
 به نام خدای مهربان

 

 6/21/66  جلسه کميسيون  مورخ هشتميندر بررسي شده  ليست پرونده های ثبتي
 

 نام سرگرمي نام طراح ردیف
گروه 

 سرگرمي
 تصاویر توضيحات سرگرمي

 2 مبتکر آرزو پیکار 1

این سرگرمی یک ساعت جورچینی است که 

اعداد آن نیز مطابق  ،به غیر از صفحه ساعت

ند قطعه می باشد که کودک می عدد دارای چ

بایست آن ها را در کنار هم قرار دهد. 

رنگ ها و در نهایت  ،یادگیری اعداد، شکل ها

خود  ساعت و تعیین زمان هدف سرگرمی 

 است
 

2 
شرکت تحقیقات 

 صنعتی برتر
 1 هواپیما جمپا

این سرگرمی مجموعه ای است دارای چوب 

اپیما بالسای برش خورده، ملخ، کش و بدنه هو

که در نهایت ساخت یک هواپیمای مدل ازنوع 

کشی یا گالیدر چوب بالسا انجام می پذیرد و 

 به پرواز در می آید. 

 

 2 ( رنگین کمان1کهربا) رعنا شکوهی 3

این سرگرمی یک جورچین است که از طریق 

روی هم قراردادن صفحات رنگی، رنگین کمان 

و بزرگی  ،به وجود می آید. شناخت رنگ ها

کوچکی و تقدم و تأخر در چیدمان ، هدف این 

 سرگرمی است. 

 



 2 ( چهارفصل2کهربا ) رعنا شکوهی 4

چون این سرگرمی شامل اشکال آهنربایی 

خورشید، آدمک با لباس های مختلف هر 

فصل، درخت و کوه، ابر و وسایل شخصی 

با چیدمان  آدمک است که کودک می تواند

  ها چهارفصل را نشان دهد.آن

 

5 
سمانه  -سیما یزدانی

 صلواتی
 4 شکر خانم 

این سرگرمی یک عروسک پارچه ای به نام 

لباس است که بر اساس دوره قاجار، شکرخانم 

 ها و پوشش های آن دوره طراحی شده است. 

 

 4 بسته خالقیت چاپ پارچه منیره تهنیت 6

های فرهنگی سرگرمی  از جملهاین سرگرمی 

گرمی به کودکان در این سرهنری است. 

آموزش داده می شود تا چگونه روی پارچه 

 چاپ دستی انجام دهند. 

 

 2 فراراز جزیره غلط امالیی فواد سید محمدی 7

این سرگرمی یک بازی مهره و صفحه است. 

این سرگرمی شامل صفحه بازی و حروف بازی، 

تیله، آدمک ، مهره های خرید و فروش ، کارت 

س می باشد که شانس و کارت سمت و طا

بازیکنان تالش می کنند طبق دستورالعمل 

-بازی امتیاز بیشتری را کسب نمایند و با غلط

 های امالیی در زبان انگلیسی آشنا شوند.

 

 1 ماشین وانت پیکان مهرداد سالم 8
این سرگرمی یک ماشین وانت پیکان است که 

 بدون مکانیزم و ساده طراحی شده است. 

 



 1 بادبادک حجمی پرواز شکیمحمدحسین پز 9

این سرگرمی یک بادبادک حجمی است که به 

رک ها و اتصاالت سر هم شده و یوسیله ت

این  .صفحه پالستیکی روی آن را می پوشاند

 بادبادک در جهت باد به پرواز در می آید. 

 

 4 ایرانگردی با اعداد بهروز خزائی 11

این سرگرمی یک بازی صفحه و مهره است که 

اساس ایرانگردی و روی نقشه ایران طراحی  بر

شده است. قرارگرفتن مهره روی خانه ای که 

ر به پرسش از بازیکن عالمت سوال دارد منج

های سوال برای آن در خواهد شد که کارت

نظر گرفته شده است. طبق دستورالعمل 

بازیکنی که زودتر به نقطه پایان برسد برنده 

 است.

 

 2 ه کوچولوخون مطهره صالحی 11

این سرگرمی به صورت کتاب سرگرمی ارائه 

شده است که مهارت های مختلفی را به 

 کودک منتقل می کند. بازو بسته کردن دکمه، 

آموزش بافت مو آموزش بستن بند کفش، 

بستن کمربند، میوه های درختی و زمینی از 

هایی است که در نظر گرفته شده جمله مهارت

 است. 

 

12 
 ی بهشتطیبه ارد

 یاشار مختار با اختیار
 2 2میز اکتشاف گام 

این سرگرمی انواع باز و بسته کردن زیپ، بند 

ساعت ، کمربند ، قفل ، مهره فلزی، بازکردن 

پنجره و در، روشن و خاموش کردن کلید برق، 

خه در دست و سایر فعالیت ها را گرفتن دوشا

 ربه نموده و نکات الزم را فراگیرد. تج

 



13 
 به اردی بهشتطی

 یاشار مختار با اختیار
 2 (دخترانه) -1میز اکتشاف گام 

با استفاده از ابزار و وسایلی که در این 

سرگرمی تعبیه شده است کودکان می توانند 

با استفاده از حس المسه و هماهنگی بین 

چشم و دست فعالیت های مختلف باز و بسته 

کردن ، عبور دادن نخ و دیگر موارد را 

 موزند.بیا

 

14 
 طیبه اردی بهشت

 یاشار مختار با اختیار
 2 (پسرانه) -1میز اکتشاف گام 

با استفاده از ابزار و وسایلی که در این 

سرگرمی تعبیه شده است کودکان می توانند 

رابطه علت و معلول را پیدا کنند و با ا ستفاده 

از حواس پنجگانه فعالیت های مختلف باز و 

بسته کردن ، عبور دادن نخ و دیگر موارد را 

 بیاموزند.

 

 4 مجموعه کارت های بازی ستی مینا امام بخش 15

ارت بازی با هدف آشنایی این سرگرمی یک ک

و جاذبه های گردشگری استان  با فرهنگ

کارت  4هرمزگان می باشد. بدست آوردن 

مرتبط به جاذبه های گردشگری یک شهر 

 برنده را تعیین می کند.

 

 1 تعادلی خرس حامد اسدی 16

این سرگرمی یک خرس تعادلی است که 

کودک می تواند دارای پایه های چوبی بوده و 

را روی پایه های روی خرس نشسته و خرس 

 د. چوبی تکان می ده

 



17 
 –اورمان محمدی 

 حسام نژادی
 3 یادم تو را فراموش

این سرگرمی بر مبنای بازی یادم تو را 

فراموش طراحی شده است در واقع جناق مرغ 

به صورت پالستیکی تولید شده است تا در 

 ار گیرد. این بازی مورد استفاده قر

 

 2 بخش آسان فاطمه قانعی دشتکی 18

این سرگرمی یک کارت بازی با محتوای 

آموزش ریاضی است بازیکنان با انتخاب کارت 

هایی که بر عدد مشخص شده بخش پذیر 

است تالس می کنند تا بیشترین کارت را از 

 آن خود کنند.

 

 6 یار دبستانی )ویداروبات( محمدرضا مروتی 19

گرمی یک مجموعه رباتیک است که این سر

متشکل از قطعات پالستیکی و فلزی ، 

آرمیچر، چرخ و دیگر قطعات برای ساخت یک 

 روبات الکترونیکی است.

 

 2 شصهفتاد ابراهیم صالحی 21

این سرگرمی یک کارت بازی است که 

بازیکنان تالش می کنند تا بتوانند بر اساس 

امتیاز  دستورالعمل بازی کلمه سازی کنند و

 کسب نمایند.

 

 4 مکرومه بسته خالقیت منیره تهنیت 21

فرهنگی هنری است که  از گروه این سرگرمی

از طریق آن کودکان بافت مکرومه و انواع گره 

های آن را فرا می گیرند و می توانند انواع 

آویز های سقفی برای نگهداری گلدان گل را 

 ببافند.

 



 4 بازی چن لیاسباب  بشائر آذربایجانی 22

این سرگرمی شامل خمیر بازی مخصوص و 

اشکال حیوانی است که با چوب آماده شده 

است کودکان می بایست با استفاده از 

خمیرهای الوان روی اشکال چوبی حیوانات 

رنگ گذاری نمایند. این اشکال با استفاده از 

ربا بر روی سطوح فلزی چسبانده             آهن

 شوند. می 

 

 4 سرزمین حیوانات مقوایی مقداد ساداتی 23

 

 

این سرگرمی مجموعه ای مقوایی است که 

شامل حیوانات، درخت کوه، سبزه و برکه است 

که از طریق برش مقوا و چسباندن و یا سرهم 

کردن به دست می آیند. چیدمان آن ها و 

 فضاسازی به وسیله کودک انجام می شود. 

 

 3 بند و بست مهدی معینی 24

این سرگرمی شامل تیرک های چوبی و قطعات 

پالستیکی نگهدارنده است کودکان با استفاده 

از تیرک ها و اتصاالت پالستیکی می توانند 

 احجام مختلفی را بسازند. 

 

 3 زندگی ما امیرحسن سالم زاده 25

این سرگرمی یک بازی مهره و صفحه است که 

با از منطقه بدو تولد آغاز و حرکت مهره ها 

از سایر مناطق که مربوط به دوره های  عبور

می باشد به  سالینوجوانی ، جوانی و بزرگ

انتهای مسیر می رسد. انتقال مفاهیم بیمه و 

استفاده از آن در طی مسیر بازی از اهداف 

طراحی این سرگرمی است و بازیکنان می 

توانند بااستفاده از کارت بیمه از حوادث و 

 ده عبور کنند.هزینه های تحمیل ش26

 

 

 

 

 

 



 

 

 6/21/66  جلسه کميسيون  مورخهشتمين بررسي شده در  ليست پرونده های توليدی 

 

 ردیف
 نام سرگرمي نام طراح

گروه 

 سرگرمي
 تصاویر توضيحات سرگرمي

1 

 1 تنی بال علیرضا میرزارمضان

این سرگرمی دارای یک میله نگهدارنده توپ 

متصل است  است که به وسیله یک بند به میله

بازیکنان با ضربه به توپ باعث چرخش آن به 

دور میله می شوند که طرف مقابل نیز می 

بایست با زدن ضربه به توپ آن را به چرخش 

درآورد . اگر طرف مقابل نتواند به آن ضربه 

بزند توپ یک دور چرخیده و یک گام باالتر 

می رود و اگر به انتهای فنر برسد طرف اول 

 برنده است.

 

 

 

 

 گروه های سرگرمی:

 . الکترونیکی و رایانه ای6. کمک درمانی5. فرهنگی هنری4. فکری3. آموزشی و کمک آموزشی2حرکتی مهارتی .2


