كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان
شوراي نظارت بر اسباب بازي

ضوابط و مقررات گردش كار اداري تأييد فرهنگي اسباب بازي و سرگرمي
در فضاهاي عمومي و مراكز خصوصي بازي كودكان

مقدمه
بعضي از عوامل اجتماعي از قبيل تك فرزندي  ،اختﻼف سني زياد والدين و فرزندان به علت ازدواج
ديرهنگام  ،اشتغال والدين  ،كمبود فضاي بازي كودكان در مجتمع هاي مسكوني و آپارتماني ،تنوع و
گراني اسباب بازي ها و وسايل بازي و عدم دسترسي كودكان به آنها  ،موجب مسئوليت بيشتر
سازمان ها و ارگان ها در مقابل كودكان و ايجاد ،فضاهاي بازي و مراكز اسباب بازي كودكان )خانه
هاي اسباب بازي ( در كنار پارك ها  ،شهربازي ها  ،مراكز تفريحي و فرهنگي  ،كتابخانه ها  ،مهد كودك
ها و حتي ادارات و سازماهاي دولتي و خصوصي گرديده است تا كودكان بتوانند با حضور در اين
مراكز در تعامل با يكديگر به كسب مهارت هاي اجتماعي بپردازند و اوقاتي را به دور از والدين و يا در
كنار آنها به فراغت و شادي بگذرانند تا بخشي از كاستي هاي تربيتي و پرورشي آنها جبران شود  ،لذا
در سال هاي اخير اداره كنندگان اين فضاهاي بازي ضمن مراجعه به دبيرخانه شورا تقاضاي مجوز
مي نمايند .
مجوز تأسيس براي اين مراكز از جمله وظايف دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي نيست ،و
متقاضيان مي بايست از طريق ساير ارگان هاي ذيربط )نظير شهرداري  ،سازمان بهزيستي كشور ،
اداره اماكن نيروي انتظامي  ،اداره بهداشت و سازمان استاندارد و غيره  (...در خصوص دريافت مجوز
اقدام نمايند  .سپس جهت اخذ مجوز فرهنگي اسباب بازي ها و وسايل بازي مورد استفاده در مجموعه
خود از طريق ادارات كل كانون استان ها اقدام نمايند .

١

مدارك مورد نياز جهت اخذ تأييديه فرهنگي اسباب بازي
 -١تقاضانامه )فرم شماره (١
 -٢مدارك احراز هويت مديريت يا صاحب امتياز مركز
 -٣ليست اسباب بازي هاي مورد استفاده در مركز )فرم شماره (٢
 -٤اصل فيش بانكي بر اساس تعرفه مصوب ابﻼغي
 .١مراحل اداري
 -١متقاضي  ،مدارك فوق الذكر را به اداره كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
استان مربوط ارائه مي نمايد .
 -٢كارشناس فرهنگي كانون استان ضمن بازديد از مركز

مورد نظر،

ليست اقﻼم

اسباب بازي هاي اظهار شده را با نمونه هاي موجود در مركز مطابقت داده و بررسي
محتوايي مي نمايد .
 -٣كارشناس فرهنگي كانون استان نظر كارشناسي خود را در ستون مرتبط در فرم شماره
 ٢اعﻼم مي نمايد و به تأييد مدير كل استان مي رساند .
 -٤كانون استان ضمن تنظيم ليست اسباب بازي هاي مورد تأييد در فرم شماره  ٣و مهر و
امضاي آن يك نسخه را تحويل متقاضي و نسخه ديگر را در كانون نگهداري مي نمايد .
 -٥كارشناس فرهنگي كانون استان ضمن بازديد دوره اي از اين مراكز اقﻼم اسباب بازي
مورد استفاده اين مراكز را با ليست تأييد شده مطابقت داده و در صورت مغايرت و
مشاهده تخلف اقدام قانوني معمول مي دارد .
 -٦در صورت ورود اقﻼم جديد به مركز ﻻزم است مديريت مركز ضمن تنظيم ليست جديد مد
ارك ﻻزم را جهت تأييد و صدور مجوز به كانون ارائه نمايد .
 -٧اقﻼم تأييد شده اسباب بازي ها فقط براي يكسال معتبر مي باشد و در پايان هر سال بايد
نسبت به تمديد آن با ارائه مدارك ﻻزم اقدام شود .
 -٨كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان موظف است هر سه ماهه يكبار گزارشي
از اقدامات انجام شده در اين خصوص را به همراه فرم شماره  ٤به دبيرخانه شوراي
نظارت بر اسباب بازي ارسال نمايد .
 -٩هزينه كارشناسي تاييد فرهنگي اسباب بازي و سرگرمي در فضاهاي عمومي به شرح
٢

زير مي باشد :
الف( هزينه ثابت يكساله مبلغ  ١/٦٣٥/٠٠٠ريال به اضافه ارزش افزوده سال مي باشد .
ب( براي بررسي نمونه اسباب بازي ها و سرگرمي ها به ازاي هر قلم اسباب بازي نيز مبلغ ١٠٩/٠٠٠
ريال به اضافه ارزش افزده سال به هزينه ثابت اضافه خواهد شد .
در خصوص نحوه تأييد فرهنگي اسباب بازي ها توسط كارشناس محترم استان  ،عﻼوه بر مطالعه
))معيارهاي اسباب بازي مناسب براي كودكان و نوجوانان (( مصوبه هفدهمين جلسه شوراي نظارت
بر اسباب بازي مورخ ) ٨٤/١٢/٩كه در سايت دبيرخانه موجود مي باشد( كﻼس هاي توجيهي آموزشي
نيز به همين منظور توسط دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي برگزار مي گردد كه زمان و مكان
آن متعاقبا اعﻼم خواهد شد .
دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي

٣

فرم درخواست تأييد فرهنگي اسباب بازي

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان
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فرم شماره ١
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