به نام خدای مهربان

ليست پرونده های ثبتي بررسي شده در هشتمين جلسه کميسيون مورخ 79/11/11

ردیف

1

2

نام طراح

انسیه علی
میرزایی

نام سرگرمي

جوانه خانم ( 53سانتی)

سحر حاجی

گوزن کاموایی تئودور (33

نصیری

سانتی )

ساجده امین افشار

روباه شنی ( 44سانتی)

عکس

گروه

خالصه

سرگرمي

4

4

عروسک پارچه ای  53سانتی متری جهت
سرگرمی کودکان طراحی شده است .

عروسک کاموایی  33سانتی متری گوزن جهت
سرگرمی کودکان طراحی شده است .

عروسک پارچه ای  44سانتی متری روباه جهت
5

4

سرگرمی کودکان طراحی شده است

1

4

ساجده امین افشار

فالمینگو ( 04سانتی)

4

آخ جون ضرب

2

دوز بازی باراد

2

عروسک پارچه ای  04سانتی متری فالمینگو جهت
سرگرمی کودکان طراحی شده است .

بازی دارای  5صفحه وایت برد می باشد که به
صورت  2الی  5نفره قابل انجام است  .بازیکنان به
نوبت  1عدد را انتخاب می نمایند و در اعداد صفحه
ضرب نموده و با ماژیک می نویسند هر بازیکنی که
3

ملیحه سادات
پیغمبر زاده

زودتر تمام کند  ،اعالم پایان نموده و بازیکنان به
تعداد جواب درست امتیاز می گیرند و امتیازات در
ستون امتیاز نوشته می شود هر بازیکنی که جمع
امتیازات آن بعد از چند دور بازی از همه بیشتر
باشد برنده مسابقه است  .این بازی به کودکان
کمک می نماید به جدول ضرب تسلط پیدا کنند.
بازی دارای یک صفحه جدول اعداد 2 ،عدد تاس ،قطعات
مگنت در دو رنگ می باشد هر بازیکن تاس می اندازد و

6

ملیحه سادات
پیغمبر زاده

حاصل جمع اعداد را با مگنت روی صفحه مشخص می نماید
 .بازیکنی برنده مسابقه است که  5مگنت را به صورت
عمودی  ،افقی یا مورب (به شکل دوز) در کنار همدیگر قرار
بدهد  .هدف بازی تقویت مهارت جمع در کودکان می باشد .

1

بازی دو نفره دارای  42عدد کارت دومینو می باشد
کارت ها بین بازیکنان تقسیم می شود  .بازیکنان
کارت ها را به پشت جلوی خود قرار می دهند یکی
0

ملیحه سادات
پیغمبر زاده

دومینو (بازی باراد)

2

بازی با اعداد

2

باتری طبیعی

2

یکی رو می کنند  .کارت بازیکنی که عدد
بیشتری را نشان بدهد کارت حریف را می برد .
برنده بازیکنی است که تمام کارت ها را ببرد .
هدف بازی آشنایی کودکان با مهارت جمع می
باشد .
بازی دارای صفحه  ،مهره های مغناطیسی و کارت
هدف می باشد که به صورت  2نفره انجام می شود .
کارت های هدف به پشت کنار صفحه قرار می گیرد
و بازیکنان به نوبت  1کارت را بر می گرداند و با

8

ملیحه سادات
پیغمبر زاده

مهره های مغناطیسی اعدادی را که حاصل جمع و
تفریق آن ها مشابه کارت هدف باشد روی صفحه
قرار می دهند و بازی ادامه پیدا می کند برنده
بازیکنی است که بیشترین مهره را روی صفحه قرار
بدهد  .هدف بازی افزایش مهارت جمع و تفریق در
کودک می باشد .
بازی دارای الکترود های مسی و روی  ،دو سیم اتصال و
صفحه چوبی آزمایشگر دارای سه عدد المپ می باشد طبق

9

مریم عابدی استاد

راهنمای بازی با استفاده از مواد خوردنی مثل میوه ها می
توان برق تولید نمود و هدف بازی یادگیری درس علوم برای
کودکان می باشد .

3

بازی است که عدد سازی می کنیم  .بر حسب پایه
تحصیلی صفحه ی جدول ارزش مکانی را روی
سعید همتی پور ـ
14

لیال همتی پور ـ
فرهاد شکیبایی

دیوار نصب می کنیم  .بر حسب قوانین باید تو پ
عددوک

2

آذر

ها را به سمت صفحه پرت کنیم تا عدد مورد نظر
ساخته شود  .مثال می گوییم بزرگ ترین عدد 4
رقمی را بساز  .هر کسی با پرتاب توپ ها عدد
درست را بسازد و درست بنویسد برنده آن دست
از بازی است .
بازی جورچین دارای  36قطعه کارت شش ضلعی

11

حامد تاملی

هامپوئیل

5

عروسک آقای منوچهر

4

جورچین خالقیت

5

دارای مسیرهای رنگی که باید طوری قرار بگیرند
که کامل کننده همدیگر باشند هدف بازی افزایش
تمرکز و دقت و تجسم هندسی کودک می باشد

12

آیسن کرامتی
نوجه ده سادات

عروسک نمدی جهت سرگرمی کودکان طراحی
شده است .

بازی صفحه ای دارای  56خانه و  56مهره دورنگ
می باشد  .بازیکنان به نوبت می توانند  1مهره روی
15

فرید ملک احمدی

صفحه قرار دهند و یا یک مهره داخل صفحه را 94
درجه بچرخانند هدف بازی به دست آوردن اشکال
روی صفحه مطابق الگو می باشد برنده بازیکنی
4

است که زودتر الگو مشخص شده را روی صفحه به
وجود آورد .
بازی گوی و حفره (ماز) دارای  16حفره می باشد
بازیکن باید گوی را از مسیرها عبور داده به شکلی
14

بهمن بیدرنگ

فیجت ذهن آزما

5

13

دنیا خازنی

عروسک منیژه

4

16

نازنین معراجی

که به درون حفره ها نیفتد و به انتهای مسیر
برساند این بازی باعث افزایش تمرکز و تقویت ذهن
کودک می شود .

مجموعه عروسک های
دست ساز نازنین

عروسک پارچه ای جهت سرگرمی کودکان طراحی
شده است .

عروسک های نمدی دست ساز که توسط فنر به
4

یک پایه چوبی متصل است و جهت سرگرمی
کودکان طراحی شده است .

1

بازی کارتی  ،بازیکنان کارت ها را از پشت روی
زمین می چینند هر بازیکن می تواند در نوبت خود
دو عدد از کارت ها را رو کرده و به دیگران نشان
می دهد اگر کارت ها هم شکل بودند به عنوان
10

کبری لطفی

18

مریم علوی میالنی

19

آزاده ربیعی

کارت های تقویت امالی
کیمیانا

5

امتیاز بر می دارد اگر هم شکل نبودند به حالت اول
قرار می دهد و نوبت بازیکن دیگر است این بازی تا
تمام شدن کل کار ت ها ادامه می یابد بازیکنی
برنده است که کارت های بیشتری را داشته باشد .
هدف بازی تقویت حافظه دیداری و تقویت امالی
کودکان می باشد .

خاله سوسکه

عروسک خاص جورابی
آشپزباشی

4

عروسک پارچه ای بر اساس داستان خاله سوسکه
جهت سرگرمی کودکان طراحی شده است .

عروسک های تولید شده با جوراب در اشکال
4

مختلف جهت سرگرمی کودکان طراحی شده است
.

6

24

آزاده ربیعی

21

آزاده ربیعی

عروسک خاص جورابی
دختر بندری

عروسک خاص جورابی
هزارپا

عروسک های تولید شده با جوراب در اشکال
4

مختلف جهت سرگرمی کودکان طراحی شده است
.

عروسک های تولید شده با جوراب در اشکال
4

مختلف جهت سرگرمی کودکان طراحی شده است
.
سرگرمی حاوی قطعات چوب در سایز های متفاوت
که کودک می تواند سازه های مختلفی مانند پل ،

22

سیامک محی
الدین بناب

سازه در سازه

5

میز لغزنده و شناور تعادلی

1

ساختمان  ،وسایل نقلیه و  ...با اتصاالت ساده مثل
کش یا به صورت فشار کششی بدون استفاده از
چسب و میخ وصل نموده و اشکال مختلفی را به
وجود آورد .

میز بازی پایه دار برای قراردادن انواع بازی های
25

شهرام مقصودی

تعادلی خصوصا بازی جنگا روی آن میز حالت
لغزنده داشته و قابلیت شناور شدن روی آب را
دارد

9

بازی صفحه ای دارای تفنگ و پالک های رنگی ،
سفینه پینتبال2

24

شهرام مقصودی

23

شهرام مقصودی

-26

رحمت اله

تن پوش حیوانات( 18

45

یغماییان

نمونه)

-44

رحمت اله

65

یغماییان

5

بازیکنان پالک های رنگی را روبه روی تفنگ ها
قرار می دهند و توپ ها را توسط تفنگ ها به سمت
پالک ها شلیک می کنند .

بازی دارای صفحه و میله های رنگی می باشد که به
صورت  2الی  4نفره انجام می شود و شبیه بازی
نقطه بازی چراغ خاموش
نابینایان

خط نقطه است  ،بازیکنان هر کدام  1رنگ را
5

انتخاب می نمایند و هر بازیکنی که  1مربع را
تکمیل نماید  1امتیاز می گیرد  .این بازی به واسطه
برجستگی های که روی هر رنگ از میله ها وجود
دارد برای نابینایان هم قابل انجام است .

پاپت حیوانات( 24نمونه)

4

عروسک های تن پوش پارچه ای حیوانات است

4

عروسک های پاپت پارچه ای حیوانات است

8

-64

رحمت اله

09

یغماییان

-84

رحمت اله

برج هوش پارچه ای

81

یغماییان

(مزرعه ،جنگلی)

82

صابر عبدالمالکی
مصطفی عیوضی

دیوار آجری

5

88

حمید رضا نوروزی

حضرت یونس (ع)

8

پاپت شخصیت (16نمونه)

4

عروسک های پاپت پارچه ای شخصیت است

این سرگرمی آموزش مفهوم اندازه با شکل هندسی
4

حیوانات است و به شکل عروسک ساخته شده
است.
دیوار آجری از جنس پالستیک که در قطعات 23×23
سانتی متر می باشد که می توان به تعداد زیاد در کنار هم
روی دیوار نصب نمود و مناسب محیط مدارس و مهد
کودک ها می باشد  .کودک می تواند قطعات لگو را روی آن
قرار داده و اشکال مختلف ایجاد نماید  .این سرگرمی به
افزایش مهارت های حرکتی  ،آشنایی با رنگ ها  ،افزایش
مهارت ریاضی و آموزش الفبای فارسی و انگلیسی و افزایش
خالقیت به کودکان کمک می نماید .
یک بازی کارتی می باشد دارای یک صفحه بازی  94 ،کارت
مسیر یابی و یک عدد تاس تنها برای تعیین شروع کننده
بازی استفاده می شود و هر یک از بازیکنان در نوبت خود
بایددو کارت را از روی دسته کارت ها که به صورت برعکس
قرار گرفته شده است بردارد حتما باید یکی از جهاتی که
رنگ انتخابی شما هست به سمت ما می باشد  .با توجه به
قوانین و راهنمای بازی  ،بازی را ادامه می دهیم .

7

سعید رافع -هادی

قایق بخار است که با پارافین کار می کند دارای دودکش

قایق بخار تندرو

2

88

علیرضا نوروزی

ابابیل

8

88

حمید رضا نوروزی

کشتی نوح

8

88

اسدی منظم

است و در سطح آب شناور می شود و صدای قایق ایجاد
می کند

یک بازی کارتی می باشد دارای یک صفحه بازی  ،مهره
بازی و تاس در ابتدا تاس انداخته می شود و هر کس عدد 6
آورده است می تواند بازی را شروع کند و اگر عدد ستون
انتخابی اش زوج بود فقط در صورتی که اعداد زوج بیاورد
می تواند پیش روند و با توجه به راهنما و قوانین بازی  ،بازی
را ادامه می دهیم .

یک بازی کارتی می باشد دارای مهره  ،تاس ،کارت و صفحه
بازی این سرگرمی با توجه به مطالب روی کارت حرکت
مهره ها روی صفحه آغاز می شود  .جهت آشنایی کودک با
داستان قرآنی حضرت نوح طراحی شده است .

11

یک سرگرمی کارتی می باشد دارای یک صفحه بازی با

88

حمید رضا نوروزی

اصحاب کهف

8

88

مقداد فقیهی

روبو سازیرو

1

توجه به مطالب روی کارت حرکت روی صفحه انجام می
شود این سرگرمی دارای مهره  ،تاس کارت بازی و صفحه
بازی می باشد .

مانند ماشین دوبی می باشد و به صورت کامل و یا به صورت
جورچین مورد استفاده قرار می گیرد .

11

ليست پرونده های توليدی بررسي شده در هشتمين جلسه کميسيون مورخ 79/11/11

ردیف

نام طراح

نام سرگرمي

1

حامد تاملی

کاشی چین

ابوالفضل محمدی ,

ماشین لباسشویی و اتو

هادی محمدی

2428

عکس

گروه

خالصه

سرگرمي

بازی جورچین دارای  33قطعه اشکال کاشی و 44
عدد نشانگر است که به صورت  2تا  3نفره انجام
می شود  .کارت ها را بین بازیکنان تقسیم نموده و
5

بازیکنان می بایست نقوش کاشی را تکمیل نمایند
و به ازای هر نقش تکمیل شده  1عدد نشانگر برنده
می شوند  .برنده بازیکنی است که بیشترین نشان
گر را داشته باشد این بازی به دقت و تمرکز و هوش
تجسم کودک کمک می نماید .
بازی شبیه سازی ماشین لباسشویی باتری خور و

2

2

مکانیزم دار که وسط آن گردان است  ،اتو که با
فشار دادن دکمه موزیک پخش می نماید و دارای 1
عدد میز اتو و سبد لباس می باشد .

5

ابوالفضل محمدی ,
هادی محمدی

ماشین لباسشویی 2420

2

بازی شبیه سازی ماشین لباسشویی باتری خور و
مکانیزم دار که وسط آن گردان است .

11

4

3

ابوالفضل محمدی ,
هادی محمدی
ابوالفضل محمدی ,
هادی محمدی

6

سیده سارا قدسی

0

سیده سارا قدسی

شبیه سازی قطار  ،باتری خور و مکانیزم دار به
قطار سبز بدون ایستگاه

2

قطار سبز ایستگاه دار

2

انضمام واگن مسافری  ،واگن باری که در مسیر
ریلی حرکت می نماید .
شبیه سازی قطار  ،باتری خور و مکانیزم دار به
انضمام ایستگاه مسافر  ،واگن مسافری  ،واگن
باری ،که روی مسیر ریلی حرکت می نماید .

عروسک های حوله ای
(تی پو – خرس)

عروسک های حوله ای
(روباه دانا )

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و
دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت

4

حوله استفاده کنند

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و
4

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت
حوله استفاده کنند

13

8

سیده سارا قدسی

9

سیده سارا قدسی

14

سیده سارا قدسی

عروسک های حوله ای
(میژو – گربه)

عروسک های حوله ای
(سیباز – قورباغه)

عروسک های حوله ای
(کوچی – سگ)

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و
4

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت
حوله استفاده کنند

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و
4

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت
حوله استفاده کنند

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و
4

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت
حوله استفاده کنند

گروه های سرگرمی:
.1

حرکتی مهارتی .2آموزشی و کمک آموزشی .8فکری .8فرهنگی هنری .8کمک درمانی .8الکترونیکی و رایانه ای
14

