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  1/8/88    جلسه کميسيون  مورخ پنجميندر بررسي شده  ليست پرونده هاي ثبتي
 

 

 ردیف
 تصویر توضيحات يگروه سرگرم نام سرگرمي نام طراح

 مهناز بختیار جم 1
عروسک پارچه ای 

 دل آرام
 عروسک برای بازی کودکان است 4

 

 عروسک برای بازی کودکان است  4 عروسک گل گندم مهتاب قریب 2

 

 3 تاجر فرش حامد دین شعاری 3

همه تاجران فرش تالش می کنند تا تعداد فرش  
بشیتری در معرض دید قرار دهند و بدین ترتیب شانس 
بیشتری برای خود جمع می کند تاجری موفق است که 
تعداد فرش بیشتری را در معرض دید قرار دهد و سکه 

 های بیشتری را جمع کند
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 1 اه داناییر حسین رستمی سقز 4

یک صفحه با تعدادی روزنه طراحی شده است که 
بازیکن از یک متری گوی را در داخل یکی از روزنه ها 
انداخته به تعداد همان شماره مهره را در صفحه حرکت 
می دهد در انتها بازیکنی که زودتر به خانه پایان برسد 

  برنده است

 فردوس انتشاری 5
سو دو کو شکلی 

 پرشین
3 

اعداد از اشکال  به جاینند سودوکو می باشد فقط ما
 استفاده شده است

 

6 
توسعه افق نانو فناوری 

 توانا

بسته آموزشی 

 مقدماتی فناوری نانو
2 

در این مجموعه با آزمایش های مختلف با فناوری نانو و 
 کاربردهای آن آشنا می شویم

 

7 
علیرضا خسروی 

 فارسانی
 3 (33)سی و سه 

بیه بازی شطرنج می باشد با کمی تفاوت که این بازی ش
در بازی لحاظ شده است با توجه به راهنما و قوانین 
بازی آغاز می شود و در انتها هر بازیکن تعداد مهره 
های بیشتری در صفحه داشته با شد برنده اعالم می 

 شود

 

 محمد عباسی 8
بازی 

 (گراسنج)توپخانه
3 

ی رنگ طلقی و این بازی تشکیل شده از یک صفحه ب
یک صفحه اصلی با توجه به قوانین و راهنمای بازی 

آغاز می شود به این شکل می باشد که صفحه بی رنگ 
در جهت مخالف صفحه اصلی قرار می گیرد و با ماژیک 
عالمت گذاری می کنیم به طوری باید باشد که نقطه 

 .گذاری روی شکل اصلی قرار گیرد 

 



3 

 

 6 رجستجو گ علی مشیر غفاری 9
یک بازی ربات می باشد که با اتصال قطعات به یکدیگر 

 ربات جستجوگر بدست می آید
 

 1 چوب بال مصطفی صابر 11
شبیه بازی و میز بیلیارد  می باشد در سایز کوچک و 

 تفاوتی که در توپ آن لحاظ شده است

 

 3 تی کی تاکا         حسین چهار لنگ 11

فوتبال . ل استدارای یک صفحه بازی زمین فوتبا
کالسیک با روش تیکی تاکا بسیار جذاب با مکانیزم ها و 

قوانینی که شبیه ترین و کاملترین حاالت ممکن به 
یکی از ویژگی های اصلی بازی .بازری فوتبال می باشد 

  .فوتبال تقویت بازی بدون توپ است

 3 هزاره سوم داود گودرزی 12

سکه  یعدادکارت و ت 25یک بازی کارتی است شامل 
عدد  4در ابتدا کارت ها به هم ریخته و به هر بازیکن 

کارت داده می شود با توجه به قوانین و راهنمای بازی را 
به دست  077آغاز کرده و در انتها هر بازیکنی که امتیاز 
 آورد برنده اعالم می شود

 

13 
پژوهشگران نانو 

 فناوری

کیت آموزشی 

آشنایی با دنیای 

 (2)نانو

2 

سته آموزشی می باشد که دارای سه آزمایش بوده برای ب
ه راهنما انو ذرات طراحی شده است طبق دفترچتولید ن

اه انجام می شود در انتها این بسته آموزشی گآزمایش
برای دانش آموزانی طراحی شده است که از قبل با 

  مبانی اولیه نانو آشنا هستند
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 1 توپ و تیله مصطفی صابر 14
بازی و تعدادی توپ می باشد یک جعبه دارای یک 

جعبه روزنه هایی طراحی شده با طراحی شده و داخل 
 ه به قوانین و راهنمای بازی آغاز می شودتوج

 

 3 چیدانو محمد حسین فائزی 15
جورچین می باشد که نماد تاریخی را به صورت سه 

 بعدی به نمایش می گذارد

 

 طاهره قنبری پیر بستی 16
وسک مجموعه عر

 های  تاتا
 عروسک برای بازی کودکان 4

 

 2 شهرک الفبا زهرا حیدری 17
و  ییآشنایی کودکان با حروف الفبا ، چراغ راهنما

مکان های عمومی و رنگ ها طراحی شده  ، رانندگی
 است 

 

 3 آب و آتش آرین پیش بین 18

حه مهره و یک صف 61مانند شطرنج می باشد و دارای 
بازی و تعریف جه به راهنما و قوانین با تو. بازی است 

مهره ها بازی شروع می شود با  این تفاوت که هر مهره 
 .دارای امتیاز می باشد
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 وحیده رستمی 19
 پله بهارکو فعل 

 (فارسی التین)
5 

جهت کودکان ناشنوا و کم شنوا در  یسرگرم نیا

و  یبه زبان فارس یسه گروه سن یسه سطح و برا

منچ و به  یباز هیشب. ده است ش یطراح یسیانگل

 کنانیباز. چند نفره قابل انجام است  یال 2صورت 

و در  ندینما یبا انداختن تاس در صفحه حرکت م

فعل  نبا استفاده از آ رندیگ یکه قرار م یخانه ا

کمک به کودکان  یهدف باز. سازند  یجمله م

و  یمهارت کالم شیناشنوا و کم شنوا در افزا

ضمنا . باشد  یم یو جمله ساز افعال یریادگی

 .در کافه بازار وجود دارد  یباز شنیکیاپل

 

 3 ساتراپی حمید اصراری زاد 02

 ايالت معنای به لغت در و پارسی ای واژه ساتراپی

 فرمانروايی منطقه ،ساتراپی بازی باشد می استان يا

 قیمتی الماس يك آن در كه میكشد تصوير به را

 نفره سه های كاروان قالب رد افرادی و دارد وجود

 بدست را الماس اين میكنند تالش و شده آن وارد

 دارايی با ها كاروان .كنند خارج ساتراپی از و آورده

 انجام با میكنند تالش و شده وارد ساتراپی به اندك

 داده افزايش را خود دارايی ، موجود های ماموريت

 كمك به تا كنند خريداری را قیمتی های سنگ و

 .كنند خود آن از را الماس ، قیمتی های سنگ آن

 

02 
مركز سرگرمی های 

سازنده كانون پرورش 
 فكری

 3 اورچین

يك بازی صفحهه و مههر است مهره های به عنوان 

نماد حركت و عملكرد صحیح وارد صفحه بازی می 

شوند و اتمام بازی زمانی خواهد بود كه صفحه 

باشد و هیچ  بازی توسط مهره ها كامال پر شده

جای خالی در صفحه باقی نمانده باشد بازيكنی كه 

 ببیشترين امتیاز را كسب كند برنده بازی است
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  1/8/88    جلسه کميسيون  مورخپنجمين بررسي شده در  توليديليست پرونده هاي 

 

 

 تصویر توضيحات يگروه سرگرم نام سرگرمي نام طراح ردیف

 3 هرسرقت در ش محمد جواد فخار 1

بازيكنان در اين بازی به نقش های دزد و پلیس 

تقسیم می شوند در شهر سارقان به دنبال صندوق 

پول و پلیس ها به دنبال ايجاد امنیت هستند در 

يك روز معمولی ناگهان يك ماشین خراب وسط 

خیابان باعث اتفاقات مشكوكی در شهر میشود اين 

دزد  خرابی كار دزدهاست ولی كسی نمی داند اين

آيا پلیس های بازی موفق به . چه كسی است

دستگیری افراد مشكوك در شهر می شوند يا اين 

اس وكه دزدها موفق می شوند با اين خرابكاری ح

پلیس ها رو پرت كنند و به صندوق پول 

 نفر است 22تا  3بین .برسند

 

 3 هندسی الهام مهری 2

 یها تیه از فعالگوناگون از قطعات مختلف هموار یها ساختن سازه

 یباز. بزرگساالن بوده است یكودكان، نوجوانان و حت ی مورد عالقه

در سه مدل كه به  یكیپالست ی قطعه 33ی با عرضه "یهندس "

ساخت  یرا برا یمناسب اریفرصت بس شوند، یدر هم چفت م یراحت

مختلف فراهم  یهندس یها هو ساز یسه بعد یها انواع مدل

 ،یورز قطعات عالوه بر دست نيبا ا یباز نیكودكان ح. سازد یم

خود  تیو بر خالق دهند یخود را ارتقا م یداريد-يیهوش فضا

باال و استفاده از  تیفیبه ك توان یمحصول م نيا یاياز مزا. نديافزا یم

  نواز اشاره كرد و چشم بايز یها رنگ
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 2 کوبه ماهی الهام مهری 3

 ،یماه به شكل یباز یصفحه  كيشامل  یباز ناي

چكش  است  كيو   یرنگ  یكیپالست یقطعه  3

از اشكال را   كيدهد تا هر  یكه به كودك فرصت م

در محل  مخصوص به خود قرار دهد و با چكش به 

خود قرار  یآن ها ضربه وارد كند كه كامال در جا

صفحه مهره ها خارج  گريو از سمت د رندیگ

عضالت دست  تيتقو یضربه زدن برا نيا.شود

مهارت دست  شيافزا.است دیمف اریدك بسكو

احساس  شيعصب و عضله ،افزا یو هماهنگ یورز

آزمون و خطا  قي،حل مساله از طر يیو كارا تيكفا

 میبا مفاه يیو آشنا یكی،پرورش هوش مكان

 .است یباز نيدرا یو رنگها از موارد آموزش یهندس

 

 3 جنون نقاشی حسن برادران غفاری 4

ه نقاشی و حدس زدن است به يك سرگرمی بر پاي

صورتی كه تصادفا كلمه ای برای شما مشخص می 

شود و شما بايد  آن را روی كاغذ نقاشی كنید و 

  سپس نقاشی رقیبانتان را حدس بزنید

 3 گاندو حسن برادران غفاری 5

گاندو نام يك تمساح است ابتدا يك سطح صاف را 

گاندو را وسط قرار داده و نخستین انتخاب كنید 

بازيكن يكی از حیوانات را انتخاب می كند سپس 

در خالف عقربه های ساعت ديگر بازيكنان نیز هر 

كدام يك حیوان را انتخاب و مقابل خود قرار می 

حیوان  7دهند اين كار تا زمانی كه هر بازيكن 

 دشته باشد ادامه خواهد داشت

 

 3 ریسک بازی من مجید رحیمی 6

يك بازی طراحی شده كه برای كنترل منطقه بايد سعی 

كنیم سربازها در بیشترين مناطق كره زمین قرارداده 

شود و هرچه بیشتر سرباز در مناطق بكارگیری شوند 

 داردپیروزی  درشانس بیشتری بازيكن 
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 3 شتر سواری مجید رحیمی 7

با بازيكنان گذاری می شود روی شتر ها سرمايه 

توجه به قوانین و راهنمای بازی را آغاز نموده و 

چندين روش بازی دارد می تواند بازيكن با انداختن 

تاس و كارتهای در اختیار بازی كند و درنهايت 

شتری كه زودتر مسیر را طی می نمايد برنده است 

. 
 

 3 برج پیتزا الهام مهری       8

شده از تعدادی صفحه و مهره كه اين بسته تشكیل 

با قراردادن مهره ها با توجه به قوانین و راهنمای 

بازی را آغاز نموده و در انتها هر بازيكنی كه زودتر 

تكمیل كند موفق شود تمامی مهره ها را قراردهد 

 به شكلی كه صفحه نباشد برنده است
 

 انتشارات فنی ایران 9
جورچین آشنایی با 

 هحیوانات مزرع
2 

كودك با حیواناتی كه در مزرعه زندگی می كنند 

آشنا می شود كه باعث باالبردن دقت و تمركز 

 كودك می شود
 

 انتشارات فنی ایران 11
جورچین آشنایی با 

 حیوانات جنگل
2 

كودك با حیواناتی كه در جنگل زندگی می كنند 

دن دقت و تمركز آشنا می شود كه باعث باالبر

 كودك می شود
 

 انتشارات فنی ایران 11

آشنایی با مفاهیم 

ریاضی در 

 (تضاد)مزرعه

2 

در اين جورچین كودك با يكی از مفاهیم پايه 

رياضی يعنی تضاد آشنا می شود در اين جورچین 

كودك هم با حیوانات مزرعه آشنا می شود و هم 

 تضاد آشنا می گردد با مفهوم
 

12 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مجموعه خالقیت 

جلسه اول خانواده 

 باهوش من

2 
 ، بريدن ، ورزی دست های مهارت افزايش

مولكولی  پیوستگیمربو به  علومو چسباندن 

 برنولی قانونو ساكن  الكتريسیته ،انتشار ،حرارت
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13 
 –ررضا منتظرین امی

 مهدی سالم

مجموعه خالقیت جلسه 

 دوم خانواده باهوش من
2 

 ، بريدن،  ورزی دست های مهارت افزايش

 شكست:ط  مربو كردن علوم سوراخ و چسباندن

 حجمی تعادل بلور نورجرم

 

 

14 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مجموعه خالقیت جلسه 

 سوم خانواده باهوش من
2 

 چسباندن ،بريدن ،ورزی دست ایه مهارت افزايش

هوا حرارت  فشار:  مربوط كردن علوم رنگ و

 ارشمیدس هندسه قانون

 

15 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مجموعه خالقیت جلسه 

چهارم خانواده باهوش 

 من

2 

   كردن  تا ،بريدن،ورزی دست های مهارت افزايش

ديد  گريزی خطای برنولی آب قانون:مربوط علوم

 هوا حرارت فشار لانتقا

 

 

16 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مجموعه خالقیت جلسه 

 پنجم خانواده باهوش من
2 

،  بريدن ،ورزی دست های مهارت افزايش

چسبندگی :مربوط چسباندن و سوراخ كردن علوم

مولكولی  پیوستگی مولكولی  هنر جذب آب و آينه 

 ها

 

17 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

ه خالقیت جلسه مجموع

 ششم خانواده باهوش من
2 

 چسباندن ،بريدن، ورزی دست های مهارت افزايش

حجمی  انیمیشن جرم:مربوط كردن علوم رنگ و

 تعادل
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18 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مکانیزم های حرکتی 

 اسپینوگراف راه رونده
3 

 می ای گونه به رونده راه ربات حركتی مكانیزم

 حركتی مكانیزم.دارد رونده اهر حركت كه باشد

 رسم به كه باشد می ای گونه به گر ترسیم ربات

 به ربات اتصاالت.انجامد هنری می های طرح

 می چوبی و پلكسی بوش و مهره و پیچ صورت

 كامال صورت به قلمی باتری عدد 2 با ربات.باشد

 برای ربات بستن و مونتاژ.كند می حركت صحیح

 .باشد می الس 6 باالی افراد

 

 

19 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مکانیزم های حرکتی 

 اسکی باز خزنده
3 

 باشد می ای گونه به خزنده ربات حركتی مكانیزم

 مسیر در ربات های ربات، دست كردن اضافه با كه

 با و كند می حركت پا دو صورت به شده مشخص

 حركت پا 4 صورت به ديگر پای دو اضافه كردن

 و مهره و پیچ صورت به ربات اتصاالت.دكن می

 2 با ربات.باشد می چوبی و پلكسی های بوش

 حركت صحیح كامال صورت به قلمی باتری عدد

 4 باالی افراد برای ربات بستن و مونتاژ.كند می

 .باشد می سال

 

 

21 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مکانیزم های حرکتی 

ژیروسکوپ و 

 کفشدوزک

3 

 باشد می ای گونه به كفشدوزك ربات حركتی یزممكان

 می عوض را خود مسیرحركت موانع با برخورد با كه

 می ای گونه به ژيرسكوپ ربات حركتی مكانیزم.كند

 خود ای دايره بروی سطح تعادلی صورت به كه باشد

 و مهره و پیچ صورت به ربات اتصاالت.ايستد می

 صورت به قلمی یباتر عدد 2 با ربات.باشد می چسب

 ربات بستن و مونتاژ.كند می حركت صحیح كامال

 .باشد می سال 6 باالی افراد برای
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21 
 –امیررضا منتظرین 

 مهدی سالم

مکانیزم های حرکتی 

 ملخ
3 

 كه باشد می ای گونه به ربات اين حركتی مكانیزم

 و حركت نوع ها ازدست يك هر مكان تعويض با

 به ربات اتصاالت.كند می تغییر ربات سرعت

 و پیچ اتصاالت و باشد می پلكسی های پین صورت

 عدد 4 با ربات.است شده كم حدامكان تا مهره

 می حركت صحیح كامال صورت به قلمی باتری

 سال 6 باالی افراد برای ربات بستن و مونتاژ.كند

 .باشد می

 

 3 بلوک حیوانات مسعود فقانی  22
بوط به قطعه را پیدا كودك بايد با دقت حفره مر 

كند و هر كدام از حیوانات را در محل مخصوص 

 خودش قرار دهد
 

23 
سید محمد مهدی 

 حسینی حیدرآبادی 

 512بلوک ساختنی 

 (pt02)قطعه
3 

شامل قطعاتی است كه برای ساخت اشكال سه  

قطعات به . بعدی و دو بعدی استفاده می شود 

روی هم صورت يك درمیان ، دو درمیان و موازی 

 قرار می گیرند

 

 3 تاسازی مدل قلب سعید عنایتی گهر 24
يك بسته آموزشی كه با توجه راهنمای بازی با تا 

 قلب درست می شود ،كردن كاغذ

 

 سعید عنایتی گهر 25
تاسازی مدل بچه 

 خرس
3 

يك بسته آموزشی كه با توجه راهنمای بازی با تا 

 خرس درست می شود ،كردن كاغذ
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 3 تاسازی مدل بچه آهو د عنایتی گهرسعی 26
يك بسته آموزشی كه با توجه راهنمای بازی با تا 

 يك بچه آهو درست می شود ،كردن كاغذ

 

 سعید عنایتی گهر 27
تاسازی مدل سگ 

 ساموید
3 

يك بسته آموزشی كه با توجه راهنمای بازی با تا 

 يك سگ درست می شود ،كردن كاغذ

 

 3 سازی مدل پنگوئنتا سعید عنایتی گهر 28
يك بسته آموزشی كه با توجه راهنمای بازی با تا 

 يك پنگوئن درست می شود ،كردن كاغذ

 

 4 مینی رو پازلی زینب زمانی نیا 29
كودك می تواند قطعات فوم را مثل پازل به هم 

متصل كند و يك مسیر جاده برای خود بسازد و 

 دهدعالئم را در قسمت های مناسب از مسیر قرار 

 

 4 عروسک انگشتی خندان زینب زمانی نیا 31
بسته عروسك های انگشتی خندان يك اسباب 

بازی مهارتی با هدف پرورش مهارت های حركتی 

 ظريف و افزايش دقت و تمركز است
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 4 بیا بسازیم زینب زمانی نیا 31
وها در قالب يك كتابچه طراحی شده و بر اساس الگ

برش زده و يكی از ابزارها را برداشته و يك وسیله 

 كاربردی درست می كند

 

 4 مینی رو مدل میزی زینب زمانی نیا 32
يك وسیله آموزشی برای آشنايی با مباحث قوانین 

 راهنمايی و رانندگی طراحی شده است

 

 3 یاتزی امانیعلی نقی  33

 0عدد تاس، يك صفحه امتیاز و  3اين بازی دارای 

هر . عدد مداد جهت يادداشت امتیاز ها می باشد

تاس را می اندازد و با توجه به قوانین  5بازيكن 

هر . تعريف شده می تواند آن را يادداشت نبايد

 .بازيكنی كه امتیاز بدست آورد و برنده اعالم میشود
 

 3 ست پالس انیعلی نقی ام 34

در ابتدا كارت هارا بر . يك بازی كارتی می باشد

هر بازيكنی كه . زده و میان بازيكنان تقسیم میشود

تعداد كارت های ست بیشتری در اختیار داشته 

باشد امتیاز منفی كسب می كند و كسی كه تعداد 

 .امتیاز منفی بیشتری داشته باشد بازنده است
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