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 به نام خدای مهربان

 

 11/11/79    جلسه کميسيون  مورخ هشتميندر بررسي شده  ليست پرونده های ثبتي

 

 نام سرگرمي نام طراح ردیف
گروه 

 يسرگرم
 خالصه 

 عکس 

1 
انسیه علی 

 میرزایی 
 4 (سانتی 53)جوانه خانم 

جهت  یمتر یسانت 53 یعروسک پارچه ا

 .شده است  یکودکان طراح یسرگرم

 

2 
سحر حاجی 

 نصیری 

 33)گوزن کاموایی تئودور 

 (سانتی 
4 

گوزن جهت  یمتر یسانت 33 ییعروسک کاموا

 .شده است  یکودکان طراح یسرگرم

 

 4 (سانتی 44)روباه شنی  ساجده امین افشار  5
روباه جهت  یمتر یسانت  44 یعروسک پارچه ا

شده است یکودکان طراح یسرگرم   
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 4 (سانتی 04)فالمینگو  ساجده امین افشار  4
جهت  نگویفالم یمتر یسانت 04 یعروسک پارچه ا

 .شده است  یکودکان طراح یسرگرم

 

3 
ملیحه سادات  

 پیغمبر زاده 
 2 آخ جون ضرب

باشد که به  یبرد م تیصفحه وا 5 یدارا یباز

به  کنانیباز. نفره قابل انجام است  5 یال 2صورت 

و در اعداد صفحه  ندینما یعدد را انتخاب م 1نوبت 

که  یکنیهر باز سندینو یم کیضرب نموده و با ماژ

به  کنانینموده و باز انیزودتر تمام کند ، اعالم پا

در  ازاتیو امت رندیگ یم ازیتعداد جواب درست امت

که جمع  یکنیشود هر باز ینوشته م ازیستون امت

 شتریاز همه ب یآن بعد از چند دور باز ازاتیامت

به کودکان  یباز نیا. مسابقه است باشد برنده 

 .کنند  دایبه جدول ضرب تسلط پ دینما یکمک م

 

6 
ملیحه سادات  

 پیغمبر زاده 
 2 دوز بازی باراد

عدد تاس، قطعات  2صفحه جدول اعداد،  کی یدارا یباز

اندازد و  یتاس م کنیباشد هر باز یمگنت در دو رنگ م

 دینما یخص مصفحه مش یحاصل جمع اعداد را با مگنت رو

مگنت را به صورت  5برنده مسابقه است که  یکنیباز. 

قرار  گریدر کنار همد( به شکل دوز)مورب  ای ی، افق یعمود

 .   باشد  یمهارت جمع در کودکان م تیتقو یباز دفه. بدهد 
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0 
ملیحه سادات  

 پیغمبر زاده 
 2 (بازی باراد)دومینو 

باشد  یم نویعدد کارت دوم 42 یدو نفره دارا یباز

 کنانیباز. شود  یم میتقس کنانیباز نیکارت ها ب

 یکیدهند  یخود قرار م یکارت ها را به پشت جلو

که عدد  یکنیکارت باز. کنند  یرو    م یکی

. برد  یرا م فیرا نشان بدهد کارت حر یشتریب

.  رداست که تمام کارت ها را بب یکنیبرنده باز

 یرت جمع مکودکان با مها ییآشنا یهدف باز

 .  باشد 

 

8 
ملیحه سادات  

 پیغمبر زاده 
 2 بازی با اعداد

و کارت  یسیمغناط یصفحه ، مهره ها یدارا یباز

. شود  ینفره انجام م 2باشد که به صورت  یهدف م

 ردیگ یهدف به پشت کنار صفحه قرار م یکارت ها

گرداند و با  یکارت را بر م 1به نوبت  کنانیو باز

را که حاصل جمع و  یاعداد یسیاطمغن یمهره ها

 صفحه یآن ها مشابه کارت هدف باشد رو قیتفر

کند برنده  یم دایادامه پ یدهند و باز یقرار م

صفحه قرار  یمهره را رو نیشتریاست که ب یکنیباز

در  قیمهارت جمع و تفر شیافزا یهدف باز. بدهد 

 .باشد  یکودک م

 

 2  طبیعی باتری  مریم عابدی استاد  9

اتصال و  می، دو س یو رو یمس یالکترود ها یدارا یباز

باشد طبق  یسه عدد المپ م یدارا شگریآزما یصفحه چوب

 یها م وهیمثل م یبا استفاده از مواد خوردن یباز یراهنما

 یدرس علوم برا یریادگی ینمود و هدف باز دیتوان برق تول

 .باشد  یکودکان م
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14 

سعید همتی پور ـ 

پور ـ  لیال همتی

فرهاد شکیبایی 

 آذر

 2 عددوک 

 هیبر حسب پا.  میکن یم یاست که عدد ساز یباز

 یرا رو یجدول ارزش مکان یصفحه  یلیتحص

تو پ  دیبا نیبر حسب قوان.  میکن ینصب م وارید

تا عدد مورد نظر  میها را به سمت صفحه پرت کن

 4عدد  نیبزرگ تر مییگو یمثال م. ساخته شود 

با پرتاب توپ ها عدد  یهر کس. را بساز  یرقم

برنده آن دست  سدیبسازد و درست بنو رادرست 

 .است  یاز باز

 

 5 هامپوئیل حامد تاملی  11

 یقطعه کارت شش ضلع 36 یدارا نیجورچ یباز

 رندیقرار بگ یطور دیکه با یرنگ یرهایمس یدارا

 شیافزا یباشند هدف باز گریکه کامل کننده همد

 باشد یکودک م یم  هندستمرکز و دقت و تجس
 

12 
آیسن کرامتی 

 نوجه ده سادات 
 4 عروسک آقای منوچهر 

 یکودکان طراح یجهت سرگرم یعروسک نمد

 .شده است 

 

 5 جورچین خالقیت  فرید ملک احمدی  15

مهره دورنگ  56خانه و  56 یدارا یصفحه ا یباز

 یمهره رو 1توانند  یبه نوبت م کنانیباز. باشد  یم

 94داخل صفحه را  همهر کی ایقرار دهند و صفحه 

به دست آوردن اشکال  یدرجه بچرخانند هدف باز

  یکنیباشد برنده باز یصفحه مطابق  الگو م یرو
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به  صفحه یاست که زودتر الگو مشخص شده را رو

 .  وجود آورد 

 5 فیجت ذهن آزما  بهمن بیدرنگ 14

شد با یحفره م 16 یدارا( ماز)و حفره  یگو یباز

 یعبور داده به شکل رهایرا از مس یگو دیبا کنیباز

 ریمس یو به انتها فتدیکه  به درون حفره ها ن

ذهن  تیتمرکز و تقو شیباعث افزا یباز نیبرساند ا

 .شود  یکودک م
 

 4 عروسک منیژه  دنیا خازنی  13
 یکودکان طراح یجهت سرگرم یعروسک پارچه ا

 .  شده است 

 

  نازنین معراجی 16
مجموعه عروسک های 

 دست ساز نازنین 
4 

دست ساز که توسط فنر به  ینمد یعروسک ها

 یمتصل است و جهت سرگرم یچوب هیپا کی

 .  شده است  یکودکان طراح
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 کبری لطفی  10
کارت های تقویت امالی 

 کیمیانا
5 

 یکارت ها را از پشت رو کنانی، باز یکارت یباز

اند در نوبت خود تو یم کنیهر باز نندیچ یم نیزم

نشان  گرانیدو عدد از کارت ها را رو کرده و به د

هد اگر کارت ها هم شکل بودند به عنوان د یم

دارد اگر هم شکل نبودند به حالت اول  یبر م ازیامت

تا  یباز نیاست ا گرید کنیدهد و نوبت باز یقرار م

 یکنیباز ابدی یتمام شدن کل کار ت ها ادامه م

. را داشته باشد  یشتریب یرت هابرنده است که کا

 یامال تیو تقو یداریحافظه د تیتقو یهدف باز

 .باشد  یکودکان م

 

 4 خاله سوسکه  مریم علوی میالنی  18
بر اساس داستان خاله سوسکه  یعروسک پارچه ا

 .شده است  یکودکان طراح یجهت سرگرم

 

 آزاده ربیعی  19
 عروسک خاص جورابی

  آشپزباشی
4 

شده با جوراب در اشکال  دیتول یهاعروسک 

شده است  یکودکان طراح یمختلف جهت سرگرم

. 

 



9 

 آزاده ربیعی  24
 عروسک خاص جورابی 

 دختر بندری
4 

شده با جوراب در اشکال  دیتول یعروسک ها

شده است  یکودکان طراح یمختلف جهت سرگرم

. 

 

 آزاده ربیعی  21
 عروسک خاص جورابی 

 هزارپا
4 

شده با جوراب در اشکال  دیتول یعروسک ها

شده است  یکودکان طراح یمختلف جهت سرگرم

. 

 

22 
سیامک محی 

 الدین بناب 
 5 سازه  سازه در

متفاوت  یها زیقطعات چوب در سا یحاو یسرگرم

مانند پل ،  یمختلف یتواند سازه ها یکه کودک م

با اتصاالت ساده مثل ... و  هینقل لیساختمان ، وسا

بدون استفاده از  یرت فشار کششبه صو ایکش 

را به  یه و اشکال مختلفدوصل نمو خیچسب و م

 .وجود آورد 

 

 1 میز لغزنده و شناور تعادلی  شهرام مقصودی  25

ع بازی های میز بازی پایه دار برای قراردادن انوا

روی آن میز حالت  تعادلی خصوصا بازی جنگا

لغزنده داشته و قابلیت شناور شدن روی آب را 

 دارد
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 5 2نتبالیسفینه پ شهرام مقصودی  24

،  یرنگ یتفنگ و پالک ها یدارا یصفحه ا یباز

تفنگ ها  یرا روبه رو یرنگ یپالک ها کنانیباز

دهند و توپ ها را توسط تفنگ ها به سمت  یقرار م

 .کنند  یم کیپالک ها شل

 

 شهرام مقصودی 23
نقطه بازی چراغ خاموش 

 نابینایان
5 

باشد که به  یم یرنگ یها لهیصفحه و م یدارا یباز

 یباز هیشود و شب ینفره انجام م 4 یال 2صورت 

رنگ را  1هر کدام  کنانیخط نقطه است ، باز

مربع را  1که  یکنیو هر باز ندینما یانتخاب م

به واسطه  یباز نیا.  ردیگ یم ازیامت 1 دینما لیتکم

وجود  اه لهیهر رنگ از م یکه رو یها یبرجستگ

  .هم قابل انجام است  انینایناب یدارد برا

26-

45 

رحمت اله 

 یغماییان

 18) تن پوش حیوانات

 (نمونه
 است واناتیح پارچه ای تن پوش یعروسک ها 4

 

44-

65 

رحمت اله 

 یغماییان
 است واناتیحپارچه ای  تپپا یعروسک ها 4 (نمونه 24)پاپت حیوانات
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64-

09 

رحمت اله 

 یغماییان
 است تیشخصپارچه ای  تپپا یعروسک ها 4 (نمونه16) پاپت شخصیت

 

84-

81 

رحمت اله 

 یغماییان

برج هوش پارچه ای 

 (مزرعه، جنگلی)
4 

 یآموزش مفهوم اندازه با شکل هندس یسرگرم نیا

است و به شکل عروسک ساخته شده  واناتیح

 .است

 

 یصابر عبدالمالک 82
 5  یآجر وارید یوضیع یمصطف

  23×23که در قطعات  کیاز جنس پالست یآجر وارید

در کنار هم  ادیتوان به تعداد ز یباشد که م یمتر م یسانت

   مدارس و مهد طینصب نمود و مناسب مح وارید یرو

آن  یتواند قطعات لگو را رو یکودک م. باشد  یها م کودک

به  یسرگرم نیا.  دینما دجایال مختلف اقرار داده و اشک

 شیبا رنگ ها ، افزا یی، آشنا یحرکت یها تمهار شیافزا

 شیو افزا یسیو انگل یفارس یو آموزش الفبا یاضیمهارت ر

  .    دینما یبه کودکان کمک م تیخالق

 8 (ع)حضرت یونس  حمید رضا نوروزی 88

کارت  94یک بازی کارتی می باشد دارای یک صفحه بازی ، 

مسیر یابی و یک عدد تاس تنها برای تعیین شروع کننده 

بازی استفاده می شود و هر یک از بازیکنان در نوبت خود 

بایددو کارت را از روی دسته کارت ها که به صورت برعکس 

قرار گرفته شده است بردارد حتما باید یکی از جهاتی که 

توجه به  با. رنگ انتخابی شما هست به سمت ما می باشد 

 .قوانین و راهنمای بازی ، بازی را ادامه می دهیم 
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88 
هادی  -سعید رافع

 اسدی منظم
 2 قایق بخار تندرو

قایق بخار است که با پارافین کار می کند دارای دودکش 

است و در سطح آب شناور می شود و صدای قایق ایجاد    

 می کند

 

 8 ابابیل  وروزیعلیرضا ن 88

یک بازی کارتی می باشد دارای یک صفحه بازی ، مهره 

 6بازی و تاس در ابتدا تاس انداخته می شود و هر کس عدد 

آورده است می تواند بازی را شروع کند و اگر عدد ستون 

انتخابی اش زوج بود فقط در صورتی که اعداد زوج بیاورد 

ا و قوانین بازی ، بازی می تواند پیش روند و با توجه به راهنم

 .را ادامه می دهیم 

 

 8 کشتی نوح  حمید رضا نوروزی 88

کارت و صفحه ،تاس  ،یک بازی کارتی می باشد دارای مهره 

بازی این سرگرمی با توجه به مطالب روی کارت حرکت 

جهت آشنایی کودک با . مهره ها روی صفحه آغاز می شود 

 .است  داستان قرآنی حضرت نوح طراحی شده
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 8 اصحاب کهف  حمید رضا نوروزی 88

یک سرگرمی کارتی می باشد دارای یک صفحه بازی با 

توجه به مطالب روی کارت حرکت  روی صفحه  انجام می 

تاس کارت بازی و صفحه  ،شود این سرگرمی دارای مهره 

 .بازی می باشد 

 

به صورت  ایشد و به صورت کامل و با یم یدوب نیمانند ماش 1 روبو سازیرو  مقداد فقیهی  88

 . ردیگ یمورد استفاده قرار م نیجورچ
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 11/11/79    جلسه کميسيون  مورخهشتمين بررسي شده در توليدی ليست پرونده های 

 

 

 نام سرگرمي نام طراح ردیف
گروه 

 يسرگرم
 خالصه 

 عکس 

 5 کاشی چین  حامد تاملی  1

 44و  یقطعه اشکال کاش  33 یدارا نیجورچ یازب

نفره  انجام  3تا  2عدد نشانگر است که به صورت 

نموده و  میتقس کنانیباز نیکارت ها را ب. شود  یم

 ندینما لیرا تکم ینقوش کاش ستیبا یم کنانیباز

عدد نشانگر برنده  1شده  لیهر نقش تکم یو به ازا

نشان  نیشتریباست که  یکنیبرنده باز. شوند  یم

به دقت و تمرکز و هوش  یباز نیداشته باشد اگر را 

 . دینما یتجسم کودک کمک م

 

2 
, ابوالفضل محمدی 

 هادی محمدی

ماشین لباسشویی و اتو 

2428  
2 

خور و  یباتر ییلباسشو نیماش یساز هیشب یباز

دار که وسط آن گردان است ، اتو که با  زمیمکان

 1 یو دارا دینما یپخش م کیفشار دادن دکمه موز

  .باشد  یاتو و سبد لباس م زیعدد م

5 
, ابوالفضل محمدی 

 هادی محمدی
 2 2420ماشین لباسشویی 

خور و  یباتر ییلباسشو نیماش یساز هیشب یباز

 .دار که وسط آن گردان است  زمیمکان
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4 
, ابوالفضل محمدی 

 هادی محمدی
 2 قطار سبز بدون ایستگاه

دار به  زمیخور و مکان یقطار ، باتر یساز هیشب

 ریکه در مس ی، واگن بار یانضمام واگن مسافر

  . دینما یحرکت م یلیر

3 
, ابوالفضل محمدی 

 هادی محمدی
 2 قطار سبز ایستگاه دار 

دار به  زمیخور و مکان یقطار ، باتر یساز هیشب

، واگن  یمسافر ، واگن مسافر ستگاهیانضمام ا

  . دینما یحرکت م یلیر ریمس ی، که رویبار

 یسارا قدس دهیس 6
 یحوله ا یعروسک  ها

 (خرس –تی پو )
4 

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و 

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت 

 حوله استفاده کنند

 

 یسارا قدس دهیس 0
 یحوله ا یعروسک  ها

 ( روباه دانا)
4 

و  عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت 

 حوله استفاده کنند
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 یسارا قدس دهیس 8
  یحوله ا یعروسک  ها

 (گربه –میژو )
4 

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و 

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت 

 حوله استفاده کنند

 

 یسارا قدس دهیس 9
 یه احول یعروسک  ها

 (قورباغه –سیباز )
4 

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و 

دوباره به شکل عروسک درست کنند یا به صورت 

 حوله استفاده کنند

 

 یسارا قدس دهیس 14
  یحوله ا یعروسک  ها

 (سگ –کوچی )
4 

عروسک حوله ای که کودکان می توانند باز کنند و 

ند یا به صورت دوباره به شکل عروسک درست کن

 حوله استفاده کنند

 
 

 

 

 

 :گروه های سرگرمی

 الکترونیکی و رایانه ای. 8کمک درمانی. 8فرهنگی هنری. 8فکری. 8آموزشی و کمک آموزشی. 2حرکتی مهارتی .1


