ضوابط تولید و توزعی بازیاهی رایاهنای
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قانون اهداف و وظایف
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مصوب سال  1365مجلس شـورای اسـالمی و اساسـنامه بنیـاد ملـی
بازیهای رایانهای ،مصوب سال  1385شورای عالی انقالب فرهنگی با اصالحات بعدی ،ضوابط تولید و
توزیع بازیهای رایانهای به شرح زیر برای اجرا ابالغ میشود:

بخش اول -واژهها و اصطالحات

ماده  -1واژهها و اصطالحات :در این ضوابط ،واژهها و اصطالحات در معانی مشروح زیر بهکار میروند:
 -1-1مجوّز :سندی است که به موجب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وفق این
ضوابط و سایر مقرّرات مربوط واجد شرایط مقرر هستند ،اجازه تأسیس و فعّالیّت
واحد یا مرکز در قلمرو مشخّص یا اجازه فعّالیّت مشخّص اعطا میشود.
 -2-1بازی رایانهای :برنامه رایانهای که کارکرد آن مبتنـی بر جـذّابیّت حاصل از قابلیـت
عکسالعمل نظاممند دیداری ،شنیداری یا حرکتی به رفتار یک یا چند انسـان اسـت؛
اعم از آن که برای هر منظور ،از قبیل تفریح ،سرگرمی و آموزش تولید شده یا مـورد
استفاده قرار گیرد .انواع بازیهای پیشانهای (کنسولی) ،بازیهای دستگاههای همراه و
بازیهای ویدئویی نیز از اقسام بازی رایانهای محسوب میشوند.
 -3-1تولید بازی رایانهای :بهکارگیری پدیدآورنده یا پدیدآورندگان همراه با تـأمین امکانـات
الزم برای ایجاد بازی رایانهای جدید یا توسعه ،ارتقاء یا ویرایش بازی رایانهای که قـبالً
ایجاد شده است.
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 -4-1توزیع بازی رایانهای :هریک از مجموعه فعّالیّتهای فرآیند فراهم آمدن امکان تعامـل
عموم با تمام یا بخشی از امکانات یک یا چند بـازی رایانـهای؛ از قبیـل نشـر ،تکثیـر و
عرضه بازی رایانهای و تصدی بازیگاه؛
 -5-1ویرایش بازی رایانهای :اِعمال تغییراتی از قبیل ترجمه متن و گفتـار ،حـذف یا اصـالح
تصاویر یا شخصیتها یا قسمتها در بازی رایانهای که قبالً ایجاد شده است.
 -6-1نشر بازی رایانهای :به دوگونه اصلی نشر بازی برخط و نشر فایلِ بـازی رایانـهای انجـام
میشود .نشر فایل بازی رایانهای نیز برای راهبری عرضه به اشـکال مختلـف ،بـه چهـار
گونه بر حامل ،برخط ،ترکیبی و بر پیشانه تقسیم میشود.
 -7-1عرضه بازی رایانهای :فراهم کـردن امـکان بهـره برداری نسـخهای از فایـلهـای بـازی
رایانهای برای عموم؛ اعم از رایگان یا در مقابل وجه.
 -8-1عرضه برحامل بازی رایانهای :قراردادن حامل دیجیتال حاوی فایلهـای بازی رایانـهای
در معرض بهره برداری عموم.
 -9-1عرضه برپیشانه بازی رایانهای :قراردادن پیشانههای حاوی فایلهـای بازی رایانـهای در
معرض بهره برداری عموم.
 -11-1عرضه برخط بازی رایانهای :قراردادن فایـلهـای بـازی رایانـهای در معـرض بـارگیری
(دانلود) از طریق بستر شبکه برای عموم.
 -11-1عرضه ترکیبی بازی رایانهای :دریافت سـفارش بـازی رایانـهای از طریـق سـامانههـای
مبتنی بر بستر شبکه و ارسال حامل دیجیتال حاوی فایلهای آن برای سفارشدهنده
به هر طریق از جمله پست یا پیک موتوری؛
 -12-1بازی برخط :بازی رایانهای است که اجرای آن بدون اتصال دستگاه مـورد اسـتفاده بـه
کارساز (سرور) مربوط در بستر شبکه ممکن نیست؛ اعم از:
الف -بازیهای رایانهای که فقـط شـامل برنامـه رایانـهای کارسـاز (سرور) هسـتند و بـا
استفاده از اتصال پویشگر (براوزر) دستگاه مورد استفاده کاربران ،به کارساز مذکور
اجرا میشوند.
2

ب -بازیهای رایانهای که شامل برنامـه رایانـهای کارسـاز -کـارخواه (سـرور -کالینـت)
هستند و اجرای آنها عالوه بر اتصال دستگاه مورد استفاده کاربر به کارساز (سرور)،
نیاز به ذخیره کارخواه (کالینت) بر روی دستگاه مذکور نیز دارد.
 -13-1کارخواه بازی (کالینت بازی) :بخشی از بازی برخط اسـت که بـر روی دسـتگاه مـورد
استفاده کاربر ذخیره میشود.
 -14-1کارساز بازی (سرور بازی) :برنامه رایانـهای اسـت که ارتبـاط آن بـا پویشـگر (بـراوزر)
دستگاه مورد استفاده یا کارخواه بازی ذخیره شـده بـر روی دسـتگاه مزبـور ،در بسـتر
شبکه ،اجرای بازی برخط را ممکن میکند.
 -15-1نشر بازی برخط :گونه ای از نشر بازی رایانهای کـه شـامل راهبـری فرآینـد قـراردادن
کارساز بازی برخط در معرض دسترسی عموم از طریق دستگاههای متصل به شـبکه و
حسب مورد ،راهبری قراردادن فایلهای کارخواه بازی مربوط در معـرض بهـرهبـرداری
عموم است.
 -16-1امکانات برخط بازی رایانهای :امکاناتی که از طریق رابط کاربری بازی رایانـهای و فقـط
درصورت ارتباط دستگاه مورد استفاده با کارساز (سرور) مربوط در بسـتر شـبکه ،قابـل
استفاده برای کاربران است .از قبیل قابلیّتها یا ابزارهای جدیـد کـه بـه رایگـان یـا در
مقابل اخذ وجه مستقیم یا غیر مستقیم به بازی رایانهای اضافه میشود یا فراهم شـدن
امکان رقابت یا هر شکل تعامل کاربران بازی رایانهای با یکدیگر؛
 -17-1کارساز امکانات برخط بازی رایانهای (سـرور امکانـات بـرخط بـازی رایانـهای) :برنامه
رایانهای است که استفاده از امکانـات بـرخط بـازی رایانـهای ،منـوط بـه ارتبـاط بـازی
رایانهای با آن ،در بستر شبکه است.
 -18-1بازیگاه :مکان عمومی است که مراجعان میتوانند با استفاده از تجهیزات نصـب شـده
در آن از یک یا چند بازی رایانهای استفاده کنند.
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 -19-1پیشانه (کنسول) :دستگاهی است که استفاده اصلی آن ،تعامل یک یا چنـد انسـان بـا
بازی رایانهای است؛ اعم از آنکه بازی رایانهای نیز در همان دستگاه اجرا شود یا پیشانه
به دستگاه دیگری متصل شود که بازی رایانهای در آن اجرا میشود.
 -21-1ابزارک ( )Gadgetعرضه :برنامـه رایانـهای قابل نصـب بـر روی سـامانههـای عامـل
رایانههای شخصی و دستگاههای همراه هوشمند است که توسط عرضهکنندگان بـرخط
و ناشران بازی برخط ،عرضه شده و بازی رایانـهای و کـارخواه بـازی بـا اسـتفاده از آن
عرضه ،بارگیری (دانلود) ،نصب یا بهروز رسانی میشود.
 -21-1پروانه انتشار بازی رایانهای :سندی است که به موجب آن ،اجازه نشر یک بازی رایانهای
به گونه یا گونههای مشخّص به متقاضی واجد شرایط مقرر اعطا میشود.
 -22-1پدیدآورنده بازی رایانه ای :شخص یا اشخاص حقیقی که به تنهایی یا با مشارکت دیگر
پدیدآورندگان ،با استفاده از دانش ،هنر یا مهارت خود بـازی رایانـهای جدیـدی ایجـاد
کردهاند.
 -23-1عرضه حامل دیجیتال :قراردادن حامل دیجیتال حـاوی داده در معـرض بهـره بـرداری
عموم.
 -24-1نظام ارزیابی و رده بندی سِنّی بازیهای رایانهای :نظامی است که سـازوکار ارزیابی و
اعطای رده مشخّص به یک بازی رایانـهای را بر اسـاس مخـاطرات فرهنگـی ،روحـی و
روانی آن برای گروههای مختلف سِنّی تعیین میکند.
 -25-1رده سِنّی بازی رایانهای :ردهای است که اعطای آن به یک بازی رایانهای نشان دهنـده
مناسب بودن بازی رایانهای مزبور برای استفاده گروه سِنّی مشخّص از نظـر مخـاطرات
فرهنگی ،روحی و روانـی بـرای کـاربران ،بـر اسـاس نظـام ارزیـابی و رده بنـدی سِنّی
بازیهای رایانهای است.
 -26-1سامانه ملی بازی رایانهای :سامانه برخطی است که انجام امـور مربـوط به تـولی بـازی
رایانهای در کشور از قبیـل صـدور مجوّزهـا و پروانـههـا ،نظـارت و حمایـت و تجمیـع
اطالعات را متمرکز میسازد.
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 -27-1بنیاد :بنیاد ملی بازیهای رایانهای؛
 -28-1مرکز :مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

بخش دوم -مقرّرات عمومی

ماده  -2اماکن ،تشکیالت و اشخاص حقوقی که در زمینه تولید ،ویرایش و نشر بازی رایانهای فعّالیّت
میکنند ،واحد و مرکز فرهنگی محسوب شده و تأسیس و فعّالیّت آنها بدون دریافت مجوّز
مربوط ممنوع است .متخلفان برابر قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی
و فرهنگی که بدون دریافت مجوّز قانونی دائر شده و میشود و سایر قوانین موضوعه مـورد
پیگرد قانونی قرار میگیرند.
تبصره -فعّالیّت در زمینه گونه های مختلف نشر یا گونههای مختلف عرضه ،مستلزم اخـذ
مجوّز جداگانه میباشد.
ماده  -3فعّالیّت تجاری مراکز ،واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینـه هر یـک از گونـههـای
تولید و توزیع بازی رایانهای ،از قبیل ویرایش ،نشر ،تکثیر و عرضه بازی رایانـهای و تصـدی
بازیگاه نیاز به مجوّز داشته و متخلفان برابر قوانین موضوعه مورد پیگرد قرار میگیرند.
تبصره -فعّالیّتهایی که به عنوان جزئی از فرآیند کسب و کار انجام گیرد یا به هر نحـو از
انحاء ،از جمله دریافت مستقیم یا غیر مستقیم وجه از کاربران ،منشأ درآمد باشـد ،فعّالیّت
تجاری محسوب میشود.
ماده  -4چنانچه هر بازی رایانهای با نصب روزآمد ساز قابل دسـترس در قلمـرو جمهـوری اسـالمی
ایران ،دارای امکانات برخط بازی رایانهای شده یا به بازی برخط تبدیل شود ،از تاریخ عرضه
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روزآمد ساز مزبور ،حسب مورد مشمول احکام بازی رایانهای دارای امکانات برخط یـا بـازی
برخط در این ضوابط و سایر مقرّرات و دستورالعملهای موضوعه میباشد.
ماده  -5دارندگان مجوّز تولید بازی رایانهای میتوانند بدون دریافت مجوّز دیگـری ،بـا رعایـت ایـن
ضوابط ،بازیهای رایانهای را که خود تولید کرده و برای آن پروانه انتشار دریافت کـردهانـد،
نشر و عرضه کنند.
ماده  -6دارندگان مجوّز نشر بازی رایانهای میتوانند در زمینه عرضه بازیهایی که بـرای آنهـا بـه
نام خود پروانه انتشار دریافت کردهاند نیز فعّالیّت کنند.
ماده  -7دارندگان مجوّز نشر بازی برخط میتوانند در زمینه نشر و عرضه کارخواه بـازیهـایی کـه
برای بازی برخط مربوط ،به نام خود پروانه انتشار دریافت کردهاند فعّالیّت کنند.
ماده  -8تولید ،ویرایش و نشر بازی رایانهای و تصدی بازیگـاه فعّالیّـت فرهنگـی محسـوب شـده و
دارندگان مجوّز فعّالیّتهای مـذکور در چهارچوب مقرّرات مربـوط مشـمول معافیّـتهـا و
تسهیالت مقرر برای مراکز فرهنگی دارای مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میشوند.

بخش سوم -صدور مجوّز تولید ،ویرایش و نشر بازی رایانهای

ماده  -9شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دارای شرایط زیر صالحیّت اخـذ مجـوّز فعّالیّت در زمینــه
تولید ،ویرایش یا نشر بازی رایانهای دارند و میتوانند با ارائه تقاضا و طـی مراحـل مربـوط،
مجوّز فعّالیّت در یک یا چند زمینه از زمینههای یاد شده را دریافت کنند:
 -1-9ثبت در مراجع قانونی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در قالب شرکت یا مؤسسه
غیر تجاری دارای تابعیت ایرانی؛
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 -2-9موضوعات دیگر مندرج در اساسنامه شرکت یا مؤسسه ،عالوه بر تولید ،ویرایش و نشـر
بازی رایانهای ،باید امور فرهنگی باشد که برای آن حسب مورد مجـوّز قانونی معتبـر از
مراجع ذیصالح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده است.
تبصره  -1مؤسسان شرکتها و مؤسسات غیرتجـاری در شـرف تأسـیس و ثبـت در مراجـع
قانونی ،میتوانند تقاضای دریافت مجوّز ارائه کرده و پس از احراز سایر شرایط مقـرر در ایـن
ماده ،ابتدا موافقت مرجع صدور مجوّز با ثبت شرکت یا مؤسسه مربوط را اخذ و پس از ثبـت
شرکت یا مؤسسه مجوّز دریافت کنند.
تبصره  -2شرکتها و مؤسسـات غیر تجـاری ثبـتشـده کـه موضـوع فعّالیّـت آنهـا امـور
غیرفرهنگی باشد ،باید با اصالح اساسنامه ،فعّالیّت یا فعّالیّتهای مزبور را از موضوع شـرکت
یا مؤسسه مربوط حذف کنند و شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ثبـتشـده کـه موضـوع یـا
موضوعات فعّالیّت آنها مشتمل بر امور فرهنگی باشد ولـی فاقــد مجـوّز فعّالیّـت از مراجـع
ذیصالح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده یا مدّت اعتبار مجوّز صـادره برای آن منقضـی
شده باشد ،باید مجوّز مربوط را از مراجع ذیصالح دریافت و یا مجوّز صادره را تمدید کنند و
یا با اصالح اساسنامه ،فعّالیّت یا فعّالیّتهای مذکور را از موضوع شـرکت یـا مؤسسـه مربـوط
حذف نمایند.
 -3-9دارندگان حداقل  %51سهام یا سهمالشرکه دارای تابعیت ایرانی باشند؛
تبصره  -3تعلق حداکثر  %49سهام یـا سـهمالشـرکه شـرکتهـا و مؤسسـات غیـر تجـاری
متقاضی دریافت مجوّز ،به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت غیـر ایرانـی ،مشـروط بـه
احراز شرایط زیر مجاز است:
الف -تعلق حداقل  %51سهام یا سهمالشرکه شرکت یا مؤسسه متقاضـی دریافـت مجـوّز ،بـه
شرکتها و مؤسساتی که تمام سهام یا سهمالشرکه آنها متعلق به اشـخاص حقیقـی و
حقوقی دارای تابعیت ایرانی بوده که قبالً مجوّز فعّالیّت در یکی از زمینههای مربوط بـه
بازی رایانهای را دریافت کرده باشند و تعلق حداکثر  %1سهام یا سهمالشرکه شرکت یـا
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مؤسسه متقاضی به اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی که سمت مدیریت در شـرکت
یا مؤسسه مزبور برعهده داشته یا دارند؛
ب -هیچگونه امتیاز ویژه از قبیـل اختیـارات ،حـق رأی یـا منـافع بیـشتـر بـرای سـهام یـا
سهم الشرکه شرکا یا سهامداران خارجی نسـبتبـه ســهام یـا سـهمالشـرکه شـرکا یـا
سهامداران ایرانی در اساسنامه شرکت یا مؤسسه لحاظ نشده باشد.
پ -احکام قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،آییننامه اجرایی آن و سایر قـوانین
و مقرّرات مربوط مورد رعایت قرار گیرد.
 -4-9دارا بودن مدیر یا مدیران واجد صالحیّتهای مقرر در این ضوابط ،به تعـداد متناســب
با فعّالیّت موضوع تقاضای اخذ مجوّز.
 -5-9تصریح موارد مقرر در این ضوابط ،در اساسنامه شرکت یا مؤسسه؛
 -6-9دریافت مجوّز نشر بازی برخط ،عالوه بر شرایط مقرر در بندهای فـو ،،مسـتلزم احـراز
تمام شرایط مقرر در این ضـوابط و دسـتورالعملهـای آن بـرای صـدور پروانـه انتشـار
حدّاقل یک بازی برخط به نام متقاضی است؛
ماده  -11صدور مجوّز فعّالیّت در زمینـه تولیـد ،ویـرایش و نشـر بـازی رایانـهای بـرای شـرکتهـا و
مؤسسات متقاضی ،مستلزم احراز شرایط زیر برای متصدیان سمت مدیریت است:
 -1-11تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛
 -2-11داشتن حداقل ( )18سال تمام سن؛
 -3-11دارا بودن گواهینامه پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت معتبـر از خـدمت وظیفـه
عمومی برابر قوانین و مقرّرات مربوط ،برای اشخاص ذکور؛
تبصره -مجوّز فعّالیّت شرکتها و مؤسساتی کـه یـک یـا چنـد نفـر از مـدیران آنهـا دارای
معافیت موقت از خدمت وظیفه عمومی هستند ،برای مدّت حداکثر یـک سـال حسـب مـورد
صادر یا تمدید میشود .تمدید مجوّز مزبور بـرای دورههـای یـک سـاله ،مشـروط بـه اعتبـار
معافیت موقت مربوط بالمانع است.
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 -4-11گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقو ،اجتمـاعی بـه حکـم
قطعی دادگاه صالح؛
 -5-11کسب حد نصاب قبولی در آزمون شفاهی اطالعـات تخصصـی بـازیهـای رایانـهای و
قوانین و مقرّرات مربوط با توجه به نوع فعّالیّت موضوع تقاضای دریافت مجوّز؛
ماده  -11انتخاب اشخاص جدید به سمت مدیریت در شرکتها و مؤسسات دارنده مجوّز تولید ،ویرایش
و نشر بازی رایانهای مستلزم احراز شرایط مقرر برای متصدیان سمت مدیریت است.
ماده  -12برای صدور مجوّز فعّالیّت در زمینه تولید ،ویرایش و نشر بازی رایانهای مـوارد زیر بایـد در
اساسنامه شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تصریح شود .در غیر اینصورت باید پیش از اخـذ
مجوّز ،با طی تشریفات قانونی ،موارد زیر به اساسنامه الحا ،شود:
 -1-12دریافت تأییدیه از مرجع صدور مجوّز برای ثبت هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ،اعماز
موضوع و مصادیق فعّالیّت ،مرکز اصلی ،شعبات و مدیران شرکت یا مؤسسه؛
 -2-12التزام شرکت یا مؤسسه به رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای صادره توسط بنیاد؛
 -3-12توقف کامل هریک از فعّالیّتهای مربوط به بازی رایانهای به محض انقضـای مـدّت یـا
تعلیق یا ابطال مجوّز مربوط؛

بخش چهارم -صدور مجوّز عرضه بازی رایانهای

ماده  -13هر دارنده پروانه کسب رسته صنفی ذیربط میتواند با معرفی عامل یا عوامل فروش واجد
شرایط مقرر در این ضوابط ،مجوّز عرضه برخط ،عرضه ترکیبـی یـا عرضـه برپیشـانه بـازی
رایانهای دریافت کند.
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تبصره -برای عرضه برحامل بازی رایانهای مجوّز جداگانه صـادر نمـیشـود و عرضـه بـازی
رایانهای به گونه عرضه بر حامل مستلزم اخذ مجوّز عرضه حامل دیجیتال از مرکز میباشد.
ماده  -14عامل یا عوامل عرضه باید دارای شرایط زیر باشند:
 -1-14دارا بودن یکی از سمتهای زیر در واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز:
 -1-1-14شخص حقیقی که به تنهایی دارنده پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ
مجوّز باشد؛
 -2-1-14شخص حقیقی که یکی از دارندگان پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ
مجوّز است و نام وی به عنوان نماینده دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی
دارنده پروانه کسب ،در پروانه مربوط درج شده باشد؛
 -3-1-14شخص حقیقی که با معرفی نماینده هیئـت مـدیره یا مـدیر عامل شـخص
حقوقی دارنده پروانه کسب واحد صنفی متقاضـی اخـذ مجـوّز ،نـام وی در
پروانه کسب مربوط درج شده باشد؛
 -4-1-14شخص حقیقی مباشر واحد صنفی متقاضی اخذ مجوّز؛
 -2-14کسب حد نصاب قبولی در آزمون اطالعات مربوط به بازیهای رایانهای و قـوانین و
مقرّرات ناظر بر عرضه بازیهای مزبور؛

بخش پنجم -صدور مجوّز تصدی بازیگاه

ماده  -15اشخاص دارای شرایط زیر میتوانند در صورت در اختیار داشتن مکـان و تجهیـزات دارای
شرایط مقرر در این ضوابط ،با ارائه تقاضا و طی مراحـل مربـوط ،مجـوّز فعّالیّـت بـازیگـاه
دریافت کنند:
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 -1-15دستگاههای اجرایی که با حکم باالترین ترین مقام اجرایی دستگاه یا مقـام مجـاز از
طرف وی یکی از کارکنان واجد شرایط مقرر در این ضـوابط را بـرای تصـدی سـمت
مدیریت بازیگاه معرفی نمایند؛
 -2-15شرکتها و مؤسسات غیر تجاری دارای شرایط مقرر در این ضوابط؛
 -3-15یک یا چند شخص حقیقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط؛
ماده  -16شرایط مکان فعّالیّت و تجهیزات بازیگاه:
 -1-16احراز تصرف قانونی متقاضی در ملک (عین یا منفعت) بر اساس مستندات ابرازی؛
 -2-16دریافت گواهی صالحیّت انتظامی و ترافیکی محل فعّالیّت بازیگاه از ناجا؛
 -3-16متناسب بودن مساحت مکان با تجهیزات و تعداد کاربران؛
 -4-16دارا بودن امکانات مناسب سرمایشی ،گرمایشی و تهویه؛
 -5-16رعایت استانداردهای ایمنی و نصب تجهیزات مربوط براساس گـواهی سـازمان آتـش
نشانی و خدمات ایمنی شهرستان مربوط؛
 -6-16دارا بودن تجهیزات و امکانات الزم برای نصب و کاربری بازی رایانهای؛
 -7-16پیشبینی امکانات الزم برای تفکیک سِنّی و جنسیتی استفاده کنندگان از بازیهای
رایانهای؛
ماده  -17اشخاص حقیقی و شرکتها و مؤسسات غیر تجـاری مـیتواننـد مجوّزهـای متعـدد بـرای
فعّالیّت چندین بازیگاه دریافت کنند مشروط بر آن کـه هـر بـازیگـاه مـدیر یـا مـدیران
مخصوص به خود را داشته باشد .در مورد شـرکتهـا و مؤسسـات غیـر تجـاری ،هریـک از
بازیگاههای مزبور باید به عنوان مرکز اصلی یا یکی از شعب شرکت یـا مؤسسـه یادشـده و
مدیر یا مدیران آن با ید به عنوان مدیر یا مدیران شرکت یا مؤسسه یا مدیر یا مدیران شعبه
مربوط ،در مراجع قانونی به ثبت برسد.
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تبصره -مجوّز بازیگاه برای فعّالیّت در یک مکان مشخّص تحت تصدی یک یا چند مـدیر
معیّن واجد شرایط مقرر در این ضوابط صادر میشود و مدیران نمیتوانند هم زمـان سـمت
مدیریت در دو یا چند بازیگاه مختلف را برعهده داشته باشند.
ماده  -18شخص یا اشخاص حقیقی دارنده مجوّز فعّالیّت بازیگاه حسـب مـورد شخصـاً یا مشـترکاً
مدیر بازیگاه مربوط محسوب میشوند و افزون بر آن میتواند در حـین تقاضـای دریافـت
مجوّز یا پس از دریافت مجوّز ،با توجه به وسعت ،تنوع و زمـان فعّالیّـت بـازیگـاه مربـوط،
عالوه بر خود ،شخص یا اشخاص دیگر واجد صالحیّتهای مقرر در این ضوابط را نیز بـرای
تصدی مدیریت بازیگاه خود به مرجع صدور مجوّز معرفی کنند .اشـخاص مـذکور پـس از
موافقت مرجع صدور مجوّز جزء مدیران بازیگاه مربوط محسوب میشوند.
ماده  -19انتخاب اشخاص جدید به سمت مدیریت در بـازیگـاههـای دارای مجـوّز ،مسـتلزم احـراز
شرایط مقرر برای سمت مدیریت برابر این ضوابط است.

بخش ششم -تخصیص رده سِنّی بازی رایانهای و صدور پروانه انتشار

ماده  -21بازیهای رایانهای توسط بنیاد ارزیابی شده و رده سِنّی بازی رایانـهای به آنهـا تخصـیص
داده میشود .اشخاص زیر نیز میتوانند از بنیاد تقاضای ارزیابی و تخصـیص رده مزبـور به
بازی رایانهای کرده یا از بنیاد برای بازی رایانهای دارای رده فو،الذکر تقاضای صدور پروانه
انتشار به نام خود کنند:
الف -برای تقاضای تخصیص رده سِنّی بازی رایانهای و صدور پروانه انتشار بازیهای برخط:
 تولیدکننده داخلی بازی برخط موضوع تقاضا؛
 دارنده مجوّز نشر بازی برخط یا متقاضی مجوّز مزبور که پـس از طـی مراحـل مربـوط،
صالحیّتهای وی احراز شده و درعین حال حقو ،مـادی بـازی بـرخط موضـوع تقاضـا
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رسماً به وی منتقل شده باشد یا دارای وکالت یا نمایندگی قانونی از تولید کننده داخلی
یا خارجی یا ناشر خارجی بازی برخط مذکور باشد؛
ب -برای تقاضای تخصیص رده سِنّی بازی رایانهای و صدور پروانـه انتشـار سـایر اشـکال بـازی
رایانهای:
 تولیدکننده داخلی بازی رایانهای موضوع تقاضا؛
 دارندگان مجوّز نشـر بـازی رایـانهای برای بـازیهای رایـانهای که قصد نشر یا ویـرایش
آنها به منظور نشر را دارند؛
تبصره -متقاضیان اخذ رده سِنّی بازی رایانهای و پروانه انتشـار مکلـفانـد ،درصـورتی که
بازی رایانهای مورد تقاضای آنها دارای امکانات برخط بازی رایانهای باشد ،اطالعات مربوط
را در هنگام ارائه تقاضا ابراز نمایند.
ماده  -21شورای ردهبندی بازی رایانهای برای اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص رده سِنّی به بازیهای
رایانهای بر اساس نظام ارزیابی و رده بندی سِنّی بازیهای رایانهای متشکل از اعضای زیر در
بنیاد تشکیل میشود:
 مدیرعامل بنیاد؛ (رییس شورا)
 معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد؛ (نایب رییس شورا)
 مدیر واحد ارزیابی و رده بندی سِنّی بازیهای رایانهای بنیاد؛
 یک نفر کارشناس امور بازی رایانـهای به پیشـنهاد مـدیرعامل کـانون پـرورش فکـری
کودکان و نوجوانان؛
 نماینده سازمان تبلیغات اسالمی ،به پیشنهاد رییس آن سازمان؛
 نماینده مرکز ،به پیشنهاد رییس مرکز؛
 یک نفر دارنده دانشنامه دکتری روانشناسی به انتخاب هیئت مدیره بنیاد؛
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ماده  -22آییننامه داخلی شورای ردهبندی بازی رایانـهای از جملـه ترتیـب تشـکیل و حـد نصـاب
رسمیت جلسات ،اعتبار مصوبات و ترکیب کمیسیونهای تخصصی شورا و حدود وظایف و
اختیارات آنها در اولین جلسه شورا به تصویب خواهد رسید.
ماده  -23شورای ردهبندی بازی رایانهای میتواند اتخاذ تصـمیم در مـورد تخصـیص رده سِنّی بـه
برخی گونههای بازی رایانهای یا برخی تقاضاهای صدور رده سِنّی برای بازیهای رایانهای را
به کمیسیونهای تخصصی شورا واگذار کند.
ماده  -24درصورتی که کارساز بازی برخط یا کارساز امکانـات برخط موضـوع تقاضـا ،دارای دامنـه
اینترنتی برای اتصال در بستر شبکه باشد ،دامنه یا دامنههای اینترنتی مزبور باید در مرکز
به نام متقاضی ثبت شده باشد.

بخش هفتم  -مقرّرات فعّالیّت در زمینه تولید ،نشر و عرضه بازی رایانهای

ماده  -25مراکز و واحدهای دارنده مجوّز نشر بازی رایانهای و تولیدکنندگان داخلی بـازی رایانـهای
حسب مورد مکلفاند پیش از نشر هر بازی رایانهای ابتدا رده سِنّی بازی رایانهای و سپس
پروانه انتشار آن را از بنیاد دریافت کنند .تکثیر ،نشر و عرضه بازی رایانهای و کارخواه بازی
بدون اخذ رده مزبور و پروانه انتشار برای بازی رایانهای مربوط و همچنـین بـدون رعایـت
تناسب رده بازی رایانهای مربوط با سن متقاضی ممنوع است.
ماده  -26پروانه انتشار بازی برخط ،پروانه انتشار کارخواه بازی مربوط نیز محسوب میشود و عرضه
کارخواه بازی فقط توسط دارنده پروانه انتشار بازی برخط مربـوط یا با اجـازه وی ،توسـط
دارندگان مجوّز عرضه بازی رایانهای و با رعایت سایر مقرّرات این ضوابط مجاز است.
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ماده  -27دریافت مجوّز ،رده سِنّی بازی رایانهای یا پروانه انتشار نافی مسئولیّت مدیران شـرکتها و
مؤسسات نشر ،تولید و ویرایش بازی رایانهای نیست و مدیران شرکتها و مؤسسات مزبور در
چهارچوب قوانین مربوط در مقابل هرگونه تخلف که به واسطه تولید ،نشر یا ویرایش بازی
رایانهای در مؤسسه یا شرکت تحت مدیریت ایشان رخ دهد ،مسئولیّت دارند.
ماده  -28مراکز و واحدهای دارنده مجوّز عرضه برحامل دیجیتال و عرضه برپیشـانه بـازی رایانـهای
مکلفاند مجوّز مزبور و پروانه کسب مأخوذه را در مکان کسب خود در معرض دید عمـوم
قرار دهند.

بخش هشتم -مقرّرات فعّالیّت بازیگاهها

ماده  -29مراکز و واحدهای دارنده مجوّز تصدی بازیگاه مکلفاند فقط نسخههـای بـازی رایانـهای
دارای رده سِنّی بازی رایانهای و پروانه انتشار را برروی تجهیزات بازیگاه نصب کنند و در
هنگام فراهم کردن دسترسی مراجعان به بازیهای رایانهای از تناسب رده سِنّی بازی رایانهای
با سن مراجعهکننده اطمینان یابند.
ماده  -31بهمنظور فراهم آمدن امکان نظارت و مستند سازی فعّالیّتهای مربوط به بازی رایانهای در
کشور ،مراکز و واحدهای دارای مجوّز تصدی بازیگاه مکلفاند:
 -1-31پیش از فراهم کردن امکان تعامل ارباب رجوع با بازی رایانهای ،اطالعاتی که به موجب
دستورالعملهای اجرایی این ضوابط تعیین میشود را در سامانه ملـی بازی رایانـهای
ثبت کنند.
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 -2-31تجهیـزات و ابزارهـای سـختافـزاری و نـرمافـزاری کنتــرل و نظــارت را برابــر
دستورالعملهای فو،الذکر تهیه و با شرایط مقرر در بازیگاه تحت مسئولیّت خـود
نصب کنند و همواره از صحت کارکرد آنها اطمینان یابند.
ماده  -31استفاده اشخاص کمتر از ( )15سال از بازی رایانهای در بازیگاه منوط بـه احـراز رضـایت
سرپرستان قانونی اشخاص یادشده برابر دستورالعملهای این ضوابط است.
تبصره -بازیگاههایی که به تشخیص بنیاد تمام بازیهای منصوب در آن از نوع بازی رایانهای
پیشانهای (کنسولی) بوده و بر روی تمام پیشانه (کنسـول)های مـورد اسـتفاده در آنها
فقط یک یا چند بازی رایانهای معیّن و دارای رده سِنّی بازی رایانهای مجاز برای استفاده
کودکان و نوجوانان قابل اجرا باشد ،از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده  -32انجام هرگونه شرطبندی ،قمار یا هر رفتار دیگری که به هـر نحـو از انحـاء موجـب تعهـد
بازنده یا بازندگان به برنده یا برندگان بازی اعم از تعهد به پرداخت وجـه یا تأدیـه مـال یا
انجام کاری شود ،در بازیگاهها ممنوع است.
ماده  -33برگزاری آن دسته از مسابقاتی که به موجب دستورالعملهای این ضوابط معیّن مـیشـود
در بازیگاهها ،بدون اخذ مجوّز برگزاری مسابقه از بنیاد ممنوع است.
ماده  -34برپایی بازیگاههای موقت از قبیل بازی گاههایی که در نمایشگاهها و محلهای برگـزاری
مسابقات بازیهای رایانهای دایر می شوند نیز مستلزم اخذ مجوّز میباشد.
ماده  -35مدیران بازیگاهها مسئول اجرای این ضوابط ،دستورالعملهای مـربوطه و سـایر قـوانین و
مقرّرات جاری کشور و رعایت شئون اخالقی و اجتماعی توسط کارکنان و ارباب رجـوع در
بازیگاه تحت مسئولیّت خود هستند.
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بخش نهم -نظارت و بازرسی

ماده  -36مراجع صدور مجوّز تولید ،ویرایش ،نشر و عرضه بازی رایانهای ،تصدی بازیگاه ،تکثیـر
حامل دیجیتال و عرضه بر حامل دیجیتال و ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی فرهنگ
و ارشاد اسالمی مکلفاند با رعایت قوانین موضوعه ،از طریق سامانه ملی بازی رایانهای و به
خدمت گرفتن بازرسان تماموقت ،نیمهوقت و افتخاری بر مراکز و واحدهایی که مجوّز آنها
را صادر کردهاند نظارت کنند.
ماده  -37به منظور هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی در زمینه بازدیـد
و بازرسی مراکز و واحدهای نشر و عرضه بازی رایانهای ،تکثیر حامل دیجیتال و عرضـه
حامل دیجیتال ،نظارت بر فعّالیّتهای مربوط و کشف و پیگرد تخلفات و جرایم احتمـالی،
کارگروههای استانی و شهرستانی نظارت بر بازی رایانهای در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی استانها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانهـا با دعـوت از اشـخاص زیر
تشکیل میشود:
 مدیرکل یا معاون ذیربط اداره کل استان یا رییس یا معاون ذیربط اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان (رییس کارگروه)؛
 کارشناس بازی رایانهای استان یا شهرستان (دبیر کارگروه)؛
 نماینده تاماالختیار رییس کل دادگسـتری اسـتان یا رییس دادگسـتری شهرسـتان
مربوط؛
 نماینده تاماالختیار نیروی انتظامی استان یا شهرستان مربوط؛
 نماینده تاماالختیار اداره کل استانی یا اداره شهرستانی صنعت ،معدن و تجارت؛
 نماینـده سـایر دسـتگاههـای اجرایـی و مراجـع ذیربـط و تشـکلهـای صـنفی و
دستاندرکاران امور بازی رایانهای ،حسب لزوم به دعوت رییس کارگروه؛
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بخش دهم -رسیدگی به تخلفات

ماده  -38مرجع صادر کننده مجوّز واحد یا مرکز مربوط بـر اسـاس گـزارش دریـافتی ،بـه تخلفـات
واحدها و مراکز دارای مجوّز تولید ،ویرایش و گونههای مختلف نشر و عرضه بازی رایانهای،
تصدی بازیگاه و همچنین دارندگان مجوّز تکثیر و عرضه حامـل دیجیتـال حـاوی بـازی
رایانهای از مقرّرات ضوابط حاضر و دستورالعملهای آن رسیدگی میکند.
ماده  -39در اجرای قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّتهای غیرمجـاز
مینمایند و اجزای ( )1و ( )3بند «ز» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ،تارنماهای عرضه
بازی رایانهای فاقد مجوّز معتبر و کارسازهای بازی برخط و امکانات برخط بـازی رایانـهای
فاقد پروانه انتشار معتبر از بنیاد ،توسط مراجع ذیربط مسدود شده و حسب گزارش بنیاد
مبنی بر صدور یا تمدید یا رفع تعلیق از مجوّز یا پروانه انتشار مربوط ،رفع انسداد میشوند.

بخش یازدهم -سایر مقرّرات

ماده  -41اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص صدور مجوّزهای موضوع این ضوابط
به بنیاد تفویض میشود.
ماده  -41دستورالعملهای الزم برای اجرای ضوابط حاضر و تعیین نحـوه فعّالیّـت دارنـدگان مجـوّز
تولید ،ویرایش و گونههای مختلف نشر و عرضه بازیهای رایانهای و تصـدی بـازیگـاه ،از
جمله در مورد نحوه ارائه و بررسی تقاضا و احراز شرایط مقرر برای صدور مجوّز ،صدور رده
سِنّی بازی رایانهای و پروانه انتشار بازی رایانـهای و رسـیدگی به تخلفـات ،در چهـارچوب
اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه بنیاد ،احکام مندرج در این ضوابط ،اختیارات بنیاد و
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سایر قوانین و مقرّرات موضوعه ،توسط بنیاد تدوین و پس از تصویب در هیئت مدیره بنیاد،
توسط مدیرعامل بنیاد برای اجرا ابالغ میشود.
ماده  -42ادارات کل استان و ادارات فرهنـگ و ارشاد اسـالمی شهرسـتان در اجـرای ایـن ضـوابط
مساعدت و همکاری الزم را با بنیاد به عمل میآورند.
ماده  -43کلیه اطالعات موجود در سامانه ملی بازی رایانهای ،در چهارچوب قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات و آییننامه اجرایی آن قانون ،باید از طریق درگاه اینترنتی سـامانه مزبـور
قابل دسترسی و جستوجو برای عموم مردم باشد.
ماده  -44از تاریخ ابالغ این ضوابط ،احکام مغایر با آن در سایر مقرّرات مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،در قلمرو گونههای مختلف تولید ،ویرایش ،توزیع ،تکثیر ،نشر و عرضه بازیهـای
رایانهای و تصدی بازیگاه از جمله آئیننامه مجوّز تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه و استفاده
از بازیهای تصویری و رایانهای ،مصوب سال  1373وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی لغو میشود
و تبصره زیر به ماده ( )2ضوابط صدور مجوّز تأسیس و نظارت بر فعّالیّت واحدهای فرهنگی
دیجیتال ،مصوب سال  1391وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی الحا ،میگردد:
«تبصره  -1واحدها ،مراکز و مؤسسات فرهنگی که در زمینه گونههای مختلف تولید و توزیع
بازی رایانهای فعّالیّت میکنند ،از شمول تعاریف ،احکام و مقرّرات این ضوابط مستثنی و تابع
ضوابط تولید و توزیع بازیهای رایانهای و دستورالعملهای مربوط میباشند».
این ضوابط در تاریخ  95/7/26به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید.
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