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   به نام خدا

                                                                                           
  

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان                                                                                                             

  شوراي نظارت بر اسباب بازي                                                                                                           

  

  سرگرمي ،صدور مجوز توليد اسباب بازي گردش كار 
 
 

   
   پيش درآمد  

اسـباب بـازي اعـم از اشـخاص       گاندتوليد كننكليه شوراي نظارت بر اسباب بازي مصوبه بيستمين جلسه در اجراي 

از دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي مجوز توليد اخـذ  خود  يتوليدبايد براي هر يك از اقالم حقيقي يا حقوقي 

) ٢به انضمام مدارك موضوع بنـد ( اسباب بازي مورد نظر را يك نمونه از  ،دريافت مجوز برايبايد كنند؛ از اين رو 

آن  ويـژه هولـوگرام   ،صدور مجوز توليد  اسباب بازيدر صورت  .كنندارائه  زواحد صدور مجو اين دستور العمل به

   گيرد. توليد در اختيار توليدكننده قرار مي بر اساس شمارگاناسباب بازي نيز 

  : به شرح ذيل استاسباب بازي صدور مجوز توليد  لو مدارك الزم و مراحويژگي هاي كلي 

 توليدي ازياسباب بهای کلی  ويژگي 

مصوبه  ،ب بازي اباس واردات و صادرات )  ،ثبت طرح و صدور مجوز (ساخترعايت كليه ضوابط و مقررات 

  ٣٠/٥/٨٠ مورخ يازدهمين جلسه شوراي نظارت

  

  اسباب بازي صدور مجوز توليدتشكيل پرونده  برايمدارك   

 ) ١تقاضانامه (تكميل فرم شماره  .١

  ) ٢رم شماره ل في(تكم اسباب بازي شناسنامه  .٢



 ٢ 

 

 ساخته شده  نمونه اسباب بازي  .٣

  cdمگابايت از سرگرمي ارائه شده روي  ١٠پرينت تصاوير سرگرمي + تصاوير تمامي فرمها + فيلم  .٤

  فرم تقاضاي هولوگرام    .٥

   ه توليد كنندمدارك شناسايي  .٦

   .وير كارت مليتص ،(در صورت درج تغييرات)اشخاص حقيقي:  يك برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه  

  تأسيس شركت در روزنامه رسمي و آخرين تغييراتاشخاص حقوقي:  تصوير آگهي 

  

  صدور مجوز توليدمراحل اداري   
    
دارك به م) و ارائه رسيد دريافت ٢و دريافت كلية مدارك بند (سيستم اتوماسيون اداري ثبت فرم تقاضا در -

و و حجم كارها)  اسباب بازيبا توجه به شرايط (ماهيت  موظف استصدور مجوز در اين مرحله واحد  ،متقاضي

ه را تعيين مراجعه كنندزمان الزم براي پاسخگويي به  ،و روزهاي كاري در نظر گرفتن روزهاي  تعطيل ،تقويم زماني

  درج كند. و در برگه رسيد مدارك

و كامـل بـودن    كلـي  ي هـاي دارا بـودن ويژگـ   و در صورتمي پردازد مقدماتي اسباب بازي بررسي  به كارشناس-

  گيرد.  مي قرار كميسيون كار دستور در بررسي  نهايي براي، پرونده مدارك

  متقاضي اعالم مي شود. بهداليل صادر نشدن مجوز ويژگي هاي كلي،در صورت هر گونه مغايرت با - 

   .كنداظهار نظر مي وط مربو با توجه به ضوابط و مقررات  كردهتقاضاهاي رسيده را بررسي  ،صدور مجوزكميسيون 

   .قرار مي گيرد  صادر و در اختيار متقاضي ،مجوز توليد ،اسباب بازي ارائه شدهدر صورت تأييد -

   .تي مسترد نخواهد شدفدرياهيچ يك از مدارك  ،صدور مجوز توليددر صورت -

   به آن به شرح زير است: بوطمرئم داراي تبعات حقوقي است كه در صورت اثبات ، جرا ،اظهارات نادرست و خالف واقع



 ٣ 

 

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

  .باب بازي و سرگرمي براي مدت زمان معيناز صدور مجوز توليد هر گونه اسمحروم شدن .٢

  ابطال مجوز توليد .٣

  حذف هولوگرام توليد از روي بسته بندي.٤

  مطابق متن اعالمي دبيرخانه در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار، ددرج اطالعيه ابطال مجوز تولي.٥

و يا يكي از آنها و تعيين ميزان آن متناسب با ميزان تخلف به تشـخيص كميسـيون    ٢و  ١تبصره : انتخاب هر دو بند  

   انجام مي شود. ثبت طرح و صدور مجوز 

  

  راهنماي اخذ مجوز توليد اسباب بازي و سرگرمي
  

ـ كـه اسـباب    اسباب بـازي  گانتوليد كنندكليه به بيستمين جلسه  شوراي نظارت بر اسباب بازي بر اساس مصو ازي ب

، درصد  باشد ٣٠و اعمال نوآوري آن ها در طرح كمتر از يا ميزان اثرگذاري  باشد كپي برداري صرف ها توليدي آن

به كليـه   ابالغ اين مصوبهبا بديهي است  .كنندالزم است از دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي مجوز توليد اخذ 

 قوانين نظـارتي نوع بوده و بر اساس مم ،ي كه مجوز توليد ندارندهاي توزيع و فروش كليه اسباب بازي ربط مراجع ذي

   .رفتار خواهد شدبا صاحبان آن ها 

  مراجعه  شيوه

و يا مراجعه مستقيم دبيرخانه  تارنمايهاي مربوط از  ضمن دريافت فرم اسباب بازي توليد كننده          

ه نمون ،)٢فرم شماره ( مشخصات اسباب بازي) و ١تكميل تقاضانامه (فرم شماره با و صدور مجوز  طرح به واحد ثبت

   .دارد را دريافت مي آن و مدارك ضميمه آن را به واحد مذكور تحويل مي دهد و رسيداسباب بازي 

  راهنماي تنظيم مدارك 



 ٤ 

 

  )١شماره تقاضا نامه (فرم 

       
 ،(اشخاص حقـوقي) و مشخصات آن را يا نام مؤسسه  وخود مشخصات شناسايي (شخص حقيقي)  در اين فرم متقاضي 

ارتباطـات   بـراي ر و پست الكترونيكـي را  ، دورنگاثابت و همراه تلفن ،پستي نشانيدر جدول ذيل تقاضانامه و نوشته

   .كندبعدي درج مي كند و آن را مهر و امضا مي 

  

  ) ٢فرم شماره اسباب بازي و سرگرمي (  ويژگي هاي

 
  نام اسباب بازي يا سرگرمي      

   .مي شود رجد آنهااحتمالي ها و شماره آيتم  يا سرگرمي ها  در اين قسمت نام اسباب بازي        

  مدارك پيوستي    

  نمونه اسباب بازي   

   ارائه پرينت رنگي تصوير اسباب بازي

  تحويل شود.   cdه مجوز توليد و تصاوير رنگي روي تصوير فرم تكميل شد 

  )٣فرم شماره رسيد مدارك ( 
  

تكميل و در دونسخه  را )٣(فرم شماره  دبيرخانه ،پس از ثبت تقاضانامه و تحويل گرفتن مدارك از متقاضي  

ل مدارك در نسخه به عنوان رسيد تحويك ي .مي شود درج در آنمربوط شماره  ،ثبت در سيستم اتوماسيونپس از 

   .ن ضميمه ساير مدارك پرونده مي شودآاختيار متقاضي قرار مي گيرد و نسخة دوم 

  

  اصل فيش بانكي هزينه مرحله اول صدور مجوز توليد
  

  

هزينـه در   بـاقي مانـده  ارائه اصل فيش بانكي مرحله اول مطابق جدول تعرفه الزامي اسـت   ،در هنگام تشكيل پرونده



 ٥ 

 

  .شودت مي هنگام صدور مجوز درياف

   يادآوري  

  

راهنمـايي   ،جزئي قابل رفـع برطرف كردن اشكاالت اسباب بازي براي پس از بررسي  صدور مجوز توليدكميسيون -

اشـكاالت مطـرح شـده    مگـر اينكـه    ؛مختار خواهد بـود برطرف كردن اشكاالت متقاضي در و الزم را انجام مي دهد 

  است.الزامي رفع اشكاالت در اين صورت كه مربوط به عدم تطابق با ضوابط و مقررات باشد 

  .نخواهد بودآن تأييد كارشناسي  به منزله ،اسباب بازييك صدور مجوز توليد  -

تشـكيل يـك پرونـده      ،كنـد مجوز توليد اخـذ  ود خاز محصوالت  يتعدادبراي در صورتي كه يك شركت بخواهد -

 كافي است.

  .الزامي استتوليد اسباب بازي بازي در هنگام  نكات ايمني و استاندارد اسبابحداقل رعايت  -

  .استالزامي  ي وليدبر روي اسباب بازي ت است مجوز توليدكه داراي شماره توليد استفاده از هولوگرام  -

 . گونه واگذاري و تغيير نام ممنوع استو هر  استبه نام درخواست كننده (سازنده اسباب بازي ) مجوز توليد  -

 
   توليد هاي هولوگرام

  
با توجه به راه اندازي سامانه  .الزامي است داراي مجوز توليدهاي  براي كليه اسباب بازي توليداستفاده از هولوگرام   

روي هولـوگرام بـه    درج شـده   مجـوز توليـد  در صورت ارسال شماره   ٣٠٠٠٧٤٠١٠پيام كوتاه دبيرخانه به شماره 

هـاي اسـباب بـازي بـه طـور       ويژگـي ديگـر   توليد كننده ونام  ،اب بازيشناسنامه اسباب بازي شامل نام اسب ،سامانه

   .اختيار متقاضي قرار مي گيرد خودكار در

همـاهنگي الزم بـا    ،هاي مربوطـه  دبيرخانه و دريافت فرم تارنمايضمن مراجعه به  ،مجوز توليدخريد هولوگرام  براي 

در   ٣٠٠٠٧٤٠١٠بـه سـامانه    هولـوگرام  با ارسال كلمـه  خريد هولوگرام  برايمدارك الزم  مده ودبيرخانه به عمل آ



 ٦ 

 

   .گيرد ميقرار  متقاضياناختيار 

  دريافت مجوز تبليغات تلويزيوني   شيوه

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

  امكان پذير است :  شيوهوزپخش تيزر تبليغات تلويزيوني به دو اسباب بازي انجام گيرد كـه دريـافت مج

 ،اسـباب بـازي   نه به وسيله مكاتبه و ارسـال نمونـه  استعالم اداره كل بازرگاني صدا و سيما از دبيرخاروش اول :       

  سرگرمي يا نرم افزار بازي رايانه اي

سرگرمي يا نـرم افـزار بـازي     ،اسباب بازيك نمونه از دبيرخانه و ارائه يدرخواست كتبي متقاضي از روش دوم :      

  رايانه اي

  صدور مجوز  تيزر
  

دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي بر اساس ديدگاه كميسيون ثبت طرح و صـدور مجـوز در كمتـرين زمـان      -

راي  پاسخ منـوط بـه   ،كه موضوع پرونده پيچيدگي خاصي داشته باشد و در مواردي مجوز صادر مي كند ،ممكن

  خواهد بود.  يادشدهكميسيون 

ارائـه بـه اداره    بـراي دورنگار به اداره كل بازرگاني صدا و سيما ارسال شـده و نسـخة اصـلي     بانسخه اي از مجوز 

   .در اختيار متقاضي قرار مي گيرد يادشده

  هزينه صدور مجوز تيزر  

   .ساس  (جدول تعرفه هاي خدماتي) پرداخت شودپس از تاييد دبيرخانه بر ا بايدهزينه صدور مجوز تيزر تلويزيوني  

 

 

 

 

 

  



 ٧ 

 

  ١٣٩٧سال  اسباب بازيمجوز توليد دول تعرفه هاي خدماتي ج

  

  عنوان تعرفه خدماتي  رديف
هزينه با احتساب 

  ارزش افزوده 

  مجوز توليد اسباب بازي   ١
  ريال ٥٠٠/٣٨١  )تشكيل پرونده(مرحله اول

  ريال ٥٠٠/٣٨١  توليد) مجوز (صدورمرحله دوم

  مطابق جدول هولوگرام  چاپ   ٢

  ريال ٥٠٠/٨١٧  تغييرنام اسباب بازي   ٣

  ريال ١,٠٩٠,٠٠٠  صدور مجوز تيزر تبليغاتي  ۴

  :يادآوري

به نام كـانون پـرورش و    ،بانك ملي ايران ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦به حساب سيبا (بايد  كليه هزينه ها .١

  دبيرخانه پرداخت شود. با دستگاه كارت خوانكودكان و نوجوانان) واريز و يا 

  


