كان و داهدافي را كه از طراحي سرگرمي يا اسباب بازي خود براي كو ،صورت كوتاهبخش، متقاضيان بايد به در اين 

بر اساس اهداف در نظر گرفته شده تأثير مطلوبي در كودكان و  شانو طرح پيشنهادي  اند وجوانان در نظر داشتهن

   .كنندرا ذكر  مي گذاردنوجوانان 

  
  موارد تغيير در طرح اوليه 

 تغييرات در جنس حتي اگر اين  و در آن تغييراتي انجام شده است؛ خارجي است اگر طرح شما بر گرفته از نمونه اي  

  ذكر شود. بخشرفته است در اين مواد به كار 

  
  مدارک پيوستی 

توجه به توضيحات ذيل به همراه متقاضيان با؛ از اين رو كندبررسي طرح كمك مي به مدارك قيد شده در اين بخش  

  تحويل دهند. ،ردي را كه الزم استطرح پيشنهادي خود موا

  مدل اصلي يا ماكت 

مطـرح   وليـه مواد به كار رفته در نمونـة ا  جنسساخته شده باشند.  داراي نمونه اي بايدهاي پيشنهادي  كلية طرح
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 ماننـد: استفاده از مواد مختلـف   به اين سبب شود؛توجه  بايدبه اين موضوع  بوده و اين موضوع در مرحله توليدن

كه اگر سرگرمي و يا اسباب بازي طراحـي   بايد توجه كردالبته به اين نكته  ؛.. بالمانع است.رزين و ،مقوا ،چوب

در  .امكان اجراي كلية عملكردها را داشـته باشـد   ،اوليهمواد به كار رفته در نمونة  ،استشده داراي عملكردهايي 

الزم اسـت   ،سانتي متر بيشـتر باشـد    ٧٠*٣٠*٤٠از ابعاد  ،صورتي كه ابعاد و اندازه نمونه ساخته شده از طرح

  تر ساخته شود. كابعاد كوچماكتي با 

  

  دادن نمونه  برگشتشرايط   

اصـل   ،امكان توليد مجدد ماكت يا نمونه وجود نداشته باشد ،در صورتي كه به تشخيص كميسيون ثبت طرح

و متقاضـي   برگشت داده مي شـود ...) آن ،.نقشه فني ،پس از اخذ مدارك معادل (تصوير اوليه ماكت يا نمونه

واحـد ثبـت طـرح و     بايگـاني  بـراي يك نمونه از طرح توليد شده را  ت كمدس ،متعهد مي شود پس از توليد

   .كندصدور مجوز ارائه 

  عكس   

دبيرخانه الزم است تـا تصـاويري    مراجعه نكردن به بايگانينمونه سرگرمي و  ويژگي هايبه منظور دسترسي بهتر به 

  .باشدداشته وجود از اجزاء و شكل كلي سرگرمي در پرونده 

  فني  نقشه هاي   

.. از طـرح  .تصـاوير بـرش خـورده و    ،خطـوط محيطـي   ،پرسـپكتيو  ،سه نما مانند:در صورتي كه تصاويري متقاضيان 

  . دهندتحويل  ،دارندپيشنهادي در اختيار 

  فايل رايانه اي    

 ،تردر ايـن صـو   .مـي شـوند   نگهـداري  به صورت فايل رايانـه اي   ،اي فنيـنقشه ه و ياها  وارد عكسـدر برخي م

  .دهند ارائه CD به صورتها را  اين فايل دنتوانمي  ضيانمتقا
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  نوار ويدئويي

به همراه كند،  ميبررسي طرح كمك به كه  انداگر از عملكرد طرح پيشنهادي خود نوار ويدئويي تهيه كرده متقاضيان 

  طرح خود ارائه كنند.

  راهنماي استفاده        

از  در راهنماي استفاده همچنين ؛مدون شودسباب بازي اكودكان و نوجوانان از سرگرمي يا ده ااستف شيوه

  شود، بيان شود.توجه به آن  بايده ـك ازي و قوانيني راـمقررات ب ،رحـط

  تحقيقات و تأييديه ها        

و يا اگر پس از طراحي در  شودنتايج اين تحقيقات ضميمه ،ساس تحقيقاتي شكل گرفته استاگر سرگرمي بر ا

نيز در بر داشته شده است و يافته هايي را وي جمعي از كودكان و نوجوانان مطالعه يك گروه آزمايشي بر ر

نهادها و يا مراكـز   ،ها ي سازمانها تأييديه ؛ افزون بر ايندنكنارائه  را نتايج اين تحقيقات متقاضيان بايد ،است

   .كنندارائه  توانندمي  زرا نيصادر شده است  شانطرح پيشنهادي درباره  خاصي كه

  :يادآوري

اصـل طـرح    دربـاره تواند مي ندر صورتي كه بخشي از طرح ارائه شده از نمونه اي خارجي برداشت شده باشد طراح 

 شيوه ،. موضوع تركيب بنديكنندتا از ايده خارجي الهام گرفته و استفاده  رندو ديگران نيز حق دا داشته باشدادعايي 

بنابراين طراح بر اساس مفاد فرم  ؛فظ حقوق معنوي اثر مد نظر قرار گيردهاي طرح مي تواند در ح ارائه و ساير ويژگي

   .را از خود سلب خواهد كرد بارهن يتعهد هر گونه اعتراض در ا

 

 )٣فرم شماره طراحان و مبتكران اسباب بازي ( ويژگي هاي  

   

. از آنجا كه ممكن شودي درج م گرمي پيشنهاديطراحان اسباب بازي و يا سر دقيق طراح يا اين فرم مشخصات در
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هاي  طرح ويژگي هايدر بخش  از اين رو ؛نفر) ٣(حداكثر  ،نتيجه كار گروهي از طراحان باشد است يك اسباب بازي

   .كنندهاي قبلي خود و موقعيت آن را در جدول مربوطه قيد  طرح سابقة قبلي نيز هر يك از طراحان

  
 ) ۴فرم شماره رسيد مدارک ( 

 

در را  رسيد موقت شوراي نظارت دبيرخانه ،ضانامه و تحويل گرفتن مدارك از متقاضيپس از ثبت تقا  

نسخه به عنوان رسيد تحويل مدارك در يك  ،شماره دفتر انديكاتور در آنو پس از درج  كند تكميل ميدونسخه 

   .مي شودنگهداري پرونده  درن آاختيار متقاضي قرار مي گيرد و نسخة دوم 

  ي ثبت طرحاصل فيش واريز    
  

( جـدول  براسـاس   ثبـت  مرحلـه دوم  هزينـه كارشناسـي    ،پس از اعالم نتيجه بررسي پرونده و تاييـد پرداخـت آن    

  دريافت مي شود. اي خدماتي)ه تعرفه

  
   شرايط تخفيف در هزينه کارشناسی         

هيئت مديره محترم  مصوبةواسباب بازي  حوزه ها و خط مشي هاي حمايتي و هدايتي سياست ١٤براساس بند  

   .كنندثبت طرح استفاده كارشناسي % تخفيف هزينه ٥٠از ذيل فرهنگيان كشور مي توانند با ارائه مدارك  ،كانون

   دانش آموزان با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از واحد آموزشي-

 دانشجويان با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از امور دانشجويي-

 كاركنان ) با ارائه تصوير آخرين حكم كارگزيني  ،مربيان ،معلمان ،دانشگاه استادانفرهنگيان (-

 ات با ارائه گواهي اشتغال به كار. مطبوع ،انتشارات ،كارمندان مراكز آموزشي مانند:شاغلين مراكز فرهنگي -

  
  :يادآوري 

  

 ،برطـرف كـردن اشـكاالت   يـا  تر شدن طـرح و   كميسيون ثبت طرح پس از بررسي طرح پيشنهادي به منظور كامل -
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زيرا  ؛آن مختار خواهد بود كردنو طراح در برطرف كردن اشكاالت طرح و يا تكميل  ارائه مي كندراهنمايي الزم را 

مطابقت نداشتن در صورتي كه اشكاالت مطرح شده مربوط به  ،گفتني است .جنبه ارشادي دارد يادشدهراهنمايي هاي 

  الزامي خواهد بود.االت رفع اشك ،با ضوابط و مقررات باشد

قابل پيگيري  ،طرح كپي برداري ازدرباره  شكايت ارائهعتبر است و در صورت م طرح ثبت شده تنها از نظر حقوقي -

 .قضايي است

از ايـن رو  . طـرح نيسـت  براي ارزش گذاري كارشناسي طرح نخواهد بود و مبنايي تأييد به منزله  ،ثبت يك طرح -

 .طرح براي ثبت بسنده مي شوديك  يها ويژگيبه  . در واقعبراي ثبت نخواهد بود ريمعياقوت و ضعف طرح نيز 

 واردي كه زمينـه اصـلي طـرح حفـظ شـده     در م .هاي منحصر به فردي است هاي ثبتي داراي  ويژگي هر يك از طرح

ي هر طـرح يـك شـماره    برا، .. ارائه شود.ها و ماشين ،ميوه ها ،حيوانات مانند:هاي مختلف  سرگرمي در قالباما  است؛

ثبت در نظر گرفته مي شود. در صورتي كه تعدادي از عناوين در يك بسته بندي واحد ارائـه شـود اختصـاص يـك     

عنـاوين   ،بسـته بنـدي الزامـي اسـت    طـرح  ضمن آنكه ارائه در اين گونه موارد  .ست شماره ثبت براي مجموعه كافي

  .روي آن درج شودها نيز بايد  سرگرمي

هاي ثبتي الزامي است در مواردي كه اسباب بـازي يـا سـرگرمي     طرح براياز نام ايراني و عبارات فارسي استفاده  -

توزيـع كـاالي صـادراتي بـا عبـارت       واستفاده از عبارات غيرفارسي مطـابق زبـان مقصـد بالمـانع       ،ي استصادرات

اسـتفاده از تصـاوير    ،كپـي رايـت   نونقـا كانون به با توجه به پذيرش و تعهد  .غيرفارسي در داخل كشور ممنوع است

   .ممنوع است ،كارتوني و غير آن كه متعلق به طراح نباشد

اين تغييـرات   مي شود.ثبت  جديد طرح  ،% تغيير اعمال شود٣٠هاي داخلي و يا خارجي نزديك به  چنانچه در طرح -

تشخيص اين ميزان با ارائه نمونـه   .ل شودو بسته بندي نهايي اعما ،دستور العمل ،فرم و شكل ،تواند در مواد اوليه مي

  .جديد به عهده  كميسيون ثبت طرح استاصلي و نمونه 
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اي توليد توجه نشده و كميسيون بـه  يوه هشنوع مواد و  ،در هنگام ثبت يك طرح به نكات ايمني و استاندارد توليد -

مسائل ايمني و استاندارد در هنگام  ين رو به؛ از اهاي طرح توجه خواهد داشت فكر و انديشه ارائه شده و ويژگي ،ايده

  توجه خواهد شد.توليد اسباب بازي و سرگرمي 

آرم و عنوان كانون پرورش  به ويژهاستفاده از  هر گونه عبارت چاپي  ،ذكر شده استثبت طور كه در گواهي  همان -

در توليـد انبـوه    اسـت   ي شماره ثبـت استفاده از هولوگرام طرح ثبتي كه داراو  استفكري كودكان نوجوانان ممنوع 

   .استاسباب بازي الزامي 

نگهـداري در آرشـيو و تهيـه     بـراي ز طـرح توليـد شـده    ا نمونـه اي  بايـد توليد انبـوه شـود    ،شده طرح ثبت اگر  -

    .گيرداسباب بازي قرار  نظارت بر شوراي در اختيار دبيرخانه ويژههاي  هولوگرام

خود را به همراه اصل گواهينامـه   تغيير نام اسباب بازي درخواستبايد  ،را تغيير دهدنام سرگرمي خود  متقاضي اگر -

 است. )بر اساس (جدول تعرفه هاي خدماتيهزينه صدور گواهي جديد . به دبيرخانه تحويل دهد

ا به درخواست خود رمتقاضي مي تواند ؛ از اين رو استپذير  كانامنيز واگذاري طرح به اشخاص حقيقي و حقوقي  -

  بـر اسـاس (جـدول   هزينـه ايـن تغييـرات     .به دبيرخانـه تحويـل دهـد   مدارك شناسايي ذينفع همراه اصل گواهينامه و 

  است. هاي خدماتي) تعرفه

سطح بندي  ه وكردررسي را بپيشنهادي ي ها طرحدبيرخانه شورا درصدد تشكيل كميسيون ارزشيابي است تا بتواند  -

ـ ه عاجرتا در ممي تواند به طراح كمك كند  طرح و سطح بندي اين ارزشيابي .كند در  بـه ويـژه  هـا   سـاير دسـتگاه   هب

 . كندمتيازات آن استفاده ا مراحل واگذاري طرح و يا توليد انبوه آن از

اسـتاندارد و تحقيقـات   سـازمان  استاندارد محصـول توليـدي از   كسب  برايطرح الزم است توليد انبوه  در صورت -

 :استان تهران ايران اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتينشاني . اخذ شود صنعتي ايران مجوز الزم

 

  

  

  

اداره استاندارد  ،ميدان استاندارد ،ربيبهار غ ،سردار جنگلبلوار  ،پونك ،تهران
  ٤٤٤١٦٩٠١ تلفن:  ،و تحقيقات صنعتي تهران

 ١٥١٧ داخلي
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 ،شود صادر واهينامهگ تاكرده پرونده خود را پيگيري ، دارندروز فرصت  ٤٥ ،پس از صدور رأي كميسيونمتقاضيان 

 انجام خواهد شد. دوبارهپرونده ابطال شده و مراحل اداري آن  ،در غير اين صورت

  
  هاي ثبتي  رامهولوگ

بـا توجـه بـه راه     .هاي ثبت شده در مرحله توليد انبوه الزامـي اسـت   استفاده از هولوگرام ثبتي براي كليه اسباب بازي

در صورت ارسال شماره ثبتي روي هولوگرام به سـامانه    ٣٠٠٠٧٤٠١٠اندازي سامانه پيام كوتاه دبيرخانه به شماره 

اسباب بـازي بـه طـور خودكـار      هاي ويژگينام طراح و ديگر  ،ام اسباب بازيشامل ن ،شناسنامه اسباب بازي يادشده

 فـروش و  نظـر از وهيچ گونه اعتباري درج شماره ثبت روي بسته بندي مجاز نبوده  .دراختيار متقاضي قرار مي گيرد

ال شود اين پيام به به سامانه ارس ياد شدهشماره ثبت نداشتن هولوگرام اگر  در صورت ؛ از اين روتوزيع اعتبار ندارد

  : متقاضي ارسال خواهد شد 

 ».فروش و توزيع اعتبار ندارد نظرو از  تاين سرگرمي فاقد هولوگرام اس«

 ،هـاي مربوطـه   دبيرخانـه و دريافـت فـرم    تارنمايمراجعه به  با ،توليد انبوه اسباب بازي وخريد هولوگرام ثبتي  براي

شـرايط و چگـونگي   از   ٣٠٠٠٧٤٠١٠با ارسال كلمه هولوگرام به سامانه و  آورندهماهنگي الزم با دبيرخانه به عمل 

     آگاه شوند.خريد هولوگرام  برايمدارك الزم ارسال 

  ل پرونده شكايات تشكي شيوه

  

صاحب طرح يا وكيل قانوني او مي تواند بـا مراجعـه بـه     ،ي از طرح ثبت شده انجام پذيردردر صورتي كه كپي بردا

   كند.تشكيل پرونده شكايت به  اقدامدبيرخانه 

  

  مدارك الزم 
  درخواست طراح و طرح موضوع -١

 تصوير گواهينامه ثبت طرح -٢

و كليه اسناد و مداركي كه در روند بررسي بتواند موثر  ثبت شدهنمونه كپي برداري شده به همراه نمونه  -٣

  .باشد

 گه درخواست تلفن در بر ،نشاني ،شامل نام و نام خانوادگي ،ذكر مشخصات اوليه متشاكي -٤

 )جدول تعرفه هاي خدماتيمطابق ( .تشكيل پروندهدر زمان به دبيرخانه شورا فيش بانكي اصل ارائه  -٥
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   دريافت مجوز تبليغات تلويزيونی شيوه

  
با مجوز دبيرخانه شـوراي نظـارت بـر    بايد  بازي تبليغات اسباب  ،آيين نامه اجرايي شورا ١٧ماده  ١بر اساس تبصره 

  : امكان پذير است شيوه تيزر تبليغات تلويزيوني به دو دريـافت مجوزپخش ه ـجام گيرد كاسباب بازي ان

  وسرگرمي سباب بازيمكاتبه و ارسال نمونة ادبيرخانه با استعالم اداره كل بازرگاني صدا و سيما از  روش اول :      

  رميسرگ و اسباب بازي درخواست كتبي متقاضي از دبيرخانه و ارائه يك نمونه از روش دوم :     

  
  
  
  

  صدور مجوز  تيزرچگونگی 
  
  
صدور مجـوز در كمتـرين   ثبت طرح و دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي بر اساس ديدگاه كميسيون  الف) 

پاسخ  ،كه موضوع پرونده پيچيدگي خاصي داشته باشد و در مواردي كندمي  به صدور مجوز اقدام اقدامزمان ممكن 

   يادشده است.ميسيون كراي منوط به 

ارائـه بـه اداره    برايدورنگار به اداره كل بازرگاني صدا و سيما ارسال شده و نسخة اصلي  باب) نسخه اي از مجوز 

   .در اختيار متقاضي قرار مي گيرد يادشده

  

  هزينه صدور مجوز تيزر 

   .پرداخت شود )تعرفه هاي خدماتيل (جدو بر اساس  پس از تاييد دبيرخانه بايدوني يهزينه صدور مجوز تيزر تلويز
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  )١٣٩٧سال ( با احتساب ارزش افزوده دول تعرفه هاي خدماتي ج

  عنوان تعرفه خدماتي  رديف
هزينه با احتساب 

ارزش افزوده 

  (ريال)

 (داخلي)ثبت طرح  ١
  ٥٤٥,٠٠٠ (تشكيل پرونده)مرحله اول

  ٥٤٥,٠٠٠ (صدور گواهينامه)مرحله دوم

  ٥٤٥,٠٠٠  اهي ثبتصدور المثني گو  ٣

  ٨١٧,٥٠٠  تغيير نام يا واگذاري به غير  ٤

  ١,٠٩٠,٠٠٠  صدور مجوز تيزر تبليغاتي  ٥

  پرونده شكايات  ٦

  ٥٤٥,٠٠٠  تشكيل پرونده  مرحله اول

مرحله صلح 

نامه در 

  دبيرخانه

  ١,٠٩٠,٠٠٠  شاكي

  ٣,٢٧٠,٠٠٠  متشاكي

مرحله ارجاع 

  به قوه قضاييه
  ١,٠٩٠,٠٠٠  شاكي

  ٢٧٢,٥٠٠  نه خدمات پستيهزي  ٧

  ثبت طرح (خارجي)  ٨
  ١,٦٣٥,٠٠٠  مرحله اول(تشكيل پرونده)

  ١,٦٣٥,٠٠٠  مرحله دوم (دريافت گواهينامه)
  

  : يادآوري
  

بـه نـام كـانون     ،بانك ملي ايـران  ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦به حساب سيبا ( بايدكليه هزينه ها  .١

بيرخانـه پرداخـت   درت خـوان  دستگاه كـا  يا باپرورش و كودكان و نوجوانان) واريز و 

 شود.

و فـيش  به همراه مدارك پرونده دريافت نخست اصل فيش مرحله اول ( تشكيل پرونده)  .٢

   .شوداز صدور راي كميسيون دريافت مي  پسمربوط به مرحله دوم (صدور گواهينامه) 

  


