به نام خدای مهربان
پرونده های ثبتی

ردیف
نام طراح

نام سرگرمی

گروه

توضیحات سرگرمی

سرگرمی

این سرگرمی کارت بازی است که بر مبنای
دستورالعمل مشخص توسط بازیکنان انجام
3

1

زهره بقایی

استراتژی جنگل

2

شهرام مقصودی

داستان های لیرو

3

3

شهرام مقصودی

جورچین (حرفی و عددی)

3

می شود .این بازی رقابت بین حیوانات می
باشد 4 .حیوان اصلی بازی گرگ ،شیر ،گوزن و
عقاب هستند.

این سرگرمی دارای کارت های تصویری است
که به صورت رندوم هر بازیکن یک کارت را به
کارت های روی زمین اضافه کرده و داستانی را
بر اساس تصاویرکارت ها بیان می کند .بازیکن
می تواند از تصویر رو یا پشت کار استفاده
کند.
این سرگرمی تصویر یک فیل به صورت
جورچین است که در  32تکه طراحی شده
است .در یک طرف قطعات عدد و در طرف
دیگر یک حرف التین درج شده است.
بازیکنان با انداختن تاس و بدست آوردن عدد
می تواند قطعه را در جای خود قرار دهند در
صورتی که نتوانند عدد مورد نظر را بدست
آورند .و یا معادل عددی حرف التین را بدست
آورند امتیار از دست می دهند.

تصاویر

این سرگرمی شامل تعدادی چوب برش خورده
می باشد که با ترکیب خاصی نسبت به
4

امیر صفایی -امیر
سیادتی -بتول سبزه

فیبوچین

3

یکدیگری قرار می گیرند .و با چرخش توسط
دست به جلو و عقب بصورت ریتمی و
هماهنگ می چرخند و دو فرم بسیار زیبا به
وجود می آورند.
این سرگرمی یک جورچین الکترونیکی است

امین شریف دینی-
5

حمید ثنایی -علی

که با کنار هم قرارگرفتن و متصل شدن هر
لموکیت 2

6

اکبر ثنایی

یک از بلوک ها بر اساس نقشه مشخص یک
مدار الکترونیکی شکل می گیرد که دارای
عملکرد مشخصی است.
این سرگرمی برای استفاده بهینه از کارتن و

6

شهرام مقصودی

بازی کارتی آموزشی و
تبلیغاتی

2

جعبه های بسته بندی و دور انداختنی است
که می توان با ایجاد خط برش و تا شکل های
سه بعدی ساخت

---

پرونده های مجوز تولید

ردیف
نام سرگرمی

نام طراح

گروه

توضیحات سرگرمی

سرگرمی

این سرگرمی دارای دو صفحه چوبی و 32
مکعب در رنگ های آبی و قرمز است.
1

یاسر مهری

کیو بیتس

3

2

یاسر مهری

ست

3

بازیکنان باید بر اساس نقش روی کارت
بازی ها مکعب های خودرا در صفحه چوبی
بچینند .کسی که زودتر الگو را بسازد و کامل
کند برنده است.

این سرگرمی یک کارت بازی است که شامل
 44کارت می باشد  .اشکال روی کارت ها از
لحاظ فرم ،رنگ ،تعداد و سطح با یکدیگر
متفاوت یا مشابه اند .در چهار حالت  3عدد
کارت با هم ست می شوند که بازیکنان باید با
تشخیص کارت های ست شده آن ها را به
دست آورند.

تصاویر

این سرگرمی شامل صفحه بازی پالستیکی با
 36حفره برای فرود موشک های پالستیکی
است .بازیکنان با قرار دادن موشک ها روی
3

امیر علیجانیها

موشکو

1

4

عادل مقصور پور

بزن و بچین

3

5

عادل مقصور پور

لی لی پارچه ای

1

6

عادل مقصور پور

روپولی

3

پرتاب کننده باید سعی کنند موشک را با
سرعت و زاویه مشخصی پرتاب کنند که در
صفحه بازی فرود بیاید و در حفره ای قرار
بگیرد.
این سرگرمی متشکل از کارت تصویر حیوانات
است که حاشیه ها دارای رنگ های مختلف
است بااستفاده از گردونه و چرخش آن
مشخص شده سپس بازیکنان می بایست با
چکش مکنده کارت مربوطه را برداشته و روی
تصویر مشابه قرار دهد .این سرگرمی با هدف
شناخت حیوانات و رنگ ها طراحی شده است.
این سرگرمی بر مبنای بازی لی لی دارای یک
صفحه پارچه ای است که خانه های  4گانه این
بازی بر روی آن نقش بسته است .کودکان با
استفاده از یک قطعه چوبی و انداختن در خانه
مورد نظر بازی لی لی را انجام می دهند.
روپولی یک بازی صفحه و مهره است که بر
مبنای داد و ستد امالک و مراکز تجاری
طراحی شده است که در مسیر حرکت مهره
ها خانه ها ی حوادث  ،تصادفات و بیمارستان
نیز پیش بینی شده است .بازیکنی که مجموع
دارایی امالک و نقدینگی اش باالتر از 222هزار
دالر باشد برنده است.

مونوپولی از جمله سرگرمیهای مهره و صفحه
است که بر مبنای داد و ستد اماکن و مجموعه
7

عادل مقصور پور

مونوپولی

3

های تجاری طراحی شده است و در مسیر
حرکت مهره ها خانه هایی در نظر گرفته شده
است که موجب تشویق و یا تنبیه بازیکن شده
و هیجان بازی را بیشتر می کند.

گروه های سرگرمی:
.1

حرکتی مهارتی .2آموزشی و کمک آموزشی .3فکری .4فرهنگی هنری .5کمک درمانی .6الکترونیکی و رایانه ای

