به نام خدا
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شورای نظارت بر اسباب بازی

ضوابط و مقررات و گردش کار ثبت طرحهای اسباب بازی
پیش درآمد

در اجرای ماده ( )41آيين نامة اجرايي شورای نظارت بر اسباب بازی کلية طراحاا اساباب باازی ااا از اشا ا
حقيقي يا حقوقي که متقاضي ثبت طرح باشند ،الزم است ضمن راايت ويژگي های کلاي طارح اساباب باازی ،يا
نمونه از طرح خود را به انضمام مدارک موضوع بند ( )2اين دستور العمل به واحد ثبت طرح و صادور مواوز ارائاه
کنند .در صورت پذيرش و صدور رأی کميسيو  ،گواهينامه ثبت ،صادر و تحويل متقاضي مي شود.
ويژگي های کلي طرح ها و مدارک الزم و مراحل ثبت طرح به شرح ذيل است:
ویژگی های کلی طرح
ادم تشابه و نمونه برداری از طرحهای داخلي و خارجينداشتن تضاد با اصول آموزشي ،تربيتي ،فرهنگي ،اخالقي و ارزشهای ديني و ملياستفاده از اسامي ،حروف ،اصطالحات و نشانگا فارسي -راايت استاندارد های بين المللي طراحي اسباب بازی و سرگرمي
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مدارک برای تشکيل پرونده ثبت طرح

-

تقاضانامه (تکميل فرم شماره )4

 شناسنامه طرح (تکميل فرم شماره )2 مش صات طراحا (تکميل فرم شماره )3 نمونه ساخته شده (ماکت يا نمونه اصلي) دستورالعمل بازی  2سری پرينت رنگي از نمونه کار(اجزاء اسباب بازی و تصوير کلي) توضيح کامل تغييرات در مقايسه با طرح خارجي (در موارد خا ) -تصاوير تمامي مدارک فوق در  +فيل از نحوه بازی ارائه شده در  41مگابايت در ي

( cdالزامي است)

 اصل فيش واريزی(مرحله اول تشکيل پرونده) اسناد و مدارک تکميلي (مندرج در فرم شماره ) 2 مدارک شناسايي طراح -اش ا

حقيقي :ي

برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه و تصوير کارت ملي( .در صورتي که طرح بهناام

چند نفر است ،ارسال مدارک اشاره شده برای همه الزامي است)
 -اش ا

حقوقي  :تصوير آگهي ثبت شرکت در روزنامه رسمي.

مراحل اداری ثبت طرح
 ثبت فرم تقاضا در دفتر انديکاتور و دريافت کلية مدارک بند ( )2و ارائه رسيد دريافت کليه مدارکاصلي و تکميلي طرح به متقاضي ،در اين مرحله واحد ثبت طرح موظف است با توجه به شرايط (ماهيت طرح و
حو کارها) زما الزم برای پاس گويي به ذينفع را تعيين و در برگه رسيد مدارک درج کند.
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زما پاس گويي حداکثر ي

ماه خواهد بود.

 کارشناسثبتطرح به بررسي طرح پرداختهودرصورتراايت ويژگي های امومي طرح و کامل بود مدارک،پرونده برای بررسي نهايي در دستور کار کميسيو قرار مي گيرد.
 در صورت هر گونه مغايرت با مش صات امومي طرح ،ثبت نشد کتبي به متقاضي ااالم مي شود. چنانچه طرح اصالح پذير باشد ،راهنمايي های الزم به منظور تکميل آ به متقاضي داده مي شود. کميسيو ثبت طرح ،تقاضاهای رسيده را بررسي کرده و با توجه به ضوابط و مقررات اظهار نظر مي کند. در صورت تأييد طرح پيشنهادی ،گواهي ثبت طرح ،صادر و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. -در صورت ثبت طرح پيشنهادی ،هيچ ي

از مدارک دريافتي مسترد ن واهد شد.

 چنانچه در هر مرحله حتي پس از صدور گواهي ثبت ،راايت نکرد يکي از ضوابط ثبت طرح به اثبات برسد،ضمن ابالغ رأی کميسيو به ذينفع ،گواهي ثبت ،ابطال شده و موضوع ابطال در جرايد امومي کشور ااالم
ميشود.
 ثبت طرح اسباب بازی و سرگرمي ،به منزله مووز برای توليد آ نيست؛ از اين رو برای کسب مووز توليد بايدمطابق ضوابط و مقررات مربوط اقدام شود.
 در صورتي که در اثر ارائه اطالاات نادرست ،حق افرادی تضييع شده باشد ،پرونده مربوط به واحد ارزشيابي ورسيدگي به شکايات دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی ارجاع مي شود تا از طريق مراجع قضايي موضوع
پي گيری شود.
 اظهارات نادرست و خالف واقع در پرونده های ثبتي دارای تبعات حقوقي اسات کاه در صاورت اثباات ،جارايمربوط به آ به شرح زير است:
 .4جريمه نقدی تا ميزا  01/111/111ريال به تش يص و رأی کميسيو
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 .2محروميت از ثبت هر گونه اسباب بازی و سرگرمي برای مدتي مش ص
 .3ابطال گواهينامه ثبتي
 .1حذف هولوگرام ثبت طرح از روی بسته بندی
 .0درج اطالايه ابطال گواهي ثبت مطابق متن ااالمي دبيرخانه در روزنامه رسمي و کثيراالنتشار.
تبصره:
انت اب هر دو بند  4و  2و يا يکي از آنها و تعيين ميزا آ متناسب با ميزا ت لف به تش يص کميسيو ثبت طرح
و صدور مووز است.
راهنمای ثبت طرحهای اسباب بازی و سرگرمی
با توجه به نقش مه اسباب بازی و سرگرمي در فرهنگ سازی ،تعلي و تربيت ،رشد و تغيير رفتار کودک و نوجوا ،
به منظور حمايت ،هدايت و نظارت بر طراحي اسباببازیها ،با تصويب شورای نظارت بر اسباب باازی ايان امار باه
واحد ثبت طرح و صدور مووز در دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی محول شده اسات؛ از ايان رو طراحاا و
مبتکرا اسباب بازی مي توانند با مراجعه به اين واحد و ارائه طرح و مدارک مربوط به اساباب باازی ياا سارگرمي
خود ،برای حفظ حقوق و جلوگيری از سوء استفاده های احتمالي ،اقدام به ثبت طرح خود کنند .مراجعاا محتارم الزم
است برای صحت و سرات در کار خود با مطالعة دقيق و اجرای اين راهنما به تهيه و ارائه نمونه کار و ارسال مدارک
پيوستي بپردازند.
شیوه تحویل مدارک حضوری
طراح اسباب بازی به واحد ثبت طرح و صدور مووز مراجعه کرده و ضمن تکميل تقاضانامه (فارم
شماره  )4و فرمهای شماره ( )2و ( ،)3نمونه ای ساخته شده از طرح پيشنهادی و مدارک ضاميمه آ را باه دبيرخاناه
شورا تحويل مي دهد و رسيد آ را دريافت مي دارد.
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پستی
متقاضيا ضمن هماهنگي با دبيرخانه مي توانند کليه مدارک تشکيل پرونده را از طريق پسات ارساال کنناد .در
صورتي که تمايل داشته باشند ،گواهينامه ثبت خود را از طريق پست دريافت کنند ،بايد اصل فيش بانکي مربوط
به خدمات پستي را نيز ضميمه مدارک خود کنند.
اصل فيش بانکي مرحله دوم (صدور گواهينامه) پس از رأی کميسيو به دبيرخانه ارسال شود.
راهنمای تنظيم مدارک
تقاضا نامه (فرم شماره )1
در اين فرم متقاضي (ش ص حقيقي) و يا نمايندة آ (ش ص حقاوقي) ناام و ناام خاانوادگي خاود و ياا ناام
مؤسسه (اش ا

حقوقي) و نام طرح را در فرم مي نويسد و در جدول ذيل تقاضانامه نشاني پستي ،تلفن ،دورنگار و

پست الکترونيکي را برای ارتباطات بعدی درج مي کند و آ را مهر و امضا مي کند.

ویژگی های طرح اسباب بازی و سرگرمی (فرم شماره ) 2
نام اسباب بازی يا سرگرمی
در اين ب ش نامي که برای اسباب بازی يا سرگرمي در نظر گرفته شده است درج مي شود.
گروه اسباب بازی
در اين قسمت نام گروهي درج ميشود که اسباببازی يا سرگرمي مرتبط با آ گروه است .اين گروه ها ابارتند از :

گروه حرکتی مهارتی (ورزشی)
اسباب بازیهايي که موجب فعاليت و تحرک کودک و نوجوا ميشود و هدف آ پرورش و هماهنگي قوای
جسمي است.
گروه آموزشی و کمک آموزشی
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اسباب بازیهايي که کودک و نوجوا را با الوم و تکنولوژی خاصي آشنا کرده و به يادگيری بيشاتر او از الاوم
کم

مي کند .هدف اين اسباب بازیها ارتقاء دانش و مهارتهای املي است.

گروه فکری
اسباببازیهايي که موجب پرورش قوای فکری کودک و نوجوا مي شود مانند :دقت ،نظ  ،منطق ،قدرت

تحليل ،پرورش هوش و حس کنوکاوی.
گروه فرهنگی هنری
اين گروه از اسباب بازیها ،فرهنگي و هنری هستند و در مواردی کودک و نوجوا را با فرهنگ ،باور و
ااتقادی خا

آشنا ميکنند.

گروه کمک درمانی
اين گروه اسباب بازیها ويژه کودکاااا و نوجواناني اسات که دارای نقص جسماني هستند و از اين اسباب
بازیها در باز پروری و افزايش توا و هماهنگي بين اندامها و ااضاء بد و کم

به بهبود آ ها استفاده ميشود.

گروه رايانه ای و الکترونيکی
اين گروه اسباب بازیها و سرگرميها با استفاده از س ت افزارهای الکترونيکي و نرم افزارهاای راياناه ای تهياه
شده اند که مومواه ربات ها و بازیهای رايانهای از جمله آنهاست.
خانواده اسباب بازی
در اين قسمت نام خانواده ای از اسباب بازیها درج مي شود که اسباب بازی يا سرگرمي مرتبط به آ است.
اين خانواده ها ابارتند از :

6

عروسکها
انواع شکل های انساني ،حيواني و يا ت يلي که به انوا اسباب بازی يا سرگرمي طراحي شده و جنبة تزئيني
نداشته باشد.
مدلهايی از دست ساخته های بشری
اسباب بازیهايي که براساس وسايل مورد استفاده در زندگي طراحي شده باشند .اتومبيل ،هواپيما ،قطار ،لوازم
منزل و ابزار کار از جملة آنهاست.
مهره و صفحه
سرگرميهايي که حرکت مهره ها بر روی صفحه بازی بر اساس دستور العملي مش ص ،پيش بيني شده است.
سازه ها
مومواه قطعاتي که به وسيلة اتصاالت و يا بدو آ به يکديگر وصل مي شوند و اشکال م تلف دو بعدی و يا سه
بعدی را پديد مي آورند.
جورچين (پازل)
قطعات مرتبط باه يکديگر که از کنار ه قرار داد آنها شکل کلي به دست مي آيد .اين شکل مي تواند ي

تصوير

يا محدوده ای ويژه باشد و يا به صورت حومي ارائه شود.
مارپيچ ها
مسيرهای پيچ در پيچ که ابور قطعات کوچ

مانند :ميخ ،ساچمه و ...از آنها ميسر بوده و هدف آ  ،پيدا کرد راه

خروج برای آ قطعه است .اين نمونه سرگرمي به صورت حومي نيز ارائه شده است.
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کارت های بازی
مومواه کارتهايي که به همراه دستور العملي مش ص طراحي شده وکسب امتياز از طريق بازی کرد با آ ها
صورت مي پذيرد.
کتاب سرگرمیها
مومواة کتابهايي که کودک و نوجوا را با سرگرمي هايي آشنا مي کند که جنبة کاردستي دارند.
بازیهای رايانه ای
انواع بازیها و سرگرميهای ويدئويي و رايانه ای.
گروه سنی
هر سرگرمي و اسباب بازی متناسب با نيازهای گروه سني خااصي طاراحاي مي شود؛ از اين رو به محادودة
سني گروه م اطب توجه و به آ اشاره شود.
گروه الف :سالهای قبل از دبستا
گروه ب :سالهای آغاز دبستا (کالسهای اول ،دوم و سوم )
گروه ج :سالهای پايا دبستا (کالسهای چهارم و پنو )
گروه د  :دوره راهنمايي
گروه ه :سالهای دبيرستا
گروه و :بزرگساال
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جنسيت
م اطب سرگرمي يا اسباب بازی در برخي موارد فقط پسرا و يا فقط دخترا هستند که بايد در مقابل جنس مورد
نظر االمت زده شود .در صورتي که هر دو مورد را شامل شود در مقابل هر دو االمت بزنيد.

فضای بازی
در برخي موارد سرگرمي يا اسباب بازی فقط برای استفاده در داخل ساختما و در برخي موارد برای استفاده در خارج
از ساختما و محوطة باز طراحي شده است؛ از اين رو انوا داخل (داخل ساختما ) ،و خارج (خارج از ساختما )
انت اب شود .و در مواردی که استفاده از آ در داخل و يا خارج از ساختما امکا پذير است ،هر دو مورد انت اب
شود.

شیوه بازی
اگر استفاده از سرگرمي يا اسباب بازی بدو نظارت مربي يا اوليای او امکا پذير است ،اين مورد انت اب شود و در
صورتي که نظارت اوليا و مربي الزامي است ،مورد دوم انت اب شود.

درصد ابتکاری بودن طرح
اگر در طراحي سرگرمي يا اسباب بازی پيشنهادی از نمونه ای الگو گرفته شده است ،به صورت درصد مش ص
شود ،چه ميزا 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 ميزا درصد تغيير برای کميسيو ثبت مش ص شود.
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اهداف اسباب بازی
در اين ب ش ،متقاضيا بايد به صورت کوتاه ،اهدافي را که از طراحي سرگرمي يا اسباب بازی خود برای کودکا و
نوجوانا در نظر داشته اند و طرح پيشنهادی شا بر اساس اهداف در نظر گرفته شده تأثير مطلوبي در کودکا و
نوجوانا مي گذارد را ذکر کنند.
موارد تغيير در طرح اوليه
اگر طرح شما بر گرفته از نمونه ای خارجي است و در آ تغييراتي انوام شده است؛ حتي اگر اين تغييرات در جنس
مواد به کار رفته است در اين ب ش ذکر شود.
مدارک پيوستی
مدارک قيد شده در اين ب ش به بررسي طرح کم

مي کند؛ از اين رو متقاضيا باتوجه به توضيحات ذيل به همراه

طرح پيشنهادی خود مواردی را که الزم است ،تحويل دهند.

مدل اصلی يا ماکت
کلية طرحهای پيشنهادی بايد دارای نمونه ای ساخته شده باشند .جنس مواد به کار رفته در نموناة اولياه مطارح
نبوده و اين موضوع در مرحله توليد به اين موضوع بايد توجه شود؛ به اين سبب استفاده از مواد م تلاف مانناد:
چوب ،مقوا ،رزين و ...بالمانع است؛ البته به اين نکته بايد توجه کرد که اگر سرگرمي و يا اسباب بازی طراحاي
شده دارای املکردهايي است ،مواد به کار رفته در نمونة اوليه ،امکا اجرای کلية املکردها را داشاته باشاد .در
صورتي که ابعاد و اندازه نمونه ساخته شده از طرح ،از ابعاد  01*31*11سانتي متر بيشاتر باشاد ،الزم اسات
ماکتي با ابعاد کوچ

تر ساخته شود.
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شرايط برگشت دادن نمونه
در صورتي که به تش يص کميسيو ثبت طرح ،امکا توليد مودد ماکت يا نمونه وجود نداشته باشد ،اصال
ماکت يا نمونه اوليه پس از اخذ مدارک معادل (تصوير ،نقشه فني )....،آ برگشت داده مي شاود و متقاضاي
متعهد مي شود پس از توليد ،دست ک ي

نمونه از طرح توليد شده را بارای بايگااني واحاد ثبات طارح و

صدور مووز ارائه کند.
عکس
به منظور دسترسي بهتر به ويژگي های نمونه سرگرمي و مراجعه نکرد به بايگاني دبيرخانه الزم است تا تصااويری
از اجزاء و شکل کلي سرگرمي در پرونده وجود داشته باشد.

نقشه های فنی
متقاضيا در صورتي که تصاويری مانند :سه نما ،پرساپکتيو ،خطاوط محيطاي ،تصااوير بارش خاورده و ...از طارح
پيشنهادی در اختيار دارند ،تحويل دهند.
فايل رايانه ای
در برخي ماوارد اکسها و يا نقشه هاای فني ،به صورت فايل راياناه ای نگهاداری ماي شاوند .در ايان صاورت،
متقاضيا مي توانند اين فايل ها را به صورت  CDارائه دهند.
نوار ويدئويی
متقاضيا اگر از املکرد طرح پيشنهادی خود نوار ويدئويي تهيه کرده اند که کم
طرح خود ارائه کنند.
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به بررسي طرح ميکند ،به همراه

راهنمای استفاده
شيوه استفاده کودکا و نوجوانا از سرگرمي يا اسباب بازی مدو شود؛ همچنين در راهنمای استفاده از
طارح ،مقررات باازی و قوانيني را کاه بايد به آ توجه شود ،بيا شود.
تحقيقات و تأييديه ها
اگر سرگرمي بر اساس تحقيقاتي شکل گرفته است،نتايج اين تحقيقات ضميمه شود و يا اگر پس از طراحي در
گروه آزمايشي بر روی جمعي از کودکا و نوجوانا مطالعه شده است و يافته هايي را نيز در بر داشته

ي

است ،متقاضيا بايد نتايج اين تحقيقات را ارائه کنند؛ افزو بر اين تأييديههای سازما ها ،نهادها و يا مراکاز
خاصي که درباره طرح پيشنهادی شا صادر شده است را نيز مي توانند ارائه کنند.
یادآوری:

در صورتي که ب شي از طرح ارائه شده از نمونه ای خارجي برداشت شده باشد طراح نمي تواند دربااره اصال طارح
اداايي داشته باشد و ديگرا نيز حق دارند تا از ايده خارجي الهام گرفته و استفاده کنند .موضوع ترکيب بندی ،شيوه
ارائه و ساير ويژگيهای طرح مي تواند در حفظ حقوق معنوی اثر مد نظر قرار گيرد؛ بنابراين طراح بر اساس مفاد فرم
تعهد هر گونه ااتراض در اين باره را از خود سلب خواهد کرد.

ویژگی های طراحان و مبتکران اسباب بازی (فرم شماره )3
در اين فرم مش صات دقيق طراح يا طراحا اسباب بازی و يا سرگرمي پيشنهادی درج مي شود .از آنوا که ممکن
است ي

اسباب بازی نتيوه کار گروهي از طراحا باشد( ،حداکثر  3نفر)؛ از اين رو در ب ش ويژگي های طرحهای

قبلي نيز هر ي

از طراحا سابقة طرحهای قبلي خود و موقعيت آ را در جدول مربوطه قيد کنند.
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رسيد مدارک ( فرم شماره )4
پس از ثبت تقاضانامه و تحويل گرفتن مدارک از متقاضي ،دبيرخانه شورای نظارت رسيد موقت را در
دونس ه تکميل ميکند و پس از درج شماره دفتر انديکاتور در آ  ،ي

نس ه به انوا رسيد تحويل مدارک در

اختيار متقاضي قرار مي گيرد و نس ة دوم آ در پرونده نگهداری مي شود.
اصل فیش واریزی ثبت طرح
پس از ااالم نتيوه بررسي پروناده و تايياد پرداخات آ  ،هزيناه کارشناساي مرحلاه دوم ثبات براسااس ( جادول
تعرفههای خدماتي) دريافت مي شود.
شرايط تخفيف در هزينه کارشناسی
براساس بند  41سياستها و خط مشي های حمايتي و هدايتي حوزه اسباب بازی ومصوبة هيئت مديره محترم
کانو  ،فرهنگيا کشور مي توانند با ارائه مدارک ذيل از  %01ت فيف هزينه کارشناسي ثبت طرح استفاده کنند.
دانش آموزا با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از واحد آموزشيدانشوويا با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از امور دانشووييفرهنگيا (استادا دانشگاه ،معلما  ،مربيا  ،کارکنا ) با ارائه تصوير آخرين حک کارگزينيشاغلين مراکز فرهنگي مانند :کارمندا مراکز آموزشي ،انتشارات ،مطبواات با ارائه گواهي اشتغال به کار.یادآوری:
 کميسيو ثبت طرح پس از بررسي طرح پيشنهادی به منظور کاملتر شد طارح و ياا برطارف کارد اشاکاالت،راهنمايي الزم را ارائه مي کند و طراح در برطرف کرد اشکاالت طرح و يا تکميل کرد آ م تار خواهد بود؛ زيرا
راهنمايي های يادشده جنبه ارشادی دارد .گفتني است ،در صورتي که اشکاالت مطرح شده مربوط به مطابقت نداشتن
با ضوابط و مقررات باشد ،رفع اشکاالت الزامي خواهد بود.
 طرح ثبت شده تنها از نظر حقوقي معتبر است و در صورت ارائه شکايت درباره کپي برداری از طرح ،قابل پيگيری13

قضايي است.
 -ثبت ي

طرح ،به منزله تأييد کارشناسي طرح ن واهد بود و مبنايي برای ارزش گذاری طارح نيسات .از ايان رو

قوت و ضعف طرح نيز معياری برای ثبت ن واهد بود .در واقع به ويژگي های ي
هر ي

طرح برای ثبت بسنده مي شود.

از طرحهای ثبتي دارای ويژگي های منحصر به فردی است .در مواردی که زميناه اصالي طارح حفاظ شاده

است؛ اما سرگرمي در قالبهای م تلف مانند :حيوانات ،ميوه ها ،ماشينها و ...ارائه شود ،برای هر طارح يا
ثبت در نظر گرفته مي شود .در صورتي که تعدادی از اناوين در ي

بسته بندی واحد ارائاه شاود اختصاا

شاماره
يا

شماره ثبت برای مومواه کافيست .در اين گونه موارد ضمن آنکه ارائه طارح بساته بنادی الزاماي اسات ،انااوين
سرگرميها نيز بايد روی آ درج شود.
 استفاده از نام ايراني و ابارات فارسي برای طرحهای ثبتي الزامي است در مواردی که اسباب باازی ياا سارگرميصادراتي است ،استفاده از ابارات غيرفارسي مطاابق زباا مقصاد بالماانع و توزياع کااالی صاادراتي باا اباارت
غيرفارسي در داخل کشور ممنوع است .با توجه به پذيرش و تعهد کانو به قانو کپاي رايات ،اساتفاده از تصااوير
کارتوني و غير آ که متعلق به طراح نباشد ،ممنوع است.
 -چنانچه در طرحهای داخلي و يا خارجي نزدي

به  %31تغيير اامال شود ،طرح جديد ثبت مي شود .اين تغييارات

ميتواند در مواد اوليه ،فرم و شکل ،دستور العمل ،و بسته بندی نهايي اامال شود .تش يص اين ميزا با ارائه نموناه
اصلي و نمونه جديد به اهده کميسيو ثبت طرح است.
 -در هنگام ثبت ي

طرح به نکات ايمني و استاندارد توليد ،نوع مواد و شيوه های توليد توجه نشده و کميسيو باه

ايده ،فکر و انديشه ارائه شده و ويژگيهای طرح توجه خواهد داشت؛ از اين رو به مسائل ايمني و استاندارد در هنگام
توليد اسباب بازی و سرگرمي توجه خواهد شد.
 هما طور که در گواهي ثبت ذکر شده است ،استفاده از هر گونه ابارت چاپي به ويژه آرم و انوا کانو پرورش14

فکری کودکا نوجوانا ممنوع است و استفاده از هولوگرام طرح ثبتي که دارای شماره ثبات اسات در تولياد انباوه
اسباب بازی الزامي است.
 اگر طرح ثبت شده ،توليد انباوه شاود باياد نموناه ای از طارح تولياد شاده بارای نگهاداری در آرشايو و تهياههولوگرامهای ويژه در اختيار دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی قرار گيرد.
 اگر متقاضي نام سرگرمي خود را تغيير دهد ،بايد درخواست تغيير نام اسباب بازی خود را به همراه اصل گواهيناماهبه دبيرخانه تحويل دهد .هزينه صدور گواهي جديد بر اساس (جدول تعرفه های خدماتي) است.
 -واگذاری طرح به اش ا

حقيقي و حقوقي نيز امکا پذير است؛ از اين رو متقاضي مي تواند درخواست خود را به

همراه اصل گواهينامه و مدارک شناسايي ذينفع به دبيرخاناه تحويال دهاد .هزيناه ايان تغييارات بار اسااس (جادول
تعرفههای خدماتي) است.
 دبيرخانه شورا درصدد تشکيل کميسيو ارزشيابي است تا بتواند طرحهای پيشنهادی را بررسي کرده و سطح بندیکند .اين ارزشيابي و سطح بندی طرح مي تواند به طراح کم

کند تا در مراجعه باه سااير دساتگاههاا باه وياژه در

مراحل واگذاری طرح و يا توليد انبوه آ از امتيازات آ استفاده کند.
 در صورت توليد انبوه طرح الزم است برای کسب استاندارد محصاول توليادی از ساازما اساتاندارد و تحقيقااتصنعتي ايرا مووز الزم اخذ شود .نشاني اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا استا تهرا :
تهران ،پونک ،بلوار سردار جنگل ،بهار غربی ،ميدان استاندارد ،اداره استاندارد
و تحقيقات صنعتی تهران ،تلفن99941444 :
داخلی 4141

متقاضيا پس از صدور رأی کميسيو  10 ،روز فرصت دارند ،پرونده خود را پيگيری کرده تا گواهينامه صادر شود،
در غير اين صورت ،پرونده ابطال شده و مراحل اداری آ دوباره انوام خواهد شد.

15

هولوگرامهاي ثبتي
استفاده از هولوگرام ثبتي برای کليه اسباب بازیهای ثبت شده در مرحله توليد انبوه الزاماي اسات .باا توجاه باه راه
اندازی سامانه پيام کوتاه دبيرخانه به شماره  311101141در صورت ارسال شماره ثبتي روی هولوگرام به ساامانه
يادشده شناسنامه اسباب بازی ،شامل نام اسباب بازی ،نام طراح و ديگر ويژگي های اسباب باازی باه طاور خودکاار
دراختيار متقاضي قرار مي گيرد .درج شماره ثبت روی بسته بندی مواز نبوده وهيچ گونه ااتباری از نظار فاروش و
توزيع ااتبار ندارد؛ از اين رو در صورت نداشتن هولوگرام اگر شماره ثبت ياد شده به سامانه ارسال شود اين پيام به
متقاضي ارسال خواهد شد :
«این سرگرمی فاقد هولوگرام است و از نظر فروش و توزیع اعتبار ندارد».
برای خريد هولوگرام ثبتي و توليد انبوه اسباب بازی ،با مراجعه به تارنمای دبيرخانه و دريافات فارم هاای مربوطاه،
هماهنگي الزم با دبيرخانه به امل آورند و با ارسال کلمه هولوگرام به سامانه  311101141از شرايط و چگاونگي
ارسال مدارک الزم برای خريد هولوگرام آگاه شوند.
شیوه تشكيل پرونده شكايات
در صورتي که کپي برداری از طرح ثبت شده انوام پذيرد ،صاحب طرح يا وکيل قانوني او مي تواند باا مراجعاه باه
دبيرخانه اقدام به تشکيل پرونده شکايت کند.

مدارك الزم
- 4درخواست طراح و طرح موضوع
- 2تصوير گواهينامه ثبت طرح
- 3نمونه کپي برداری شده به همراه نمونه ثبت شده و کليه اسناد و مدارکي که در روند بررسي بتواند موثر
باشد.
- 1ذکر مش صات اوليه متشاکي ،شامل نام و نام خانوادگي ،نشاني ،تلفن در برگه درخواست
- 0ارائه اصل فيش بانکي به دبيرخانه شورا در زما تشکيل پرونده( .مطابق جدول تعرفه های خدماتي)
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شیوه دريافت مجوز تبليغات تلويزيونی
بر اساس تبصره  4ماده  40آيين نامه اجرايي شورا ،تبليغات اسباب بازی بايد با مووز دبيرخانه شاورای نظاارت بار
اسباب بازی انوام گيرد کاه درياافت مووزپ ش تيزر تبليغات تلويزيوني به دو شيوه امکا پذير است :
روش اول  :استعالم اداره کل بازرگاني صدا و سيما از دبيرخانه با مکاتبه و ارسال نمونة اسباب بازی وسرگرمي
روش دوم  :درخواست کتبي متقاضي از دبيرخانه و ارائه ي

نمونه از اسباب بازی و سرگرمي

چگونگی صدور مجوز تيزر
الف) دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی بر اساس ديدگاه کميسيو ثبت طرح و صدور مواوز در کمتارين
زما ممکن اقدام به صدور مووز اقدام مي کند و در مواردی که موضوع پرونده پيچيدگي خاصي داشته باشد ،پاسخ
منوط به رای کميسيو يادشده است.
ب) نس ه ای از مووز با دورنگار به اداره کل بازرگاني صدا و سيما ارسال شده و نس ة اصلي برای ارائاه باه اداره
يادشده در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.

هزينه صدور مجوز تيزر
هزينه صدور مووز تيزر تلويزيوني بايد پس از تاييد دبيرخانه بر اساس (جدول تعرفه های خدماتي) پرداخت شود.
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جدول تعرفه های خدماتی با احتساب ارزش افزوده (سال )1397
هزینه با احتساب

عنوان تعرفه خدماتی

ردیف

ارزش افزوده
(ریال)

ثبت طرح(داخلی)

1

مرحله اول(تشکیل پرونده)

000.555

مرحله دوم(صدور گواهینامه)

000.555

3

صدور المثنی گواهی ثبت

000.555

0

تغییر نام يا واگذاری به غیر

015.055

0

صدور مجوز تیزر تبلیغاتی

1.5.5.555

پرونده شکايات

6

مرحله اول

تشکیل پرونده

000.555

مرحله صلح

شاکی

1.5.5.555

متشاکی

3.055.555

نامه در
دبیرخانه
مرحله ارجاع

شاکی

به قوه قضايیه

هزينه خدمات پستی

5

ثبت طرح (خارجی)

0

1.5.5.555
050.055

مرحله اول(تشکیل پرونده)

1.630.555

مرحله دوم (دريافت گواهینامه)

1.630.555

يادآوری :
 .1کلیه هزينه ها بايد به حساب سیبا ( 015300.556556بانک ملی ايرران ،بره نرام کرانون
پرورش و کودکان و نوجوانان) واريز و يا با دستگاه کرارت خروان دبیرخانره پرداخرت
شود.
 .0اصل فیش مرحله اول ( تشکیل پرونده) نخست به همراه مدارك پرونده دريافت و فریش
مربوط به مرحله دوم (صدور گواهینامه) پس از صدور رای کمیسیون دريافت می شود.
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به نام خدا

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شورای نظارت بر اسباب بازی

گردش کار صدور مجوز تولید اسباب بازی  ،سرگرمی
پیش درآمد
در اجرای مصوبه بيستمين جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی کليه توليد کنندگا اساباب باازی ااا از اشا ا
حقيقي يا حقوقي بايد برای هر ي

از اقالم توليدی خود از دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی مووز توليد اخاذ

کنند؛ از اين رو بايد برای دريافت مووز ،ي

نمونه از اسباب بازی مورد نظر را به انضمام مدارک موضوع بناد ()2

اين دستور العمل به واحد صدور مووز ارائه کنند .در صورت صدور مووز توليد اسباب بازی ،هولاوگرام وياژه آ
اسباب بازی نيز بر اساس شمارگا توليد در اختيار توليدکننده قرار ميگيرد.
ويژگي های کلي و مدارک الزم و مراحل صدور مووز توليد اسباب بازی به شرح ذيل است:

ویژگی های کلی اسباب بازي توليدي
راايت کليه ضوابط و مقررات ثبت طرح و صدور مووز (ساخت ،واردات و صادرات ) اسباب بازی  ،مصوبه
يازدهمين جلسه شورای نظارت مورخ 01/0/31
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مدارک برای تشکیل پرونده صدور مجوز تولید اسباب بازی
 .4تقاضانامه (تکميل فرم شماره )4
 .2شناسنامه اسباب بازی (تکميل فرم شماره )2
 .3نمونه اسباب بازی ساخته شده
 .1پرينت تصاوير سرگرمي  +تصاوير تمامي فرمها  +فيل  41مگابايت از سرگرمي ارائه شده روی cd
 .0فرم تقاضای هولوگرام
 .6مدارک شناسايي توليد کننده
برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه (در صورت درج تغييرات) ،تصوير کارت ملي.

اش ا

حقيقي :ي

اش ا

حقوقي :تصوير آگهي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات

مراحل اداری صدور مجوز تولید
ثبت فرم تقاضا در سيست اتوماسيو اداری و دريافت کلية مدارک بند ( )2و ارائه رسيد دريافت مدارک بهمتقاضي ،در اين مرحله واحد صدور مووز موظف است با توجه به شرايط (ماهيت اسباب بازی و حو کارها) و
تقوي زماني ،در نظر گرفتن روزهای تعطيل و روزهای کاری ،زما الزم برای پاس گويي به مراجعه کننده را تعيين
و در برگه رسيد مدارک درج کند.
کارشناس به بررسي مقدماتي اسباب بازی مي پردازد و در صورت دارا باود ويژگاي هاای کلاي و کامال باودمدارک ،پرونده برای بررسي نهايي در دستور کار کميسيو قرار مي گيرد.
در صورت هر گونه مغايرت با ويژگي های کلي ،داليل صادر نشد مووزبه متقاضي ااالم مي شود.کميسيو صدور مووز ،تقاضاهای رسيده را بررسي کرده و با توجه به ضوابط و مقررات مربوط اظهار نظر مي کند.
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در صورت تأييد اسباب بازی ارائه شده ،مووز توليد ،صادر و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.-در صورت صدور مووز توليد ،هيچ ي

از مدارک دريافتي مسترد ن واهد شد.

اظهارات نادرست و خالف واقع ،دارای تبعات حقوقي است که در صورت اثبات  ،جرائ مربوط به آ به شرح زير است:

.4جريمه نقدی تا ميزا  01/111/111ريال به تش يص و رأی کميسيو
.2محروم شد از صدور مووز توليد هر گونه اسباب بازی و سرگرمي برای مدت زما معين.
.3ابطال مووز توليد
.1حذف هولوگرام توليد از روی بسته بندی
.0درج اطالايه ابطال مووز توليد ،مطابق متن ااالمي دبيرخانه در روزنامه رسمي و کثيراالنتشار
تبصره  :انت اب هر دو بند  4و  2و يا يکي از آنها و تعيين ميزا آ متناسب با ميزا ت لف به تشا يص کميسايو
ثبت طرح و صدور مووز انوام مي شود.

راهنمای اخذ مجوز تولید اسباب بازی و سرگرمی
بر اساس مصوبه بيستمين جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی کليه توليد کنندگا اسباب باازی کاه اساباب باازی
توليدی آ ها کپي برداری صرف باشد يا ميزا اثرگذاری و اامال نوآوری آ ها در طرح کمتر از  31درصد باشد،
الزم است از دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی مووز توليد اخذ کنند .بديهي است با ابالغ اين مصوبه به کلياه
مراجع ذیربط توزيع و فروش کليه اسباب بازیهايي که مووز توليد ندارند ،ممنوع بوده و بر اساس قوانين نظاارتي
با صاحبا آ ها رفتار خواهد شد.
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شیوه مراجعه
توليد کننده اسباب بازی ضمن دريافت فرمهای مربوط از تارنمای دبيرخانه و يا مراجعه مستقي
به واحد ثبت طرح و صدور مووز با تکميل تقاضانامه (فرم شماره  )4و مش صات اسباب بازی فرم شماره ( ،)2نمونه
اسباب بازی و مدارک ضميمه آ را به واحد مذکور تحويل مي دهد و رسيد آ را دريافت مي دارد.

راهنمای تنظیم مدارک
تقاضا نامه (فرم شماره )1
در اين فرم متقاضي (ش ص حقيقي) مش صات شناسايي خود و يا نام مؤسسه و مش صات آ را (اش ا

حقاوقي)،

نوشته ودر جدول ذيل تقاضانامه نشاني پستي ،تلفن ثابت و همراه ،دورنگار و پست الکترونيکاي را بارای ارتباطاات
بعدی درج مي کند و آ را مهر و امضا مي کند.

ویژگی های اسباب بازی و سرگرمی (فرم شماره ) 2
نام اسباب بازی یا سرگرمی
در اين قسمت نام اسباب بازی ها يا سرگرمي ها و شماره آيت احتمالي آنها درج مي شود.
مدارک پیوستی

نمونه اسباب بازی
ارائه پرينت رنگي تصوير اسباب بازی
تصوير فرم تکميل شده مووز توليد و تصاوير رنگي روی  cdتحويل شود.
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رسید مدارک ( فرم شماره )3
پس از ثبت تقاضانامه و تحويل گرفتن مدارک از متقاضي ،دبيرخانه فرم شماره ( )3را در دونس ه تکميل و
پس از ثبت در سيست اتوماسيو  ،شماره مربوط در آ درج مي شود .ي

نس ه به انوا رسيد تحويل مدارک در

اختيار متقاضي قرار مي گيرد و نس ة دوم آ ضميمه ساير مدارک پرونده مي شود.

اصل فیش بانکی هزینه مرحله اول صدور مجوز تولید

در هنگام تشکيل پرونده ،ارائه اصل فيش بانکي مرحله اول مطابق جدول تعرفه الزامي اسات بااقي ماناده هزيناه در
هنگام صدور مووز دريافت مي شود.

یادآوری
کميسيو صدور مووز توليد پس از بررسي اسباب بازی برای برطرف کرد اشکاالت جزئي قابل رفاع ،راهنمااييالزم را انوام مي دهد و متقاضي در برطرف کرد اشکاالت م تار خواهد باود؛ مگار اينکاه اشاکاالت مطارح شاده
مربوط به ادم تطابق با ضوابط و مقررات باشد که در اين صورت رفع اشکاالت الزامي است.
 صدور مووز توليد ي-در صورتي که ي

اسباب بازی ،به منزله تأييد کارشناسي آ ن واهد بود.

شرکت ب واهد برای تعدادی از محصوالت خود مووز توليد اخاذ کناد ،تشاکيل يا

پروناده

کافي است.
 راايت حداقل نکات ايمني و استاندارد اسباب بازی در هنگام توليد اسباب بازی الزامي است. استفاده از هولوگرام توليد که دارای شماره مووز توليد است بر روی اسباب بازی توليدی الزامي است. -مووز توليد به نام درخواست کننده (سازنده اسباب بازی ) است و هر گونه واگذاری و تغيير نام ممنوع است.
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هولوگرامهای تولید
استفاده از هولوگرام توليد برای کليه اسباب بازیهای دارای مووز توليد الزامي است .با توجه به راه اندازی سامانه
پيام کوتاه دبيرخانه به شماره  311101141در صورت ارسال شماره مواوز تولياد درج شاده روی هولاوگرام باه
سامانه ،شناسنامه اسباب بازی شامل نام اسباب بازی ،نام توليد کننده و ديگار ويژگايهاای اساباب باازی باه طاور
خودکار در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
برای خريد هولوگرام مووز توليد ،ضمن مراجعه به تارنمای دبيرخانه و دريافت فرمهای مربوطاه ،همااهنگي الزم باا
دبيرخانه به امل آمده و مدارک الزم برای خريد هولوگرام با ارسال کلمه هولاوگرام باه ساامانه  311101141در
اختيار متقاضيا قرار مي گيرد.
شیوه دریافت مجوز تبلیغات تلویزیونی

بر اساس تبصره  4ماده  40آيين نامه اجرايي شورا ،تبليغات اسباب بازی بايد با مووز دبيرخانه شاورای نظاارت بار
اسباب بازی انوام گيرد کاه درياافت مووزپ ش تيزر تبليغات تلويزيوني به دو شيوه امکا پذير است :
روش اول  :استعالم اداره کل بازرگاني صدا و سيما از دبيرخانه به وسيله مکاتباه و ارساال نموناه اساباب باازی،
سرگرمي يا نرم افزار بازی رايانه ای
روش دوم  :درخواست کتبي متقاضي از دبيرخانه و ارائه ي

نمونه از اسباب بازی ،سرگرمي يا نارم افازار باازی

رايانه ای
صدور مجوز تیزر
 دبيرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی بر اساس ديدگاه کميسيو ثبت طرح و صادور مواوز در کمتارين زمااممکن ،مووز صادر مي کند و در مواردی که موضوع پرونده پيچيدگي خاصي داشته باشد ،پاسخ مناوط باه رای
کميسيو يادشده خواهد بود.
نس ه ای از مووز با دورنگار به اداره کل بازرگاني صدا و سيما ارسال شاده و نسا ة اصالي بارای ارائاه باه اداره
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يادشده در اختيار متقاضي قرار مي گيرد.
هزینه صدور مجوز تیزر
هزينه صدور مووز تيزر تلويزيوني بايد پس از تاييد دبيرخانه بر اساس (جدول تعرفه های خدماتي) پرداخت شود.

جدول تعرفه های خدماتی مجوز تولید اسباب بازی سال 1397

ردیف

هزینه با احتساب

عنوان تعرفه خدماتی

1

مجوز تولید اسباب بازی

2

چاپ هولوگرام

ارزش افزوده

مرحله اول(تشکیل پرونده)

 301/055ريال

مرحله دوم(صدور مجوز تولید)

 301/055ريال
مطابق جدول

 3تغییرنام اسباب بازی

 015/055ريال

 4صدور مجوز تیزر تبلیغاتی

 1.5.5.555ريال

یادآوری:

.3

کليه هزينه ها بايد به حساب سيبا ( 2403229116116بان

ملي ايرا  ،به نام کانو پرورش و کودکا و

نوجوانا ) واريز و يا با دستگاه کارت خوا دبيرخانه پرداخت شود.

25

