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مصوب وزیر فرهنگ  "ایهای رایانهضوابط تولید و توزیع بازی"  41ماده براساس همچنین و ششم ، ، سومدوم بخش اجرایدر 

در  "ای رایانه های بازی انتشار پروانه مجوز و صدور دستورالعمل"، 26/7/1395مورخ  189089/1و ارشاد اسالمی طی شماره 

گاه بنیاد ملی بازی های رایانه ای الزم و از تاریخ درج در وب ای به شرح زیر تصویب شدهای رایانهت مدیره بنیاد ملی بازیئهی

 :االجراست

 بخش اول: تعاریف و کلیات

 در دستور العمل این اختصاری عبارات ،"ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط" در مندرج تعاریف بر تعاریف: عالوه -1 ماده

 :روندمی کار به زیر مشروح معانی

 مورخ 189089/1 شماره طی اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مصوب "ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط": ضوابط -1-1

26/7/1395 

پس از طی تشریفات مقرر در این ز احراز شرایط مندرج در ضوابط و که پس ا است ایرانی تولیدکنندهیا  ناشرمتقاضی:  -2-1

 کند.دریافت میمجوز یا پروانه  ،العملدستور

ای با پرداخت ریالی اعم از دریافت مستقیم یا غیرمستقیم های رایانهعرضه بازینشر و های عرضه تجاری: کلیه فعالیتنشر و  -3-1

 زوده، کیف پول مجازی، تبلیغات، حق اشتراک و غیره.وجه از قبیل: پرداخت شتابی، سرویس ارزش اف

 رده تخصیص مورد در تصمیم اتخاذ برای ضوابط 21 ماده در مرقوم اشخاص عضویت با که شوراییشورای رده بندی:  -4-1

 مورخ 666 و 665 جلسات مصوب ایرایانه هایبازی سِنّی بندیرده و ارزیابی نظام براساس ایرایانه هایبازی به سِنّی

 .است شده تشکیل عمومی فرهنگ شورای 5/5/1395 و 22/4/1395

 ی.هوشمند دست هایانکیار و هاقابل اجرا در تلفن ایانهیرابازی موبایل: بازی  -5-1

ن ابا متخلفمجاز است.  از بنیاد پروانه انتشاربا دریافت  ای ایرانیهای رایانهو بازی ای و موبایل خارجیبازی های رایانه نشر -2 ماده

قانون نحوه مجازات "  2و  1از جمله مواد آن و قوانین و مقررات موضوعه  دستور العملضوابط و   39و  38برابر مواد 

تعیین کارگروه )کمیته( فهرست  "ز"و بند "اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند

 شود.برخورد میمصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور 

 
 

 



 ایهای رایانهبازی نشربخش دوم: شرایط صدور مجوز 

انتشار بر بستر  به منظور ای توسط بنیاد برای متقاضی شخص حقوقی واجد شرایطهای رایانهبازی نشرمراحل صدور مجوز  -3 ماده

  به شرح زیر است: ایهای رایانهو بر حامل بازی شبکه

 ای برای اشخاص حقوقی در سامانه؛رایانههای تکمیل فرم درخواست صدور مجوز عرضه بازی -1-3

 مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در سامانه : -2-3

 ؛مدیرعاملبارگزاری کارت ملی  -1-2-3

 مدیرعامل؛جدید  3*4عکس بارگزاری  -2-2-3

موقت با اعتبار حداقل یک سال  یا ارائه برگ معافیت یا معافیت دائم گواهی پایان خدمت وظیفة عمومیبارگزاری  -3-2-3

 ر عامل؛مربوط به مدی

 مدیر عامل؛گواهی عدم سوءپیشینه کیفری بارگزاری یا ارسال  -4-2-3

منطبق با شرایط  یمندرج در روزنامه رسم مدیریتی راتییتغ نیآخر حسب مورد و تأسیس یآگهبارگزاری اساسنامه،  -5-2-3

 ؛ضوابط 9مقرر در ماده 

 تأیید تعهدات الزم؛ -6-2-3

 دریافت کد رهگیری؛ -3-3

ها از یا حسب مورد اعالم نواقص موجود برای رفع آن سمت مدیریت متصدیو  متقاضی بررسی تکمیل بودن مدارک -4-3

 طریق سامانه؛

 ای.های رایانهصدور مجوز یکساله فعالیت انتشار بازی -5-3

المللی در حداقل یک قرارداد با ناشر بین منوط به احراز انعقادبر بستر شبکه  نشردریافت مجوز عالوه بر شرایط فوق، : 1تبصره

که قراردادی با یک ناشر برای متقاضیان مجوز نشر بر بستر شبکه  است. از سوی متقاضی برای بنیاد ایزمینه انتشار بازی رایانه

چه ر خواهد شد و چنانصاد مزبور از طرف بنیاد ماهه برای تمهید شرایط انعقاد قرارداد 3صرفا یک موافقتنامه المللی ندارند، بین

 شود.نمی نشر بر بستر شبکه نیز برای متقاضی صادر مجوز ارائه نگردد،  مورد نظر قبل از انقضای مدت آن، قراردادی

: هرگونه تغییر یا فوت و حجر مدیران و صاحبان امضا، تغییر نشانی محل فعالیت و دامنه عرضه باید بالفاصله از طریق 2تبصره

 اعالم و مراحل تأیید مجدد آن طی شود. سامانه به بنیاد



ای نیازی به ارائه مدارک های رایانهبازی نشرای برای دریافت مجوز های رایانهمنظوره بازی: مؤسسات فرهنگی تک3تبصره

 این ماده ندارند. 3-2بند   5و  4، 3مندرج در بندهای 

 ایهای رایانهبخش سوم: شرایط صدور پروانه انتشار بازی
 

برای بازی  به عنوان دارنده حقوقتوانند می زیرروش  دویکی از به  ،ایرانی یا ناشران تولیدکنندگانپدیدآورندگان یا  -4 ماده

 :پروانه انتشار دریافت کنند ،خودایرانی رایانه ای 

 :به شرح زیر است ،موبایلبازی به غیر از  ،ایرانی ایرایانه هایبازیکلیه مراحل دریافت پروانه انتشار   -1-4

 ؛در سامانه توسط متقاضیای ایرانی تکمیل فرم درخواست صدور پروانه انتشار بازی رایانه -1-1-4

برداری یا ویا حسب مورد مجوز تولید و تکمیل تعهدنامه اصالت اثر و عدم کپی مدارک مالکیت ناشر بارگزاری  -2-1-4

 ؛توسط متقاضی ایمعنوی بازی رایانهای خارجی و به طور کلی رعایت حقوق مادی و های رایانهمادسازی از بازی

 ای توسط بنیاد؛های رایانهکنترل اطالعات ارائه شده و رده بندی سنی بازی -3-1-4

 ؛توسط متقاضی ایرایانه بندی بازیبسته پیشنهادی طرح یبارگزار -4-1-4

موجود از طریق  یا اعالم نواقض توسط بنیاد متقاضیبرای  ایبازی رایانه صدور پروانه انتشارحسب مورد بررسی نهایی و  -5-1-4

 .سامانه

ایرانی در صورتی که به طور شخصی قصد انتشار بازی  موبایلهای بازیپدیدآورندگان یا تولیدکنندگان یا ناشران  -2-4

ای خود رده بندی سنی ای خود را در بستر شبکه دارند، می توانند پس از طی مراحل زیر برای انتشار بازی رایانهرایانه

 :کنند دریافت

 بازی موبایل؛ یا ناشر ایرانی کنندهورود به سامانه و ثبت بازی توسط پدیدآورنده یا تولید -1-2-4

بازی یا ناشر ایرانی کننده پدیدآورنده یا تولیدبندی سنی بنیاد، توسط ارزیابی و ردهنامه و تعهدنامه پرسشتکمیل فرم  -2-2-4

 موبایل؛

برداری یا مادسازی تعهدنامه اصالت اثر و عدم کپی تأییدویا حسب مورد مجوز تولید و  ناشر مدارک مالکیت بارگزاری -3-2-4

پدیدآورنده یا ای توسط ای خارجی و به طور کلی رعایت حقوق مادی و معنوی بازی رایانههای رایانهاز بازی

 ؛بازی موبایل یا ناشر کنندهتولید

 عرضه بازی موبایل؛شر و نسنی اولیه در سامانه و امکان  بندی تخصیص رده -4-2-4



 هایقصد انتشار بازی خود در یکی از فروشگاه ،ایرانی بازی موبایل یا ناشر تولید کنندهپدیدآورنده یا در صورتی که  -5 ماده

و را طی  4مراحل مرقوم در ماده کننده سامانه عرضهتواند از طریق می ،مجاز را داشته باشد عرضه کنندگانمربوط به 

 .خود را نشر و عرضه کنندبازی موبایل سپس 

 در عرضه برای مجاز کنندگانعرضه به ایرایانه هایبازی ارائه هنگام ایرانی، موبایل هایبازی تولیدکنندگان و ناشران: 1تبصره

 به مربوط سامانه در را ایرایانه هایبازی سنی بندی رده و ارزیابی نامهپرسش و تعهدنامه باید ها،آن هایفروشگاه و هاسامانه

 سامانه طریق از انتشار از پیش ای،رایانه بازی برای و کنند ارائه را الزم اطالعات و تکمیل صداقت کمال با مجاز کنندگانعرضه

 موبایل پروانه عرضه بازی ،با توجه به درخواست عرضه کننده روشدر این بدیهی است  .کنند دریافت سنی بندیرده صرفا مزبور

 صادر خواهد شد. مربوط کنندهبرای عرضه

در این  نامه و تعهدنامه مرقومای بر بستر شبکه موظف هستند با قراردادن پرسشهای رایانهکنندگان مجاز بازی: عرضه2تبصره

ای در سامانه خود اطمینان ایرانی، از تکمیل شدن آنها و دریافت رده بندی سنی بازی رایانه در زمان ثبت و ارائه بازی موبایل ماده،

ای، ای و پیش از انتشار آن یا بالفاصله پس از انتشار یا روزآمد کردن بازی رایانهحاصل کنند و بعد از مرحله ثبت بازی رایانه

 .شده آن را در اختیار بنیاد قرار دهدای و اطالعات ثبت لینک دسترسی به محتوای بازی رایانه

های تخصصی آن، به مثابه پروانه ای و یا کمیسیونهای رایانهبندی بازیشده در شورای ردهبندی سنی دریافتیید ردهأت -6 ماده

خواهد بود و اعالم مردودی تخصیص رده بندی ایرانی  موبایلهای بازیبرای تولیدکنندگان و ناشران یک ساله انتشار 

 است. هاآن به هر دلیل و در هر مرحله ای به معنی غیر مجاز بودن ادامه نشر و عرضه موبایلسنی به بازی 

)کنسولی کابینی( و  ای اتاقکیای پیشانهمراحل رسیدگی به درخواست متقاضی برای صدور پروانه انتشار بازی های رایانه -7 ماده

 برداری آن، به شرح زیر است: نصب و بهره

 تکمیل فرم درخواست صدور پروانه انتشار بازی رایانه ای در سامانه توسط متقاضی؛ -1-7

 بارگزاری مجوز فعالیت مرتبط به همراه مدارک هویتی توسط متقاضی؛ -2-7

 توسط متقاضی؛ آدرس محل عمومی نصب دستگاه حسب مورد تکمیل فرم اطالعات و -3-7

 توسط متقاضی؛ بارگزاری مجوز واردات و سایر مستندات مربوط -4-7

 ای توسط بنیاد؛کنترل اطالعات ارائه شده  و رده بندی سنی بازی رایانه -5-7

 صدور موافقتنامه اولیه برای ترخیص تجهیزات از گمرک؛ و -6-7

 برای متقاضی.یکساله  صدور پروانه انتشار  -7-7



ای مرقوم های رایانه، به جز بازیخارجی ایرایانه بازی انتشار پروانه صدور برای ناشران درخواست به رسیدگی مراحل -8 ماده

 :است زیر شرح به این دستورالعمل، 7در ماده 

 ؛توسط متقاضی بازی رایانه ای در سامانه تکمیل فرم درخواست صدور پروانه انتشار -1-9

مورد درخواست و یا وکالت یا نمایندگی  خارجی ایمدارک مالکیت متقاضی بر حقوق مادی بازی رایانه بارگزاری -2-9

 ؛)صرفا برای بازی موبایل خارجی(توسط متقاضی قانونی از ناشر خارجی

 ؛ توسط بنیاد ایرایانهبندی سنی بازیردهو  کنترل اطالعات ارائه شده -3-9

 ای توسط متقاضی؛وبازی رایانه یا آیکن)نقشک( بندیبسته پیشنهادی طرح یبارگزار -4-9

 برای متقاضی. یک ساله پروانه انتشارصدور  -5-9

 یاانهیرا یهایباز ناناشر تیفعال طیبخش چهارم: شرا
تواند ضوابط است و ناشر نمی 10مجوز نشر قائم به شخصیت و منوط به داشتن متصدی و مدیر واجد شرایط مطابق ماده  -9 ماده

از خود رفع مسئولیت کند  و واگذاری، اجاره، امانت و غیره  به هر نحو اعم از اعطای وکالت یا نمایندگی، اجازه، انتقال

 و مجوز را بدون اطالع و مجوز بنیاد به غیر واگذار کند.

 به هر نحو و تحت هر عنوان بدون اطالع و اجازه بنیاد ممنوع است.  به غیر پروانه انتشار و واگذاری انتقال -10 ماده

ای از بنیاد و شماره آن را در معرض های رایانهای باید همواره مجوز فعالیت نشر بازیهای رایانهران بر حامل بازیناش -11 ماده

 دید عموم در محل مناسبی در محل فعالیت خود  قرار دهند. 

ناشران بر بستر شبکه در زمانی عرضه بازی رایانه ای خود باید همواره پروانه نشر و یا حسب مورد نشان و عالئم نظام  -12 ماده

بندی سنی  بازی رایانه ای را در معرض دید عموم در محل مناسبی در وبگاه یا سامانه عرضه خود  قرار  ارزیابی و رده

 دهند. 

های عرضه تجاری ها و سامانهای باید درگاهناشران بر بستر شبکه در زمان دریافت مجوز ویا پروانه انتشار بازی رایانه -13 ماده

های ها یا سامانهدر صورتی که پس از دریافت پروانه یا مجوز  نیز درگاهای خود را به بنیاد اعالم کنند و بازی رایانه

 برای عرضه تجاری بازی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت، بالفاصله بنیاد را از موضوع مطلع کنند.جدیدی  

ه برای بنیاد ارسال شود. انتشار باید حداکثر دو هفته قبل از انقضا از طریق سامان هایتقاضای تمدید مجوز نشر و پروانه -14 ماده

بنیاد پس از وصول درخواست و با بررسی گزارش عملکرد به همراه مستندات مربوط و با استعالم از دبیر هیئت رسیدگی 

پروانه های انتشار یا به تخلفات و همچنین حسب مورد تأیید پرداخت حقوق دولتی و قانونی مربوط، درخصوص تمدید 

  .کندگیری میه یا عدم تمدید تصمیمسالبا اعتبار یکمجوز نشر 



عنوان بازی رایانه ای را  3باید ساالنه حداقل  منوط به فعالیت است و هر ناشربر حامل ان ناشرتمدید مجوز نشر تبصره: 

 انجام نخواهد شد.نشر کند، در غیر این صورت تمدید مجوز نشر 

آن را در اختیار ، پروانه انتشار هر عنوان بازی رایانه ای ناشران دارای مجوز نشر بر حامل باید پیش از تکثیر  -15 ماده

 های تکثیر مجاز قرار دهند و با رعایت استاندارد های الزم نسبت به تکثیر و نشر بازی رایانه ای اقدام کنند.کارخانه

یا  و بندیبستهاز   ناشران بازی های رایانه ای )بر بستر شبکه و بر حامل( باید برای انتشار بازی های رایانه ای خود -16 ماده

فاقد هرگونه محتوای آسیب رسان و مجرمانه استفاده کنند. بسته بندی بازی های رایانه ای باید واجد  )نقشک( آیکن

 اوصاف زیر باشد:

 نظام ارزیابی و رده بندی سنی؛ و عالئم دارای نشان -1-16

  ؛م آن بدون هرگونه دخل و تصرفرپلتفان فارسی و التین و بدارای نام و عنوان دقیق بازی رایانه ای به ز -2-16

 ؛ ودارای نام و عنوان ناشر ایرانی -3-16

 دارای مشخصات فنی بازی رایانه ای. -4-16

های فرهنگی و محتوایی بازی رایانه ای صادر خواهد شد و مسئولیت بررسی بنیاد با انجام ارزیابی ها و مجوزپروانه -17 ماده

همچنین  اشخاص در بازی رایانه ای برعهده ناشران و عرضه کنندگان خواهد بود.حقوق سایر فنی، امنیتی و رعایت 

 .آن، بر عهده ناشر است ریگفتگو و غ یتوسط کاربران آن در فضا یا انهیرا یشده در باز دیتول یمحتوا تیمسئول

ای و یا سنی بازی رایانهبندی رده تغییر الزم به نحوی که موجب ای بدون اخذ پروانههای رایانهبه روزرسانی بازی -18 ماده

بازی  به نحوی که ایهر نوع به روزرسانی بازی رایانه همچنین واجد محتوای ممنوعه یا مجرمانه باشد، ممنوع است.

 ، منوط به اخذ پروانه انتشار است. دارای پرداخت ریالی شود

نظارت و بازرسی همکاری های الزم با مسئوالن بنیاد و وزارت فرهنگ و در زمان  بازی های رایانه ای باید ناشران -19 ماده

 ارشاد اسالمی و همچنین ماموران انتظامی و قضایی به عمل آورند. 

 

 


