
 
 

 ایما بقی تو استخوان و ریشه                                ایهـای برادر تو همان اندیش

 ود خاری تو هیمه گلخنیـور ب                                ه تو گلشنی ـگر گلست اندیش

                                                                                                                                                                                    
 موالنا جالل الدین بلخی

 

 بیانیه پژوهشی دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

 
برنامه ریزی و نظارت در عرصه فرهنگی کشور است دبیرخانه با  ،نظارت بر اسباب بازی یکی از مهمترین ارکان سیاست گذاری  شورای دبیرخانه

 زم میتآکید بر تأثیر مثبت بازی در کودکی و اهمیت بینش و نگرش علمی بر فرایند طراحی، تولید، صدور مجوز اسباب بازی برای کودکان بر خود ال
عرضه و فروش این کاالی فرهنگی تالش   ،داند تا در پیشبرد  سالمت و رشد صنعت اسباب بازی با رویکرد علمی و پژوهشی  در مراحل طراحی، ساخت 

 و بسترهای الزم را فراهم آورد.
نزدیک کردن عرصه نظر و عمل و با هدف دبیرخانه  مرجع پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان  ی نظارتشورا کمیسیون پژوهش دبیرخانه  ساسابرهمین 

زمینه های مناسب بررای اشراعه تا  در صدد آن است های خالقانه و نوآورانه در گستره ملیها و تجارب مکتوب ارزشمند به ویژه ایدهشناسایی اندیشه
 . فعالیت های علمی و پژوهشی  را برای متخصصان، ذینفعان و مصرف کنندگان فراهم آورد

 برنامه هارئوس 

 بانک اطالعاتی جامع از آثار علمی و پژوهشی 

 برگزاری کارگاه های آموزشی 

  کمک به عقد تفاهم نامه موسسات و مراکز علمی و پژوهشی با تولید کنندگان 

 کمک به برگزاری نشست، سمینار، مسابقه و نمایشگاه های علمی و پژوهشی 

  تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، سایر مراکز علمی و پژوهشیانجام خدمات مشاوره ای علمی و فنی به 

 موضوعی پژوهش محورهای

 اسباب بازی و اقتصاد و فرهنگ 
  اقتصاد و فرهنگ و اسباب بازی 
   و تربیتاسباب بازی و تعلیم 
  اسباب بازی و صنایع فرهنگی 
 اسباب بازی و محیط زیست 
  اسباب بازی و سالمت 
   کنندهاسباب بازی و دولت و مصرف 
 اسباب بازی و رسانه 
  اسباب بازی و کارآفرینی 
  اسباب بازی و حقوق 
  اسباب بازی و هنر 

 بره گوییپاسر  ،علمری نروآوری قبیل ازآثار علمی که می تواند دارای ویژگی های پژوهشگران و سایر عالقه مندان به فراخور برنامه ها می توانند 

قالب آثارکره  شرامل   در را بوده کاربردى جنبه داراى و سازیمدل و پردازیایده و نقادی علمی، مسائل در عملی هایحلراه ارائه ، نظری هایپرسش

مری باشرد را بره پسرت الکترونیرک بره نشرانی و ... طرح پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، ترجمه و تآلیف کتراب، مقالره، پوسرتر 



  shora@yahoo.com تمراس حاصرل  02188085834در صورت هر گونه ابهام می توانند با شرمارهشایان ذکر است  عالقه مندان ارسال نمایند

 فرمایند.
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