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مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  "ایهای رایانهضوابط تولید و توزیع بازی"  41و  37، 36در اجرای مواد 

در  "اینظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی های رایانه دستورالعمل"، 26/7/1395مورخ  189089/1طی شماره 

 :االجرا استبنیاد الزم گاهوبای به شرح زیر تصویب شد و پس از درج در های رایانهت مدیره بنیاد ملی بازیئهی

 بخش اول: تعاریف و کلیات
 اختصاری عبارات ،"ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط" در مندرج تعاریف بر عالوه: تعاریف:  -1 ماده

 :روندمی کار به زیر مشروح معانی در دستورالعمل این

 شماره طی اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مصوب "ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط": ضوابط -1-1

 26/7/1395 مورخ 189089/1

 بنیاد  ستاد : ستاد  مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز -2-1

 اسالمی ارشاد و فرهنگ شهرستانی ادارات و استانی کل ادارات کل : ادارات -3-1

 و تولید پروانه یا مجوز دارای اشخاص و مراکز و دبیرخانه هیئت: دبیرخانه رسیدگی به تخلفات واحدها -4-1

 ایرایانه هایبازی توزیع

 پروانه یا مجوز دارای اشخاص و مراکز و واحدها هیئت رسیدگی به تخلفات: هیئت رسیدگی به تخلفات -5-1

 ایرایانه هایبازی توزیع و تولید

مراجع قانونی دیگر که حسب قوانین و مقررات موضوعه از حق نظارت و برخورد قانونی با  بر عالوه -2 ماده

 ضوابط مطابق کل مربوط که ادارات یا ستاد مورد برخوردارند، حسب دستورالعملجرایم موضوع این 

صحیح برای اجرای  و مقررات، قوانین رعایت با اندمکلف است، شده ها محولوظایف و اختیاراتی به آن

 نظارت و بازرسی دستور العمل این برابر ایهای رایانهضوابط بر مراکز و واحد های تولید و توزیع بازی

در صورت  کرده، یا جرایم احتمالی، با متخلفین برخورد انضباطی  کنند و در صورت کشف تخلفات و

 نیز گزارش های الزم را به مراجع صالحه ارسال کنند.  ،وقوع جرم

 ستاد  و کارگروه های استانی و شهرستانیحدود وظایف و اختیارات بخش دوم: 
ای در های رایانهارت و بازرسی تولید و توزیع بازیمسئولیت نظو  می شود بنیاد تشکیل محل ستاد در -3 ماده

ها، اجرای سیاست برایایجاد هماهنگی و انسجام کشور را برعهده دارد و در راستای اجرای آن باید ضمن 

مجاز در سطح کشور و ارائه ای غیرهای رایانهو توزیع بازی مقابله با تولیدهای ها، برنامهاولویت

و هماهنگی و مجاز ای غیرهای رایانهراهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از عرضه و استفاده از بازی

 و واحدهای مراکز برضوابط،  37استانی و شهرستانی موضوع ماده  هایکارگروهگیری از ظرفیت بهره

 در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرمی،و  نظارت و بازرسی کند ایهای رایانهتولید و توزیع بازی
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قضایی مربوط  هایپرونده ،حسب مورد وارائه  های تخصصی به هیئت رسیدگی به تخلفاتگزارش

 کند.  را پیگیری

 مند استبهرهالزم در زمینه اجرای وظایف ستاد  ستاد در حدود قوانین و مقررات از کلیه اختیاراترئیس   -4 ماده

 انتصاب مجدد شود.سال انتخاب و منصوب می 3برای مدت توسط مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه و 

 وظایف رئیس ستاد به شرح زیر است:اهم  نیز بالمانع است. وی

  ؛انجام نظارت و بازرسی از مراکز تولید و توزیع بازی های رایانه ایهماهنگی الزم جهت حضور یا  -1-4

های رایانه های واصله راجع به تولید و توزیع بازیگزارشکلیه راجع به  اظهار نظر حسب مورد بررسی و  -2-4

 ؛و شکایات مطروحه و پرونده های تشکیل شده در هیئت رسیدگی به تخلفات غیر مجاز ای

 ؛در کشورهای رایانه ای غیر مجاز بازی تولید و توزیعمبارزه با بنیاد در  هایبرنامهاجرای  -3-4

 انجام اقدامات متناسب؛دریافت گزارش های کارگروه نظارت بر فضای دیجیتال بنیاد و  -4-4

جهت مبازره با تولید و توزیع  یو شهرستان یاستانبرای کارگروه های  الزم کارهایو راه هاارائه پیشنهاد  -5-4

 ؛ وای غیرمجازبازی های رایانه

مدیرعامل  هو ارائه آن ب بازی های رایانه ای غیر مجازاز وضعیت مبارزه با  و دوره ای تهیه گزارش مستمر -6-4

 بنیاد.

مراکز یا واحدهای تولید و توزیع  ای ازموجود، به صورت دوره مدارک و سوابق ستاد باید با بررسی -5 ماده

قوانین و مقررات در آن واحدها و  رعایت کند و کلیه اقدامات الزم را برایهای رایانه ای بازدید بازی

 .مراکز  انجام دهد

های استانی و شهرستانی نظارت بر مراکز، واحدها ها نیز با هماهنگی بنیاد، کارگروهها و شهرستاندر استان -6 ماده

با شود و ای در ادارات کل تشکیل میهای رایانهبازی توزیع و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه

مربوط  یا شهرستان استان وظایف در اجرای به موظف ،و رعایت سلسله مراتب اداری ستادهماهنگی با 

ی هامربوط از طریق کارگروه وظایف انجام در که را هاییگزارش و اطالعات از ایهمواره نسخهو  هستند

 از دارد، ای ارتباطهای رایانهتوزیع بازی به انحاء از نحوی به و است شده تحصیل استانی و شهرستانی

 راآن  حاصله نتایج و و اشخاص یادشده مراکز و واحدها از هابازدید و هابازرسینظارت،  گزارش جمله

 .می دهند قرار ستاد  اختیار در

ستاد   ،هایی که حسب موردمانع فعالیت ،های استانی و شهرستانیکارگروه اختیارات ووظایف  تبصره:

 دهد، نخواهد بود.در آن استان انجام می براساس وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات
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 ارتباط بادر  توزیع بازی های رایانه ای و تولید و واحدهای مراکزظایف وبخش سوم: 

  بازرسی و نظارت
ای باید مجوز فعالیت خود را در معرض دید عموم به های رایانهتولید و توزیع بازی و واحدهای مراکز -7 ماده

ل مطالعه و رویت باشد، قرار دهند و در هنگام مراجعه بازرسان ستاد یا ادارات کل نحوی که به راحتی قاب

 اجرای وظایف آنها معمول دارند. برایکلیه همکاری های الزم را 

ای و نحوه رایانهبندی سنی بازی ردهلزوم  ستر()پوای باید اعالنهای رایانهتوزیع بازی و واحدهای مراکز -8 ماده

 ای مجاز از غیرمجاز را از بنیاد تهیه و در معرض دید عموم نصب کنند.های رایانهشناسایی بازی

 نیروی انتظامیو الزامات باید شرایط حسب مورد ای های رایانهی تولید و توزیع بازیمراکز و واحدها -9 ماده

مقررات  و سایر قوانین موضوعه یا های فرهنگی محل فعالیتعمومی  برای اماکن  جمهوری اسالمی ایران

 رعایت کنند.صنفی را 

فاصله به بنیاد باید بالای های رایانهمراکز و واحدهای تولید و توزیع بازیگونه تغییر محل فعالیت ره -10 ماده

 صورت غیرمجاز تلقی می شود.رسانی شود؛ در غیر ایناطالع

باید  و فضای مجازی های اینترنتیدر قالب شبکه ایهای رایانههای تولید و توزیع بازیکلیه فعالیت -11 ماده

ها و در صفحه اینترنتی محل فعالیت درج شود و تمامی دسترسی یا پشتیبانی آدرس و تلفن محل فعالیت

 ها و مراکز فروش و عرضه اینترنتی و ... مجاز باشند.کانال پیوندهای آن از قبیل آدرس

جز در موارد  شکل،به هر  تولید و توزیع بازی های رایانه ایی و پروانه ها هانقل و انتقال مجوز  -12 ماده

 ممنوع است. ،مصرحه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

باید در مراکز از قبیل پوشش مناسب و عدم استعمال دخانیات  شئونات اسالمی و فرهنگی جامعه ایرانی -13 ماده

 ای رعایت شود.های رایانههای توزیع بازیو واحد

ها یا مشاغل فعالیتانجام صاحبان مجوز فعالیت فرهنگی تولید و توزیع بازی های رایانه ای باید از  -14 ماده

 غیرفرهنگی به صورت همزمان در محل فعالیت خود خودداری کنند.

ای های رایانهدر محل فعالیت تولید یا توزیع بازیهمواره صاحبان مجوز یا عامل یا عامالن آنها باید  -15 ماده

 حاصل کنند. در محل فعالیت خود اطمینانقوانین و مقررات  و اجرای  از رعایتو  حضور داشته باشد

 

های تولید و توزیع بازیو واحدهای  بر مراکز  نظارت و بازرسینحوه بخش چهارم: 

 ایرایانه
ای از بازرسان نیمه رایانه هایکز و واحدهای تولید و توزیع بازیمرا و بازرسی باید برای نظارت ستاد -16 ماده

ها نیز باید با ادارات کل استانها کارت شناسایی معتبر صادر کند. وقت و تمام وقت استفاده و برای آن

هماهنگی و موافقت ستاد، بازرس استانی برای نظارت و بازرسی از مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی 
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همواره در حین انجام بازرسی و  هستند بازرسان موظفهای رایانه ای در استان مربوط داشته باشند. 

به محض درخواست  یا نظارت وو پیش از بازرسی و  باشند کارت مخصوص را همراه داشته ،نظارت

 مراکز و واحد های مزبور آن ارائه دهند. صاحبان مجوز

کنندگان اعم به ویژه عرضه ایهای رایانهنظارت و بازرسی از مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی -17 ماده

 موجود شواهد و مستندات بر مبتنی و شخصی قضاوت باید بادقت، بدون از بر حامل یا بر بستر شبکه

برای  که در صورت لزوم برای گزارشی کافی شواهد، مستندات و اطالعات باید بازرسان .شود انجام

 که باشد ایگونه به بازرسی بایدنظارت و  .کنند فراهم شد، خواهد تدوینهیئت رسیدگی به تخلفات 

 .شود برآورده کامل طور به این دستورالعمل 3مندرج در ماده  اهداف

 به مربوط های لیست چک کنترل بر عالوه ،بازرسان ادارات کل ،حسب موردو یا  ستادبازرسان  -18 ماده

 باید کلیه اقدامات شرایط هر ای، درهای رایانهشرایط مقرر برای مراکز و واحد های تولید و توزیع بازی

از امضای  متخلفن برساند. در صورت خودداری اکنند و به امضای حاضر قید تنظیمی جلسهصورت در را

 مراتب در صورت جلسه قید می شود. ، صورتجلسات

و مراتب حضور یا عدم  خانوادگی، نام نام، شامل بازدید مورد محل متصدیان و مسئولین کامل مشخصات  -1-1

 ؛بازدید زمان در حضور

 ؛محل کروکی لزوم صورت در و محل کامل آدرس -2-1

 ؛اعتبار مدت و شماره قید با قانونی و پروانه های ها مجوز کامل مشخصاتحسب مورد  -3-1

 در مشروح به صورت شده مشاهده قانونی غیر موارد و نواقص مربوطه های لیست چک و ها فرم شرح -4-1

 ؛ وشود قید است الزم( نیاز صورت در)  نواقص رفع زمان مدت و صورتجلسه

ضمن ذکر ، قانونیه و تحت نظر مراجع با رعایت قوانین موضوع های رایانه ای،در موارد جمع آوری بازی  -5-1

 مهر و الک جمله از قانونی امور انجام و شود ذکر هریک تعداد و نوع ها،عناوین آن بایدآوری، علت جمع

 ن برسد.اصورت پذیرد و به امضای حاضر

ها وبگاهطریق از  ایو سایر روش ها بر عرضه بازی های رایانه دیجیتال رصد با استفاده از سامانه ستاد -19 ماده

د کرد و موارد تخطی و تخلف از قوانین و مقررات نبازرسی خواهای عرضه بازی های رایانههای و سامانه

 کند.گزارش میرا  به منظور پیگیری  و برخورد انضباطی و قانونی 

متضمن وقوع جرمی باشد، ستاد براساس  ی که بر اساس مستندات موجود، عمل متخلفدر موارد -20 ماده

الزم برای هیئت رسیدگی به تخلفات  هایعالوه بر تهیه گزارش، موظف است یافته های خودو مستندات 

های غیر مجاز و یا برای مسدود تولید و توزیع بازی های رایانه ای، به طور کلی برای انسداد دسترسی بازی

مطابق دستورالعمل های  را  قانونی اقدامات الزم و یا برخورد قضایی، شدن عرضه تجاری بازی رایانه ای

 دهد. انجام مربوط


