ليست پرونده هاي ثبتي بررسي شده در هشتمين جلسه کميسيون مورخ 89/11/03

نام طراح

نام سرگرمي

گروه سرگرمي

دارای یک صفحه بازی و تعدادی کارت،مهره و
تاس .ابتدا جواب ها با توجه به راهنمای بازی در
صفحه گذاشته میشود و بعد یک عدد کارت
برداشته میشود جواب در صفحه پیدا نموده هر
بازیکنی که زود تر به خانه جواب برسد و تعداد
امتیاز بیشتری را کسب کند برنده است.

1
اعظم عطاری

شادَرس

خالصه

2

2

اعظم عطاری

صید و صیاد

دراین بازی سنگ وکاغذ و قیچی که مهره های
بازی هستن همدیگه رو نمیزنن اما نیروی برتر
مسیرهایی رو انتخاب میکنه که بتونه از روی
صیدش بپره و امتیاز(کارت نیرو) بگیره

3

1

تصاویر

3

مصطفی ترکمان

بازی فکری چالش

3

کودکان با ساختن سایه های ترکیبی و خلق
شخصیت های خیالی بر اساس سایه ها ،با
شخصیت پردازی آشنا می شوند .به کمک وسایلی
که در اختیار دارند ،عروسک ها و صحنه مربوط به
گروه خود آماده و داستان دشمن دانا را درقالب
یک نمایش عروسکی سایه ای اجرا می کنند.

4
محمدرضا بیاتی

دشمن دانا

2

5
لیال رجبی

کپسولی(جورچین
سحرآمیز)

این بازی تشکیل شده از زنگ  ،تاس و مهره و
صفحه و دفترچه بازی .تاس انداخته می شود و با
توجه به دستور ،روی تاس و کتابچه مهره ها را
قرا ر می دهیم .هر بازیکنی زود تر انجام دهد
زنگ را به صدا در میاورد

تعدادی کپسول داخل یک بسته می باشد که
قطعات پازل را تکمیل می کند .کپسول داخل آب
انداخته میشود قطعات نمایان می شود.

4

2

6

مینا رادفر

بمب بازی

3

7
مژده دانش پژوه -نرگس
تیموری -هنگامه حکیمیان

عروسک بومی آریس
(متل دال)

4

این بازی تشکیل شده از  02بازی قدیمی ،دوز-گل
یا پوچ -ضزب المثل – سنگ کاغذ قیچی –
پانتومیم -نون بیار کباب ببر –نخند –چیستان -بله
یا نه معکوس – زو – اسم بازی-اون کارو نکن-
جمله تکرار کن -بیست سوالی -گردوشکستم-
مجازات -با چشم بسته پیدام کن-کالغ پر -زیبای
خفته -حقیقت یا شجاعت با توجه به قوانین و
راهنما بازی آغاز می شود.

بر گرفته از عروسک دختر دال می باشد  .دختر
دال یک افسانه پری است هدف ما آشنایی فصل
جدید با افسانه ها و فرهنگ اقوام ایرانی است.

8

مریم مهدیان پور

رنگ آمیزی الکترونیکی

2

0

بازی فکری است جهت آموزش الکترونیک از طریق
رنگ آمیزی و سرگرمی به کودکان است.

9

معصومه پاسیان

ضرب اعداد با بازی مار و
پله

3

11
الهه اخوان طاهری
بروجنی

زندگی زنبور عسل

2

این بازی همانند مار و پله است با این تفاوت که
روی هر خانه قرار گرفته است باید اعالم کند
ضریب اعداد چند است

یک صفحه نمدی است که چرخه زندگی زنبور
عسل در این صفحه به صورت بازی به کودک
آموزش داده می شود.

11

بنفشه بهرامی اصل

بازی فکری لِویتا

3

4

یک توپی دارای چند خانه  6ضلعی و تعدادی مهره
بازیکن باید در هر وجه بتواند از  6رنگ مهرها را
جا نمایی کند .

38-12

رضا دستمالچی

عروسک ( 02عدد)
آهوخان -ژیان -غزال -تینا -تیبا-
اسب عماری -باگور-فیلجون -اسب
آبی -مامان خری -خاکی(کره اسب
آبی) -ماگور -روباه -خرسی -بزبچه-
ننه خارپشت – جناب فیل -بچه
شتر -خر خراط -فرفری -گوگوری-
کفتار -دکتر بزی -خانم بزی -شتر
جان -نگهبان -کره اسب

جهت نمایش و ایفاء نقش در سریال عروسکی
افسانه هفت جنگل طراحی شده است.

4

39
مرکز سرگرمی های
سازنده -فرحناز ورنان

شوآن

3

در این بازی شما در نقش یک چوبان خوب باید
زودتر از حریف گوسفندان (مهره های) خود را دور
هم جمع کنید در هر نوبت بازی شما می توانید
یک مهره را یک خانه به اطراف حرکت دهید و
حتی از روی هم عبور دهید.

41

با فرزندان

مکعب تصویری
عددها( 6مکعبی)

3

5

جورچین  6تایی است که به کودک این امکان را
میدهد تا شش تصویری که در راهنمای بازی است
بسازد

41

با فرزندان

مکعب تصویری وسایل
نقلیه( 6مکعبی)

3

جورچین  6تایی است که به کودک این امکان را
میدهد تا شش تصویری که در راهنمای بازی است
بسازد

جورچین  6تایی است که به کودک این امکان را
میدهد تا شش تصویری که در راهنمای بازی است
بسازد

42

با فرزندان

مکعب تصویری
حیوانات( 6مکعبی)

3

جورچینی که بر اساس کتاب قصه ماه پیشونی
طراحی شده و شامل کتاب قصه است

43

با فرزندان

مکعب تصویری ماه
پیشونی( 12مکعبی)

3

6

جورچین است که با اتصال قطعات به یکدیگر
تصاویر مشاغل به وجود می آید و به کودک این
امکان را میدهد با مشاغل آشنا شود

44

با فرزندان

مکعب تصویری شغل
ها( 12مکعبی)

3

این بسته شامل  0222قطعه می باشد که مهره
جهت بازی دومینو استفاده می شود

45

با فرزندان

چیدنی ها  1111قطعه

3

46

با فرزندان

آگور 5625

3

7

آجرهای ساختنی که به کودک این امکان رو
میدهد تا با قطعات شکل حیوانات را بسازد

47

با فرزندان

مکعب تصویری میوه
ها( 6مکعبی)

3

جورچین با اشکال میوه

48

با فرزندان

آجره جور واجورچین

3

جورچین حیوانات است

49

محمد هادی تقی نتاج بازی رومیزی ارمغان

3

9

بازی سه الی شش نفره می باشد ،این بازی دارای
یک صفحه بازی و تعدادی کارت میباشد طراحی
بازی به گونه است که بازیکنان نقش یک گردشگر
را دارند و باتوجه به قوانین و راهنمای بازی آغاز
میشود و در انتها بازیکنی که امتیاز بیشتر دارد
برنده است.

51
عرفان کریمی

مقام گیر

ابتدا باید کارکرد معجون ها را بخوانیم  .در شروع
بازی به هر بازیکنی  8سکه و  02جان داده می
شود هر بازیکن یک بار تاس می اندازد و عدد تاس
را سکه می گیرد و هر کس سکه کمتر داشت اول
تاس می اندازد و ادامه بازی بر اساس راهنما

3

بازی در دو سرزمین مجزا انجام می شود به نحوه
ای که این بازی در سرزمین اول پی جمع کردن
امتیاز است و در سرزمین دوم بستگی به شانس
دارد سه مسیر با چالش های مختلف دیده شده
است بازیکن یکی از راهها را برای رسیدن به خانه
پایان انتخاب می کند و در نهایت بازیکنی که زود
تر به خانه پایان برسد برنده ا ست

51
سید امیرحسین
رسولی

برنده باش

3

52
شکوفه بوذری
فیجانی

عروسک های یلدایی
پگولی و شکولی

عروسک جهت نمایش در فضای های بازی طراحی
شده است

4

8

53

پژوهشگران نانو

جورچین نانو

3

54
وحیده رستمی

جمله ساز بهارک

2

55
محمد مهرعلی

سهامداران

3

13

جورچین نانو بازی ساده است برای گروه سنی 4+
که به کودک این امکان را می دهد با قطعات و
راهنمای داخل بسته c60را بسازد برای ساخت
آن باید ابتدا یک پنج ضلعی بسازد سپس روی هر
ضلع آن شش ضلعی درست کنید و ادامه کار طبق
تصاویر در راهنمای بازی.

این کتابچه به کودک این امکان و آموزش را
میدهد تا با کلمات جمله بسازد.
این بازی تشکیل شده است از تعدادی کارت و
صفحه بازی با توجه به راهنما و دستورالعمل بازی
آغاز می شود سود سهام هر شرکت اعالم شده
است

ليست پرونده هاي توليدي بررسي شده در هشتمين جلسه کميسيون مورخ 89/11/03
ردیف
نام طراح

نام سرگرمي

گروه سرگرمي

خالصه

جورچین سه بعدی (23

23-1

جورچین)
سنجاب ،اسب دریایی،
کرگدن ،خوک ،خرگوش؛

کسری شریبی

ماهی ،اسب آبی ،زرافه ،اوالف
آدم برفی ،زنبور عسل ،کوسه،

3

جورچین های سه بعدی چوبی در طرح های
مختلف

بتمن ،گربه ،شتر ،کلت اسباب
بازی ،کبوتر ،میمون ،عقرب،
اسکادران هواپیما ،عنکبوت،
پروانه ،هواپیما ،هفت تیر

24
محمدرضا بیاتی

وایکینگ ها(هور)

2

11

کودکان برای نجات قهرمانان داستان ،بعد از ایده
پردازی ،بهترین ایده را برای ساختن نجات را
انتخاب و با وسایل در اختیارشان اجرا می نماید در
پایان کودکان با استفاده از کارت های رنگی و
نقشه جهان روش قبله یابی در نقاط مختلف جهان
را می یابند.

تصاویر

25

محمدرضا بیاتی

کشتی(آرک)

2

هدف از طراحی این بسته ،آموزش و آشنایی
کودکان با باستان شناسی،مهارت خواندن خط
میخی ،تقویت مهارت تصمیم گیری است

26

محمدرضا بیاتی

ملکه رنگ ها

2

جهت آشنایی کودکان با رنگها  ،پیدا کردن رنگ ها
از میان دانه های رنگی مقوایی،ساخت رنگ بر
اساس نمونه رنگ،داستان خوانی و تصویر سازی
طراحی شده است

27

لیال رجبی

کپسول لوبیای سحرآمیز

4

12

کپسول لوبیای سحرآمیز را در آب گرم می اندازیم
و یک عروسک زیبا درست می شود

عروسک موزیکال برای کودکان

28
محمد وحدانی

عروسک نی نی ستاره0

4
عروسک موزیکال برای کودکان

29
محمد وحدانی

عروسک زیبا ستاره

4

31

کتاب بازی نمدی اشکال و
فاطمه شیخ االسالمی
رنگ ها

2

کتاب نمدی جهت بازی کودکان و آشنایی آنها با
رنگ ها و اشکال طراحی شده است

31

فاطمه شیخ االسالمی کتاب نمدی ریاضی

2

10

کتاب نمدی ریاضی که در هر صفحه دارای جمع و
تفریق و  ...می باشد

32

دستکش نمدی قصه
فاطمه شیخ االسالمی
گویی کدو قلقله زن

4

دستکش از جنس نمد دارای اشکال مختلف است
که جهت قصه گویی برا ی کودکان طراحی شده
است

33

فاطمه شیخ االسالمی کتاب نمدی مهارت ها

2

کتاب نمدی مهارت جهت آشنایی کودکان با
ماهیگیری ،مسواک زدن ،باز و بسته کردن دکمه
،کمربند ،زیپ ،بند کفش و خواندن ساعت طراحی
شده است.

34

فاطمه شیخ االسالمی کتاب نمدی سودوکو

3

14

کتاب نمدی است که سود و کو اشکال در آن
طراحی شده است.

35

فاطمه شیخ االسالمی

کتاب نمدی جدول
ضرب

2

این سرگرمی یک وسیله آموزشی برای ساخت
عروسک است

36

بسته آموزشی ساخت
مانی نعمتی روشن

موجودات خیالی

کتاب نمدی است که با حرکت دادن محورها افقی
و عمودی به هم پیوستن نقطه تالقی و محور عدد
مورد نظر میرسیم.

2

ماهک( 51طرح)
37
داود ایمانی

ماهی گیری چوبی

1

38

با فرزندان

مکعب تصویری مهمان
ناخوانده ( 12مکعبی)

3

15

این سرگرمی ماهیگیری چوبی است و یک وسیله
حرکتی مهارتی است

بسته شامل  12مکعب 6 ،تصویر 6 ،جورچین کتاب داستان
اهداف بازی:تقویت دقت و حافظه-انس کودکان با کتاب و مطالعه از طریق
بازی گروه سنی 2:سال به باال
هدف از طراحی این بازی ،انس گرفتن کودکان با مطالعه و کتابخوانی از
طریق بازی است .این بازی هیجان کشف یک معما را به خواندن کتاب می
افزاید.همراه با جورچین مکعبی یک کتاب داستان هم ارائه شده که به 6
فصل تقسیم بندی شده است .در پایان هر فصل از کتاب ،پازلی  00مکعبی
طراحی شده که اگر آن را با توجه به نشانه های رنگی داده شده (کادر رنگی
چهار گوشه تصویر) کنار هم چیده شود ،می توان ماجرای بعدی داستان را
فهمید و به خواندن ادامه داد.

39
علی علیجانیها

ادا بازی

3

41
محمدرضا جاللی

ویانا

3

یک بازی کارتی که در آن بازیکنان نوعی نمایش
اجرا می کنند بازیکنان نباید سخن بگویند و با
حرکات و حالت چهره و بدن باید تالش کنند
منظورشان را بفهمانند
این بازی  044کارت بازی در قالب  4شخصیت
دارد که بین  0تا  6نفره است چیدمان اعداد از  0تا
 00به گونه ای است که کارت های صندوقچه شما
در آن بازی شود هر کس که کارت صندوقچه اش
زودتر تمام شود برنده است

41
انتشارات فنی ایران

جورچین مفهوم طبقه بندی

2

42
انتشارات فنی ایران

فلش کارت آموزش کلمه
های ساده انگلیسی

2

43
انتشارات فنی ایران

کارت وایت برد آموزش
اعداد انگلیسی

2

16

با استفاده از این جورچین های سرگرم کننده
کودک با مفهوم طبقه بندی آشنا می شود و دایره
واژگانش افزایش می یابد

کودک با کلمات ساده آشنا و دایره واژگانش
افزایش و همچنین خواندن کلمات ساده را آغاز می
کند
در آموزش اعداد کودک با اعداد انگلیسی آشنا و
شمارش و مفهوم عدد را می آموزد و نوشتن اعداد
را تمرین می کند

باالفبای انگلیسی و نوشتن حروف آشنا می شوند

44
انتشارات فنی ایران

کارت وایت برد آموزش
الفبای انگلیسی

2

45
انتشارات فنی ایران

کارت بازی چی با چی

2

46
انتشارات فنی ایران

کار بازی چی بازی

2

47
احسان جوادی

کاپ پولی

3

برای تشخیص مهارت های بصری مناسب هستند
ایده های بازی و کارت های جایزه هم در این
مجموعه گنجانده شده است

برای تقویت مهارت های حافظه مهارت های
جنبشی و پردازش دستورات در ذهن کودک
متمرکز شده است

شامل  8مهره با رنگ های مختلف  04کارت مالکیت02 -
کارت شانس 00 -کارت جایزه جام  06کارت ژتون ستاره 0
عدد تاس  052برگ امتیاز به ارزش  06222امتیاز برای
مبادالت است یک نفر بانکدار می شود و کارت ژتون ستاره
به بازیکنان می دهد و برگ های امتیاز را به صورت ارزشی
برای مبادالت به بازیکنان می دهد بقیه را در بانک نگه می
داردو بازی بر اساس راهنما شروع می شود

.1مهارتی .2آموزشی و کمک آموزشی .3فکری .4فرهنگی هنری .5کمک درمانی .6الکترونیکی و رایانه ای
17

