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  3/4/89    جلسه کميسيون  مورخ دوميندر بررسي شده  ليست پرونده هاي ثبتي
 

 

 تصویر توضيحات يگروه سرگرم نام سرگرمي نام طراح ردیف

1 

 سحر مکی آبادی
عروسک ننه نقلی و 

 بابا قندی
 عروسک جهت  بازی کودکان 4

 
2 

 عروسک جهت  بازی کودکان 4 عروسک راحیل سحر مکی آبادی

 

3 

 3 دایره زنگی ان بیتانهسام

در ابتدا بازیکن از دسته کارت ها یه دونه 

کارت رو بر میگردونه که دیگران مشاهده کنند  

از اینکه سوال مشخص شد خودش عقربه بعد

رو میچرخونه وقتی توقف کرد میزنی رو زنگ ، 

اگر جواب دادی درست بود امتیاز رو کارت را 

آورد  میگیری هر کسی امتیاز بیشتری بدست

 برنده اعالم میشود
 

4 

 3 تگ سید حمید میرهادی

ابتدا یکی از بازیکنان به عنوان گرگ انتخاب 

شده و تعقیب دیگران را آغاز می کند بازیکنان 

با هر فرار ازبانک پول می گیرندو کارت های 

برنده بازی کسی .شانس خریداری مینمایند

کارت طالیی  3ر دست داشتن است که با د

 .خود را به خانه ی وسط زمین برساند

 



2 

 

5 

 3 نبرد کرنال رسول فخر آل علی

چیدمان این بازی شبیه بازی شطرنج می ماند 

با کمی تفاوت در مهره ها و روش بازی با 

توجه به راهنمای بازی و قوانین آن بازی 

 شروع می شود

 
6 

علیرضا خسروی 

 فارسانی
 3 چهاررنگ

ی  یک صفحه و تعدادی مهره ااین بازی دار

های رنگی و مهر های مشکی می باشد با 

توجه به قوانین و راهنمایی بازی آغاز می شود 

 در انتها هر بازیکنی که تعدادمهره های مشکی

  .د حذف می گرددآن بیشتر باش
7 

 1 توپ ها بازی بهراد واجدی

شبیه بازی فوتبال است که با توجه به 

ین بازی شروع می شود و هر بازیکن که قوان

 گل های بیشتری بزند برنده است

 

 
 

8 

 3 پارتیزان میالد کسائیان

 7یک بازی کارتی می باشد در ابتدا هر بازیکن 

عدد کارت در اختیار دارد و در کنار صفحه بازی به 

صورتی که تصویر مشخص نباشد قرار میدهد و با 

شود در  آغاز می توجه به راهنما و قوانین بازی

های بیشتر در اختیار  انتها هر بازیکنی که کارت

  .دارد  برنده بازی می باشد



3 

 

9 

 عروسک جهت  بازی کودکان 4 لگوک نیکو ناصر زاده

 

11 

 2 فعل بازی زهرا قمی بیشه

یک  نوع بازی کارتی می باشد  با توجه به راهنما و 

ا آغاز می کنیم شبیه منچ می باشد با قوانین بازی ر

ت که در هر خانه قرار گرفتیم و کارت واین تفا

هایی که در اختیار داریم  به سواالت آن جواب داده  

و اگر صحیح بود مهره در آن خانه قرار داده 

 .میشود

 

11 

 3 گلواره ها مهدی معینی

یک نوع جورچین می باشد که تشکیل شده  از 

کاغذی که با اتصال قطعات به تعدادی قطعه  

یکدیگر با توجه به راهنمای بازی اشکالی 

  همچون گل  نمایش  داده میشود

12 

 3 3یونیوم  سارا برزگر

یک سرگرمی آموزشی می باشد که آموزش 

جدول تناوبی عناصر ،خواص و وضعیت 

ها در اوربیتال های مختلف الکترون های آن

های  این سرگرمی متناسب با سرفصل.است

آموزشی کتاب های شیمی دبیرستان طراحی 

 شده است

 



4 

 

13 

مرکز سرگرمی های 

 سازنده
 3 ذره بین

یک دسته شبیه به ذره بین است که تعدادی 

کارت در اختیار دارید و باید آن را داخل ذره 

بین قرار دهید و بعد از به هم زدن ذره بین 

ت کارت ها چه باید حدس زده شود پش

  تصویری است
14 

 3 چابک دست فرشاد سعید زاده

 یعدد 4دسته  8عدد کارت به صورت  32 یدارا یباز

باشد که به  یم ازیمهره امت 6و  یکارتون یها تیشخص

در  کنیبه هر باز. شود  ینفره انجام م 7 یال 3صورت 

کارت ها به پشت  یشود و الباق یکارت داده م 4ابتدا 

عدد  1به نوبت  کنانیو باز ردیگ یقرار م نیوسط زم

  یعدد کارت به نفر کنار 1و  دارند یکارت از وسط بر م

که  یکنیباز تیدهند در نها یاز دست خودشان م

 لیرا تکم تیشخص 1 ریکارت تصو 4زودتر بتواند 

را  ازیامت نیباالتر یشده و مهره دارا یبرنده باز ندینما

سرعت عمل  یبر مبنا انکنیباز ریدارد و به سا یبر م

 . ردیگ یتعلق م ازیمهره ها کم امت

 

15 

 3 تیم من بهراد واجدی

دسته کارت را شامل  5بازی بردگیم است و 

می شود و محیط اصلی بازی شبیه بازی 

فوتبال است و طبق فرایند، بازی انجام می 

 شود
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  3/4/89    جلسه کميسيون  مورخدومين بررسي شده در توليدي ليست پرونده هاي 

 

 

 تصویر توضيحات يگروه سرگرم نام سرگرمي نام طراح ردیف

1 

 سهیل احمدی
پلکان و صفحه 

 موزیکال
4 

یک دستگاه پلکان موزیکال  می باشد که با 

گذاشتن گام بر روی هر پله صفحه موزیکال  و 

ه سنسور مختص همان پله از طریق بلند گو ب

  .صدا در آمده و نور مرتبط روشن می شود

2 

 2 جدول آمیک رضا صادقی

این سرگرمی شامل یک صفحه است که وقتی 

دکمه های روی آن را می چرخانیم تصاویر 

مختلفی را نشان می دهد که برای تقویت 

 مهارت های ادراکی کودک است

 

3 
سمانه  –حسن سیرانی 

 فضلعلی
 2 کیت ساخت اسالیم

اخت اسالیم  تشکیل شده از وسایل کیت  س

 الزم جهت ساخت گام به گام اسالیم  

 

4 

 3 شهر کودک عادل مقصود پور

این بازی تشکیل شده از یک صفحه بازی و 

عالیم راهنمایی رانندگی  جهت آشنایی کودک 

 عالیم راهنمایی رانندگین و با خیابا

 

 
 



6 

 

5 

 3 سگ های قهرمان  عادل مقصود پور

این بازی تشکیل شده از یک صفحه بازی کارت ، 

مهره و تاس کارت ها بر زده و در کنار صفحه بازی 

عدد کارت  ریسک را به  8قرار می دهیم سپس 

دهیم با توجه همین ترتیب در کنار صفحه قرار می

می شود و در به قوانین و راهنمای بازی آغاز 

ت مدال شجاعت بیشتری کارکه نهایت بازیکنی 

 .شته باشد  برنده استدر اختیار دا

 

6 

 3 بازی پرنده ها مریم فرجی

یک نوع کارت حافظه است که وقتی 

برگردانده شود باید هر دو کارت شبیه به هم 

باشد و هر بازیکنی که کارت بیشتری در 

  اختیار داشته باشد برنده است
7 

 انتشارات فنی ایران
ی اولین واژه ها

 انگلیسی
2 

با استفاده از این جورچین های سرگرم کننده 

کلمه نمونه را می آموزد و با شکل  02کودک 

  .نوشتاری آن آشنا می شود
8 

 2 جورچین تفریق ساده انتشارات فنی ایران

با استفاده از این جورچین های ساده کودک 

وزد و باعالمت مفهوم تفریق ساده را می آم

این جورچین ها طوری . تفریق اشنا می شود

طراحی شده اند که تنها با پاسخ صحیح جور 

 .می شود
 

9 

 2 جورچین جمع ساده انتشارات فنی ایران

با استفاده از این جورچین های  ساده کودک 

مفهوم جمع ساده را می آموزد و با عالمت جمع 

نا می شود این جورچین ها طوری طراحی شده آش

  اند که تنها با پاسخ صحیح جور می شوند

11 

 انتشارات فنی ایران
جورچین اعداد و 

 شمارش انگلیسی
2 

با استفاده از این جورچین های سرگرم کننده کودک 

شمارش را می آموزد و با مفهوم و شکل نوشتاری عدد 

این جورچین ها طوری طراحی شده اند . آشنا می شود

  .که تنها با پاسخ صحیح جور می شود



7 

 

11 

 1 قایق بخار فرهاد پروری
قایق می باشد که از طریق سوخت  یک نوع 

 .رافین حرکت می کندپا

 

12 

شهرام  -حمید محبی

 کسایی راد
 3 بیت باکس

یه جمع  ریاضی طراحی شده  این بازی بر پا

در ابتدا تاس انداخته می شود نسبت به اعداد  

روی تاس و با توجه به قوانین و راهنما بازی 

اعدادی که روی صفحه قرار دارد بر گرداننده 

در انتها آن بازیکنی که امتیاز بیشتر . شود می

  .شود داشته باشد برنده اعالم می

13 

 4 آدمک های فومی  علی قائمی

این بازی تشکیل شده است  قطعات کوچک 

فومی شبیه آدمک  با توجه به راهنمای بازی 

باید قطعات به طوری به هم وصل شوند که 

 .نریزد

 
14 

 3 تله پاتی حامد خسروی

 بازی این مراحل با و شویم می تیم پاتی تله قدرت با

 تیم افراد بین رقابتی هیچ کنیم می نرم پنجه و دست

 به راهیابی برای تیم در افراد همه بلکه دندار وجود

 بازی از برگرفته پاتی تله.کنند می تالش بعد مرحله

((The Mind)) با هست قرار بازی این در.است 

 برای .شود پیروز تیم پاتی، تله قدرت از استفاده
 عدد کوچکترین اشاره، ایماو صحبت، بدون باید پیروزی

 همان در عدد ینبزرگتر تا روند این که کنیم رو را

 و زمانی چه نیست مهم.کرد خواهد پیدا ادامه مرحله
 بازی این در شود، رو کسی چه توسط کارت تعداد چه

 چه زمانی، چه در کسی، چه که است این فقط مهم

 .نشود حذف تیم تا کند رو را عددی
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15 

 3 کلک زنبوری حامد خسروی

 زودتر کسی نباید باشی، بازی این برنده خوای می اگر

 جمع رو حواست همه پس .کنه تموم هاشو کارت تو از

 شر از قرارِ که ببند کار به بلدی ترفند چی هر و کن

 تونه می حتی ترفند این .بشی خالص کارت سری یک

 جون جنگل، نگهبان دست از که شرطی به باشه، تقلب

 .ببری در به سالم
 

16 

 3 دی دی دو حامد خسروی

 تا ؟....هستی ریعس چقدر گیری تصمیم در

 تونی می سریع چقدر که کردی امتحان حاال

 حاال تا ؟اگر...بگیری تصمیم و تصورکنی

  بشی ایندو جنگل وارد کافیه نکردی، امتحان

 

17 

 3 زبون زد حامد خسروی

 ها ماسک.است ها کارت زدن هدف نفره، دو بازی این در

 با و میز ابتدای در که داور .زنیم می مون صورت به را

 و زده بُر را ها کارت است ما نزدیکی در ها کارت به اشراف

 .کند می کارت روی اعداد خواندن به شروع یک به یک

 .میشه شروع داور سوی از هدف شماره اعالم با بازی

 ها هدف به هاتون زبان با بیشتر هرچه سرعت با باید شما

 کارت تونه می زد، ضربه زودتر کی هر .بزنید ضربه

 باید حتما داور .برداره شده کسب امتیاز عنوان به رو

 .زده ضربه کارت به زودتر کسی چه که باشه حواسش

 با رو کارت بیشترین که هست برنده کسی بازی انتهای در

 .باشه کرده جمع زبونش

 



8 

 

18 

 4 بازی آموز کندو ساناز کرمی

یک نوع بازی کارتی می باشد باتوجه به 

ابتدا کارت ها را بر راهنمای بازی آغاز میشود 

میگردانند و هر شخصی که کارت شبیه به هم 

 .                                            را برداشته باشد برنده میشود

 
19 

 3 آجرک های پشمالو مصطفی خدادیان

ای از تکه هااین بازی تشکیل شده است     

کوچک هندسی که هر طرف این تکه ها  

جهت اتصال (   مادگی)نرم   و(نر)سطوح زبر 

 قطعات به یکدیگر  طراحی شده   است                    

 
21 

 1 رَدَ ال فرشاد سعید زاده

این بازی تشکیل شده است از یک صفحه 

بازی و تعدادی مهره  و دو عدد کارت با توجه 

به راهنمای بازی باید با کارت مهره رو از الی 

  .هدایت کرد دو مهر دیگر به طرف دروازه
21 

 3 گوی سبقت گویک خداوردیان

این سرگرمی از تعدادی توپ و قطعات  

تشکیل شده که با اتصال این قطعات یک 

ترکیبی تشکیل می شود که توپ در مسیر آن 

 حرکت می کند 
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 رضا صادقی 22
 میله های 

 آمیک
1 

این میله ها برای تقویت عضالت دست ، چشم 

 اشدو شناسایی رنگ می ب

 

 :گروه های سرگرمی

 الکترونیکی و رایانه ای. 6کمک درمانی. 5فرهنگی هنری. 4فکری. 3آموزشی و کمک آموزشی. 2حرکتی مهارتی .1


