
 1 
 

  بسمه تعالی 
  

                                                                                           
  

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان                                                                                                                
         شورای نظارت بر اسباب بازی                                                                                                                   

  
  
  

  
  

      
  مقدمه   

 اسباب بازی اعم شرکت هاي خارجي توليد کننده  شورای نظارت بر اسباب بازی      مصوبه بيستمين جلسه    در اجرای   

 اسباب بازيهاي توليد خود را از طريق نمايندگي انحصاري در ايران به ثبت       ا حقوقی که بخواهند   از اشخاص حقيقی ي   

بـه انـضمام    اسباب بـازي مـورد نظـر را         يک نمونه از     , سباب بازي ا  ضمن رعايت مشخصات عمومی طرح     برسانند  

احـد ثبـت طـرح و صـدور     بـه و توسط نمايندگي انحصاري خود در ايـران    اين دستور العمل    ) ۲(مدارک موضوع بند    

  . صادر و به نمايندگي انحصاري تحويل مي گردد  گواهينامه ثبت ،در صورت پذيرش.  ارائه نمايند زمجو

  : به شرح ذيل می باشد اسباب بازي  ثبت لمشخصات عمومی و مدارک الزم و مراح

  

  : اسباب بازيمشخصات عمومی  -۱

 ب بـازي   اب اس ) واردات و صادرات    , ساخت  ( صدور مجوز    ناظر بر ثبت طرح و    رعايت کليه ضوابط و مقررات      

  ۳۰/۵/۸۰مصوبه يازدهمين جلسه شوراي نظارت 

  

  : اسباب بازي ثبت  تشکيل پرونده مدارک مورد نياز جهت -۲ 

 ) ۱تکميل فرم شماره (تقاضانامه   -۱-۲

   خارجی در ایرانگردش کار ثبت اسباب بازي
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  ) ۲ل فرم شماره يتکم (اسباب بازي شناسنامه   -۲-۲

  . ه همراه دستور العمل استفاده به زبان فارسي نمونه اسباب بازي ب  -۳-۲

  . مجوز نمايندگي و وکالتنامه از شرکت اصلي جهت ثبت اسباب بازي در ايران   -۴-۲

   : نماينده مدارک شناسايي   -۵-۲

  . و تصوير کارت ملي يک برگ تصوير صفحه اول و آخر شناسنامه :   اشخاص حقيقی  -۱-۵-۲

   .تصوير آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی :  اشخاص حقوقی   -۲-۵-۲

þ   است الزامیهمراه داشتن اصل آنها  ,  جهت تطبيق ۲-۵هنگام ارائه مدارک بند : تذکر .   

  

   : اسباب بازي مراحل اداری ثبت -۳

و ) ۲(و دريافت کلية مدارک بند سيستم اتوماسيون اداري  ثبت فرم تقاضا در -۱-۳      

در اين مرحله واحد ,  به متقاضی مربوط به اسباب بازي ليه مدارک اصلی و تکميلی ارائه رسيد دريافت ک

, و تقويم زماني )  و حجم کارهااسباب بازيماهيت (موظف است با توجه به شرايط و صدور مجوز ثبت 

ک زمان الزم برای پاسخگويي به ذينفع را تعيين و در برگه رسيد مدار, مالحظه تعطيالت و روزهاي کاري 

  . درج نمايد 

مشخـصات   رعايـت  توسط کارشناس ثبـت انجـام شـده و در صـورت           مقدماتي اسباب بازي     بررسی   -۲-۳

  . گيرد می قرار کميسيون کار دستور در بررسی  نهاييجهت ، پرونده عمومی و کامل بودن مدارک 

  . متقاضی اعالم می گردد  علت عدم ثبت کتباً به , در صورت هر گونه مغايرت با مشخصات عمومی-۳-۳

  تقاضاهای رسيده را بررسی نموده و با توجه به ضوابط ,  کميسيون ثبت-۴-۳

  . و مقررات اظهار نظر می نمايد           

  . قرار می گيرد   صادر و در اختيار متقاضی, گواهی ثبت , اسباب بازي ارائه شده  در صورت تأييد -۵-۳

  . تی مسترد نخواهد شد فدريا هيچ يک از مدارک ,ي اسباب باز در صورت ثبت -۶-۳

مـی  واردات جـوز  مبـرای کـسب   و ,  آن نمی باشـد  وارداتمجوزی برای ,  ثبت اسباب بازی و سرگرمی    -۷-۳
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  . اقدام شود ) ۲۶/۲/۸۱مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي نظارت (بايست مطابق ضوابط و مقررات مربوط 

, ف واقع در پرونده هاي ثبتي داراي تبعات حقـوقي اسـت کـه در صـورت اثبـات      خالو  اظهارات نادرست  -۸-۳        

  . جرايم متناسب با نوع تخلف اعمال مي شود 

  

  

  
بر اساس مصوبه بيستمين جلسه  شورای نظارت بر اسباب بازي نمايندگي هاي انحـصاري شـرکت هـاي خـارجي                     

 و ارائـه  حد ثبت و صدور مجوز دبيرخانه شوراي نظارت بر اسـباب بـازي    با مراجعه به وا   توليد کننده اسباب بازي     

اقـدام  اسباب بازي به نام شرکت توليـد کننـده   حفظ حقوق نسبت به ثبت جهت  مدارک مربوط  اسباب بازي و نمونه  

 نسبت  مراجعان محترم الزم است به منظور صحت و سرعت در کار خود با مطالعة دقيق و اجرای اين راهنما                  , نمايند  

  . مدارک پيوستی اقدام نمايند تهيه و اسباب بازي به ارائه نمونه 

  

  : نحوة مراجعه 
آدرس سـايت در انتهـا      (سايت دبيرخانه   ضمن دريافت فرمهاي مربوط از      خارجي  اسباب بازی   نمايندگي هاي            

مشخصات اسباب  و  ) ۱فرم شماره   (تکميل تقاضانامه   با  به واحد ثبت و صدور مجوز       و يا مراجعه مستقيم     ) مي باشد   

را دريافت  آن و مدارک ضميمه آن را به واحد مذکور تحويل می دهد و رسيد          اسباب بازي   ه  نمون, )۲(فرم شماره    بازي

  . دارد  می

  
  : راهنمای تنظيم مدارک 

  

        
  

و مشخـصات آن را    يـا نـام مؤسـسه        وخـود   مشخـصات شناسـايي     )  شخص حقيقـی  (در اين فرم متقاضی     

  )۱فرم شماره (تقاضا نامه  )۱   4

  هاي خارجیراهنماي ثبت اسباب بازي و سرگرمی
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 
 

ر و پست الکترونيکی را جهت ، دورنگاتلفن , در جدول ذيل تقاضانامه آدرس پستی   تکميل نموده و  ,) اشخاص حقوقی (

  . ارتباطات بعدی درج می کند و آن را مهر و امضا می نمايد 

  
  ه

  
  
  :  نام اسباب بازی يا سرگرمی   -۱-۲

  . می شود رج د  ها و شماره آيتم آنهارگرمی يا س ها در اين قسمت نام اسباب بازی        

  
  :  مدارک پيوستی -۲-۲

  نمونه اسباب بازي   -1-2-2

 2-2-2-CD  تصاویر اسباب بازي   

   راهنماي استفاده -3-2-2        
  . نماييد  مدون به فارسي ترجمه يا ده از سرگرمی يا اسباب بازی توسط کودکان و نوجوان را انحوة استف

  
  

  

  
ثبت تکميل و پس از در دونسخه  )۳(فرم شماره , پس از ثبت تقاضانامه و تحويل گرفتن مدارک از متقاضی   

نسخه به عنوان رسيد تحويل مدارک در اختيار ک ي. مي شود  درج در آنمربوط در سيستم اتوماسيون شماره 

  .  پرونده می شود ن ضميمه ساير مدارکآمتقاضی قرار می گيرد و نسخة دوم 
  

  

  

  
جـدول تعرفـه   ( براسـاس   هزينه کارشناسی ثبـت  پس از اعالم نتيجه بررسي پرونده و تاييد پرداخت آن ،       

   ) ۲فرم شماره (اسباب بازی و سرگرمی  مشخصات ) ۲  4

 ) ۳فرم شماره ( رسيد مدارک ) ۳   4

  ثبت اسباب بازي اصل فيش بانکی هزينه ) ۴   4
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  . شود مي  پرداخت )هاي خدماتي

  
 
þ   تذکرات:  

 راهنمايي الزم را مـی نمايـد و          ,برطرف کردن اشکاالت  اسباب بازي براي    کميسيون ثبت پس از بررسی       -۱

اشکاالت مطرح شده مربـوط بـه       مگر اينکه   . مختار خواهد بود    در برطرف کردن اشکاالت     ت  نماينده شرک 

  .الزامی خواهد بودرفع اشکاالت در اين صورت عدم تطابق با ضوابط و مقررات باشد 

ر خـصوص   ذينفع د طرف  عتبر است و در صورت طرح شکايت از         م تنها از نظر حقوقی   ثبت اسباب بازي     -۲

 .قابل پيگيری قضايي است , آن  کپی برداری از

 . نخواهد بود آن تأييد کارشناسی , اسباب بازي ثبت يک  -۳

 تـشکيل يـک پرونـده       ,ود را به ثبـت برسـاند      خ از محصوالت    يدر صورتي که يک شرکت بخواهد تعداد       -۴

 .کفايت خواهد کرد 

 اسـباب بـازي از      استاندارد. (رعايت نکات ايمني و استاندارد اسباب بازي در هنگام واردات الزامي است              -۵

 .)   اباري شده است ۱/۴/۸۲تاريخ 

 بر روي اسـباب بـازي وارداتـي         مي باشد      که داراي شماره ثبت     اسباب بازي    استفاده از هولوگرام ثبت    -۶

 . الزامي مي باشد 

مي باشد و هر گونه واگذاري و تغيير ) سازنده اسباب بازي (گواهي ثبت به نام شرکت درخواست کننده      -۷

 .  مي باشد نام ممنوع

 
    : ثبتي هولوگرامهاي

بـا  . الزامـي اسـت   واردات ثبت شده در مرحله    خارجي  استفاده از هولوگرام ثبتي براي کليه اسباب بازيهاي         

  در صـورت ارسـال شـماره ثبتـي روي            ۳۰۰۰۷۴۰۱۰توجه به راه اندازي سامانه پيام کوتاه دبيرخانـه بـه شـماره              

 ديگـر   سـازنده و نماينـدگي و     نـام   , ه اسباب بـازي شـامل نـام اسـباب بـازي             هولوگرام به سامانه مذکور شناسنام    

  . مشخصه هاي اسباب بازي به طور خودکار دراختيار متقاضي قرار مي گيرد 
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دبيرخانه و دريافت فرمهاي     ضمن مراجعه به سايت      , وارداتي   جهت خريد هولوگرام ثبتي براي  اسباب بازي       

 بـه   ۲هولـوگرام   مدارک الزم جهت خريد هولوگرام با ارسال کلمـه  , به عمل آوريدمربوطه هماهنگي الزم با دبيرخانه    

    .   در اختيار شما قرار مي گيرد ۳۰۰۰۷۴۰۱۰سامانه 

  

   :نحوه تشكيل پرونده شكايات 
نماينده انحصاري توليد کننـده اسـباب       . ثبت شده انجام پذيرد     اسباب بازي   ي از   ردر صورتي كه كپي بردا    

  .  قانوني او مي تواند با مراجعه به دبيرخانه نسبت به تشكيل پرونده شكايت اقدام نمايد وكيلبازي يا 

  

  :مدارك الزم 

   .ضوعو طرح موجهت رسيدگي به شکايات ندگي ينمادرخواست  -۱

 .اسباب بازيتصوير گواهينامه ثبت  -۲

بررسي بتواند موثر نمونه كپي برداري شده به همراه نمونه اصلي و كليه اسناد و مداركي كه در روند  -۳

 . باشد 

و يا ساير ذكر مشخصات اوليه متشاكي ، شامل نام و نام خانوادگي ، آدرس ، تلفن در برگه درخواست  -۴

 . اطالعات 

   .تشكيل پروندهدر زمان به دبيرخانه شورا مطابق جدول تعرفه خدماتي فيش بانكي اصل ارائه  -۵
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  اسباب بازيدول تعرفه هاي خدماتی ج

  

هزینه با احتساب   ن تعرفه خدماتیعنوا  ردیف
  ارزش افزوده 

  ۰۰۰/۸۰۰   خارجيثبت اسباب بازي  ۱
  مطابق جدول  هولوگرام چاپ   ۲
  ۰۰۰/۱۵۰   المثنيصدور گواهي ثبت  ۳
  ۰۰۰/۱۰۰  يتاپرونده شکتشکيل   ۵

  
  :تذکر 

  
 . ماليات ارزش افزوده اضافه خوهد شد % ۵به مبالغ فوق  .۱

 .افزايش می يابد% ۱ش افزوده هر سال ت ارزياالزم به ذکر است مال .۲

 بانـک ملـي     ۲۱۷۳۲۲۹۰۰۶۰۰۶(کليه هزينه هاي مي بايست به حساب سـيبا           .۳
واريـز و يـا از طريـق    ) و کودکان و نوجوانـان    به نام کانون پرورش     , ايران  

  .دستگاه کارت خوان مستقر در دبيرخانه پرداخت شود
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