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 ی مهربانبه نام خدا

 04110نشریه 

 شرایط ثبت در کمیسیون صدور مجوز و ثبت شورای نظارت نامه وآیین

 شـــورای نظـــارت بر اساب بازی 12/12/2832مورخ  21مصوبه جلسه 

 2212بازنگری پانزدهم اردیبهشت 

 شورای نظارت بر اسباب بازی

نامه به دقت مطالعـه شـود تـا ها، این شیوهپیش از اقدام به ثبت تقاضانامه، به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات در تکمیل آن و ارائه پیوست

 از سوی مرجع ثبت نگردد. « اخطار رفع نقص»منجر به صدور 

 شرایط ثبت -1

طور محســو  و یـا از بازی زمانی جدیـد است كه ازطریق انتشار بهباشد. اسباب اصیلو  جدیدكه بازی زمانی قابل ثبت است ح اسبابطر 

ای از طریق استفاده به هر نحو دیگر، قـبل از تاریخ تسـلیم تقاضانامه یا برحسب مورد، قبل از حق تقدم تقاضانامه، برای ثبـت در هـین نقطـه

اصیل است كه متقاضی بتواند اسناد مربوط اعمال تغییـرات توسـخ خـودا را بـا رد احتمـالی جهان، برای عموم افشاء نشده باشد و زمانی 

 .برداری به شورا ارائه  دهد و تأیید این موضوع را از كمیسیون ثبت و صدور مجوز دریافت كندكپی

سباب بازی است. بنابراین متقاضیان ثبـت سایت شورا به دبیرخانه شورای نظارت بر ابازی مستلزم تسلیم تقاضانامه از طریق وبثبت اسباب

شـورای نظـارت از دبیرخانه به  نمونه محصول خود رانمایند و بازی، ابتدا باید با مراجعه به سایت شورا، فرم تقاضانامه مربوط را تکمیلاسباب

 طریق پست ارسال نمایند.

دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارك مورد نیاز همراه بـا ترجمـه در صورتی كه اسناد ضمیمه تقاضانامه و سایر اسناد مربوط، به زبان 

توانـد خصصـه آنهـا را بـه فارسـی ضـمیمه میسر نباشـد می یذلك اگر ترجمه كامل این مدارك برای متقاضعادی كامل آنها الزامی است، مع

 رسمی مدارك مذكور را مطالبه كند. تواند در جریان بررسی تقاضانامه، ترجمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می

 .كندچنانچه اصطصحات فناوری و علمی به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسی نداشته باشند، ذكر همان اصطصحات كفایت می

تجـاوز ننمایـد.  بازی، تقاضانامه خود را اصـصح كنـد، مشـروط بـر اینکـه از حـدود تقاضـانامه ن سـتتواند تا قبل از ثبت اسبابمتقاضی می

 .پذیردها انجام میدرخواست اصصح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه

تواند ضمن تسلیم درخواست كتبی به مرجـع ثبـت، تقاضـانامه خـود را بازی میمتقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت اسباب

 .داختی مسترد ن واهد شدهای پر مسترد دارد. درصورت استرداد تقاضانامه، هزینه

نفـع بـه مرجـع ثبـت برداری از آن، باید به درخواست كتبی هر ذیانتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم تقاضانامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره

 .ها خواهد بودمقرر در جدول هزینه اعصم و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینۀ

عنـوان هـای تقاضـانامه بـهرا باید صاحب اثر )طراح یا تولیدكننده یا ناشر( پركند. شـ ص پركننـده فرمهای تقاضانامه و اسناد پیوست آنفرم 

 های ناشی از ثبت متوجه تقاضادهنده است.صاحب اثر در تمام مراحل كار و ارائه در بازار شناخته خواهد شد و مسئولیت
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 های تقاضا نامهپیوست -2
شامل تصویر كارت ملی، برای اش اص حقیقی، و جهت اش اص حقـوقی تصـویری  مدارك مثبت هویت متقاضی )مالک( و طراح؛ -2

 .صورت خوانااز آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شركت و كارت ملی دارندگان حق امضاء به

 عمل آید.ینده قانونی مالک بهنامه رسمی درصورتی كه تقاضا توسخ نماوكالت مدارك نمایندگی در صورت وجود؛ -1

)نشـریه  بازینامۀ چگیونگی توصییط طیرح و اراتیۀ تصیاویر اسیبابشییو  براسا  بایدكه  بازی مورد درخواست؛تصاویر اسباب -8

كه جهت پیشگیری از بروز اشتباهات در تکمیل تقاضانامه و ارائۀ ضمائم، كه منجر بـه  شودتأكید میباشد. تهیه شده  (62211شماره 

 .به دقت مطالعه شود نامهپیش از اقدام به تشکیل تقاضانامه، این شیوه ،شوداز سوی مرجع ثبت می «رفع نقص»دریافت اخطار 

بازی كه بر روی آن، عصمت تجـاری، بـه هـر شـکلی در طرح اسباب ؛خوانا از اصل گواهینامۀ ثبت عالمت تجاریتصویری واضح و  -2

تواند، تصویر گواهینامۀ تحت مالکیـت خـود را )یـا ها و غیره(؛ متقاضی )حقیقی یا حقوقی( میبندیقابل مشاهده است. )مانند بسته

 .ذاری نمایدبه نمایندگی(، در قسمت ضمائم تقاضانامه بارگ

روز از  25زمان با تسلیم تقاضانامه یا حداكثر ظرف باید هم نامه از طرف ناشر اصلیمدارك مربوط به حق تقدم یا دارا بودن گواهی -5

 آن تاریخ تسلیم شود.

 چهارم در همین نشریه. ب شمطابق با مصحظات ارائه شده در  بازینمونه طرح اسباب -6

 

 نامۀ چگونگی توصیط اسباب بازی در تقاضانامهشیو   -3
به دقت مطالعه شود تا  نامهوهیش نی، اهاپیوست ۀو ارائ آن لیاز بروز اشتباهات در تکم یری، به منظور جلوگتقاضانامهاز اقدام به ثبت  شیپ

 مرجع ثبت نگردد. یاز سو« اخطار رفع نقص»منجر به صدور 

ثبت طرح،  یاست كه متقاض اییا نمونه ری، تصاوبازیاسباب کی یشده برا یطراح ِی مناسِب شکل بصر یعامل در معرف نیترمهم -1تذکر 

 .دهدیارائه م بازیاسباباز آن 

 بازیشرایط دریافت نمونه طرح اسباب  -4
 بازی باید لحاظ شود:هنگام تحویل نمونه اسبابنمونه دریافت شده باید تا حد امکان به نمونه نهایی تولید نزدیک باشد لذا موارد زیر حتما 

هایی كـه دارای طراح باید قبل از ارائه نمونه از عدم وجود طرح مشابه در بازار اطصع حاصـل كنـد لـذا مسـئولیت ارائـه تقاضـانامه -2

 موارد مشابه در بازار دارد متوجه طراح است.

 مغایرت داشته باشد. 22111نشریه  طرح نباید با مفاد اعصم شده حقوقی و اخصقی ذكر شده در -1

8-  
 
 بندی مناسب دارای تصاویر و مش صات محصول باشد.باید دارای بسته نمونه حتما

 بندی باید نام تجاری اسباب بازی درج شده باشد.روی بسته -2-1

 بندی درج شده باشد.باید شرایخ سنی و شرایخ ایمنی اسباب بازی روی بسته -1-1

 تمام قطعات بازی در مش صات و كیفیت نهایی ونزدیک به شرایخ تولید باشد.نمونه باید شامل  -2

 همراه نمونه دفترچه توضیحات كامل بازی یا اسباب بازی باید تحویل داده شود.   -5

 بازی و نحوه چیدمان یا اتصال آنها ارائه كند.دفترچه بازی باید شرح دقیق از اجزا بازی یا اسباب -2-2

 باید شامل توضیحی پیرامون تعداد بازیکنان و شرایخ سنی آنها باشد.دفترچه بازی  -1-2

 های فکری مدت زمان احتمالی بازی آورده شود.باید در دفترچه بازی م صوصا برای بازی -8-2

ه بازی مراحل بازی و هدف نهایی از بازی )مبنای برد و باخت( برای بازیکنان باید به دقت نوشته شده باشد. مصک فهم نحو -2-2

اعضای كمیسیون هستند در صورتیکه اعضا تش یص بدهند كه توضـیحات بـازی كـافی نیسـت متقاضـی حتمـا بایـد نسـبت بـه 

 تکمیل دفترچه راهنما اقدام كند و جای اعتراض نیست.

http://iripo.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=4&fkeyid=&siteid=4&pageid=597&p=1&g=91&showitem=17
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 توجه:

  ینع، گـواهی ثبـت ثبت، درصورت اثبات هرگونه ت لف، ضمن ابصغ به ذطی مراحل تشکیل پرونده و یا حتی بعد از صدور گواهی

 خواهد شد. برای متقاضی ارسالابطال شده و شرح موضوع ابطال 

  درصورتی كه در اثر ارائه اطصعات نادرست، حقی از ش ص یا اش اصی ضایع گردد، پرونده مت لف برای پیگیری قضایی به واحد

 شود.میبازی ارجاع ارزشیابی و رسیدگی به شکایات دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

 بازی و سرگرمی، به منزله مجوز برای تولید آن نیست، لذا جهت كسـب مجـوز تولیـد، تنظـیم درخواسـت صـدور ثبت طرح اسباب

 باشد.ضروری میهولوگرام )طبق توضیحات در سایت شورا( و ارسال نمونۀ نهایی محصول تولید شده برای بازار، 

 دت ده روز متقاضی می تواند اعتراض خود را به صـورت كتبـی بـه دبیرخانـه در صورت هرگونه اعتراض به رای صادر شده ظرف م

 شورای نظارت تسلیم كند.

 

 روز رسانی خواهد شد. بازی نسبت به مسائل روز، بهنامه به صورت ساالنه توسط شورای نظارت بر اسباباین آیین

بازی موردبازنگری اعضای کارشناسی دبیرخانه شورای نظارت برر اسرباب 1441 ماهاردیبهشت پانزدهمصفحه در تاریخ  3بخش و  4نامه که در این آیین

 نامه الزم االجرا است. قرارگرفت و تصویب شد. از این تاریخ این آیین

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب
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 شرایخ ثبت به زبان ساده!

 چکار کنم؟ خواهم طرحم را ثبت کنم!می

 ها رو دار :اگر طرحت این ویژگی

 مون باشه.های دینی و فرهنگیباید مطابق اصول آموزشی، تربیتی، اخصقی وارزا -2

 باید از اسامی، حروف و اصطصحات و عصئم فارسی استفاده بشه. -1

 بازی و سرگرمی باشه.المللی طراحی اسباببایستی مطابق استاندارهای بین -8

 های داخلی و خارجی نباشه.حبرداری از طر تشابه و نمونه -2

 

 بازی درخواست بدی اما باید همراه این طرح این مدارک رو همتونی برای دریافت گواهی ثبت طرح به دبیرخانه شواری نظارت بر اسبابمی

 تحویل بدی:

 اگر ش ص حقیقی هستی، تصویر شناسنامه و كارت ملی 

 مه رسمیاگر ش ص حقوقی هستی، تصویر آگهی ثبت شركت در روزنا 

 نام )تقاضانامه(فرم تکمیل شدۀ ثبت 

 های نوشته شده در بند چهارم همین نشریه(نمونه ساخته شده ) طبق نکته 

 سایت شورا.واریز هزینه كارشناسی از طریق درگاه پرداخت وب 

 نکته اینکه، موقع تحویل مدارک اشخاص حقیقی، اصل مدرک شناسایی الزامی هست.

 چطوری ارسال کنم؟اگر مدارکم آماد  شد 

 تونی مداركت رو به آدر  شورا ارسال كنی.از طریق اداره پست می

كنه، وظرف مّدت یک هفته به دقت بررسی میبعداز تحویل مواردی كه گفته شد، كارشنا  ثبت و صدور مجوز، مدارک و اسناد رو به

 قرار میگیره.تون در دستور كار بررسی و طرح كمیسیون كنه كه پروندهشما اعصم می

 كنه.كنه و باتوجه به ضوابخ و مقررات اظهار نظر میكمیسیون، ثبت طرح  تقاضا رو بررسی می 

 كنیم.صورت كتبی نتیجه رو به متقاضی اعصم میدرصورت مغایرت با مش صات عمومی طرح، به 

  كنیم.میاگر طرح نیازی به اصصحات داشته باشه، متقاضی رو برای تکمیل طرح راهنمایی 

 گیره.درصورتی كه طرح پیشنهادی تایید بشه، گواهی ثبت طرح، صادر میشه و در اختیار متقاضی قرار می 

 شه.كدوم از مدارک  كه از متقاضی دریافت شده، پس داده نمیدر صورتی كه طرح پیشنهادی ثبت بشه، هین 

 

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب


