
 

رضه و رپواهن  صدور مجوز نحوه دستور العمل    ایرایاهناهی بازی ع

 
مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی شماره "ایهای رایانهضوابط تولید و توزیع بازی" 41و  14 ،13در اجرای مواد 

از تاریخ و به شرح زیر  ایرایانه هاییعرضه بازو پروانه صدور مجوز دستورالعمل نحوه  "، 26/7/1395مورخ  189089/1

 است.االجرا الزمگاه بنیاد درج در وب

 

 بخش اول: تعاریف و کلیات
 

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

 :روندمی کار به زیر مشروح معانی در

  ؛ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط: ضوابط -1-1

اجازه  دستورالعمل نیوفق ضوابط و مقررات ا یحقوق ای یقیاست که به موجب آن به اشخاص حق یمجوز عرضه: سند -2-1

و عرضه بر  (یبیعرضه برخط، عرضه ترکعرضه بر بستر شبکه )) ایانهیرا هاییعرضه باز نهیچند زم ای کیدر  تیفعال

 ؛شودیاعطا م توسط بنیاد (شانهیپ

های مشخص)عرضه به گونه یا گونه ایرایانهیک بازی تجاری پروانه عرضه: سندی است که به موجب آن اجازه عرضه  -3-1

 شود.اعطا می توسط بنیاد ( به صاحبان مجوز عرضهبر حامل و عرضه بر پیشانه عرضه و ترکیبی(، برخطبر بستر شبکه )

شخص حقیقی یا حقوقی است که با احراز شرایط مندرج در ضوابط و پس از طی تشریفات مقرر در این  :متقاضی -4-1

 ؛کندای را از بنیاد دریافت میهای رایانهمجوز عرضه بازیدستورالعمل، 

عرضه ارائه آگهی و  هستند که امکان حقیقی یا حقوقیاشخاص  متعلق به های برخطیواسط عرضه: سامانهسامانه  -5-1

که اعم از آن ؛کنندفراهم می  به صورت موردی کاربرانیا امکانات آن را از طریق بستر شبکه برای  ایرایانههای بازی

 ؛رایگان باشد یا در مقابل وجه

ای برای کاربران های رایانهدر زمینه استفاده از بازیهایی : مجموعه معیارها و شاخصآموزشی و فرهنگیهای شاخص   -6-1

بنیاد های مشوقمندی از ، امکان بهرهایهای رایانهمجوز عرضه بازیصاحبان و خانواده ها است که درصورت رعایت 

 ها فراهم خواهد شد؛برای آن

ای مصوب هیئت رایانه هایبازی توزیع و تولید تخلفات به رسیدگی نحوه دستورالعمل رسیدگی به تخلفات: دستورالعمل -7-1

  ؛ضوابط 39و  38مدیره بنیاد موضوع ماده 

 بنیاد؛ و دبیرخانه: دبیرخانه معاونت نظارت و ارزشیابی -8-1



 

 ؛ایرایانه هایبازی: سامانه ملی سامانه -9-1

ای مصوب های رایانهبندی سنی بازینظام ارزیابی رده بندی سنی است که توسط بنیاد بر اساسرده بندی سنی:رده -10-1

 شود.ای اعطا میهای رایانهفرهنگ عمومی به منظور نشر و عرضه بازیشورای  666و  665جلسات 

وجه دریافت مستقیم یا غیر مستقیم  با پرداخت ریالی اعم از ایرایانه هایبازیهای عرضه یتکلیه فعال :عرضه تجاری -11-1

 غیره. و، حق اشتراک زی، تبلیغاتشتابی، سرویس ارزش افزوده، کیف پول مجا از قبیل: پرداخت

 .یهوشمند دست هایانکیار و هاقابل اجرا در تلفن ایانهیرابازی موبایل: بازی  -12-1

و سایر قوانین و مقررات  العملیط مندرج در ضوابط و این دستورشرارعایت توانند با اشخاص حقیقی یا حقوقی می -2 ماده

، عرضه بر حامل و ترکیبی()برخط بر بستر شبکه)عرضه  ایانهیرا هاییبازتجاری عرضه  نهیچند زم ای کیدر  ،مربوط

ای به گونه ،ایرایانه بازیهر برای از بنیاد  پروانه عرضه اخذ فعالیت، باریافت مجوز پس از د (شانهیعرضه بر پو 

 را عرضه کنند. هاآن ،مشخص

از مفاد این  با متخلفانممنوع است و از بنیاد  عرضه پروانه بدون دریافت مجوز و ایهای رایانهبازیتجاری  عرضه -3 ماده

قانون نحوه مجازات "العمل آن و قوانین و مقررات موضوعه از جمله ضوابط و دستور  39و  38مواد برابر   دستور العمل

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

 .شودر برخورد میمجرمانه دادستانی کل کشومحتوای مصادیق 

 

 ایرایانه هایبازی عرضه صدور مجوز شرایط: دومبخش 
 

مستلزم احراز ( وی )مدیر مسئول یا عامل عرضهحقیقی متقاضی شخصبرای  ایرایانه هایبازیعرضه صدور مجوز  -4 ماده

 ضوابط است. 10بندهای یک تا چهار ماده  شرایط

های برای گونه واجد شرایط برای اشخاص حقیقی ایهای رایانهعرضه بازی نهیچند زم ای کیدر  صدور مجوز فرایند   -5 ماده

 :به شرح زیر است شانهیو عرضه بر پ ی(بیترک و برخط) بر بستر شبکه عرضهمختلف 

 در سامانه ؛ اشخاص حقیقیبرای  ایرایانه هایبازیعرضه صدور مجوز تکمیل فرم درخواست  -1-5

 سامانه:مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در  -2-5

 ؛متقاضی و کارت ملی  شناسنامه بارگزاری کلیه صفحات -1-2-5

 ؛متقاضیجدید  3*4عکس بارگزاری  -2-2-5

مربوط به  موقت با حداقل یکسال اعتبار یا برگ معافیت ت دائمییا معاف گواهی پایان خدمت وظیفة عمومیبارگزاری  -3-2-5

 ؛متقاضی

 ؛متقاضی گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر یا ارسال بارگزاری -4-2-5

 ؛الزمتعهدات  تأیید -5-2-5



 

 ؛کد رهگیری دریافت -3-5

 ها؛برای رفع آن بررسی تکمیل بودن مدارک یا حسب مورد اعالم نواقص موجود به متقاضی -4-5

 .اعالم آن به متقاضیو  ایرایانه هایبازی فعالیت عرضه سه ماهه صدور مجوز -5-5

های برای گونه واجد شرایط حقوقی متقاضی شخصبرای  توسط بنیاد ایهای رایانهعرضه بازی راحل صدور مجوزم -6 ماده

 به شرح زیر است: شانهیو عرضه بر پ ی(بیعرضه ترک و برخطبر بستر شبکه)عرضه  عرضهمختلف 

 ؛اشخاص حقوقی در سامانه برای ایرایانه هایبازیتکمیل فرم درخواست صدور مجوز عرضه  -1-6

 مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در سامانه : -2-6

 ؛کلیه اعضای هیئت مدیره و کارت ملی شناسنامه کلیه صفحات بارگزاری -1-2-6

 ؛عاملمدیرجدید  3*4عکس بارگزاری  -2-2-6

موقت با اعتبار حداقل یک سال  یا ارائه برگ معافیت یا معافیت دائم گواهی پایان خدمت وظیفة عمومی بارگزاری -3-2-6

 ؛مدیر عامل به مربوط

 ؛عامل مدیرگواهی عدم سوءپیشینه کیفری یا ارسال بارگزاری  -4-2-6

 ؛یمندرج در روزنامه رسم مدیریتی راتییتغ نیآخر حسب مورد و سیسأت یآگه، اساسنامهبارگزاری  -5-2-6

 ؛الزمتأیید تعهدات  -6-2-6

 ؛کد رهگیری دریافت -3-6

 ؛از طریق سامانه هاحسب مورد اعالم نواقص موجود به متقاضی برای رفع آن یابررسی تکمیل بودن مدارک  -4-6

 .و اعالم آن به متقاضیای های رایانهبازی فعالیت عرضه ماههسهصدور مجوز  -5-6

از طریق  نشانی محل فعالیت و دامنه عرضه باید بالفاصلهتغییر ، مدیران و صاحبان امضا یا فوت و حجر هرگونه تغییر: 1تبصره

 .شود آن طی مجدد ییدأو مراحل ت به بنیاد اعالمسامانه 

ه ارائه مدارک نیازی ب ایرایانه هایبازیای برای دریافت مجوز عرضه های رایانهمنظوره بازیسسات فرهنگی تکمؤ: 2تبصره 

 این ماده ندارند. 2-6بند   5 و 4، 3،1مندرج در بندهای 

با ارائه  باید ،آگهی پذیرشو  ایرایانه هایبازیگری در عرضه انواع واسطه فعالیت قبل از نیزواسط عرضه های سامانه -7 ماده

  .کننداز بنیاد دریافت  مجوزبرای فعالیت خود  این دستورالعمل، 6تا  4در مواد  به شرح مرقوممدارک 

حداکثر دو هفته قبل از انقضای مدت مجوز صادره قبلی از طریق  باید ایهای رایانهبازی تمدید مجوز عرضهتقاضای  -8 ماده

و  مربوط گزارش عملکرد به همراه مستندات برای بنیاد ارسال شود. بنیاد پس از وصول درخواست و با بررسی سامانه

، یید پرداخت حقوق دولتی و قانونی مربوطأتحسب مورد دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات و همچنین  استعالم ازبا 

  کند.گیری مییا عدم تمدید مجوز تصمیم سالهبا اعتبار یک درخصوص تمدید

 



 

  ایرایانه هایبازی تجاری عرضهصدور پروانه  شرایطبخش سوم: 
 

 : عرضه کنند در ایرانرا  خارجی ایرایانه هایبازیتوانند به یکی از دو شکل زیر میصاحبان مجوز عرضه  -9 ماده

 به شرح زیر است: خارجی ایهای رایانهبازی تجاری دریافت پروانه عرضهنحوه  -1-9

 ؛توسط متقاضی درخواست پروانه عرضه در سامانه سامانه وورود به  -1-1-9

 ؛توسط متقاضی تعهدات الزم در خصوص رعایت قوانین و مقررات تأیید -2-1-9

 ؛توسط متقاضی خارجی ایرایانهاری پروانه انتشار بازی زبارگ حسب مورد -3-1-9

 ؛توسط بنیاد ها از طریق سامانهحسب مورد اعالم نواقص برای رفع آنیا بررسی تکمیل بودن مدارک  -4-1-9

 ؛ وتوسط بنیاد ایرایانهبندی سنی بازی رده -5-1-9

 توسط بنیاد. سالهیک صدور پروانه عرضه -6-1-9

موبایلی خارجی  هاییباز تجاری عرضهبرای  صرفاًاین ماده،  1-9مرقوم در بند سوم قسمت پروانه انتشار  بارگزاری: 1تبصره

 الزامی است.

پروانه عرضه  ، نیازی به اخذدر بنیاد بندی سنی، به شرط ارزیابی و ردهای خارجیهای رایانهبازی غیرتجاری عرضه   -2-9

 ایرایانههای بازیهای مربوط، العملتوانند با رعایت ضوابط و دستورای میهای رایانهکنندگان مجاز بازیندارد و عرضه

 به صورت غیر تجاری عرضه کنند. خارجی را صرفاً

 شده باشد عرضه غیر تجاریبه صورت خارجی  ایرایانهاین دستورالعمل بازی  9ه دما 2-9مواردی که به شرح بند درتبصره: 

یا نماینده  مزبور ایرایانهبازی دارنده حقوق  ،به بنیاد حقوقی شخص یا اشخاصی با ارائه مستندات در هر زمانی و پس از آن

 ای رابازی رایانه آن عرضه ،بالفاصله پس از اعالم بنیادباید  قبلی کنندگانعرضه، دنشناخته شودر ایران  آنقانونی صاحب 

 د.نمتوقف کن

 ای ایرانی را از بنیاد دریافت کنند:های رایانهبازی تجاری توانند پروانه عرضهمیبه شرح زیر صاحبان مجوز عرضه،   -10 ماده

  ؛ایرانیای های رایانهو مدارک دریافت پروانه عرضه بازی مراحل  -1-10

 ؛توسط متقاضی  ورود به سامانه و درخواست پروانه عرضه در سامانه  -1-1-10

 ؛توسط متقاضیارائه تعهدات الزم در خصوص رعایت قوانین و مقررات  -2-1-10

 ؛ توسط متقاضی ایرانیای اری پروانه انتشار بازی رایانهزبارگ  -3-1-10

 ؛توسط بنیاد ها از طریق سامانهبررسی تکمیل بودن مدارک یا حسب مورد اعالم نواقص برای رفع آن -4-1-10

 و؛ توسط بنیاد ایبندی سنی بازی رایانهکنترل رده -5-1-10

 .توسط بنیاد سالهیک صدور پروانه عرضه -6-1-10



 

و پیش از  نشر و عرضه به صورت خودکار هزاجا پس از طی مراحل زیرهای موبایلی ایرانی بازی برای عرضه تجاری -2-10

 شود:صادر می صدور پروانه

 کننده بازی موبایلی؛کننده و ثبت بازی توسط پدیدآورنده یا تولیدورود به سامانه عرضه -1-2-10

کننده بازی پدیدآورنده یا تولیدتوسط  ،بندی سنی بنیادارزیابی و ردهنامه و تعهدنامه پرسشتکمیل فرم  -2-2-10

 موبایلی؛

 کننده و امکان عرضه بازی موبایلی؛تخصیص رده سنی اولیه در سامانه عرضه -3-2-10

و  مرقوم ایرایانه یباز یبه محتوا یدسترس نکیلکننده موظف است تا بندی سنی اولیه، عرضهتخصیص ردهتبصره : پس از 

 یهاونیسیکم ایو  یبندرده یدر شورا یاانهیرا یباز یرده سن بررسی مجددبا ارسال کند تا  به بنیاد آن رااطالعات ثبت شده 

 صادر شود. نهایی پروانه عرضهحسب مورد  آن یتخصص

ای و یا بندی سنی بازی رایانهرده تغییر نحوی که موجبهای الزم به ای بدون اخذ پروانههای رایانهبه روزرسانی بازی -11 ماده

 واجد محتوای ممنوعه یا مجرمانه باشد، ممنوع است. 

ای باید پیش از انقضای مدت پروانه عرضه یا حسب مورد پروانه انتشار بازی دارندگان پروانه عرضه یک بازی رایانه -12 ماده

در غیر این صورت باید بالفاصله پس از انقضای مدت  ؛دید کنندهای یادشده را تمای، با طی مراحل الزم پروانهرایانه

 ای مرقوم را متوقف کنند.های صادره، عرضه بازی رایانههر یک از پروانه

 

 ایرایانه هایبازی کنندگانعرضهفعالیت  شرایط: مچهاربخش 

 هاییگزارشاز یانسخه کاربران،هی تخلفات در سامانه خود برای دگزارش ی امکاناندازراه با دیکنندگان بارضهع -13 ماده

 یهاتیفعالو سایر  قمار وجود ی،نبودن رده سن مناسبی، سن یبندوجود رده عدم راجع به موضوعاتیرا که حاوی 

 د.نبنیاد ارسال کن بهبالفاصله  است، مرتبط یرقانونیغ

عرضه فعالیت  همواره پیوند مجوزای باید های رایانهبازی بر بستر شبکهعرضه  دارای مجوز مراکزواحدها و اشخاص،  -14 ماده

  د.نخود قرار دهیا سامانه  گاهبنیاد و شماره آن را در معرض دید عموم در محل مناسبی در وب از ایرایانه هایبازی

تند در زمان عرضه یک موظف هسای های رایانهاشخاص، واحدها و مراکز دارای مجوز عرضه بر بستر شبکه بازی -15 ماده

 پروانه انتشار آنو یا شماره پروانه عرضه حسب مورد ای و بندی سنی بازی رایانههای ردهانو نش ای عالئمبازی رایانه

 قرار دهند.به نحوی که نیاز به پیمایش صفحه نباشد، را در معرض دید کاربران 

-باید طبقه عرضه واسطهای سامانهو بستر شبکه  بر ایهای رایانهبازی اشخاص، واحدها و مراکز دارای مجوز عرضه -16 ماده

در  کنندگانعرضهاین همچنین  .خود ایجاد کنند یا سامانه گاهدر وبای های رایانهعرضه بازیبرای  اختصاصیبندی 

 ،دارند را به صورت دریافت اشتراک از کاربران خارجیای رایانههای تجاری در زمینه بازیعرضه ت یفعالکه  یصورت



 

خارجی را از سایر  ایرایانههای دریافت حق اشتراک بازی، فوق یاختصاص بندیطبقهعالوه بر  موظف هستند تا

 .کنند تفکیکسامانه خود  ای گاهدر وب محصوالت

-هر یک از انواع بازی رایانهعرضه موظف هستند پیش از انتشار آگهی  ایرایانههای واسط عرضه بازی سامانهمدیران  -17 ماده

از طریق سامانه اطمینان حاصل و پس از آن برای پذیرش و نشر آگهی مرقوم  ایرایانهبندی سنی بازی ای، از وجود رده

 اقدام کنند.

 

 ایرایانهعرضه بازی : معیارهای ارزیابی مراکز و واحدهای پنجمبخش 

-مراکز و واحدهای عرضه بازیای برای رعایت های رایانههای آموزشی و فرهنگی استفاده از بازیمعیارها و شاخص  -18 ماده

 ها به شرح زیر است:آن های عرضهواسطای یا رایانههای 

 یدرجه سخت ،یاانهیرا یمناسب استفاده از باز یبندزمانجمله  از یاانهیرا یباز یمشخصه محتوا عالئم قراردادن -18-1

 ره؛یغ و یاانهیرا یبازرسان  بیآس یمحتواها ریسا ای خشونت قیدق زانیم ،یاانهیرا یاستفاده از باز

 ره؛یغ و یسن یبندرده موضوع، انتشار، یبندزمان یبر مبنا یاانهیرا یهایباز عرضه یبرامناسب  یبندطبقه قراردادن -18-2

 و ؛یاانهیرا یهایباز یهادستگاه زا استفاده یبرا سالمت و یآموزش نکات مناسب قراردادن -18-3

 ،یکاربر نام ،یاانهیرا یباز از استفاده یبندمانز رینظ ادیبن به یاانهیرا یهایباز کاربران اطالعات یادوره ارائه و اخذ -18-4

 .یاز موارد الزام ریبه غ یپژوهش ازین مورد اطالعات ریسا و کاربر سن

-ای، گزارشهای رایانهاز مراکز و واحدهای دارای مجوز عرضه بازیای های دورهبا انجام بررسی بنیاد مربوطمعاونت  -19 ماده

و پس از تصویب هیئت مدیره،  کندمی ارسال های خود را با پیشنهاد نوع تشویق یا حمایت، به مدیر عامل بنیاد

 ای اعطا خواهد شد.رایانه هایبازیضه مجاز مراکز یا واحدهای عراشخاص و های مصوب به مشوق


