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 به نام خدای مهربان

 

 داوریبخش  فراخوان
 

 بازی در پنجمین جشنواره ملی اسباب ایرانی برتر های بازی انتخاب اسباب

 
نتایج  ،در کشور بازی در چند سال اخیر بازی و اسباب به ویژهو  ؛نگاهی گذرا به حوزه اقتصاد فرهنگ

اندرکاران، پژوهشگران،  ن و دستمسئوالو پشتکار توجه ای را به دنبال داشته است و این نشانگر  امیدوارکننده

 .استبازی  طراحان و تولیدکنندگان صنعت اسباب

ها تاثیر بیشتری در  بازی خالقیت و هوش کودکان دارد. بعضی از اسباب چشمگیری در رشدبازی تاثیر  اسباب

اهمیت و اما آنچه  کنند. نی مینقش آفریهای جسمانی کودک  دیگر در افزایش توانایی برخیبهبود خالقیت و 

  های جدید در زندگی اجتماعی آینده کودک را برای پذیرش نقش ،ها بازی همه اسباباست که   این بیشتری دارد،

 د.نکن آماده می

بازی  گذارد. اسباب ها عالوه بر پر کردن اوقات فراغت بر شخصیت افراد حتی بزرگساالن هم اثر می بازی اسباب

ریزان به عنوان یک کاالی فرهنگی و تاثیرگذار از  گذاران و برنامه در سطح کالن فرهنگی و نزد سیاست باید

 باشد.ای برخوردار  اهمیت ویژه

های سازنده متناسب با  بازی که اسباب کند به شرط این ها کمک می بازی به رشد فرهنگی و عاطفی بچه اسباب

 قرار گیرد.های اجتماعی در اختیارشان  و ارزشسن و جنسیت کودکان و متناسب با فرهنگ 

، شورای نظارت بر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با شعار در سال رونق تولید  رابازی  پنجمین جشنواره ملی اسباب ،بازی و انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی اسباب

 کند. هنری کانون برگزار می –های فرهنگی  در مرکز آفرینش 8931دی ماه ،  "تمرین زندگی "

به شناسایى  بازی ملی اسباب جشنواره پنجمیندر مسئول کمیته داوری  ،بازى شوراى نظارت بر اسباب

 ایجاد و طراحان و تولیدکنندگان و با دعوت از پردازد  بازی می اثر بخش در حوزه اسبابهاى  و فعالیت  استعدادها،
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شاهد  ،ارىذگ سرمایه مناسب های  زمینهتا با ایجاد  کند  میهاى برتر پشتیبانى  ایدهاز هدفمند  و سازندهرقابتی 

  .بازى کشور باشیم و خالقانه و رونق صنعت اسباب نو هاى اجراى ایدهدر شتاب 

بازی دعوت  تولیدکنندگان اسبابپردازان، طراحان و  از ایده بازی داوری پنجمین جشنواره ملی اسباب بخش

 کنند. ارسال بازی آثار خود را برای داوری به دبیرخانه شورای نظارت بر اسبابها و  تا ایده کند می

 تولید انجام خواهد شد. و مجوز یهای ثبت داوری در دو بخش طرح

 های برتر بازی انتخاب اسبابهداف ا

 نوهاى  شناسایى و معرفى استعدادها و ایده *  

 طراحان و تولیدکنندگانمیان ایجاد رقابت سالم  *  

 بازى کشور تولید در صنعت اسباب حمایت ازها و  هدفمند کردن فعالیت *  

 بازى ارى در حوزه صنعت اسبابذگ ایجاد بسترهاى الزم براى ترغیب سرمایه *  

 بازى کشور افزایش سهم تولیدات داخلى در بازار اسباب * 

 جشنوارهدر  شرایط عمومى شرکت

    (ی پیوستها فرمتکمیل )  شناساییارائه مدارک 

   بازی به دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب طراحی شده یباز اسباب ماکتاز محصول یا نمونه  ٢ارائه 

 تولیدمجوز در بخش بازى  هاى اسباب ویژگى

  و دنباش تولید یا طراحی شده 8931 تا شهریور 8931در بازه فروردین  باید های تولید شده بازى اسباب 

 های گذشته شرکت داده نشده باشند. در بخش داوری جشنواره سال

  حذف خواهد شد.داوری  مرحله در غیر این صورت ازبازی مدعی دیگری نداشته باشد  اسبابطرح 

 یش از بخارجى  نمونهارسالى داراى هویت مستقل بوده و در صورت الگو بردارى از بازی  طرح و اسباب

 در طراحى و تولید آن اعمال شده باشدتغییرات % 93
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 د.مغایرت داشته باش کشورهاى فرهنگى و اجتماعى  نباید با ارزش بازی اسباب 

   عنوان شودشخص حقیقى  ٢حداکثر نام  ،مشترک اتتولید ها و طرحبراى. 

  است.مجاز  بازی اسبابعنوان پدید آورنده ه شخصیت حقوقى ب ذکر نام یک 

  .در بخش تولید، نمونه تولیدشده و در بخش طراحی ماکت و پروتوتایپ الزامی است 

 .نمونه های منتخب در نزد دبیرخانه برای شرکت در نمایشگاه و ارائه های آینده باقی خواهد ماند 

 هیات داوران از سویزمان داورى و اعالم نتایج  مهلت ارسال،

  8931 آبان 93پایان  تاآثار:  یافتدر 

  8931 آذرآثار:  یداور 

  بازی پنجمین جشنواره ملی اسباببرگزاری هم زمان با  ،دی ماه: یجاعالم نتا  

         نشانیبه بازی  بر اسبابنظارت  یشورا تارنمای توانند به: مى ن شرایطو واجدا مندان عالقه 

www.toycouncil.com  گیرند.بتماس  4و ٢داخلی   99113181یا با تلفن 

  ٢٢ یابانخ ی، روبرویفسشهید حسن  یابانصنعت، خ یدان: م نشانی

  یباز نظارت بر اسباب یشورادبیرخانه  - نوجوان و کودکان یکانون پرورش فکر مجتمع

http://www.toycouncil.com/
http://www.toycouncil.com/

