کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
شورای نظارت بر اسباب بازی

دستورالعمل ثبت نام واحدهای فروش و توزیع اسباب بازی
در سایت دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

مدیران محترم فروشگاه های اسباب بازی سراسر کشور اعم از اینکه تمام یا قسمتی از اجناس فروشگاه
آنها اسباب بازی کودکان باشد ملزم به نصب برچسب شناسنامه دار شدن اسباب بازی ها (هولوگرام) در
مدخل ورودی فروشگاه خود می باشند به طوری که در معرض رویت کلیه مراجعان به فروشگاه قرار گیرد
(بدیهی است عدم نصب برچسب تخلف محسوب و موجب پیگرد بازرسان دستگاه های نظارتی خواهد
شد).
مراحل ثبت نام:
 -1پس از نصب برچسب در فروشگاه وارد سایت دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی به آدرس
 WWW.TOYCOUNCIL.COMشده و بر روی گزینه ثبت نام الکترونیکی مراکز عرضه و فروش
اسباب بازی کلیک کنید تا فرم ثبت نام نمایش داده شود.
 -2ابتدا کد  7رقمی فروشگاه را بر مبنای کد درج شده بر روی برچسب وارد نمایید.
 -3نام فروشگاه  ،سال تأسیس و متراژ را در کادرهای مربوط تایپ نمایید.
 -4با توجه به وضعیت فروشگاه یکی از گزینه های عمده فروشی یا خرده فروشی (یا هردو) را انتخاب
نمایید.

 -5در بخش آدرس :ابتدا نام استان و شهر را از کشوی مقابل آن انتخاب و سپس آدرس دقیق را در
کادر مربوط تایپ کنید .سپس کد پستی  11رقمی و تلفن فروشگاه و کد تلفن شهر را در محل های
مربوط تایپ کنید.
 -6نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه را در کادر مربوط تایپ کنید و سپس یکی از گزینه های (جواز
دارد) یا (جواز ندارد) را از کشوی مربوط انتخاب نمایید در صورتی که گزینه جواز دارد انتخاب
شود الزم است شماره جواز کسب را تایپ کنید و نام اتحادیه را از کشوی مربوط انتخاب نمایید و
یا نام اتحادیه را در کادر مربوط تایپ کنید.
 -7در صورتی که فروشگاه فقط فروشنده اسباب بازی است از کشوی مقابل عرضه اسباب بازی گزینه
 111درصد و در غیر اینصورت یکی از گزینه های دیگر را انتخاب نمایید.
 -8چنانچه گزینه عرضه اسباب بازی  111درصد نباشد و درصد دیگری انتخاب شود ،نام سایر کاالهای
عرضه شده را از کشوی مربوط انتخاب نمایید یا نام سایر کاالها را در کادر مربوط تایپ کنید.
 -9درصد اسباب بازی های ایرانی موجود در فروشگاه را از کشوی مربوط انتخاب نمایید و سپس
شماره تلفن همراه مدیر فروشگاه و آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) را در صورت وجود تایپ
کنید.
 -11در صورتی که اطالعات درج شده صحیح است با زدن تیک آن را تأیید کنید.
 -11با کلیک روی (ثبت اطالعات) مشخصات فروشگاه خود را در بانک اطالعاتی شورا ذخیره نمایید.
 -12در این مرحله فرم نهایی قابل چاپ با کد  17رقمی ظاهر می شود .با انتخاب آیکون چاپ می توانید
پرینت آن را دریافت کنید .همچنین می توانید آن را با فرمت  PDFدر رایانه خود نگهداری نمایید.

توجه :
کادر تکمیلی زیر پس از مهر و امضاء مدیر فروشگاه در اختیار توزیع کننده برچسب قرار می گیرد.

استان :

شهر:

شماره برچسب:

نام فروشگاه:

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه:
تلفن همراه :

تلفن ثابت :

آدرس:

تاریخ تحویل برچسب:

مهر و امضاء مدیر فروشگاه:

شهروند گرامی یا مدیریت فروشگاه
پس ازنصب برچسب در ورودی فروشگاه وارد سایت دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی به آدرس:
 www.toycouncil.comشده و در ابتدا فایل  pdfدستورالعمل ثبت نام واحدهای فروش و توزیع اسباب بازی را
دانلود کرده و مطابق مفاد آن ثبت نام الکترونیکی واحد فروشگاهی خود را انجام دهید و ضمن نگهداری آن در رایانه
از آن پرینت بگیرید.
دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

