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 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

 

 یونیزیتلو غاتیمجوز تبل -0
 غواتیتبل ،شورای فرهنگ عموومی 11/1/19مورخ  141جلسه مصوب  بازیی نظارت بر اسبابشورا یینامه اجرا نییآ 11ماده  1اساس تبصره  بر

 . ردیانجام گنظارت  یشورا رخانهیبا مجوز دب دیبا یبازاسباب

مکاتبه و ارسال نمونوه  لهیبه وس رخانهیاز دب مایسازمان صدا و س یاستعالم اداره کل بازرگاناز طریق  یونیزیتلو غاتیتبل گهیآمجوز پخش  افتیدر

 به دبیرخانه به صورت فیزیکی میسر است. یاانهیرا ینرم افزار باز ای یسرگرم ،یبازاسباب

 زریمجوز ت صدور -1
کوه  یو در مووارد کندیر مادزمان ممکن، مجوز ص نیثبت طرح و صدور مجوز در کمتر ونیسیبر اساس نظر کم یبازنظارت بر اسباب یشورا رخانهیدب 

 .خواهد بود ادشدهی ونیسیکم یداشته باشد، پاسخ منوط به رأ یخاص یدگیچیموضوع پرونده پ

 اریشده در اخت ادیارائه به اداره  یبرا یارسال و نسخه اصل مایسازمان صدا و س یاره کل بازرگانبه ادیا ایمیل در پاسخ از مجوز با دورنگار  یانسخه :0تذکر

 .ردیگیقرار م یمتقاض

 زریصدور مجوز ت نهیهز -3
 .پرداخت شودباید توسط متقاضی ( یخدمات یهابر اساس )جدول تعرفه رخانهیدب دییپس از تأ دیبا یونیزیتلو زریصدور مجوز ت نهیهز

 کوانون پورور   رهیمد ئتیهر سال بر اساس مصوبه ه هانهیهز ریو سا زریو صدور مجوز ت دیثبت طرح و صدور مجوز تول نهیهز

 .شودیم نییکودکان و نوجوانان تع یفکر

 بوا دسوتگاه  ایوو  زیوارکودکان و نوجوانان(  یبه نام کانون پرور  فکر ران،یا یبانک مل بایبه شماره حساب س دیبا هانهیهز هیکل

 پرداخت شود. رخانهیخوان دبکارت
 روز رسانی خواهد شد. بازی نسبت به مسائل روز، بهبه صورت ساالنه توسط شورای نظارت بر اسباب نامهآیینین ا

قرارگرفت و تصویب شد. مورد بازنگری بازی ورای نظارت بر اسبابش دبیرخانهدر  1441 تیرماه دوازدهمصفحه در تاریخ  1بخش و  1نامه که در این آیین

 نامه الزم االجرا است. از این تاریخ این آیین

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب


