ضوابط و مقررات و گردش كار ثبت طرحهاي اسباب بازي
پيش درآمد

در اجراي ماده ) (١٤آيين نامة اجرايي شوراي نظارت بر اسباب بازي كلية طراحان اسباب بازي اعم از اشخاص حقيقــي
يا حقوقي كه متقاضي ثبت طرح باشند ،ﻻزم است ضمن رعايت ويژگي هاي كلي طــرح اســباب بــازي ،يــك نمونــه از
طرح خود را به انضمام مدارك موضوع بند ) (٢اين دستور العمل به واحد ثبت طــرح و صــدور مجــوز ارائــه كننــد .در
صورت پذيرش و صدور رأي كميسيون ،گواهينامه ثبت ،صادر و تحويل متقاضي مي شود.
ويژگي هاي كلي طرح ها و مدارك ﻻزم و مراحل ثبت طرح به شرح ذيل است:

ويژگي هاي كلي طرح
عدم تشابه و نمونه برداري از طرحهاي داخلي و خارجي
نداشتن تضاد با اصول آموزشي ،تربيتي ،فرهنگي ،اخﻼقي و ارزشهاي ديني و ملياستفاده از اسامي ،حروف ،اصطﻼحات و نشانگان فارسي -رعايت استاندارد هاي بين المللي طراحي اسباب بازي و سرگرمي

١

تقاضانامه )تكميل فرم شماره (١
 شناسنامه طرح )تكميل فرم شماره (٢ مشخصات طراحان )تكميل فرم شماره (٣ نمونه ساخته شده )ماكت يا نمونه اصلي( دستورالعمل بازي  ٢سري پرينت رنگي از نمونه كار)اجزاء اسباب بازي و تصوير كلي( توضيح كامل تغييرات در مقايسه با طرح خارجي )در موارد خاص( تصاوير تمامي مدارك فوق در  +فيلم از نحوه بازي ارائه شده در  ١٠مگابايت در يك ) cdالزامي است( اصل فيش واريزي)مرحله اول تشكيل پرونده( اسناد و مدارك تكميلي )مندرج در فرم شماره ( ٢ مدارك شناسايي طراح اشخاص حقيقي :يك برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه و تصوير كارت ملي) .در صورتي كه طــرح بـهنــامﭼند نفر است ،ارسال مدارك اشاره شده براي همه الزامي است(
 -اشخاص حقوقي  :تصوير آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي.

ثبت فرم تقاضا در دفتر انديكاتور و دريافت كلية مدارك بند ) (٢و ارائه رسيد دريافت كليه مدارك اصلي و
تكميلي طرح به متقاضي ،در اين مرحله واحد ثبت طرح موظف است با توجه به شرايط )ماهيت طرح و حجم
كارها( زمان ﻻزم براي پاسخگويي به ذينفع را تعيين و در برگه رسيد مدارك درج كند.
٢

زمان پاسخگويي حداكثر يك ماه خواهد بود.
 كارشناسثبتطرح به بررسي طرح پرداختهودرصورترعايت ويژگي هاي عمومي طرح و كامل بودن مدارك،پرونده براي بررسي نهايي در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.
 در صورت هر گونه مغايرت با مشخصات عمومي طرح ،ثبت نشدن كتبي به متقاضي اعﻼم مي شود. ﭼنانچه طرح اصﻼح پذير باشد ،راهنمايي هاي ﻻزم به منظور تكميل آن به متقاضي داده مي شود. كميسيون ثبت طرح ،تقاضاهاي رسيده را بررسي كرده و با توجه به ضوابط و مقررات اظهار نظر مي كند. در صورت تأييد طرح پيشنهادي ،گواهي ثبت طرح ،صادر و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. در صورت ثبت طرح پيشنهادي ،هيچ يك از مدارك دريافتي مسترد نخواهد شد. ﭼنانچه در هر مرحله حتي پس از صدور گواهي ثبت ،رعايت نكردن يكي از ضوابط ثبت طرح به اثبات برسد،ضمن ابﻼغ رأي كميسيون به ذينفع ،گواهي ثبت ،ابطال شده و موضوع ابطال در جرايد عمومي كشور اعﻼم ميشود.
 ثبت طرح اسباب بازي و سرگرمي ،به منزله مجوز براي توليد آن نيست؛ از اين رو براي كسب مجوز توليد بايدمطابق ضوابط و مقررات مربوط اقدام شود.
 در صورتي كه در اثر ارائه اطﻼعات نادرست ،حق افرادي تضييع شده باشد ،پرونده مربوط به واحد ارزشيابي ورسيدگي به شكايات دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي ارجاع مي شود تا از طريق مراجع قضايي موضوع
پي گيري شود.
 اظهارات نادرست و خﻼف واقع در پرونده هاي ثبتي داراي تبعــات حقــوقي اســت كــه در صــورت اثبــات ،جــرايممربوط به آن به شرح زير است:
 .١جريمه نقدي تا ميزان  ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال به تشخيص و رأي كميسيون
 .٢محروميت از ثبت هر گونه اسباب بازي و سرگرمي براي مدتي مشخص
٣

 .٣ابطال گواهينامه ثبتي
 .٤حذف هولوگرام ثبت طرح از روي بسته بندي
 .٥درج اطﻼعيه ابطال گواهي ثبت مطابق متن اعﻼمي دبيرخانه در روزنامه رسمي و كثيراﻻنتشار.
تبصره:
انتخاب هر دو بند  ١و  ٢و يا يكي از آنها و تعيين ميزان آن متناسب با ميزان تخلف به تشخيص كميسيون ثبــت طــرح
و صدور مجوز است.
راهنماي ثبت طرحهاي اسباب بازي و سرگرمي
با توجه به نقش مهم اسباب بازي و سرگرمي در فرهنگ سازي ،تعليم و تربيت ،رشد و تغيير رفتار كــودك و نوجــوان،

به منظور حمايت ،هدايت و نظارت بر طراحي اسباببازيها ،با تصويب شوراي نظارت بــر اســباب بــازي ايــن امــر بــه
واحد ثبت طرح و صدور مجوز در دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي محــول شــده اســت؛ از ايــن رو طراحــان و

مبتكران اسباب بازي مي توانند با مراجعه به اين واحد و ارائه طرح و مدارك مربــوط بــه اســباب بــازي يــا ســرگرمي

خود ،براي حفظ حقوق و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي ،اقدام به ثبت طرح خــود كننــد .مراجعــان محتــرم ﻻزم
است براي صحت و سرعت در كار خود با مطالعة دقيق و اجراي اين راهنما به تهيه و ارائه نمونه كار و ارسال مــدارك

پيوستي بپردازند.

شيوه تحويل مدارك
حضوري
طراح اسباب بازي به واحد ثبت طرح و صدور مجوز مراجعه كرده و ضمن تكميل تقاضــانامه )فــرم شــماره  (١و
فرمهاي شماره ) (٢و ) ،(٣نمونه اي ساخته شده از طرح پيشنهادي و مدارك ضميمه آن را بــه دبيرخانــه شــورا تحويــل
مي دهد و رسيد آن را دريافت مي دارد.

٤

پستي
متقاضيان ضمن هماهنگي با دبيرخانه مي توانند كليه مدارك تشكيل پرونــده را از طريــق پســت ارســال كننــد .در
صورتي كه تمايل داشته باشند ،گواهينامه ثبت خود را از طريق پست دريافت كنند ،بايد اصل فيش بــانكي مربــوط
به خدمات پستي را نيز ضميمه مدارك خود كنند.
اصل فيش بانكي مرحله دوم )صدور گواهينامه( پس از رأي كميسيون به دبيرخانه ارسال شود.

تقاضا ﻧامﻪ )فرم شماره (١

در اين فرم متقاضي )شخص حقيقي( و يا نمايندة آن )شخص حقوقي( نام و نام خانوادگي خود و يا نــام مؤسســه
)اشخاص حقوقي( و نام طرح را در فرم مي نويسد و در جدول ذيل تقاضانامه نشــاني پســتي ،تلفــن ،دورنگــار و پســت
الكترونيكي را براي ارتباطات بعدي درج مي كند و آن را مهر و امضا مي كند.

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

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

در اين قسمت نام گروهي درج ميشود كه اسباببازي يا سرگرمي مرتبط با آن گروه است .اين گروه ها عبارتند از :

گروه حركتي مهارتي )ورزشي(
اسباب بازيهايي كه موجب فعاليت و تحرك كودك و نوجوان ميشود و هدف آن پرورش و هماهنگي قواي
٥

جسمي است.

گروه آموزشي و كمك آموزشي
اسباب بازيهايي كه كودك و نوجوان را با علوم و تكنولوژي خاصي آشنا كرده و بــه يــادگيري بيشــتر او از علــوم
كمك مي كند .هدف اين اسباب بازيها ارتقاء دانش و مهارتهاي عملي است.

گروه فكري
اسباببازيهايي كه موجب پرورش قواي فكري كودك و نوجوان مي شود مانند :دقت ،نظم ،منطق ،قدرت
تحليل ،پرورش هوش و حس كنجكاوي
گروه فرهنگي هنري
اين گروه از اسباب بازيها ،فرهنگي و هنري هستند و در مواردي كودك و نوجوان را با فرهنگ ،باور و
اعتقادي خاص آشنا ميكنند.

گروه كمك درماني
اين گروه اسباب بازيها ويژه كودكـــان و نوجواناني اسـت كه داراي نقص جسماني هستند و از اين اسباب
بازي ها در باز پروري و افزايش توان و هماهنگي بين اندامها و اعضاء بدن و كمك به بهبود آنها استفاده ميشود.

گروه رايانه اي و الكترونيكي
اين گروه اسباب بازيها و سرگرميها با استفاده از سخت افزارهاي الكترونيكي و نرم افزارهاي رايانه اي تهيه شــده
اند كه مجموعه ربات ها و بازيهاي رايانهاي از جمله آنهاست.

در اين قسمت نام خانواده اي از اسباب بازيها درج مي شود كه اسباب بازي يا سرگرمي مرتبط به آن است.

٦

اين خانواده ها عبارتند از :

عروسكها
انواع شكل هاي انساني ،حيواني و يا تخيلي كه به عنوان اسباب بازي يا سرگرمي طراحي شده و جنبة تزئيني
نداشته باشد.

مدلهايي از دست ساخته هاي بشري
اسباب بازيهايي كه براساس وسايل مورد استفاده در زندگي طراحي شده باشند .اتومبيل ،هواپيما ،قطار ،لوازم
منزل و ابزار كار از جملة آنهاست.

مهره و صفحه
سرگرميهايي كه حركت مهره ها بر روي صفحه بازي بر اساس دستور العملي مشخص ،پيش بيني شده است.

سازه ها
مجموعه قطعاتي كه به وسيلة اتصاﻻت و يا بدون آن به يكديگر وصل مي شوند و اشكال مختلف دو بعدي و يا سه
بعدي را پديد مي آورند.

جورچين )پازل(
قطعات مرتبط بـه يكديگر كه از كنار هم قرار دادن آنها شكل كلي به دست مي آيد .اين شكل مي تواند يك تصوير
يا محدوده اي ويژه باشد و يا به صورت حجمي ارائه شود.

مارپيچ ها
مسيرهاي پيچ در پيچ كه عبور قطعات كوﭼك مانند :ميخ ،ساﭼمه و ...از آنها ميسر بوده و هدف آن ،پيدا كردن راه
خروج براي آن قطعه است .اين نمونه سرگرمي به صورت حجمي نيز ارائه شده است.

٧

كارت هاي بازي
مجموعه كارتهايي كه به همراه دستور العملي مشخص طراحي شده وكسب امتياز از طريق بازي كردن با آنها
صورت مي پذيرد.

كتاب سرگرميها
مجموعة كتابهايي كه كودك و نوجوان را با سرگرمي هايي آشنا مي كند كه جنبة كاردستي دارند.

بازيهاي رايانه اي
انواع بازيها و سرگرميهاي ويدئويي و رايانه اي.

هر سرگرمي و اسباب بازي متناسب با نيازهاي گروه سني خـاصي طـراحـي مي شود؛ از ايــن رو بــه محــدودة
سني گروه مخاطب توجه و به آن اشاره شود.
گروه الف :سالهاي قبل از دبستان
گروه ب :سالهاي آغاز دبستان )كﻼسهاي اول ،دوم و سوم (
گروه ج :سالهاي پايان دبستان )كﻼسهاي ﭼهارم و پنجم (
گروه د  :دوره راهنمايي
گروه ه :سالهاي دبيرستان
گروه و :بزرگساﻻن

مخاطب سرگرمي يا اسباب بازي در برخي موارد فقط پسران و يا فقط دختران هستند كه بايد در مقابل جنس مورد
نظر عﻼمت زده شود .در صورتي كه هر دو مورد را شامل شود در مقابل هر دو عﻼمت بزنيد.
٨

در برخي موارد سرگرمي يا اسباب بازي فقط براي استفاده در داخل ساختمان و در برخي موارد براي استفاده در خارج
از ساختمان و محوطة باز طراحي شده است؛ از اين رو عنوان داخل )داخل ساختمان( ،و خارج )خارج از ساختمان(
انتخاب شود .و در مواردي كه استفاده از آن در داخل و يا خارج از ساختمان امكان پذير است ،هر دو مورد انتخاب
شود.
شيوه
اگر استفاده از سرگرمي يا اسباب بازي بدون نظارت مربي يا اولياي او امكان پذير است ،اين مورد انتخاب شود و در
صورتي كه نظارت اوليا و مربي الزامي است ،مورد دوم انتخاب شود.

اگر در طراحي سرگرمي يا اسباب بازي پيشنهادي از نمونه اي الگو گرفته شده است ،به صورت درصد مشخص
شود ،ﭼه ميزان طرح ارائه شده را در مقايسه با طرح اصلي تغيير داده شده است.
* ارائه اصل نمونه برداشت شده و يا تصوير و نشاني اينترنتي الزامي است؛ زيرا بايد با نمونه ارائه شده مقايسه
و ميزان درصد تغيير براي كميسيون ثبت مشخص شود.

در اين بخش ،متقاضيان بايد به صورت كوتاه ،اهدافي را كه از طراحي سرگرمي يا اسباب بازي خود براي كودكان و
نوجوانان در نظر داشته اند و طرح پيشنهادي شان بر اساس اهداف در نظر گرفته شده تأثير مطلوبي در كودكان و
نوجوانان مي گذارد را ذكر كنند.

٩

اگر طرح شما بر گرفته از نمونه اي خارجي است و در آن تغييراتي انجام شده است؛ حتي اگر ايــن تغييــرات در جــنس
مواد به كار رفته است در اين بخش ذكر شود.

مدارك قيد شده در اين بخش به بررسي طرح كمك مي كند؛ از اين رو متقاضيان باتوجه به توضيحات ذيل به همراه
طرح پيشنهادي خود مواردي را كه ﻻزم است ،تحويل دهند.

مدل اصلي يا ماكت
كلية طرحهاي پيشنهادي بايد داراي نمونه اي ساخته شده باشند .جنس مواد به كــار رفتــه در نمونــة اوليــه مطــرح
نبوده و اين موضوع در مرحله توليد به اين موضوع بايد توجه شود؛ به اين سبب اســتفاده از مــواد مختلــف ماننــد:
ﭼوب ،مقوا ،رزين و ...بﻼمانع است؛ البته به اين نكته بايد توجه كرد كه اگر سرگرمي و يــا اســباب بــازي طراحــي
شده داراي عملكردهايي است ،مواد به كار رفته در نمونة اوليه ،امكان اجراي كلية عملكردهــا را داشــته باشــد .در
صورتي كه ابعاد و اندازه نمونه ساخته شده از طرح ،از ابعاد  ٧٠*٣٠*٤٠ســانتي متــر بيشــتر باشــد ،ﻻزم اســت
ماكتي با ابعاد كوﭼك تر ساخته شود.

شرايط برگشت دادن نمونه
در صورتي كه به تشخيص كميسيون ثبت طرح ،امكان توليد مجدد ماكت يا نمونه وجود نداشــته باشــد ،اصــل
ماكت يا نمونه اوليه پس از اخذ مدارك معادل )تصوير ،نقشه فني (....،آن برگشــت داده مــي شــود و متقاضــي
متعهد مي شود پس از توليد ،دست كم يك نمونه از طرح توليد شــده را بــراي بايگــاني واحــد ثبــت طــرح و
صدور مجوز ارائه كند.
١٠

عكس
به منظور دسترسي بهتر به ويژگي هاي نمونه سرگرمي و مراجعه نكردن به بايگاني دبيرخانه ﻻزم است تا تصــاويري از
اجزاء و شكل كلي سرگرمي در پرونده وجود داشته باشد.

نقشه هاي فني
متقاضيان در صورتي كه تصاويري مانند :ســه نمــا ،پرســپكتيو ،خطــوط محيطــي ،تصــاوير بــرش خــورده و ...از طــرح
پيشنهادي در اختيار دارند ،تحويل دهند.

فايل رايانه اي
در برخي مـوارد عكسها و يا نقشه هـاي فني ،به صــورت فايــل رايانــه اي نگهــداري مــي شــوند .در ايــن صــورت،
متقاضيان مي توانند اين فايل ها را به صورت  CDارائه دهند.

نوار ويدئويي
متقاضيان اگر از عملكرد طرح پيشنهادي خود نوار ويدئويي تهيه كرده اند كه كمك به بررسي طرح ميكند ،بــه همــراه
طرح خود ارائه كنند.

راهنماي استفاده
شيوه استفاده كودكان و نوجوانان از سرگرمي يا اسباب بازي مدون شود؛ همچنين در راهنماي استفاده از
طـرح ،مقررات بـازي و قوانيني را كـه بايد به آن توجه شود ،بيان شود.

تحقيقات و تأييديه ها
اگر سرگرمي بر اساس تحقيقاتي شكل گرفته است،نتايج اين تحقيقات ضميمه شود و يا اگر پــس از طراحــي در
يك گروه آزمايشي بر روي جمعي از كودكان و نوجوانان مطالعه شده است و يافته هايي را نيــز در بــر داشــته
است ،متقاضيان بايد نتايج اين تحقيقات را ارائه كنند؛ افزون بر اين تأييديههاي سازمانها ،نهادهــا و يــا مراكــز
خاصي كه درباره طرح پيشنهادي شان صادر شده است را نيز مي توانند ارائه كنند.
١١

يادآوري:

در صورتي كه بخشي از طرح ارائه شده از نمونه اي خارجي برداشت شده باشد طراح نمي توانــد دربــاره اصــل طــرح
ادعايي داشته باشد و ديگران نيز حق دارند تا از ايده خارجي الهام گرفته و استفاده كنند .موضوع تركيــب بنــدي ،شــيوه
ارائه و ساير ويژگيهاي طرح مي تواند در حفظ حقوق معنوي اثر مد نظر قرار گيرد؛ بنابراين طراح بر اساس مفــاد فــرم
تعهد هر گونه اعتراض در اين باره را از خود سلب خواهد كرد.

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

در اين فرم مشخصات دقيق طراح يا طراحان اسباب بازي و يا سرگرمي پيشنهادي درج مي شود .از آنجا كه ممكن
است يك اسباب بازي نتيجه كار گروهي از طراحان باشد) ،حداكثر  ٣نفر(؛ از اين رو در بخش ويژگي هاي طرحهاي
قبلي نيز هر يك از طراحان سابقة طرحهاي قبلي خود و موقعيت آن را در جدول مربوطه قيد كنند.

پس از ثبت تقاضانامه و تحويل گرفتن مدارك از متقاضي ،دبيرخانه شوراي نظارت رسيد موقت را در
دونسخه تكميل ميكند و پس از درج شماره دفتر انديكاتور در آن ،يك نسخه به عنوان رسيد تحويل مدارك در
اختيار متقاضي قرار مي گيرد و نسخة دوم آن در پرونده نگهداري مي شود.
اصل فيش واريزي ثبت طرح
پس از اعﻼم نتيجــه بررســي پرونــده و تاييــد پرداخــت آن ،هزينــه كارشناســي مرحلــه دوم ثبــت براســاس ) جــدول
تعرفههاي خدماتي( دريافت مي شود.

١٢

براساس بند  ١٤سياستها و خط مشي هاي حمايتي و هدايتي حوزه اسباب بازي ومصوبة هيئت مديره محترم
كانون ،فرهنگيان كشور مي توانند با ارائه مدارك ذيل از  %٥٠تخفيف هزينه كارشناسي ثبت طرح استفاده كنند.
دانش آموزان با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از واحد آموزشيدانشجويان با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از امور دانشجوييفرهنگيان )استادان دانشگاه ،معلمان ،مربيان ،كاركنان ( با ارائه تصوير آخرين حكم كارگزيني-شاغلين مراكز فرهنگي مانند :كارمندان مراكز آموزشي ،انتشارات ،مطبوعات با ارائه گواهي اشتغال به كار.

يادآوري
 كميسيون ثبت طرح پس از بررسي طرح پيشنهادي به منظور كاملتــر شــدن طــرح و يــا برطــرف كــردن اشــكاﻻت،راهنمايي ﻻزم را ارائه مي كند و طراح در برطرف كردن اشكاﻻت طرح و يا تكميل كردن آن مختار خواهــد بــود؛ زيــرا
راهنمايي هاي يادشده جنبه ارشادي دارد .گفتني است ،در صورتي كه اشكاﻻت مطرح شده مربوط به مطابقــت نداشــتن
با ضوابط و مقررات باشد ،رفع اشكاﻻت الزامي خواهد بود.
 طرح ثبت شده تنها از نظر حقوقي معتبر است و در صورت ارائه شكايت درباره كپي برداري از طرح ،قابــل پيگيــريقضايي است.
 ثبت يك طرح ،به منزله تأييد كارشناسي طرح نخواهد بود و مبنايي بــراي ارزش گــذاري طــرح نيســت .از ايــن روقوت و ضعف طرح نيز معياري براي ثبت نخواهد بود .در واقع به ويژگي هاي يك طرح براي ثبت بسنده مي شود.
هر يك از طرحهاي ثبتي داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است .در مواردي كه زمينه اصلي طرح حفظ شده اســت؛
اما سرگرمي در قالبهاي مختلف مانند :حيوانات ،ميوه ها ،ماشينها و ...ارائه شود ،براي هر طرح يــك شــماره ثبــت در
نظر گرفته مي شود .در صورتي كه تعدادي از عناوين در يك بسته بندي واحد ارائه شود اختصاص يــك شــماره ثبــت
١٣

براي مجموعه كافيست .در اين گونه موارد ضمن آنكه ارائه طرح بسته بندي الزامي اســت ،عنــاوين ســرگرميها نيــز
بايد روي آن درج شود.
 استفاده از نام ايراني و عبارات فارسي براي طرحهاي ثبتي الزامي است در مواردي كــه اســباب بــازي يــا ســرگرميصادراتي است ،استفاده از عبــارات غيرفارســي مطــابق زبــان مقصــد بﻼمــانع و توزيــع كــاﻻي صــادراتي بــا عبــارت
غيرفارسي در داخل كشور ممنوع است .با توجه به پذيرش و تعهد كــانون بــه قــانون كپــي رايــت ،اســتفاده از تصــاوير
كارتوني و غير آن كه متعلق به طراح نباشد ،ممنوع است.
 ﭼنانچه در طرحهاي داخلي و يا خارجي نزديك به  %٣٠تغيير اعمال شود ،طرح جديد ثبت مــي شــود .ايــن تغييــراتميتواند در مواد اوليه ،فرم و شكل ،دستور العمل ،و بسته بندي نهايي اعمال شود .تشخيص اين ميزان بــا ارائــه نمونــه
اصلي و نمونه جديد به عهده كميسيون ثبت طرح است.
 در هنگام ثبت يك طرح به نكات ايمني و استاندارد توليد ،نوع مواد و شيوه هاي توليد توجه نشــده و كميســيون بــهايده ،فكر و انديشه ارائه شده و ويژگيهاي طرح توجه خواهد داشت؛ از اين رو به مسائل ايمني و اســتاندارد در هنگــام
توليد اسباب بازي و سرگرمي توجه خواهد شد.
 همانطور كه در گواهي ثبت ذكر شده است ،استفاده از هر گونه عبارت ﭼاپي به ويژه آرم و عنوان كــانون پــرورشفكري كودكان نوجوانان ممنوع است و استفاده از هولوگرام طرح ثبتي كــه داراي شــماره ثبــت اســت در توليــد انبــوه
اسباب بازي الزامي است.
 اگر طرح ثبت شــده ،توليــد انبــوه شــود بايــد نمونــه اي از طــرح توليــد شــده بــراي نگهــداري در آرشــيو و تهيــههولوگرامهاي ويژه در اختيار دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي قرار گيرد.
 اگر متقاضي نام سرگرمي خود را تغيير دهد ،بايد درخواست تغيير نام اسباب بازي خود را به همــراه اصــل گواهينامــهبه دبيرخانه تحويل دهد .هزينه صدور گواهي جديد بر اساس )جدول تعرفه هاي خدماتي( است.
١٤

 واگذاري طرح به اشخاص حقيقي و حقوقي نيز امكان پذير است؛ از اين رو متقاضي مي تواند درخواست خــود را بــههمراه اصل گواهينامه و مدارك شناسايي ذينفع به دبيرخانه تحويل دهد .هزينه اين تغييرات بر اساس )جدول تعرفههــاي
خدماتي( است.
 دبيرخانه شورا درصدد تشكيل كميسيون ارزشيابي است تا بتواند طرحهاي پيشنهادي را بررسي كرده و ســطح بنــديكند .اين ارزشيابي و سطح بندي طرح مي تواند به طراح كمك كند تا در مراجعه به ساير دستگاهها به ويژه در مراحــل
واگذاري طرح و يا توليد انبوه آن از امتيازات آن استفاده كند.
 در صورت توليد انبوه طرح ﻻزم است براي كســب اســتاندارد محصــول توليــدي از ســازمان اســتاندارد و تحقيقــاتصنعتي ايران مجوز ﻻزم اخذ شود .نشاني اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران استان تهران:
تهران ،پونك ،بلوار سردار جنگل ،بهار غربي ،ميدان استاندارد ،اداره استاندارد
و تحقيقات صنعتي تهران ،تلﻔﻦ٤٤٤١٦٩٠١ :
داخلي ١٥١٧

متقاضيان پس از صدور رأي كميسيون ٤٥ ،روز فرصت دارند ،پرونده خود را پيگيري كرده تا گواهينامه صــادر شــود،
در غير اين صورت ،پرونده ابطال شده و مراحل اداري آن دوباره انجام خواهد شد.

استفاده از هولوگرام ثبتي براي كليه اسباب بازيهاي ثبت شده در مرحله توليــد انبــوه الزامــي اســت .بــا توجــه بــه راه
اندازي سامانه پيام كوتاه دبيرخانه به شماره  ٣٠٠٠٧٤٠١٠در صورت ارسال شماره ثبتي روي هولــوگرام بــه ســامانه
يادشده شناسنامه اسباب بازي ،شامل نام اسباب بازي ،نام طراح و ديگر ويژگي هــاي اســباب بــازي بــه طــور خودكــار
دراختيار متقاضي قرار مي گيرد .درج شماره ثبت روي بسته بندي مجاز نبوده وهــيچ گونــه اعتبــاري از نظــر فــروش و
توزيع اعتبار ندارد؛ از اين رو در صورت نداشتن هولوگرام اگر شماره ثبت ياد شده به سامانه ارسال شود اين پيــام بــه
متقاضي ارسال خواهد شد :
»اين سرگرمي فاقد هولوگرام است و از ﻧﻈر فروش و توزيع اعتبار ﻧدارد.
١٥

براي خريد هولوگرام ثبتي و توليد انبوه اسباب بازي ،با مراجعه بــه تارنمــاي دبيرخانــه و دريافــت فــرم هــاي مربوطــه،
هماهنگي ﻻزم با دبيرخانه به عمل آورند و با ارسال كلمه هولوگرام به ســامانه  ٣٠٠٠٧٤٠١٠از شــرايط و ﭼگــونگي
ارسال مدارك ﻻزم براي خريد هولوگرام آگاه شوند.
شيوه
در صورتي كه كپي برداري از طرح ثبت شده انجام پذيرد ،صاحب طرح يا وكيل قــانوني او مــي توانــد بــا مراجعــه بــه

دبيرخانه اقدام به تشكيل پرونده شكايت كند.

 -١درخواست طراح و طرح موضوع
 -٢تصوير گواهينامه ثبت طرح

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

 -٤ذكر مشخصات اوليه متشاكي ،شامل نام و نام خانوادگي ،نشاني ،تلفن در برگه درخواست
 -٥ارائه اصل فيش بانكي به دبيرخانه شورا در زمان تشكيل پرونده) .مطابق جدول تعرفه هاي خدماتي(
شيوه
بر اساس تبصره  ١ماده  ١٧آيين نامه اجرايي شورا ،تبليغات اسباب بازي بايد با مجــوز دبيرخانــه شــوراي نظــارت بــر
اسباب بازي انجام گيرد كـه دريـافت مجوزپخش تيزر تبليغات تلويزيوني به دو شيوه امكان پذير است :

روش اول  :استعﻼم اداره كل بازرگاني صدا و سيما از دبيرخانه با مكاتبه و ارسال نمونة اسباب بازي وسرگرمي

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

١٦

الف( دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي بر اساس ديدگاه كميسيون ثبت طرح و صدور مجوز در كمترين زمــان
ممكن اقدام به صدور مجوز اقدام مي كند و در مواردي كه موضوع پرونده پيچيدگي خاصي داشته باشد ،پاسخ منــوط
به راي كميسيون يادشده است.
ب( نسخه اي از مجوز با دورنگار به اداره كل بازرگاني صدا و سيما ارسال شده و نسخة اصــلي بــراي ارائــه بــه اداره
يادشده در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

هزينه صدور مجوز تيزر تلويزيوني بايد پس از تاييد دبيرخانه بر اساس )جدول تعرفه هاي خدماتي( پرداخت شود.

١٧

ﺟدول تعرفﻪ هاي خدماتي با احتساب ارزش افزوده )سال (١٣٩٦

رديف

هزينﻪ با احتساب

عنوان تعرفﻪ خدماتي

ارزش افزوده
)ريال(

تشكيل
گواهينامه

تشكيل پرونده

مرحله اول
مرحله ﺻلﺢ
نامه در
دبيرخانه
مرحله ارجاع
به قوه قضاييه

مرحله اول)تشكيل پرونده(
مرحله دوم )دريافت گواهينامه(
يادآوري :
 .١كليه هزينه ها بايد به حساب ســيبا ) ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦بانــك ملــي ايــران ،بــه نــام كــانون پــرورش و
كودكان و نوجوانان( واريز و يا با دستگاه كارت خوان دبيرخانه پرداخت شود.
 .٢اصل فيش مرحله اول ) تشكيل پرونده( نخست به همراه مدارك پرونده دريافت و فيش مربوط به مرحلــه
دوم )صدور گواهينامه( پس از صدور راي كميسيون دريافت مي شود.
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