
                    
 
 
 

 

تخصیص رده بندی  عدم موجبکه شرح محتواهای ممنوعه در بازی های رایانه ای 

 می شوند: آنها پروانه انتشارصدور  سنی و مانع

 46/46/56و  22/40/56مورخ  666و  666 جلساتمصوب آیین نامه نظام ارزیابی و رده بندی سنی بازی های رایانه ای  به موجب

شوند به شرح  ای می ی رایانهها عدم صدور پروانه انتشار برای بازی موجب غیرمجاز دانستن ومحتواهایی که عمومی، شورای فرهنگ 

 است:زیر 

های  آیین نامه نظام ارزیابی و رده بندی سنی بازی 5 هو مصادیق مذکور در مادمعیارهای کلی به موجب  الف (

می  و غیر مجاز شدن آنهاای  های رایانه عدم تخصیص رده بندی سنی به بازیموجب  ی کهمحتواهای ،ای رایانه

 به شرح زیر است: شوند،

  معیار خشونت .1

 در شرایط خاص به شرح زیر موجب عدم تخصیص رده بندی سنی به بازی های رایانه ای می شود:  تنها  این معیار 

  :ممکن است و تهدیدها زیاد باشد،  ها شکنجه و تکرار شدت ،هایی که نوع در حالتتهدید و شکنجه

گر موجب هایی از این دسته، ا وجود خشونت معموالًته بندی سنی دریافت نکند. الب ای رده رایانه بازی

 ممنوعیت نشوند، باعث افزایش رده سنی بازی رایانه ای خواهند شد. 

 :آمیز زیاد باشد،  قساوت های هایی که نوع، شدت و تکرار صحنه در حالت صحنه های قساوت آمیز

هایی از این دسته، اگر  وجود خشونت معموالًته بندی سنی دریافت نکند . الب ای رده ممکن است بازی رایانه

 ای خواهند شد.  سنی بازی رایانه موجب ممنوعیت نشوند، باعث افزایش رده

 و مواد مخدر معیار دخانیات .2

 تواند عامل غیر مجاز اعالم شدن بازی شود. این معیار زمانی که مرتبط با شخصیت اصلی بازی باشد، می

 نمی باشد و هنگامی که با مشروبات الکلی و یا  ه دخانیات به تنهایی عامل ممنوع شدناستفاد: دخانیات

موجب عدم ، به کار برده شودهای مثبت بازی  بازی یا شخصیت توسط شخصیت اصلی ،مواد مخدر

 شود. می ای رایانه بازیبندی سنی به  تخصیص رده

  :یا شخصیت های مثبت و تاثیرگذار اصلی شخصیتمرتبط با  وجود و یا استفاده مواد مخدرمواد مخدر 

 اصلی و یا وجود )یا قاچاق( مواد مخدر توسط تیم و یا خود شخصیت خرید و فروشو یا  بازی رایانه ای

 مشروبات الکلی)که معموالً همراه با برای استعمال و یا خرید و فروش مواد مخدر  اماکنی در بازی رایانه ای



                    
 
 
 

 

 غیر مجاز اعالمعدم تخصیص رده بندی سنی و باعث ، Casino و Barدر محیط بازی مانند  می باشد(

  شود. می ای رایانه شدن بازی

 معیار ترس .3

ناک زیاد بوده و یا به همراه معیار ترسه های نحص و تکرار شدت، نوعدر حالت هایی که  در شرایط خاص،این معیار تنها 

، ترسناک صحنه هایته وجود شود. البای  بازی رایانه موجب عدم تخصیص رده بندی سنی ممکن است زیاد باشد، خشونت

 ای خواهند شد. سنی بازی رایانه موجب ممنوعیت نشوند، باعث افزایش رده اگر

 

 هنجاری های اجتماعینا معیار .4

 باشند. شوند، شامل موارد زیر می ها می غیر مجاز اعالم شدن بازیمحتواهای مرتبط با این معیار که باعث 

 غیر مجاز باعث ، به شدت قبیح باشند ه در عرف جامعهرفتارهایی کغیر مؤدبانه:  ناهنجار و رفتارهای

 .شوند میشدن بازی  اعالم

  :به صورت کالمی  به کار بردن کلمات رکیک توسط کاراکتر اصلی و یا دیگر کاراکترهاگفتار ناشایست

 .شوند میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث یا نوشتاری 

  :پخش موسیقی هایی با سبک های غیر معمول )راک و بلک متال( در بازی به شکلی موسیقی نابهنجار

یا موسیقی هایی که  و که خواننده زن داشته باشند موسیقی و که باعث ایجاد آسیب روانی در بازیکن شود،

اجتماعی و مسائل  هنجاری هایای ممنوع کننده باشد)بطور خاص دارای ناترانه های آنها دارای محتواه

 .شوند میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث  (،باشد جنسی

رسان و ممنوعه استفاده خواهد ای فاقد هرگونه محتوای آسیب  بازی رایانه سالمت، معیاری است برای معیار: 1تبصره 

 شد.

سنی  باال رفتن ردهاحتمال معیار نا امیدی از جمله محتواهایی است که در داستان بازی مستتر است و باعث  : 2تبصره 

 ها نیست. محتواهای غیرمجاز بازی می شود و از

 

 سایرایانه ای آیین نامه نظام رده بندی سنی بازی های ر 6ماده  به موجب عالوه بر معیار های کلی فوق، ب(

به غیرمجاز شدن آنها می شوند، رایانه ای  موجب عدم تخصیص رده بندی سنی و  که در بازی ها  مصادیقی

 شرح زیر است:

 محرک های جنسی .1

  :شدن  غیر مجاز اعالمباعث ، در صورتی که در بازی نشانه هایی از رابطه جنسی وجود داشته باشدنشانه

 .شوند میبازی 



                    
 
 
 

 

  :جنسی)نقاشی بر روی دیوار، تابلوهای فروش  یا اشیاء و یا اشکالدر صورتی که در بازی نوشته ها نوشته

 .شوند میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث محصوالت جنسی( وجود داشته باشد، 

  :غیر مجاز اعالمباعث باشد، وجود داشته گفتار جنسی به صورت صریح در بازی مکالمات و اگر گفتار 

 شوند. میشدن بازی 

 باعث ممنوع شدن آن می شود ،تحریک آمیز جنسی در بازی هر گونه رفتار: رفتار.  

 میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث در صورتی که پوشش شخصیت های بازی نامناسب باشد، : پوشش 

 .شوند

  :غیر مجاز باعث نمایش هر گونه مکانی که در آن نشانه ای از محتوای جنسی وجود داشته باشد، مکان

 .شوند میشدن بازی  اعالم

 اسالمی-ایرانینقض ارزش های  .2

  :غیر باعث  رگونه هتک حرمت به مقدسات اسالمی و یا سایر ادیان الهی ههتک حرمت مقدسات

 .شوند میشدن بازی  مجاز اعالم

 :در صورتی که تبعیضی بین مسلمانان و دیگر انسانها با ادیان مختلف  اهانت و تبعیض علیه مسلمانان

باشد)مثل ضعیف نشان دادن ارتش مسلمانان و یا برای مسلمانان ... که نشان دهنده ضعف، تحقیر و 

 .شوند میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث ، در بازی وجود داشته باشد تروریست خواندن آنها(

 :در صورتی که در بازی اهانت به ایرانیان و تبعیض علیه ایرانیان وجود  اهانت و تبعیض علیه ایرانیان

 .شوند میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث داشته باشد، 

 در صورتی که در بازی ترویج کفر و شرک )نمایش عبادت شیطان و یا خدایان : ترویج کفر و شرک

 .شوند میشدن بازی  غیر مجاز اعالمباعث مختلف در بازی( وجود داشته باشد، 

  :همراه با ترویج و تشویق باشداگر در بازی رذایل اخالقی به دفعات انجام شود و ترویج رذایل اخالقی ،

 باعث غیر مجاز اعالم شدن بازی می شوند.

 

 محتواهای خالف امنیت و آسایس عمومی .3

  از قبیل تبلیغ علیه نظام، اختالل در وحدت ملی و اختالل در نظم عمومی کشور، انتشار محتواهای خالف قانون
 های بنیادین انقالب اسالمیارزش اساسی و

 


