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تمام اين رسانه ها بايد مربى اين 

جامعه باشند. از اول هم اينها كه 

درست شد براى تربيت درست شد. 

فرض كنيد كه براى تربيت درست 

نكرده اند؛ اما اين آالت تربيت  است.

)صحيفه امام، ج 9، ص: 155(
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تهاجم فرهنگى يك حقيقتى است 

كه وجود دارد؛ ميخواهند برروى 

ذهن ملت ما و برروى رفتار ملت 

ما - جوان، نوجوان، حتى كودك - 

اثرگذارى كنند. اين بازيهاى اينترنتى 

از جمله ى همين است.

بيانات رهبر معظم انقالب
در ديدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى 

92/09/19
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امروزه بازى هاى رايانه اى، در تمام ساحت هاى فضاى مجازى حضور جدى پيداكرده و تاثيرات 

فرهنگى اين رســانه به دليل افزايش گستره مخاطبان آن روز به روز افزايش مى يابد. از سوى 

ديگر بازى هاى رايانه اى به مثابه يك صنعت و بستر جديد خلق ثروت و اشتغال به عنوان پيشران 

اقتصاد دانش بنيان نقش به سزايى ايفا مى نمايد. بنابراين سياست گذارى و مديريت صحيح آن 

مى تواند منجر به پى ريزى فضايى جديد مبتنى بر فرهنگ ايرانى اسالمى و  اقتصاد مقاومتى گردد. 

شــوراى عالى فضاى مجازى جهــت تحقق منويات مقــام معظم رهبرى )مدظله( متناســب با 

وظيفــه قرارگاهى خود و درراســتاى طراحــى فضاى مجــازى مطلوب در باالترين ســطح، 

سياســت ها و اقدامــات كالن مرتبط بــا بازى هاى رايانــه اى -به عنوان يكــى از موضوعات 

حائــز اهميت در اين عرصــه- و نيز نگاشــت نهادى دســتگاه هاى مختلف اين حــوزه را در 

موضوعــات آموزش وپژوهش، فرهنگ ســازى وآموزش عمومى، توســعه فضاى كســب وكار، 

ســاماندهى مجوزهــا، حمايــت، نظــارت و اصالح وتنقيــح قوانين مشــخص نموده اســت.

مركز ملــى فضاى مجازى بر اســاس مأموريت خود، در چارچوب مصوبات شــورا و در قالب 

برنامه هــاى كوتاه مــدت، ميان مدت و بلندمدت مصوب كميســيون عالى ارتقــاء محتوا، پيگير 

اجــراى سياســت ها و اقدامــات، از نهادهاى متولى و همــكار برنامه خواهد بــود. ضمن ابراز 

مراتب ســپاس از تمامى اشــخاص، دســتگاه ها و نهادهاى دولتى و خصوصــى كه در تدوين 

ســند برنامه ملى بازى هاى رايانه اى همكارى داشــتند، اين ســند در قالب مجلد پيش رو ابالغ 

 گرديده اســت تا بتوانيم در چارچوب تقســيم كار ملى، گامى فراگير جهــت تحقق اهداف عاليه 

نظام جمهورى اسالمى ايران برداشته باشيم. 

سيد ابوالحسن فيروزآبادى
دبير شوراى عالى  فضاى مجازى و رئيس کميسيون عالى ارتقاى توليد محتوا
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بنا بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخ 93/3/10، مأموریت »تدوین برنامه ملی 
بازی های رایانه ای« به عنوان یکی از اقدامات اساســی دارای فوریت به کمیسیون عالی 
ارتقــاء تولید محتوا واگذار گردید. در این راســتا، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین 
برنامه ملی بر اساس تحلیل وضعیت موجود و مشکالت کشور، اسناد باالدستی ابالغی، 
تجارب کشــورهای موفق جهان و جمع بندی نظرات اساتید، نخبگان، تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان، کارشناسان فرهنگی، مســئوالن و متولیان این حوزه پرداخت. این 

برنامه از چهار بخش تشکیل شده است.

مقدمه
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“سیاســت های حاکــم بر برنامه ملــی” جهت گیری کلی برنامه را مشــخص نموده و 
“اقدامات کالن” وظایف دســتگاه ها در راســتای تحقق سیاســت های حاکم را نشان 
می دهد. “الزامات برنامه”، به بیان سیاست های اجرایی پرداخته و “اقدامات خرد” اقدام 
عملیاتی متناظر هر اقدام کالن را نشان می دهد. برنامه ملی، طی 22 جلسه در کمیتۀ 
تدوین برنامه ملی بازی های رایانه ای با حضور ســازمان های مرتبط بررسی گردیده و 
سپس طی 11 جلســه در کمیســیون عالی ارتقاء تولید محتوا، در مرکز ملی فضای 

مجازی مورد جمع بندی قرار گرفت.
درنهایت “سیاســت های حاکم بر برنامــه ملی بازی های رایانــه ای”، “اقدامات کالن 
برنامه” و چند اقدام فوری تحت عنوان”ســایر اقدامات” در جلســه 94/9/25 شورای 
عالی فضای مجازی، به تصویب نهایی رســید. همچنیــن “الزامات” و “اقدامات خرد” 
برنامه ملی بازی های رایانه ای در جلســه 94/10/27 کمیســیون عالی ارتقاء محتوا، 
متناســب با مصوبات شــورا اصالح گردیده و نهادهای متولی و همکار موظف شــدند 
در راســتای »تصمیم گیری نســبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشــور« »در 
چارچوب مصوبات شــورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح« 
توســط مرکز ملی، گزارش های دوره ای خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه و کمیته 

»بازی های رایانه ای« مستقر در مرکز ملی، ارائه نمایند.
برنامــه ملی بازی هــای رایانه ای باهدف بهره مندی جامعه ایرانــی و جهانی از مزایای 
فرهنگــی و آموزشــی بازی های رایانــه ای، صیانــت از حریم جامعــه و خانواده در 
مقابل آســیب ها و تهدیــدات مرتبط با بازی هــای رایانــه ای، بهره مندی بخش های 
مردم نهــاد از مزایــای اقتصادی تولید و صــادرات بازی های رایانه ای، تدوین شــده و 
در پی یکپارچه ســازی، جهت دهی مســیر ســازمان ها و از بین بــردن موازی کاری 
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نهادهــای مرتبط بــا بازی های رایانــه ای در راســتای تحقق اهداف نامبرده اســت.
پیش بینی می شــود با اجرایی شدن این برنامه، زیرساخت های الزم جهت تولید بازی 
ایجاد گردد؛ بازار توزیع بازی های رایانه ای در ســطح فیزیکی و دیجیتال اصالح شده و 
توزیع بازی های غیرمجاز به حداقل برســد و زمینه رقابت بازی سازان داخلی با رقبای 
خارجی فراهم شــود و درعین حال نگرانی مســئوالن و خانواده هــا از وجود بازی های 

نامناسب در بازار کاهش یابد.
ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان وزارتخانه ها، ســازمان ها و نهادهای مختلف و نظارت 
مستمر بر عملکرد دستگاه ها و بخش های ذی ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی، 
از وظایف ذاتی مرکز ملی فضای مجازی اســت. به منظور تحقق اهداف فوق، مصوبات 
مربوطه در قالب »شناســنامه برنامه ملی بازی های رایانه ای« برای سازمان های متولی 

و همکار اجرای برنامه ارائه می گردد.
در این ســند، پس از ذکر سیاســت های حاکم بر برنامه که چهارچوب و جهت گیری 
اقدامات دســتگاه ها را مشخص می کند، شناســنامه هر اقدام کالن ارائه شده است. به 
همین منظور ابتدا مســائل مربوط به هر اقدام کالن که ضرورت اجرایی شــدن آن را 
نشان می دهد بیان شده و سپس اقدامات کالن و دستگاه های متولی و همکار در قالب 
جدول آمده اســت. در پایان نیز الزامات و اقدامات خرد مورد نیاز برای تحقق اقدامات 
کالِن مصوب شــورای عالی ارائه گردیده است. این سند به همراه جلد دوم و سوم آن 
تدوین گردیده که جلد دوم شامل سند برنامه ملی بازی های رایانه ای است که به بیان 
چشــم انداز، اهداف، سیاست ها، راهبردها و اقدامات می پردازد. در جلد سوم نیز اسناد 

پشتیبان و پژوهش های انجام شده طی تدوین برنامه ملی، ارائه شده است.
مقتضی اســت هریک از دســتگاه های متولی و همکار پس از آگاهی از نقش خود در 
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اجرای برنامه ملی بازی های رایانه ای، اقدامات الزم را به عمل آورده و نســبت به ارائه 
گــزارش عملکرد و همچنین تأیید طرح هــا و آیین نامه های خود در کمیته بازی های 
رایانه ای و کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، اقدام نمایند.

الزاماتاقدامات کالن

فرهنگ سازى و آموزش عمومى

توسعه فضاى کسب وکار

حمايت

 ساماندهى مجوزها

نظارت

اصالح و تنقيح قوانين

ارتقاى آموزش و مهارت هاى بازى سازى در سطح آموزش عالى

اصالح سازوکار اعطاي مجوز به بازى هاى رايانه اى

ارتقاى آموزش و مهارت هاى بازى سازى در سطح آموزش وپرورش

ساماندهي توزيع فيزيکى

ارتقاى آموزش و مهارت هاى بازى سازى در سطح فنى و حرفه اى

ساماندهي توزيع ديجيتال

ساماندهي پژوهش بازى هاى رايانه اى

بهبود اطالع رسانى و فرهنگ سازى به خانواده ها

شناسه بازى هاى رايانه اى

ساماندهي حمايت از پديدآورندگان ايراني بازى هاى رايانه اى

نظارت ساختاريافته و مستمر بر مبادى توليد و توزيع بازى ها

اصالح و تنقيح قوانين مرتبط

آموزش و پژوهش





سیاست های کالن
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سياست هاى کالن
)مصوب شوراى عالى فضاى مجازى(

سياست  کالن 1

 اولويت بخشى به محتوا، فرهنگ سازى عمومى و جريان سازى فرهنگى 

 در داخل کشور و در عرصه بين الملل و مقابله مؤثر با تهاجم فرهنگى 

با تکيه بر انديشه ها و ارزش هاى اسالمى و سبک زندگى ايرانى- اسالمى

سياست  کالن 2

 تقويت و ارتقاى سطح آموزش و تربيت سرمايه هاى انسانى متعهد، 

متخصص و کارآمد موردنياز صنعت بازى هاى رايانه اى
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سياست  کالن 3

 ايجاد فضاى رقابتى، توسعه فضاى کسب وکار در صنعت 

 بازى هاى رايانه اى و تأمين و تقويت زمينه هاى مشارکت مؤثر و حداکثرى

 بخش خصوصى و تعاونى در جهت گسترش توليد، سرمايه گذارى داخلى و 

فعاليت هاى مشترک بين المللى

سياست  کالن 4

توسعه برنامه هاى پژوهشى، رصد و آينده نگرى

سياست  کالن 5

حمايت از نخبگان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و

 ارتقاى حمايت از مالکيت آثار

سياست  کالن 6

 کسب خودکفايى صنعتى، گسترش بازار و افزايش صادرات 

محصوالت بازى هاى رايانه اى داخلى و ايجاد فرصت هاى جديد شغلى





شناسنامه اقدام کالن 1
 آموزش و پژوهش
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شناسنامه اقدام کالن 1
 آموزش و پژوهش

»نیروی انسانی«، محور اصلی در ساخت بازی به شمار می رود؛ بدین معنا که هزینه 
نیروی کار از سایر هزینه های سرمایه گذاری برای تولید بازی بیشتر است؛ به گونه ای 
کــه بخش اعظمــی از هزینه پروژه تولید بازی، صرف نیروی کار می شــود. با توجه 
به وجود نیروی انســانی جوان و بااستعداد، کشور ایران در تولید بازی های رایانه ای 
دارای مزیت نسبی بوده و در صورت برنامه ریزی دقیق می تواند به سهم قابل توجهی 

از بازار جهانی دست پیدا کند.
یکــی از مهم ترین موانع موفقیــت درزمینۀ تولید و صادرات بــازی، کمبود نیروی 
انســانی آموزش دیده و متخصص در کشــور اســت. در تولید یک بازی موفق الزم 
است تا اعضای تیم سازنده، طیف وســیعی از مهارت های خالقانه، فنی، محتوایی و 
تجاری را دارا باشــند. مطالعات انجام شده نشــان می دهد که در کشورهای مختلف 
دوره های آموزشی تخصصی این حوزه در قالب های دوره های کوتاه مدت و بلندمدت 

بيان مسئله
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در مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها و مدارس تخصصی بازی سازی برگزار می گردد. اما 
در کشور ما، تنها تعداد محدودی از دانشگاه ها، به ارائه این آموزش ها می پردازند که 

جوابگوی نیازهای کشور نیست.
عالوه بر خألهای آموزشی، کمبودهای پژوهشی در این زمینه، موجب بروز اشکاالت 
زیرساختی در بخش های فنی و محتوایی ساخت بازی در کشور شده است. دستیابی 
به فناوری های جدید در زمینۀ بازی های رایانه ای، جز با پژوهش های فنی امکان پذیر 
نیســت. در بخش محتوایی نیز به علت عدم وجود الگوی اسالمی ایرانی در طراحی 

بازی، برخی بازی های ساخته شــده به بازی های غربی شباهت پیدا کرده است.
ازایــن رو، به منظــور ارتقاء آموزش و ســاماندهی پژوهش در موضوعــات مرتبط با 
بازی های رایانه ای و حل مشــکالت موجود در ایــن زمینه اقدام کالن 1 به تصویب 

. رسید
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اقدام کالن 1

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع: آموزش و پژوهش
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

تربيت نيروى انسانى 
کارشناس و حرفه اى 
در سطح دانشگاهی و 
مراکز مهارتی متناسب 

با نیازهای صنعت-رسانه 
بازی رایانه ای در کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش وپرورش

سازمان فنی وحرفه ای )حوزه 
مهارتی(

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

جهت دهى پايان نامه ها، 
نشريات تخصصى، 

همایش های علمی و تهیه 
الگوی اسالمی ایرانی 

بازی های رایانه ای؛

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حوزه علمیه

)علوم دینی و انسانی(
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الزامات و سياست هاى اجرايى

متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 31

ارتقاى آموزش و مهارت هاى بازى سازى در سطح آموزش عالىموضوع 1

الزامات

1. پیش بینی رشــته و گرایش ها باهدف تأمین نیازهای نیروی انســانی برای 

تولید بازی های متناســب با فن آوری روز دنیا در کشــور، با رعایت مالحظات 

امنیت شغلی دانش آموختگان و همچنین متناسب با نیازهای تولیدی در کشور

2. پیش بینی تخصص و رشته های طراحی بازی، توسعه بازی، بازی نامه نویسی، 

مدیریت تولید، کارگردانی هنری و ســایر رشته های موردنیاز کشور در سطوح 

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

3. برنامه ریزی به منظور تأمین اساتید توانمند در زمینه های مرتبط با بازی های 

رایانه ای

4. برنامه ریــزی برای فراهــم آوردن امکانات و تجهیزات فنــی موردنیاز برای 

دانشجویان

5. انجام مطالعات جامع در شناسایی مبانی و اصول محتوایی بازی های رایانه ای 

در چارچوب الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت باهدف ارائه سبکی نوین در این رشته

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

تصویب طرح مربوطه در کمیسیون عالی 

ارتقاء محتوا طی سه ماه با رعایت الزامات 

حاکم توسط نهادهای متولی و همکار و 

اسالمی تبلیغات  ســازمان  مشارکت  با 

وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
3 ماه
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 31

 ارتقاى آموزش و مهارت هاى بازى سازى در سطح آموزش وپرورشموضوع 2

الزامات

1. پیش بینی رشته و تعداد دانش آموزان باهدف تأمین نیازهای نیروی انسانی 

برای تولید بازی های متناسب با فن آوری روز دنیا و با رعایت مالحظات امنیت 

شغلی دانش آموختگان و همچنین متناسب با نیازهای تولیدی در کشور

2. ایجاد رشته بازی سازی در سطح هنرستان های فنی و حرفه ای و یا کاردانش

3. برنامه ریــزی برای فراهــم آوردن امکانات و تجهیزات فنــی موردنیاز برای 

دانش آموزان

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

تصویب طرح مربوطه در کمیسیون عالی 

ارتقاء محتوا طی سه ماه با رعایت الزامات 

حاکم توســط نهادهای متولی و همکار

وزارت 

آموزش وپرورش

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
3 ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 31

 ارتقاى آموزش و مهارت هاى بازى سازى در سطح فنى و حرفه اىموضوع 3

الزامات
تمرکززدایی و دســترس پذیری امکانات آموزشی برای همه اقشار بااستعداد و 

باانگیزه در عرصه بازی های رایانه ای

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

حمایت برای ایجاد مراکز تخصصی 

آموزشی و مهارت افزایی به شکل 

متوازن در سراسر کشور با مشارکت 

بخش خصوصی توسط نهادهای متولی 

و همکار

بهره برداری از خدمات آموزشی 

الکترونیکی )مجازی( انستیتو ملی 

بازی های رایانه ای توسط وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان فنی وحرفه ای 

)حوزه مهارتی(

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
3 ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 40

 ساماندهى پژوهش بازى هاى رايانه اىموضوع 4

الزامات

تدوین شاخص های الگوی اسالمی ایرانی طراحی و ساخت بازی های رایانه ای، 

برنامه ریــزی و حمایت از پژوهش هــا و پایان نامه ها و نشــریات تخصصی در 

موضوعات مرتبط با بازی های رایانه ای

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

تدوین شاخص های الگوی اسالمی 

ایرانی طراحی و ساخت بازی های 

رایانه ای، برنامه ریزی و حمایت از 

پژوهش ها و پایان نامه ها و نشریات 

تخصصی در موضوعات مرتبط با 

بازی های رایانه ای توسط نهادهای 

متولی و همکار با مشارکت پژوهشگاه 

فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش 

و وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری

حوزه علمیه )علوم 

دینی و انسانی(

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
3 ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى
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شناسنامه اقدام کالن 2
فرهنگ سازی و آموزش
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شناسنامه اقدام کالن 2
فرهنگسازى وآموزش عمومى

مطالعــات نشــان می دهد بازی هــای رایانه ای می توانــد آثار مثبــت و یا منفی 
بســیاری بر روح و جسم مخاطبان خود داشته باشد این در حالیست که بسیاری 
از خانواده هــا، بازی هــای رایانه ای را تنها یک ســرگرمی می داننــد. بی اعتنایی 
نســبت به این موضوع، ناشــی از ضعف در فرهنگ سازی و اطالع رسانی در زمینه 

فرصت ها و تهدیدهای بازی های رایانه ای اســت.
انتخــاب بازی های نامناســب و اســتفاده بیش از حد از آن هــا پیامدهای منفی 
بســیاری برای کاربران در پی داشــته اســت. همچنین کمبود فرهنگ سازی در 
راســتای اســتفاده از ابزارهایی مانند رده بندی ســنی بازی ها، خانواده ها را در 
مواجهه با این پدیده نوظهور در وضعیت انفعال قرار داده اســت. لذا الزم اســت 
بــه مخاطبان بازی آموزش های الزم در این زمینه ارائه شــده و تالش شــود تا 

اســتفاده از ابزارهای فوق، به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

بيان مسئله
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اما با توجه به کمبود نیروی آگاه و کارشناس در این زمینه، انتقال این آموزش ها 
به اقشار مختلف جامعه، نیازمند تربیت کارشناس و مروج در این زمینه می باشد.

اقدام کالن 2

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع: فرهنگ سازى و آموزش عمومى
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

فرهنگ سازى در 
خصوص فرصت ها و 

تهديدها، نحوه صحيح 
مصرف بازى هاى 

رايانه اى و زمينه سازى 
براى آموزش و تربيت 

کارشناس و مروج؛

سازمان صداوسیمای
 جمهوری اسالمی ایران

شهرداری ها
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان تبلیغات 
اسالمی
وزارت 

آموزش وپرورش
وزارت ورزش و 

جوانان
وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری
حوزه علمیه
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 40

فرهنگ سازىموضوع

بهبود اطالع رسانی و فرهنگ سازی به خانواده هاالزامات

اقدام خرد متناظر با اقدام 

کالن
افق زمانىنهاد همکارنهادمتولى

معرفی و فرهنگ سازی 

نظام رده بندی سنی اسراء و 

همچنین آموزش عمومی در 

خصوص فرصت ها و مخاطرات 

بازی های رایانه ای در قالب های 

مختلف

سازمان صداوسیمای 

جمهوری اسالمی 

ایران

شهرداری

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

سازمان تبلیغات اسالمی

وزارت آموزش وپرورش

وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری

حوزه علمیه

3 ماه

ایجاد مرکز مشاوره درباره نظام 

ملی رده بندی سنی بازی های 

رایانه ای

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

راه اندازی بازی سراها با شرایط 

مناسب

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، و 

شهرداری ها

وزارت آموزش وپرورش

الزامات و سياست هاى اجرايى







شناسنامه اقدام کالن 3
توسعه فضای کسب وکار



برنامهملیبازیهایرایانهای

34

شناسنامه اقدام کالن 3
توسعه فضاى کسب وکار

در شــرایطی که رقابت سالم در بازار حکم فرما نباشد، بهترین محصوالت نیز توان 
رقابت را نداشــته و از چرخه تولید خارج خواهند شــد. فراهم نمودن این شرایط 
یکی از وظایف دولت ها به شــمار می آید. در حال حاضر بــه علت تکثیر غیرمجاز 
بازی های خارجی و انتشــار رایگان آن هــا در فضای مجازی، بازی های خارجی با 
قیمتی به مراتب کمتر از قیمت تمام شــده، به دست مصرف کننده می رسند. این 
موضوع رقابت را بــرای تولیدکنندگان ایرانی که قصد دارند هزینه های ســاخت 

بازی را از فروش در بازار تأمین کنند، ســخت و غیرممکن نموده است.
در چنین شــرایطی، بهتریــن راه حل برای برون رفت از وضعیــت فعلی و بهبود 
فضای کســب وکار، دریافت عوارض از بازی های خارجی و ارائه تسهیالت مالیاتی 
به تولیدکنندگان داخلی می باشــد. این اقــدام، منجر به افزایش قیمت بازی های 
خارجی و کاهش هزینه تولید بازی های داخلی خواهد شــد که زمینه ساز فعالیت 

است. داخلی  شرکت های 

بيان مسئله
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اقدام کالن 3

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع : توسعه فضاى کسب و کار
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

پيشنهاد طرح تعرفه 
گذارى و دريافت 

عوارض از بازى هاى 
خارجى و ارائه 

تسهيالت مالياتى به 
محصوالت داخلى؛

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت امور 
اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 30، 37، 38 و 39

شناسه بازى هاى رايانه اىموضوع

الزامات

• ســاماندهی بازار و نظارت بر توزیع و کاربری بازی های رایانه ای در کشور و 

جلوگیری از توزیــع و کاربری بازی های غیرمجاز داخلی و خارجی و تنظیم و 

هدایت مصرف بازی های رایانه ای از تولیدات خارجی به سمت تولیدات داخلی 

و بومی

• تعرفه گذاری شناســه ها، با در نظر گرفتن شرایط بازار بازی های رایانه ای و 

باهدف تنظیم و هدایت مصرف بازی های رایانه ای از تولیدات خارجی به سمت 

تولیدات داخلی و بومی

• تعیین میزان حق االمتیاز صدور پروانه انتشــار و حق الســهم درآمدی برای 

بازی های برخط بر پایه طرح کســب وکار و در ســه ســطح بزرگ، متوسط و 

کوچک

• معافیت کلیه بازی های برخط تولیدشده اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، از 

پرداخت حق االمتیاز صدور پروانه انتشار و حق السهم درآمدی

• دریافت هزینه شناسه )هولوگرام( به ازای هر بار دریافت بازی

الزامات و سياست هاى اجرايى
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اقدام خرد متناظر با اقدام 

کالن
افق زمانىنهاد همکارنهادمتولى

تدوین و اجرای طرح تعرفه 

گذاری و تصویب در کمیسیون 

عالی ارتقای تولید محتوا

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

وزارت امور اقتصاد و 

دارایی

وزارت صنعت معدن 

تجارت

وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات

ارائه گزارش از نحوه واگذاری 

شناسه ها و اقدامات انجام شده 

به دبیرخانه کمیسیون عالی 

ارتقاء محتوا

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

هر 3 ماه 

یا حسب 

دستور 

کمیسیون





شناسنامه اقدام کالن 4
ساماندهی مجوزها
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شناسنامه اقدام کالن 4
ساماندهى مجوزها

بازی هایی که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرند، باید ویژگی ها الزم برای 
حفظ ســالمت روحی و جسمی کاربران را دارا باشــند. لذا کلیه افرادی که در زمینه 
تولید، توزیع و انتشــار بازی های رایانه ای فعالیت می نمایند، باید استانداردهای الزم را 
رعایت نمایند. تحقق این امر از طریق مجوزدهی و مجازات متخلفین امکان پذیر است. 
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اکثر کشورها، استانداردها و شرایط اقتصادی 

و فرهنگی خاصی را برای انتشار بازی های رایانه ای در کشور خود در نظر گرفته اند.

بيان مسئله

اقدام کالن 4

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع: ساماندهى مجوزها
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

و  مؤسسات  شــرکت ها،  ساماندهى 
ســاير اشــخاص حقوقى و حقيقى 
بازى هاى  توزيع کننده  و  توليدکننده 
رايانه اى از نظر رعايت اســتانداردها، 
مسئوليت اجتماعى و ساير موضوعات 
مربوط از طريق صدور مجوزهاى الزم،  
پيشنهاد خســارات، حق امتياز و ...؛

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 37، 38، 39، 40

ساماندهى انتشار بازى هاى برخطموضوع 1

الزامات

• مجوز انتشــار تنها به اشــخاص حقوقی ایرانی دارنده مجوز فعالیت فرهنگی 

دیجیتال اعطاء گردد.

• انتشاردهنده داخلی جهت انتشــار بازی برخط خارجی، می بایست نماینده 

پدیدآورنده و یا انتشــاردهنده خارجی باشد و مدارک دال بر مجوز انتشار در 

ایران را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه نماید.

• ضوابــط کلی حمایــت از حقوق مصرف کننــده )بازیکنــان( مانند رعایت 

حریــم خصوصی آن ها و بهره مندی از خدمات باکیفیت، پیش بینی شــده و به 

انتشاردهندگان و بازیکنان ابالغ گردد.

• شرکت انتشاردهنده می بایست سازوکار نظارت بر تراکنش های متنی صوتی 

و یا تصویری در بازی را فراهم آورد

• به منظور کســب مجوز می بایســت برپایه طرح کسب و کار و در سه سطح 

بزرگ ، متوسط و کوچک میزان حق االمتیاز صدور پروانه انتشار و حق السهم 

درآمدی تعیین گردد.

تبصره: کلیه بازی های برخطی که توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی 

تولید شــده باشــند، از پرداخت حق االمتیاز صدور پروانه انتشار و حق السهم 

درآمدی معاف هستند.

الزامات و سياست هاى اجرايى
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الزامات

• سازوکار نظارت بر عملکرد مدیران انتشاردهنده بازی و رسیدگی به شکایات 

کاربران از آن ها فراهم آید.

• انتشــاردهنده بازی می بایســت منحصراً از طریق درگاه اعالم شده به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام به اخذ وجه از بازیکنان نماید.

اقدامات بازدارنده و اثربخش برای تخطی از تعهدات قراردادی پیش بینی گردد. 

این تعهدات باید شــامل لغو و یا کاهش مدت اعتبار پروانه، خسارت متناسب 

با حق االمتیاز صدور و حق السهم درآمدی، و محرومیت از فعالیت برای دوره 

معین باشد.

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

• تصویب پیش نویس آیین نامه ساماندهی انتشار 

بازی های برخط در کمیسیون عالی ارتقاء محتوا 

با رعایت الزامات حاکم

الزم است اقدامات بازدارنده و اثربخش   -

برای تخطی از تعهدات قراردادی مبتنی بر 

مصوبات این آیین نامه پیش بینی گردد. این 

تعهدات باید شامل لغو و یا کاهش مدت اعتبار 

پروانه، خسارت متناسب با حق االمتیاز صدور و 

حق السهم درآمدی، و محرومیت از فعالیت برای 

دوره معین باشد.

وزارت 

فرهنگ 

و ارشاد 

اسالمی

وزارت صنعت 

معدن و 

تجارت



برنامهملیبازیهایرایانهای

43

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف   -

است بازی های برخط فاقد مجوز را که دارای 

هرگونه تراکنش مالی هستند، به کارگروه تعیین 

مصادیق محتوای مجرمانه معرفی کرده تا نسبت 

به پاالیش این بازی ها مطابق قوانین اقدام کند.

ایران  اســالمی  بانک مرکزی جمهوری   -

ضمن هماهنگــی با بانک های عامــل ارائه دهنده 

خدمات پرداخت برخط بــه بازی های موضوع این 

مصوبــه موظف اســت از ارائه خدمــات بانکداری 

الکترونیکی به بازی هــای غیرمجاز جلوگیری و با 

بانک های عامل متخلف طبق مقررات برخورد کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 

نسبت عدم صدور و یا ابطال نماد اعتماد 

الکترونیکی بازی های برخط فاقد مجوز اقدام کند.

وزارت 

فرهنگ 

و ارشاد 

اسالمی

وزارت صنعت 

معدن و 

تجارت
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 متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 37، 38، 39، 40

 اصالح سازوکار اعطاى مجوز به بازى هاى رايانه اىموضوع 2

الزامات
انتشــاردهنده می بایســت برای ارائه هر بازی، مجوزهای الزم را ازجمله نظام 

رده بندی سنی اسراء از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ نماید

اقدام خرد متناظر با اقدام 

کالن
افق زمانىنهاد همکارنهادمتولى

ارائه سازوکار جامع صدور 

مجوز، شورای ارزیابی محتوایی 

و طبقه بندی و صدور پروانه 

توزیع بازی های رایانه ای و 

تصویب در کمیسیون عالی 

ارتقای تولید محتوا

نیروی انتظامی و کارگروه 

مصادیق محتوای مجرمانه 

موظفند از انتشار بازی های 

رایانه ای که منطبق بر آیین نامه 

فوق، غیرمجاز اعالم شوند 

جلوگیری نمایند.

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی
3 ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى



برنامهملیبازیهایرایانهای

45

متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 37، 38، 39، 40

موضوع 3
اصالح سازوکار اعطاى مجوز به تکثير و توزيع کنندگان بازى هاى 

رايانه اى

الزامات

الــف( نظارت فرهنگی بر محتوای حامل های دیجیتال از طریق وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی صورت گیرد

ب( بــرای مراکز متخلفی که به تکثیر بازی های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی می پردازند با رعایت ضوابط قانونی خسارت ها، تعهدات و اقدامات 

بازدارنده در نظر گرفته شود.
ج( آمار میزان تکثیر بازی های رایانه ای در کشور استخراج شود.

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

تدوین و ارائه آیین نامه نظارت بر 
مراکز تولید و تکثیر حامل های 

دیجیتال و تصویب در کمیسیون 
عالی ارتقای تولید محتوا

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

وزارت صنعت معدن 
و تجارت

دو ماه

تدوین و ارائه آیین نامه صدور مجوز 
پخش فیزیکی بازی های رایانه ای و 
تصویب در کمیسیون عالی ارتقای 

تولید محتوا

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

وزارت صنعت معدن 
و تجارت

دو ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 37، 38، 39، 40

ساماندهى بازى سراهاموضوع 4

الزامات

• تقویت نظارت بر بازی سراها و ایجاد سازوکار نظارت دیجیتالی
• وضع خسارت ها، تعهدات و اقدامات بازدارنده برای بازی سراهای متخلف

• ایجاد امکان نظارت والدین بر تراکنش ها و محتوای بازی های مورداســتفاده 
فرزندان

• رعایت شرایط سنی در هنگام استفاده کاربران از بازی ها در بازی سراها
• معرفی بازی های مفید و ایرانی برای استفاده در بازی سراها

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

تدوین آیین نامه ساماندهی، رتبه بندی و نظارت بر 
فعالیت بازی سراها و تصویب در کمیسیون عالی 

ارتقای تولید محتوا توسط نهاد متولی و همکار و با 
مشارکت نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان

تشکیل اتحادیه عرضه کنندگان محصوالت فرهنگی 
دیجیتال )بازی های رایانه ای، بازی سرا، نرم افزار، 
انیمیشن، فیلم و موسیقی و غیره( توسط وزارت 

صنعت معدن و تجارت

وزارت 
فرهنگ 
و ارشاد 
اسالمی

وزارت صنعت 
معدن و 
تجارت

1 ماه

تدوین ضوابط، استانداردها و شرایط الزم برای اخذ 
مجوز فعالیت واحدهای صنفی توسط نهاد متولی 
و همکار و با مشارکت نیروی انتظامی و وزارت 

ورزش و جوانان

وزارت 
فرهنگ 
و ارشاد 
اسالمی

وزارت صنعت 
معدن و 
تجارت

الزامات و سياست هاى اجرايى
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 37، 38، 39، 40

ساماندهى توزيع ديجيتالموضوع 5

الزامات

• طراحی ســازوکاری جهت بررســی ســریع درخواســت های ارسالی توسط 
توزیع کننــدگان دیجیتالی مجاز جهت اخذ مجوز بــه ازای هر بازی از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی
• طراحی ســازوکاری جهت تشویق و ترویج استفاده بیشتر از فضاهای ایمن و 

دارای مجوز داخلی
• مدیــران تارنماهایی که قصــد دارند بازی خود را به صورت رایگان منتشــر 
نمایند می بایســت با تأیید وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نسبت به این کار 

اقدام نمایند.
• ســازوکار اعطای مجوز به سایت ها  و نرم افزارهای توزیع دیجیتال به گونه ای 
طراحی شــود که امکان نظارت مســتمر بر آن ها توسط دستگاه های نظارتی 

فراهم آورده شود.
• طراحی ســازوکاری جهت اطالع و کسب آمار به روز و دقیق از میزان بازی 

های توزیع شده

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

آیین نامه ساماندهی توزیع دیجیتالی و تصویب در 
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا

وزارت 
فرهنگ 

و ارشاد 
اسالمی

وزارت صنعت 

معدن و 
تجارت

1 ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى
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حمایت



برنامهملیبازیهایرایانهای

50

شناسنامه اقدام کالن 5 و 6 و 7
حمايت

فراهم نبودن زیرساخت ها جهت بازگشت سرمایه، موجب کاهش تمایل بخش خصوصی 
به ســرمایه گذاری در تولید بازی گردیده است. منظور از زیرساخت، تمامی شرایط و 
امکاناتی اســت که بخش خصوصی برای تولید، فروش و کسب سود متعارف نیاز دارد. 
گرچه حمایت مســتقیم از تولید و نشر بازی تا زمان فراهم آمدن زیرساخت های الزم، 

ضروری می باشد.
با وجود اســتقبال مخاطبین بین المللــی از برخی بازی های ایرانــی، تولیدکنندگان 
برای صادرات محصوالت خود با مشــکالت مختلفی مواجه هستند. این موضوع منجر 
کاهش سهم ایران در گردش مالی عظیم صنعت بازی در جهان شده است. حمایت از 
صادرات بازی می تواند موجب کاهش این مشکالت و زمینه ساز حضور تولیدکنندگان 
در عرصه های بین المللی شــده و منجر به شکل گیری اقتصادی قوی در صنعت بازی 

داخلی گردد.

بيان مسئله
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اقدام کالن 5 و 6 و 7

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع: حمايت
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

5. حمايت از توليد و توزيع 
بازى متناسب با نياز تمامى 

اقشار و سنين جامعه مبتنى بر 
فرهنگ ايرانى اسالمى با اولويت 
بازى هاى فاخر، نوآورانه و خالق، 
آموزشى، برخط و مبتنى بر تلفن 

همراه

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

وزارت آموزش وپرورش
وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات
سازمان تبلیغات 

اسالمی
سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی 

ایران
سازمان بسیج 

مستضعفین
سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
ایران

6. افزايش حمايت هاى 
سرمايه اى و زيرساختى و نيز 
حمايت از تشکيل مراکز رشد 
و صندوق هاى سرمايه گذارى 

خطرپذير

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

معاونت علمی 
و فناوری 

رئیس جمهور

7. حمايت از صادرات بازى هاى 
رايانه اى استاندارد و حضور 

مؤثر توليدکنندگان در مجامع و 
عرصه هاى بين المللى

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 32،33،36

 ساماندهى حمايت از پديدآورندگان ايرانى بازى هاى رايانه اىموضوع 1

الزامات

1. بازی ها و یا درخواســت کنندگانی که بیشترین امتیازها را پیرو برخورداری 

شرایط زیر به دست آورند، در اولویت بهره مندی از حمایت ها قرار می گیرند:

الف( مضمون بازی برگرفته از آرمان های انقالب اسالمی و آموزه های ارزشمند 

اسالمی ـ ایرانی باشد؛

ب( اهداف و کارکردهای بازی، دســتاورد آموزشــی و پرورشــی عمومی و یا 

اختصاصی، به ویژه بر پایه آموزه های سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی داشته باشد؛

پ( بازی از ویژگی های نوآورانه فنی و هنری برخوردار باشد؛

ت( ترجیحــاً از توانمنــدی یا برنامه اجرایی برای حضــور در بازارهای فراملی 

برخوردار باشد؛

ج( بــازی از توجیه اقتصادی کافــی برخوردار و امکان تجاری ســازی آن در 

مدت زمان متعارف فراهم باشد؛

ح( درخواســت کننده از توانمندی فنی ـ هنری، مدیریتی و برنامه ریزی کافی 

برای بهره برداری کارآمد و اثربخش از حمایت های به عمل آمده برخوردار باشد؛

2. حمایت ها به گونه ای باشد که فضای رقابت اقتصادی صنعت از بین نرود و تمامی 

شرکت های حائز شرایط و اولویت، امکان استفاده از حمایت ها را داشته باشند.

3. حمایت ها به گونه ای باشــد که دستگاه های دولتی و حاکمیتی،  رقیب بخش 

خصوصی نشوند.

الزامات و سياست هاى اجرايى
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الزامات

4. حمایت هــای مالی نهاد پشــتیبان از پدیدآورنــدگان، در قالب قراردادهای 
مشــارکت، جز در موارد خاص مانند شرکت های کوچک و یا محصوالت فاخر 

نباشد.

5. کمک های حمایتی به گونه ای تنظیم گردد که کلیه مراحل انتشــار )اعم 

از بازاریابی، تبلیغات و...( را شامل شود.

6. حمایت ها به گونه ای باشد که بازی های مفید و متنوع بر اساس ارزش های 

انقالبی و اســالمی برای تمامی اقشــار مختلف مردم )جنسیتی، سنی و...( 

فراهم آورده شود.

7. بازی هــای برخــط و همچنین بازی های همراه )بر بســتر تلفن همراه و 

تبلت(، از اولویت ویژه ای برای حمایت برخوردار باشــند.

8. حمایت های مستقیم و بالعوض دستگاه های حاکمیتی و دولتی به بخش 

خصوصی به حداقل برســد و به سمت حمایت های زیرساختی هدایت شود. 

منظور از حمایت های زیرســاختی مخارج تهیه مکان و تجهیزات فنی برای 

پدیدآورنــدگان، ارائه اطالعات از بازار و جامعه مخاطب داخلی و بین المللی 

و سایر مواردی اســت که منجر به توسعه خدمات و امکانات موردنیاز برای 

ارتقای تولید بازی گردد.

9. حمایت هــای مؤثری از صادرات محصوالت بــازی صورت گیرد و زمینه 

حضور پدیدآورندگان حقوقی در عرصه هــای بین المللی بازی های رایانه ای 

فراهم آورده شود.
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افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

تدوین و ارائه آیین نامه حمایت از 
بازی های رایانه ای و تصویب در 

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا 
و انجام حمایت بر اساس آن

تبصره 1: این آیین نامه برای کلیه 
سازمان ها و دستگاه ها، صندوق ها 
و مراکز حمایتی که از بازی حمایت 

انجام می دهند، الزم االجرا می 
باشد.

تبصره2: ساز و کار حمایت های 
مادی و معنوی از مشموالن این 

آیین نامه باید از رویه های شفاف و 
آزمون پذیر پیروی نماید.

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور
وزارت صنعت معدن 

و تجارت

وزارت 
آموزش وپرورش

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات
سازمان تبلیغات 

اسالمی
سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی 

ایران
سازمان بسیج 

مستضعفین
سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

ایران
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افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن
ایجاد سامانه و کمیته هماهنگی حمایت از 

بازی های رایانه ای با ویژگی های زیر
1. معرفی بازی های در حال ساخت و میزان 
حمایت نهادها و دستگاه ها جهت پرهیز از 

موازی کاری و سوءاستفاده های احتمالی
2. ارائه ایده، بازی نامه و سایر توانایی های 

افراد حقیقی و حقوقی باهدف همگرایی در 
جلب حمایت از نهادهای حمایتی و کمک به 

اجرایی شدن آن ها.
3. معرفی ظرفیت های نهادهای مرتبط 
با حوزه بازی از قبیل انواع حمایت های 

مالی مستقیم و غیرمستقیم، حمایت های 
مشاوره ای، حمایت های زیرساختی، 

تجهیزاتی و غیره.
تبصره 1: کلیه دستگاه ها و ارگان هایی 

که قصد دارند به حمایت از پروژه ساخت 
بازی بپردازند و یا هم اکنون از پروژه ای 

حمایت می نمایند، می بایست کلیه اطالعات 
مربوط به پروژه را در این سامانه بر اساس 

محرمانگی اطالعات ثبت نمایند.
تبصره 2: شیوه نامه ارائه اطالعات و 

خدمات و سطح دسترسی به اطالعات پایگاه 
اطالع رسانی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به تصویب کمسیون عالی 

ارتقاء محتوا می رسد.

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی 

معاونت علمی و 
فناوری رئیس 

جمهور





شناسنامه اقدام کالن 8
نظارت
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شناسنامه اقدام کالن 8
نظارت

وجــود برخی تخلفات در مبــادی توزیع و تکثیــر بازی، همانند ســایت های توزیع 
دیجیتــال، کارخانجات تکثیر حامل های دیجیتال و شــرکت های توزیع کننده عمده، 
منجر به انتشار مقادیر باالیی از بازی های غیرمجاز در بازار مصرف می شوند. لذا نظارت 
و برخــورد بازدارنده با متخلفین در این عرصه ها ضروری اســت. همچنین با توجه به 
تخلفاتی که هم اکنون در برخی بازی ســراها رخ می دهد نیاز به نظارت بر این مراکز 
نیز وجود دارد. همچنین نهادهای مختلف از جمله مراکز قضائی و انتظامی برای انجام 
این مهم، به داده های حاصل از رصد ســایر دســتگاه ها و تحلیل آن ها در جهت اتخاذ 

تصمیمات به موقع و عالمانه نیاز دارند.

بيان مسئله

اقدام کالن 8

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع: نظارت
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

نظارت ساختاريافته و مستمر بر 

مبادى توليد و توزيع بازى هاى 

رايانه اى ازجمله سايت هاى توزيع 

ديجيتال، کارخانجات تکثير 

حامل هاى ديجيتال، شرکت هاى 

توزيع کننده عمده و بازى سراها؛

وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

دادستانی کل کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران

وزارت اطالعات
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 37، 38، 39، 40

ساماندهى توزيع فيزيکى و ديجيتالموضوع

الزامات

• آمار میزان تکثیر بازی های رایانه ای در کشور استخراج شود.
• ســازوکار اعطای مجوز به توزیع کنندگان به گونه ای طراحی شــود که امکان 

نظارت مستمر بر آن ها توسط دستگاه های نظارتی فراهم آورده شود
• سازوکار اعطای مجوز به ســایت ها و نرم افزارهای توزیع دیجیتال به گونه ای 
طراحی شــود که امکان نظارت مستمر بر آن ها توســط دستگاه های نظارتی 

فراهم آورده شود.
• تقویت نظارت بر بازی سراها و ایجاد سازوکار نظارت دیجیتالی

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

نظارت مستمر بر مراکز تکثیر، 
توزیع کنندگان و فروشندگان محصوالت 

فرهنگی دیجیتال و بازی های رایانه ای

وزارت 
فرهنگ 
و ارشاد 
اسالمی

دادستانی کل کشور
وزارت صنعت، معدن و 

تجارت
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی ایران
وزارت اطالعات

الزامات و سياست هاى اجرايى
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افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن
ایجاد و مدیریت سامانه ای به منظور رصد با ویژگی های زیر:
الف( در این سامانه کلیه اطالعات بازی های روز ایران 
و جهان، شامل اطالعات تولیدکننده و منتشرکننده 
بازی، میزان سرمایه گذاری و درآمد، تصویر، فیلم و 
تحلیل کامل بازی، اطالعات مکانی از فروشگاه های 

توزیع بازی های رایانه ای و بازی سراها و میزان مصرف 
بازی های رایانه ای در کشور ارائه گردد.

ب( این سامانه می بایست در سطوح جداگانه برای 
تولیدکنندگان و نهادهای مرتبط در حد وظایف قانونی، 

با امکانات متفاوت در دسترس باشد.
ج( تمامی نهادهای مرتبط ملزم به همکاری و ارائه و 

ثبت اطالعات نتایج حاصل از رصد و تحقیقات خود در 
این سامانه می باشند.

تبصره 1: پیش نویس دستورالعمل دریافت و ارائه 
اطالعات، خدمات و سطح دسترسی به پیشنهاد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب کمیسیون عالی ارتقا 

محتوا خواهد رسید.
تبصره 2: نهادهای مرتبط در این مصوبه شامل 

نهادهایی ازجمله مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، 
سازمان تبلیغات اسالمی،  سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، 
سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، وزارت 

اطالعات و وزارت ورزش و جوانان می باشند.
تبصره 3: نظارت بر مدیریت و فرایند اجرای این سامانه 

بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

وزارت 
فرهنگ 
و ارشاد 
اسالمی

دادستانی کل 
کشور

وزارت 
صنعت، 
معدن و
تجارت
نیروی 
انتظامی

جمهوری 
اسالمی ایران

وزارت 
اطالعات
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شناسنامه اقدام کالن 9 و  10
اصالح و تنقیح قوانین
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شناسنامه اقدام کالن 9 و 10
اصالح و تنقيح قوانين

با توجه به اهمیت تقویت و بروزرســانی قوانین موجود در حوزه بازی های رایانه ای در 
راســتای برخورد قضائی با متخلفین از مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
ضوابط تعیین شده از سوی آن وزارتخانه و نیاز مبرم به افزایش بازدارندگی مجازات ها، 

بازنگری در قوانین مربوطه ضروری به نظر می رسد.

بيان مسئله

اقدام کالن 9 و 10

متن مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى جلسه 26 مورخ 94/9/25

موضوع: اصالح و تنقيح قوانين
نهادهاى همکارنهادهاى متولىاقدام کالن

9. اصالح و تنقيح قوانين مرتبط با 

مالکيت آثار

10. تنقيح قوانين مرتبط ازجمله قانون 

جرائم رايانه اى در جهت افزايش 

بازدارندگى، کاهش تکرار تخلفات و 

جرائم، حفظ حريم خصوصى و حقوق 

مصرف کننده

قوه مجریه

مجلس شورای 

اسالمی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 38

ساماندهى توزيع فيزيکى و ديجيتالموضوع

الزامات

بازنگــری و تکمیل قوانیــن کیفری ازجمله قانون »جرائــم رایانه ای« مصوب 
1388/3/5 مجلس شــورای اســالمی و قانون »نحوه مجازات اشخاصی که در 
امور ســمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند« مصوب 1372/11/24 

مجلس شورای اسالمی، بر پایه و محورهای زیر
1. رفتارها یا ترک رفتارهایی که حســب مورد باید مشمول ضمانت اجراهای 

کیفری و یا اداری شوند عبارت اند از:
الــف( دریافت نکردن مجوز )پروانه( یــا گواهی کار در هریک از مراحل تولید، 

تکثیر و یا توزیع بازی رایانه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ب( درج و انتشــار محتوای غیرمجاز در بازی هــا ازجمله محتواهای مجرمانه، 

تخلف آمیز و منحرفانه؛
ج ( توزیع بازی های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

د( عدم رعایت دیگر ضوابط تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و مراجع ذیصالح درزمینۀ تولید، تکثیر و توزیع بازی های رایانه ای

تبصره: منظور از تولید در این ماده و دیگر مواد این مصوبه تولید به قصد انتشار 
است.

الزامات و سياست هاى اجرايى
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متن مصوبه کميسيون عالى ارتقاء توليد محتوا جلسه 38

ساماندهى توزيع فيزيکى و ديجيتالموضوع

الزامات

2. به منظور تحقق بازدارندگی ضمانت های اجرایی، ضمن رعایت اصول و موازین 
دادرسی اسالمی، موارد زیر برای تعیین شدت آن ها موردتوجه قرار گیرد:

الف( تناســب و همگونی میان جرائم و تخلفات با مجازات آن ها وجود داشــته 
باشد.

ب( مجازات ها به گونه ای پیش بینی شــود که بازدارندگی الزم را داشته باشد و 
تعدد یا تکرار تخلفات و جرائم را از بین برده و یا کاهش دهد.

بــازی هــای رایانه ای در این مصوبه شــامل بازی هایی اســت که بوســیله 
پدیدآورنــدگان ایرانی ویا خارجی تولید و بوســیله اتباع ایرانی ویا خارجی، بر 
روی حامل های داده )مانند لوح های فشــرده یا انباشــته های دیجیتال( یا به 
وســیله توزیع دیجیتالی در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران  نگهداری 

، تکثیر یا توزیع می شود.

افق زمانىنهاد همکارنهادمتولىاقدام خرد متناظر با اقدام کالن

ارائه پیشنهاد تکمیل قانون »جرائم 
رایانه ای« و »نحوه مجازات اشخاصی 

که در امور سمعی و بصری فعالیت های 
غیرمجاز می نمایند« در قالب الیحه

قوه مجریه
مجلس 
شورای 
اسالمی

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران

2 ماه

الزامات و سياست هاى اجرايى
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سایر اقدامات
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ساير اقدامات )مصوب شوراى عالى فضاى مجازى(

ساير اقدامات 1

کليه بازى هاى رايانه اى داخلى و خارجى براى انتشار در کشور مـى بايسـت از 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى مجوز دريافت نمايند.

ساير اقدامات 1

سازمان صدا و سيماى ج.ا.ا. و شهردارى ها با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى نسبت به ارائه تخفيفـات مـؤثر براى تبليغات بازى هاى رايانه اى ايرانى 

اقدام نمايند.




