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 به نام خدای مهربان

 

 3/7/77    جلسه کميسيون  مورخ سوميندر بررسي شده  ليست پرونده های ثبتي

 

 

 نام سرگرمي نام طراح ردیف
گروه 

 سرگرمي
 عکس خالصه

1 
 محمد حسین زارعی 

 عماد مختاری 
 3 توپیا

 111هدف بازی پیروزی در یک بازی فوتبال است هر تیم  بایک بازی دونفره 

دارایی دارد و باید نسبت به دارایی بازیکن انتخاب کرد و بازی با  میلیون سکه

تاس شروع می شود و تعیین می کند که از سر چه بازیکنی عبور می کند )با 

  قوانین بازی(به توجه 

2 
 محمد حسین زارعی 

 عماد مختاری 
 3 تپه نبرد 

است . کارت ها  کارت 21نفره می باشد . هر بازیکن دارای  4یا  2بازی به صورت 

به صورت  است . کارت ها  3و  2و  1درجات  شامل دیوار , جاسوس , سرباز با

چیده می شود و با توجه  به قوانین بازی هر بار یک نفر به کارت   4*5مربع 

حمله می کند هدف بازی نابود کردن شاه حریف قبل از نابود شدن شاه  لمقاب

  خود است .

3 
 محمد حسین زارعی 

 اد مختاری عم
 3 جاده ابریشم 

 4نوع کاال و هر کاال  6نفره می باشد در این بازی  6الی  12یک نوع بازی کارتی 

درجه کیفی دارد هر چه کیفیت کارت باالتر باشد کارت گران تر است . با توجه 

به راهنما قوانین بازی شروع می شود و در انتها آن بازیکن که کارت های قیمت 

 رد برنده اعالم می شود .باالتر را دا
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4 
 محمد حسین زارعی 

 عماد مختاری 
 3 شهریار 

 4کارت در اختیار دارد و  8نفره می باشد هر بازیکن  4الی  2یک بازی کارتی 

کارت دیگر به عنوان ذخیره  4کارت را داخل بازی قرار می دهد و  8کارت از 

ده می شود که دور از نزد خود نگه می دارند کارت ها به طوری کنار هم چی

چشم طرف مقابل می باشد هر کارت دارای یک قدرت است و با توجه به راهنما 

و قوانین بازی شروع می شود و در انتها بازیکنی که تعداد کارت بیشتر دارد 

  برنده می شود .

 3 قبیله  مصطفی داودی  5

ود یک سری نفره می باشد که با انداختن تاس بازی شروع می ش 12یک بازی 

مهره و یک سری دیوار حصاری در اختیار بازیکن قرار می گیرد و آن بازیکنی 

که عدد روی تاس بیشتر باشد شروع می کند با توجه به قوانین و راهنما بازی 

شروع می شود و در انتها آن بازیکنی که مهره بیشتر در اختیار دارد برنده 

  است.

 3 افزارمز نگار هوش  سعید بیگ زاده  6
این سرگرمی وسیله ای است جهت رمز نگاری و رمز گشایی که توانایی رمز دار 

نمودن صحبت ها را به کودک می دهند . سرگرمی باعث افزایش قدرت تجزیه و 

 تحلیل مسائل می شود .
 

 3 کوچولوی خانه دار زهرا ژرفایی  7
ب سرگرمی یک نوع کتاب سرگرمی از جنس نمد می باشد کودکان با این کتا

می تواند داستان و قصه تصویری بیان کند این کتاب آشنایی کودک با وسایل 

 یک منزل را فراهم می کند .
 

8 

مطالعه و کشف 

استعداد و خالقیت 

کودک و آینده 

 پارسیان 

قصر شهرزاد قصه 

 گو 
یک جعبه که به شکل خانه عروسک جهت بازی کودکان ساخته شده است  4

 اد قصه گو( برای قصه گویی کودکان .)خانه عروسک شهرز

 



3 

 

9 

محمد صادق نیکرو 

محمد علی افشار  –

محمدرضا یوسفی  –

 عرفان افشار  -

 3 پیشگیرانه 
تاس شروع می شود با توجه به  ی کارتی می باشد بازی با انداختنیک نوع باز

ار قوانین و راهنما بازی می کنیم و در انتها آن بازیکن که شش خانه را در اختی

 است.داشته باشد برنده 

 

11 

محمد صادق نیکرو 

محمد علی افشار  –

محمدرضا یوسفی  –

 عرفان افشار  -

یک بازی کارتی می باشد با توجه به قوانین و راهنما بازی را آغاز نموده و هر  3 بخور و نخور  

 است.+ برسد برنده 15بازیکن به خانه 

 

11 

محمد صادق نیکرو 

ر محمد علی افشا –

محمدرضا یوسفی  –

 عرفان افشار  -

 2 نشونیا  

شامل کارت راهنما ، بانک ، کارت فرجه کارت های  ،  استبازی کارتی  یک نوع 

امتیازی و کارت های بازی به صورت پشت و رو که از یک جهت  2امتیازی و  1

عنوان بیماری و پشت کار نشانه بیماری می باشد به همراه سکه های امتیاز . 

 است.آشنایی با نشانه های بیماری  هدف

 

 مصطفی صابر  12
آسان یادگیر جدول 

 ضرب 
 نوعی سرگرمی برای یادگیری جدول ضرب و جمع می باشد. 2
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 3 سیر و سفر  آگاتا ابراهیمیان  13

که باتوجه به قوانین و ابزار ها بازیکنان باید است از مجموعه بازی های برد گیم 

به وسیله راکت های قطار متصل کنند . هدف بازی  را شهر تعیین شده 2

تخصیص صحیح منابع و آشنایی با شهر های مختف و نمادهای تاریخی و 

  .فرهنگی و ... می باشد 

 1 رو پر  سهیال علی نظری  14
باعث ایجاد تعادل در دو نیم کره  و پاها که  یک نوع سرگرمی تعادل با دست 

پای دست و پای ودک یا بزرگسال حلقه را در مغز می شود به این صورت که ک

 خود انداخته و با چرخش پا آن را حرکت در می آورد .

 

 سپیده کالهی  15
مزرعه حیوانات 

 کوچولو
3 

اشکال حیوانات به ، با اتصال و تا زدن کاغذها طبق راهنمای بازی در پایان 

انند قصر دست می آید اشکال حیوانات در نمایش ها و حتی والدین می تو

 بسازند یا با آنها نمایش اجرا کنند

 

 سرزمین رباتها 16
و )جعبه ربات نین

 هوشمند(
6 

سال است .  7تا  4جعبه هوشند رباتی برای آموزش برنامه نویسی به کودکان 

کننده یا فرمان دهنده با استفاده از دستوراتی که ما برای آن  کنترلجعبه 

 دهد که مطابق با دستورات ما حرکت کند . تعریف می کنیم به ربات فرمان می

 

 سرزمین رباتها 17
ربات مسیر یاب 

 هشت سنسور
6 

ربات مسیر یاب طراحی شده تا خط یا مسیر که از قبل برای آن تعیین شده 

است را طی کند . این خط یا مسیر می تواند یک خط مشکی ساده )نوار چسب 

عالئم مغناطیسی و یا لیزری  و ...( بر روی سطح سفید و یا مسیری که با

 ، باشدمشخص شده است 
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 6 ربات مو مو سرزمین رباتها 18
کال هندسی خاصی تهیه شده است که با قرار گرفتن شبسته خالقیت مومو از ا

قطعات در کنار یکدیگر تصاویری ایجاد می شود . برای گروه سنی پیش 

 دبستانی در نظر گرفته شده است .

 

 است. بازی کودکانبرای فته از چهره خاتون رنازلی عروسک برگ 3 نازلی عروسک  نسیم توکل 19

 

 2 بازی فکری ریمان  سید مهران طباطبایی  21
قرار  است که با ابزار هایسرگرمی کامال آموزشی مربوط به چهار عمل اصلی 

داده شده در محصول مفاهیم نظیر باقی مانده , تقسیم و ضرب آموزش داده 

 . می شود
 

 3 بازی صد  علی اکبر ابراهیم وند  21
هر که مهره و یک مکعب رنگی )مانند تاس(  2این سرگرمی از یک صفحه و 

یک  هانجام می دهد مثال اگر رنگ قرمز رو شود مهررا رنگ روی آن یک دستور 

 است.خانه به عقب حرکت میکند ، بازیکنی که باالترین امتیاز را بیاورد برنده 

 

22 

سسه فرهنگی مو

هنری تربیت اقتصاد 

 حکیم 

 3 برای شام 
و کارت می باشد و  همهر نفره که شامل صفحه و 4تا  2از سری بازی های 

بازیکنان با مفاهیمی نظیر خرید ، معامله و تخفیف آشنا می شوند . انتخاب و 

 تصمیم گیری در این بازی نقش بسزایی دارد .
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23 
محمد علی رییس 

 دانا 

واگن اشکال  1قطار 

 هندسی 
3 

سرگرمی قطار تک واگن تشکیل شده از اشکال هندسی و رنگ های مختلف 

برای آشنایی کودک با اشکال و رنگ ها و با اتصال قطعات به یکدیگر قطار به 

 وجود می آید .

 

24 
محمد علی رییس 

 دانا 

واگن اشکال  3قطار 

 هندسی 
شده از اشکال هندسی و رنگ واگن تشکیل  3سرگرمی قطار اشکال هندسی  3

 آشنایی کودک با اشکال و رنگ ها برای بندی های مختلف 
 

 3 ریاضینو  رضا محمد قاسمی  25
بازی دو نفره می باشد که مهره ها پشت سر همی که به صورت افقی , عمودی و 

مورب قرار گرفته است را با پنج کارتی که انتخاب کرده اید منطبق کنید. نفری 

 اد مهره های بیشتری را با کارت ها منطبق کرده است برنده است.که تعد

 

26 
موسسه ایفا تصویر 

 آریا 

عروسک انیمیشن 

 شهاب الدین 
ایفا نقش در فیلم انیمیشن جوانمردان  برایعروسک انیمیشن شهاب الدین  4

 ساخته شده است .
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27 
موسسه ایفا تصویر 

 آریا 

عروسک انیمیشن 

 مراد  
ایفا نقش در فیلم انیمیشن جوانمردان ساخته  براینیمیشن مراد عروسک ا 4

 شده است .

 

28 
موسسه ایفا تصویر 

 آریا 

عروسک انیمیشن 

 برزین  
جوانمردان ساخته  شنیمیان لمینقش در ف فایا برای برزین شنیمیعروسک ان 4

 شده است .

 

29 
موسسه ایفا تصویر 

 آریا 

عروسک انیمیشن 

 سارا  
جوانمردان ساخته  شنیمیان لمینقش در ف فایا برای  سارا شنیمینعروسک ا 4

 شده است .
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31 
حانیه یزدان پناه 

 کجانی 

عروسک ایرانی 

 اسالمی سلمان 
سانتی   31ایفا نقش در ابعاد  برایعروسک ایرانی اسالمی پارچه ای )سلمان(  4

 ساخته شده است . فیلم جوانمردان

 

31 
حانیه یزدان پناه 

 ی کجان

عروسک ایرانی 

 اسالمی ریحانه 
سانتی   31عروسک ایرانی اسالمی پارچه ای )ریحانه( جهت ایفا نقش در ابعاد  4

 ساخته شده است . فیلم جوانمردان

 

32 
محمد سعید عابدی 

 کدنجی 
 3 مانی بازی 

عدد تاس  2کارت توضیحات،  ،این سرگرمی شامل یک نقشه شهرکوچک 

توجه به قوانین و راهنما بازی را آغاز می کنیم . این با  که تعدادی کارت پول

آشنایی کودکان با اقتصاد و نحوه اداره کردن بازار و شهر طراحی  برایسرگرمی 

 شده است .
 

33 
محمد سعید عابدی 

 کدنجی 

بازی کارتی 

 حیوانات 
3 

که با توجه به محتوای کارت راهنما و  استاین سرگرمی نوعی بازی کارتی 

بازی شروع می شود از سه دسته شکارچی ، غذای حیوان و ... تشکیل  قوانین

 شده است .
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34 
حسن فاضل زاده 

 سوادکوهی 
 3 با عرض معذرت 

یک نوع سرگرمی شبیه به منچ می باشد با این تفاوت که حرکت مهره و منچ به 

ی در اختیار حرکت را مشخص می می باشد اما در این بازی کارت هاعهده تاس 

 د .کن

 

 3 دژ نشر هوپا 35

نفر می باشد اجزای بازی شامل کارت نقش  7تا  2از مجموعه بازی های رومیزی 

عدد تاج پالستیکی و کارت های راهنما می باشد  1و کارت های سازنده ، سکه ، 

اندیشی و باید باالترین امتیار را به دست آورند  ر, بازیکنان با برنامه ریزی و دو

 . تا برنده شوند

 

 3 جالیز  نشر هوپا 36
جالیز یک بازی کارتی رقابتی است بازیکنان در این بازی با مدیریت جالیز 

هایشان کسب و کارشان را رونق می دهند و در پایان بازی هر کس از فروش 

 محصوالت سکه بیشتری داشته باشد برنده است .

 

 3 پاتک  نشر هوپا 37
عدد  72عدد نمونه و  5باشد که شامل از نمونه سرگرمی های رومیزی می 

کارت می باشد برنده بازی کسی است که بتواند ؟؟؟؟  مربوط به هر کارت را 

 سریع تر از دیگران شناسایی و مطابق قوانین بازی عمل کند
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 3 پایاپای  نشر هوپا 38

سال می  7نفره برای افراد باالی  8تا  3بازی فکری پایاپای یک بازی گروهی 

 9بازیکنان با توجه به قوانین باید دستشان را طوری مرتبط کنند که هر  باشد

یری مهم ترین نقش کارت دستشان از یک جنس باشد . سرعت باال و تصمیم گ

 در این بازی دارد. را در برنده شدن

 

قوانین که با توجه به  زی های کارتی و مهره ای می باشداستوژیت از مجموعه با 3 استوژیت نشر هوپا 39

 هر کسی به امتیاز پایانی برسد برنده می شود .

 

 2 دانیمون انتشارات خیلی سبز  41
یک نوع بازی کارتی است که ابتدا تاس را انداخته در خانه مورد نظرا قرار داده 

شود و یک کارت را برداشته به سواالت کارت پاسخ داده یا فعالیت خواسته 

 به صورت ساعت گرد می باشد. شده راانجام دهد حرکت مهره ها 

 

بازی فوتبال می باشد که حرکات با انداختن تاس شروع می شود و بنا به عددی  1 هوشفوتبال  فرهاد غزنوی  41

 که روی تاس نمایش داده می شود حرکت می کند .
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 نوید خرم آبادی  42
سنگ ، کاغذ ، 

 قیچی
3 

ها در راستای افقی ـ  حرکت مهرهن سرگرمی یک بازی سنتی بوده است ای

حرکت می کنند و با توجه به راهنما و قوانین بازی را شروع می   Lعمودی و 

 کنیم . در انتها هر بازیکن که بیشترین امتیاز را کسب نماید برنده خواهد شد .

 

 لیال واقفی  43
پک آموزشی ایمنی 

 و آتش نشانی
ی که توسط مربی برای تشکیل شده از وسایل نشانپک آموزشی ایمن و آتش  2

 آموزش کودکان به کار گرفته می شود .

 

 لیال واقفی  44

عروسک دختر و 

پسر  آتش نشان 

 )امید و آرزو(

 است. آشنایی کودک با آتش نشان برای عروسک آتش نشان  3

 

 لیال واقفی  45

 سرو جا کلیدی 

مدادی ایمنی و 

 آموزشی

دی که کودک با ماشین آتش نشانی مجموعه تشکیل شده از جاکلیدی و سرمدا 3

 ، آتش نشان ، شماره تماس آتش نشانی ، شیرهای هیدارنت آشنا می شود .

 

46 
هوشمند صنعت 

 رضوان
یک جعبه ابزار حاوی قطعات جهت ساخت ربات زیردریایی که کودک خود با  2 ملوان کوچولو

 اتصال قطعات با توجه به راهنما این ربات را می سازد .
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 3 منتظران ظهور هی لزهرا فضل ال 47
عدد و تاس یک عدد  4عدد ، منچ  2عدد ، صفحه بازی  65 این سرگرمی شامل

که برای جذاب سازی و تشویق  . شبیه بازی منچ است با قوانین خاص خودش

 قرآن آموزان به حفظ قرآن کار ت بازی

 

48 
سرگرمی های 

 سازنده 

اتر اسباب بازی ئت

 )خروس و پادشاه(
 برای استفاده در تئاتر می باشد.که دارای عروسک نوعی کتاب سرگرمی است  4

 

49 
سرگرمی های 

 سازنده 

اتر اسباب بازی ئت

)پیشی ، بی دم،  

 پیشی نمی شه(

 نوعی کتاب سرگرمی است که دارای عروسک برای استفاده در تئاتر می باشد. 4

 

51 
سرگرمی های 

 سازنده 

اتر اسباب بازی نت

ک اشی )گنجشک

 مشی (

 نوعی کتاب سرگرمی است که دارای عروسک برای استفاده در تئاتر می باشد. 4

 

51 
سرگرمی های 

 سازنده 

اسباب بازی  تئاتر

)مامان بزی زنگوله 

 پا(

 نوعی کتاب سرگرمی است که دارای عروسک برای استفاده در تئاتر می باشد. 4
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52 
 یها یسرگرم

 سازنده

اتر اسباب بازی ئت

 گل پنبه دونه()
 نوعی کتاب سرگرمی است که دارای عروسک برای استفاده در تئاتر می باشد. 4

 

53 

موسسه فرهنگی 

هنری تربیت اقتصاد 

 حکیم

 یک نوع بازی کارتی است که برای مدیریت مالی کودکان طراحی شده است .  3 پول توجیبی 

 

 قاسم مرادی البرزی  54
سوزن جی )طرح 

 سیب(
1 

این صورت که گرمی برای ایجاد طرح های سه بعدی استفاده می شود به این سر

قرار دهیم آن تصویر را به صورت سه بعدی در       در روی هر شکل یا شیئی 

 می آورد . 

 

 قاسم مرادی البرزی  55
سوزن جی )طرح 

 قلب(
1 

این صورت که  این سرگرمی برای ایجاد طرح های سه بعدی استفاده می شود به

ی قرار دهیم آن تصویر را به صورت سه بعدی در       ر روی هر شکل یا شیئد

 می آورد . 
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 قاسم مرادی البرزی  56
سوزن جی )طرح 

 مستطیل(
1 

این سرگرمی برای ایجاد طرح های سه بعدی استفاده می شود به این صورت که 

ر       ی قرار دهیم آن تصویر را به صورت سه بعدی دشئیدر روی هر شکل یا 

 می آورد . 

 

 3 آخرین ایستگاه  اشکان جواهری 57

 نیدر ا یافتد که شخص مهم می قطار اتفاق ستگاهیباشد که در ا ینفر م 12تا  5 نیب یباز

متحدها بر نجات  شخص مهم  یمتحد هستند و سع ایمزدور  یها کنیشود باز یم ادهیمکان پ

 یرا م گریفقط مزدورها همد یباز نیاست در ا نیریبردن سا نیمزدورها از ب فهیباشد و وظ یم

شود و هر  یم دهیکش یهستند . کارتها گرانیبردن د نیدر گمراه کردن و از ب یشناسند و سع

اجرا  دیدارد که با یباز انیدر جر  زین یگرید یمتحد است نقش ایمزدور  نکهیشخص جدا از ا

  کمک کند. مشیکند و به برد خود و ت

58 
محمد علی رییس 

 دانا 
 2 ترازوی حسابگر

 11تا  1این سرگرمی از یک ترازوی عقربه دار و دوسری امل اعداد مزون 

تشکیل شد است . وزن هر عدد متناسب با ارزش عددی آن است و برای هر 

 عدد یک حلقه تعبیه شده تا به کمک آن بر ترازو متصل گردد.

 

59 
محمد علی رییس 

 دانا 

هندسی قطار اشکال 

 واگن 2
این سرگرمی آشنایی کودک با رنگ ها و اشکال هندسی می باشد و در انتها با  3

 اتصال به یکدیگر قطاری با دو واگن به دست می آید.
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61 
محمد علی رییس 

 دانا 
 3 قطعه  5معمای 

این محصول یک نوع جورچین می باشد که با قطعات در اختیار و محل های در 

قطعه و یک صفحه  5رار می گیرد . این محصول شامل نظر گرفته شده ق

 پالستیکی می باشد.
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 3/7/77    جلسه کميسيون  مورخسومين بررسي شده در  توليدی  ليست پرونده های 

 

 

 نام سرگرمي نام طراح ردیف
گروه 

 سرگرمي
 عکس خالصه

 3 ستاره دنباله دار  دانیال پرورش فر  1
 3 باالیکری از نوع سازه ای است که برای پرورش خالقیت کودکان یک بازی ف

سر هم کردن قطعات ستاده شکل می تواند مدل با سال طراحی شده است که 

 های مختلفی را خلق کند .

 

 3 دکتر میکروب  آگاتا ابراهیمیان  2

با  که ابتدا یک کارت انتخاب می شود و بازیکنان باید استنفره  4تا  2این بازی 

روی کارت را از داخل ظرف آزمایشگاهی به داخل ظروف  عمل تصاویرسرعت 

کارت  5خود انتقال دهند و بعد قوانین موجود را رعایت کنند . هر بازیکن که 

 دریافت کند برنده می باشد.

 

3 

توسعه خانه و 

آشپزخانه زندگی 

 نوین سپاهان 

عروسک مکانیکی 

 متحرک 
1 

تی بدون نیاز به برق و باطری با کشیدن نخ شروع عروسک متحرک )مرد عنکبو

به حرکت می کند و یک فنر درون آن به کار رفته و باعت باال رفتن عروسک 

 روی نخ به سمت باال می شود .

 



17 

 

 3 مونوپولی رضا قدیانی  4

نفره است . در این بازی به تعداد مشخص به هر بازیکن دالر داده  4تا  2بازی 

ر یکن با قرارگیری روی هر خانه ای که تعبیه شده مقادمی شود و هر بازی

خریدی که روی خانه نوشته شده را به بانک می پردازد و صاحب خانه می شود 

و در صورتی که بازیکن دیگری وارد آن خانه شود باید جریمه آن خانه را به 

پرداخت کند و در پایان هر بازیکنی که دالر بیشتر و یا ملک بیشتری دارد 

 رنده است .ب
 

 شکیب هروی طاعی  5
جورچین ساعت 

 آموزشی ایتا ایتا 
 ،دقت و تمرکز  شیافزا ،عدد و مفهوم زمان یریادگی ، یآموزش ساعت خوان 2

 باشد . یچشم و دست م نیهماهنگ ب، با رنگ ها  ییآشنا

 

 شکیب هروی طاعی  6
جورچین الفبا ایتا 

 ایتا 
 ،تمرین و کلمه سازی با حروف  ،ی فارسی آشنایی و یادگیری حروف و الفبا 2

 افزایش تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست می باشد .

 

 شکیب هروی طاعی  7
جورچین طبقاتی ایتا 

 ایتا 
آموزش مفهوم بزرگ و کوچک ، درک مفهوم عمق و طبقات ، آموزش رنگ ها ،   3

 افزایش قدرت تشخیص می باشد.

 

8 
شرکت صنعتی بازرگانی 

 اب مدرن ره شت
در این سرگرمی توپ با شتاب روی زمین غلتانده می شود و تمرکز باال و تمرین  1 بولینگ 

 زیاد باعث تقویت تمرکز قوای ذهنی کودک می شود .
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9 
شرکت صنعتی بازرگانی 

 ره شتاب مدرن 
 1 صندلی تعادلی 

 یاسباب باز کیدو منظوره جذاب است که  یسرگرم کی یتعدل یصندل

استفاده در مهد کودک ,  تیراحت که قابل یصندل کیو  زیانگ جانیه یتعادل

 منازل , پارک و ... را دارد.
 

11 
شرکت صنعتی بازرگانی 

 ره شتاب مدرن 
قطعه که می توان با آن  151یک سرگرمی ساختنی است تشکیل شده از  3 لگو میل

 چیزهای ساده و شگفت انگیز درست کرد .

 

11 
انی شرکت صنعتی بازرگ

 ره شتاب مدرن 
 3 مگا میل طرح تانک 

یک بازی فکری که دارای شیار است که به شکل ضرب دری در شیارهای 

می شوند و سازه های مختفی را تشکیل  چفتقطعات دیگری قرار می گیرند و 

 می دهند .

 

12 
شرکت صنعتی بازرگانی 

 ره شتاب مدرن 

مگا میل طرح 

 ماشین 
3 

شیار است که به شکل ضرب دری در شیارهای  یک بازی فکری که دارای

فی را تشکیل لمی شوند و سازه های مخت چفتقطعات دیگری قرار می گیرند و 

 می دهند .

 

13 

شرکت صنعتی 

بازرگانی ره شتاب 

 مدرن 

مگا میل طرح 

 موتور سه چرخ
3 

یک بازی فکری که دارای شیار است که به شکل ضرب دری در شیارهای 

فی را تشکیل لمی شوند و سازه های مخت چفترار می گیرند و قطعات دیگری ق

 می دهند .
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14 

شرکت صنعتی 

بازرگانی ره شتاب 

 مدرن 

مگا میل طرح 

 هواپیما 
3 

یک بازی فکری که دارای شیار است که به شکل ضرب دری در شیارهای 

قطعات دیگری قرار می گیرند و چفت می شوند و سازه های مختلفی را تشکیل 

 دهند . می

 

15 

شرکت صنعتی 

بازرگانی ره شتاب 

 مدرن 

مگا میل طرح 

 مبلمان
3 

یک بازی فکری که دارای شیار است که به شکل ضرب دری در شیارهای 

قطعات دیگری قرار می گیرند و چفت می شوند و سازه های مختلفی را تشکیل 

 می دهند .

 

16 

شرکت صنعتی 

بازرگانی ره شتاب 

 مدرن 

 3 ح تابمگا میل طر
یک بازی فکری که دارای شیار است که به شکل ضرب دری در شیارهای 

قطعات دیگری قرار می گیرند و چفت می شوند و سازه های مختلفی را تشکیل 

 می دهند .

 

17 

شرکت صنعتی 

بازرگانی ره شتاب 

 مدرن 

 1 قناد کوچولو
ه ظرف مخصوص کیک سینی مخصوص ک ،سرگرمی تشکیل شده از خامه کیک 

بچه ها می تواند با این وسایل کیک های خوشمزه و رنگی به دلخواه خود 

 درست کنند .
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 3 کاتامینو مجید رحیمی  18

مربع متصل به  5هر مهره ترکیبی از که مهره  12این محصول تشکیل شده از 

که حداقل یک ضلع مشترک دارند ، یک چیدمان مجموعه ای از چند  استهم 

ه تعیین شده توسط تیغه پالستیکی را کامال پر می کنند مهره است که محدود

مهره ها جهت درست یا غلط ندارند آن ها می توانند در هر  جهت در صفحه 

  که باید افقی قرار بگیرد .  1قرار بگیرند به جز مهره شماره 

 3 وینو مینو  مجید رحیمی  19

ا هم در تماس مکعب که حداقل از یک وجه ب 5هر مهره اصلی ترکیبی از 

مهره اصلی وجود دارد )قطعات  6هستند تشکیل شده است . در این بازی 

صفحه بازی را  ،مربع  5بزرگ تر در اشکال و رنگ های گوناگون( که هر کدام 

و  3( مهره کمکی شکلی است که تنها از 6الی  1می پوشانند )مهره های شماره 

مهره های  ازمجموعه ای مکعب تشکیل شده است . هر چیدمان  4یا  1و 2

کمکی و مهره های اصلی است که محوطه بازی مشخص  شده توسط تیغه 

 پالستیکی را به خوبی می پوشانند .

 

قطعه جورچین رنگی که کودک می تواند  13این سرگرمی تشکیل شده از  3 تو درتو  مجید رحیمی  21

 را حل کند .و یا معمای احجام سه بعدی  بسازدهمانند یک جورچین شکل 

 

 3 سازبین مجید رحیمی  21
مهره کوچک تر همرنگ را  6قطعه که ابتدا  14این سرگرمی تشکیل شده از 

جاهای خالی را پر  ماندهمهره باقی  8طبق راهنما در جای خودش قرار داده و با 

 د.تواند چندین چیدمان دیگر انجام دهبا استفاده از مهره ها می  کند
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 3 راهرو ی مجید رحیم 22

مانع و یک عدد موش برای هر بازیکن در نظر گرفته می شود  11در آغاز بازی 

هر بازیکن در هر نوبت باید تصمیم بگیرد آیا موش خود را حرکت دهند یا یک 

خانه های آخرین ردیف  ازهر بازیکن زودتر موش را به یکی ، مانع به کار برد 

 ست مقابل برساند برنده است .

 

 3 روبین  ید رحیمی مج 23

مهره با ایجاد رنگ های مختلف کسی که اول  16این سرگرمی تشکیل شده از 

یک مهره را انتخاب کرده و آن را به حریفش بدهد .  یدبازی را شروع می کند با

گیرنده مهره می تواند در هر جایی از صفحه آن مهره را قرار دهند و انتها باید 

یا عمودی که هم رنگ هستند )مانند دوز بازی ( چند مهره یا به صورت افقی 

  کنار هم چیده شود .

سرعت تصویر روی کارت را با لیوان های با در این سرگرمی بازیکنان باید  3 کاپوچین پالس  نشر هوپا 24

 نگ را به صدا درآورند.زخودشان بسازند و سریع تر از دیگران 

 

 3 کاپوچین  نشر هوپا 25

عدد لیوان  21عدد کارت تصویری و  54زی سرعتی است شامل کاپوچین یک با

که سریع تر از بقیه  باشدمی  شخصیرنگی و یک عدد زنگ می باشد برنده 

 4تا  2با کارت بسازد و زنگ را به صدا درآورد . این بازی  ها را متناسب  لیوان

 نفره می باشد .
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 3 دالیز ساالر  نشر هوپا 26
ستراتژیک با تعداد کم قانون های بازی و سادگی از مجموعه بازی های ا

مهره چوبی رنگی و غیره  4،  9*9هوشمندانه در طراحی که شامل صفحه 

 ه است .نفر  4تا  2بازی  استم

 

 3 سوبرد  مهدی معتمدی کیا  27
مهره( با هدف بازی  8مهره رنگی )هر بازیکن  32بازی صفحه ای )سوبرد( با 

       ازی انجام بطراحی شده است که طبق توضیحات رقابتی و نوعی سرگرمی 

 می شود .
 

 محمد شیخی نارانی 28
جورچین فکری 

 حیوانات 
می   PVC جنسجورچین حیوانات جهت آشنایی کودک با رنگ ها و اشکال از  3

 باشد و قابل شستشو و فاقد رنگ شیمیایی است .

 

 4 ورکا محسن حیاتی سلوط  29

شده از یک قطعه چوب به شکل گوسفند به همراه این سرگرمی تشکیل 

تعدادی سوراخ بر روی آن که موجب می شود با کاموا این سوراخ ها پر و بافته 

شده و به یک اسباب بازی دارای شخصیت در بازی های کودکانه مبدل شود . 

برای پر کردن و بافتن این سرگرمی احتیاجی به طریقه خاصی نیست و با 

  به راحتی میسر است .سلیقه  حوصله 

31 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی 

 تکه( 55آموزشی )
2 

با توجه به تعداد قطعات بلوک های داخل بسته بندی کودک می تواند نسبت به 

ایجاد احجام هندسی با نمونه الگویی که روی بسته بندی وجود دارد و یا 

ویت قدرت تخیل ، یا ضریب هوشی ذهنیت خود را ایجاد نماید که در نهایت تق

 ، قدرت ماندگاری و تقارن و قدرت تشخیص اشکال و رنگ ها را باال می برد .
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31 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی 

تایی  55آموزشی )

 کیفی(

2 

با توجه به قطعات بلوک های داخل بسته بندی کودک می تواند نسبت به ایجاد 

لهام از نمونه های الگوی درج شده بر روی بسته بندی احجام هندسی چوبی با ا

و یا ایجاد ذهنیت خود اقدام و در نهایت باعث تقویت قدرت تخیل ، ضریب 

    هوشی ، قدرت جاگذاری و تعادل و قدرت تشخیص اشکال و رنگ ها را باال 

  می برد .

32 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی 

تایی  55آموزشی )

 کیفی( جعبه

2 

با توجه به قطعات بلوکهای داخل بسته بندی کودک می تواند نسبت به ایجاد 

چوبی با الهام از نمونه های الگوی درج شده بر روی بسته بندی  هندسیاحجام 

 و یا ایجاد ذهنیت خود اقدام و در نهایت باعث تقویت تخیل ، ضریب هوشی 

تشخیص اشکال و رنگ ها را قدرت جاگذاری و تعادل و افزایش قدرت  می شود

  باعث می شود .

33 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی 

تایی  155آموزشی )

 کیفی(

2 

با توجه به قطعات بلوک های داخل بسته بندی کودک می تواند نسبت به ایجاد 

احجام هندسی چوبی با الهام از نمونه های الگوی درج شده بر روی بسته بندی 

ذهنیت خود اقدام و در نهایت باعث باعث تقویت تخیل ، ضریب  و یا ایجاد

هوشی ، قدرت جاگذاری و تعادل و افزایش قدرت تشخیص اشکال و رنگ ها را 

  باعث می شود .

34 
سید علی سید علی 

 بابایی 

ست جاگذاری 

 چوبی مکعبی
2 

با استفاده از این بازی ضریب هوشی کودک و قدرت جاگذاری و تشخیص 

ها ارتقا یافته و همچنین قدرت تشخیص ارتفاع و جلو و عقب  و رنگ اشکال

 ها را باعث خواهد شد . گذاری بلوک

 

35 
سید علی سید علی 

 بابایی 

ست جاگذاری 

 چوبی سیلندری 
2 

با استفاده از این سرگرمی ضریب هوشی کودک و قدرت جاگذاری و تشخیص 

تشخیص ارتفاع  مکان )جلوو ها ارتقاء یافته و همچنین قدرت  اشکال و رنگ

 ها را باعث می شود . عقب( بلوک
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36 
سید علی سید علی 

 بابایی 

ست جاگذاری 

 چوبی ترکیبی 
2 

 صیو تشخ یکودک و قدرت جاگذار یهوش بیضر یسرگرم نیبا استفاده از ا

ارتفاع  مکان )جلوو  صیقدرت تشخ نیو همچن افتهیها ارتقاء  اشکال و رنگ

 شود . یباعث م ها را بلوک عقب(

 

37 
سید علی سید علی 

 بابایی 

جعبه اسباب بازی 

 تکه( 8تانگرام )
3 

با توجه به تعداد بلوک های موجود در جعبه کودک می تواند نسبت به ایجاد و 

اشکال حجمی چوبی برای بر اساس نمونه ها الگویی با ذهنیت خود اقدام و 

وشی ، قدرت جاگذاری و نهایتا باعث تقویت قدرت تخیل کودک ، ضریب ه

 تعادل و تقویت  قدرت تشخیص اشکال و رنگ ها را باعث می شود .

 

38 
سید علی سید علی 

 بابایی 

جعبه اسباب بازی 

 تکه( 16تانگرام )
2 

و  جادیتواند نسبت به ا یموجود در جعبه کودک م یبا توجه به تعداد بلوک ها

یی روی بسته بندی و یا بر بر اساس نمونه ها الگو یبرا یچوب یاشکال حجم

 بیکودک ، ضر لیقدرت تخ تیباعث تقو تایخود اقدام و نها تیذهناساس 

اشکال و رنگ ها را  صیقدرت تشخ  تیتقوو  یقدرت جاگذارتقویت ،  یهوش

  شود . یباعث م

39 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی 

 جنگا 
هارت های تمرکز و حرکت ، این سرگرمی باعث احساس هیجان ، افزایش م 3

   می باشد.تقویت هماهنگی چشم ها و عضالت و مناسب برای تمامی سنین 

41 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی  

آموزشی )حروف 

 بزرگ انگلیسی( 

2 

این سرگرمی آموزشی جهت استفاده کودکان برای تقویت آموزش زبان 

ذاشتن حروف انگلیسی و شناخت اولیه گ انگلیسی بوده و کودک با در کنار هم

آنها می تواند تمرین کلمه سازی وامالی صحیح کلمات را یاد بگیرد . همچنین 

نسبت به چیدمان به صورت عمودی و افقی حروف اقدام و نسبت به ترتیب و 

 پازل حروف اقدام نماید.
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41 
سید علی سید علی 

 بابایی 

بلوک های چوبی  

آموزشی )حروف 

 گلیسی(  کوچک ان

2 

این سرگرمی آموزش جهت استفاده کودکان برای تقویت یادگیری زبان 

انگلیسی  بوده و کودک با در کنار هم گذاشتن حروف انگلیسی و شناخت اولیه 

کلمه سازی و امالء صحیح کلمات را یاد بگیرد  همچنین  تمرینحروف می تواند 

تواند اقدام و حروف جا پازل های عمودی و افقی کلمات می  ایجاد نسبت به 

 گذاشته را تکمیل و تمرین کند.
 

42 
سید علی سید علی 

 بابایی 

های چوبی   بلوک

حروف )آموزشی 

 فارسی(کوچک 

3 
کودک با در کنار هم گذاشتن حروف الفبا فارسی نسبت به یادگیری امالی 

می تواند پازل های عمودی و افقی کلمات را با فارسی صحیح کلمات و حروف 

 رداشتن و جا گذاشتن حروف ایجاد و تمرین نماید .ب

 

43 
سید علی سید علی 

 بابایی 

های چوبی   بلوک

 ریاضی(آموزشی )
با استفاده از این سرگرمی آموزشی ، کودکان با مفاهیم چهار گانه ریاضیات  2

 می شوند.آشنا 

 
 

 

 گروه های سرگرمی:

 . الکترونیکی و رایانه ای6. کمک درمانی5فرهنگی هنری .4. فکری3. آموزشی و کمک آموزشی2حرکتی مهارتی .1


