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  ایرایاهن اهیبازی  تولید و توزعیضوابط 
  

سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون اهداف و وظایف به استناد اصل یکصد و      

ی ـاد ملـنامه بنیـالمی و اساسـورای اسـمجلس ش 1365وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مصوب سال 

تولید و ضوابط ی عالی انقالب فرهنگی با اصالحات بعدی، شورا 1385ای، مصوب سال های رایانهبازی

 شود:به شرح زیر برای اجرا ابالغ می ایرایانه هایتوزیع بازی

 
 

 ها و اصطالحاتواژه -بخش اول

 

 

 روند:کار میها و اصطالحات در معانی مشروح زیر بهها و اصطالحات: در این ضوابط، واژهواژه -1 ماده

که وفق این  یا حقوقی یقیاشخاص حق وجب آن بهم : سندی است که بهمجوّز -1-1

 فعّالیّتاجازه تأسیس و  مربوط واجد شرایط مقرر هستند، مقرّراتضوابط و سایر 

  شود.یماعطا  مشخّص فعّالیّتیا اجازه  مشخّصواحد یا مرکز در قلمرو 

ت ـلیذّابیّت حاصل از قابـی بر جـمبتن ای که کارکرد آنای: برنامه رایانهبازی رایانه -1-2

ت؛ ـان اسـمند دیداری، شنیداری یا حرکتی به رفتار یک یا چند انسالعمل نظامعکس

ورد ـاعم از آن که برای هر منظور، از قبیل تفریح، سرگرمی و آموزش تولید شده یا م

های همراه و های دستگاهای )کنسولی(، بازیهای پیشانهگیرد. انواع بازی استفاده قرار

 شوند.ای محسوب میی نیز از اقسام بازی رایانههای ویدئویبازی

ات ـأمین امکانـهمراه با ت پدیدآورنده یا پدیدآورندگان کارگیریای: بهتولید بازی رایانه -1-3

بالً ـه قک یا، ارتقاء یا ویرایش بازی رایانهتوسعهیا  جدید ایرایانه برای ایجاد بازی الزم

 ایجاد شده است.
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ل ـتعام امکانیند فراهم آمدن آهای فرفعّالیّتیک از مجموعه ای: هرتوزیع بازی رایانه -1-4

و  رـتکثی ،رـل نشـای؛ از قبیهـازی رایانـعموم با تمام یا بخشی از امکانات یک یا چند ب

 گاه؛و تصدی بازی ایبازی رایانه عرضه

الح ـصا یا ذفـح ار،ـای: اِعمال تغییراتی از قبیل ترجمه متن و گفتویرایش بازی رایانه -1-5

 .ای که قبالً ایجاد شده استها در بازی رایانهها یا قسمتتصاویر یا شخصیت

ام ـای انجهـازی رایانـبفایلِ ای: به دوگونه اصلی نشر بازی برخط و نشر نشر بازی رایانه -1-6

ار ـه چهـف، بـکال مختلـای نیز برای راهبری عرضه به اشبازی رایانه فایلشود. نشر می

 شود. ، برخط، ترکیبی و بر پیشانه تقسیم میگونه بر حامل

ازی ـای بـهلـای از فایخهـنس یره بردارـبهکان ـردن امـای: فراهم کعرضه بازی رایانه -1-7

 .اعم از رایگان یا در مقابل وجه ؛ای برای عمومرایانه

ی اهـای بازی رایانـهفایل دیجیتال حاوی ای: قراردادن حاملعرضه برحامل بازی رایانه -1-8

 عموم. یدر معرض بهره بردار

ای در هـای بازی رایانـهفایل های حاویای: قراردادن پیشانهپیشانه بازی رایانهعرضه بر -1-9

 عموم. یمعرض بهره بردار

ارگیری ـرض بـای در معهـازی رایانـای بـهلـای: قراردادن فایعرضه برخط بازی رایانه  -1-11

 )دانلود( از طریق بستر شبکه برای عموم.

ای ـهامانهـق سـای از طریهـازی رایانـفارش بـای: دریافت سعرضه ترکیبی بازی رایانه  -1-11

دهنده های آن برای سفارشمبتنی بر بستر شبکه و ارسال حامل دیجیتال حاوی فایل

 به هر طریق از جمله پست یا پیک موتوری؛

ه ـتفاده بـورد اسـم ای است که اجرای آن بدون اتصال دستگاهازی برخط: بازی رایانهب  -1-12

 کارساز )سرور( مربوط در بستر شبکه ممکن نیست؛ اعم از:

ا ـتند و بـاز )سرور( هسـای کارسهـه رایانـامل برنامـط شـای که فقهای رایانهبازی -الف

مورد استفاده کاربران، به کارساز مذکور  استفاده از اتصال پویشگر )براوزر( دستگاه

 شوند.اجرا می
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ت( ـکالین -رورـارخواه )سـک -ازـای کارسهـه رایانـای که شامل برنامهای رایانهیباز -ب

  ها عالوه بر اتصال دستگاه مورد استفاده کاربر به کارساز )سرور(،هستند و اجرای آن

 نیاز به ذخیره کارخواه )کالینت( بر روی دستگاه مذکور نیز دارد. 

ورد ـتگاه مـر روی دسـت که بـز بازی برخط اسکارخواه بازی )کالینت بازی(: بخشی ا  -1-13

 شود.استفاده کاربر ذخیره می

راوزر( ـگر )بـا پویشـاط آن بـت که ارتبـای اسهـکارساز بازی )سرور بازی(: برنامه رایان  -1-14

تر ـور، در بسـتگاه مزبـر روی دسـده بـدستگاه مورد استفاده یا کارخواه بازی ذخیره ش

 کند. را ممکن می شبکه، اجرای بازی برخط

راردادن ـد قـینآری فرـامل راهبـه شـای کنشر بازی برخط: گونه ای از نشر بازی رایانه  -1-15

بکه و ـهای متصل به شکارساز بازی برخط در معرض دسترسی عموم از طریق دستگاه

 یردارـبرهـرض بهـهای کارخواه بازی مربوط در معحسب مورد، راهبری قراردادن فایل

 .ستعموم ا

ط ـای و فقهـای: امکاناتی که از طریق رابط کاربری بازی رایانبرخط بازی رایانه امکانات  -1-16

ل ـبکه، قابـتر شـدرصورت ارتباط دستگاه مورد استفاده با کارساز )سرور( مربوط در بس

ا در ـان یـه رایگـه بـد کـها یا ابزارهای جدیاستفاده برای کاربران است. از قبیل قابلیّت

دن ـشود یا فراهم شای اضافه میقابل اخذ وجه مستقیم یا غیر مستقیم به بازی رایانهم

 ای با یکدیگر؛امکان رقابت یا هر شکل تعامل کاربران بازی رایانه

ای(: برنامه هـازی رایانـرخط بـات بـرور امکانـای )سکارساز امکانات برخط بازی رایانه -1-17

ازی ـاط بـه ارتبـوط بـای، منهـازی رایانـرخط بـب اتـنای است که استفاده از امکارایانه

 ای با آن، در بستر شبکه است.رایانه

ده ـب شـتوانند با استفاده از تجهیزات نصگاه: مکان عمومی است که مراجعان میبازی  -1-18

 ای استفاده کنند.در آن از یک یا چند بازی رایانه



 

   4 

ا ـان بـد انسـتعامل یک یا چن اصلی آن،پیشانه )کنسول(: دستگاهی است که استفاده   -1-19

ای نیز در همان دستگاه اجرا شود یا پیشانه که بازی رایانهای است؛ اعم از آنبازی رایانه

 شود. ای در آن اجرا میشود که بازی رایانه به دستگاه دیگری متصل

ل ـای عامـهامانهـر روی سـب بـای قابل نصهـه رایانـعرضه: برنام (Gadget) ابزارک  -1-21

رخط ـکنندگان بهای همراه هوشمند است که توسط عرضههای شخصی و دستگاهرایانه

 تفاده از آنـا اسـازی بـارخواه بـای و کهـو ناشران بازی برخط، عرضه شده و بازی رایان

 شود.می روز رسانیعرضه، بارگیری )دانلود(، نصب یا به

ای که به موجب آن، اجازه نشر یک بازی رایانه است یسندای: پروانه انتشار بازی رایانه  -1-21

 شود.به متقاضی واجد شرایط مقرر اعطا می مشخّصهای به گونه یا گونه

ای: شخص یا اشخاص حقیقی که به تنهایی یا با مشارکت دیگر آورنده بازی رایانهپدید  -1-22

اد ـایج یدـیی جداهـازی رایانـپدیدآورندگان، با استفاده از دانش، هنر یا مهارت خود ب

 اند.کرده

 یردارـب رهـرض بهـاوی داده در معـدیجیتال ح عرضه حامل دیجیتال: قراردادن حامل  -1-23

 عموم.

ازوکار ارزیابی و ـای: نظامی است که سرایانه هایبازی سِنّی بندی رده و ارزیابی نظام  -1-24

ی و ـ، روحیـاطرات فرهنگـاس مخـای را بر اسهـبه یک بازی رایان مشخّصاعطای رده 

 کند.تعیین می سِنّیهای مختلف روانی آن برای گروه

ده ـای نشان دهنای است که اعطای آن به یک بازی رایانه: ردهایرایانه بازی سِنّیرده   -1-25

اطرات ـر مخـاز نظ مشخّص سِنّیای مزبور برای استفاده گروه مناسب بودن بازی رایانه

 سِنّی دیـبن رده و ابیـارزی امـظاس نـاس رـب اربران،ـک رایـب یـروان فرهنگی، روحی و

 است.ای رایانه هایبازی

ازی ـولی بـوط به تـور مربـای: سامانه برخطی است که انجام امسامانه ملی بازی رایانه  -1-26

ع ـت و تجمیـارت و حمایـا، نظـههـا و پروانـهمجوّزدور ـل صـای در کشور از قبیرایانه

 سازد.یرکز ماطالعات را متم
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 ای؛های رایانهبنیاد ملی بازی نیاد:ب  -1-27

 ؛یت فرهنگ و ارشاد اسالمرهای دیجیتال  وزاز: مرکز فناوری اطالعات و رسانهکمر  -1-28

 

 

 عمومی مقرّرات -بخش دوم

 

 

 فعّالیّتای و اشخاص حقوقی که در زمینه تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه تشکیالت اماکن، -2 ماده

 مجوّزها بدون دریافت آن فعّالیّتشده و تأسیس و  کنند، واحد و مرکز فرهنگی محسوبمی

  و تحقیقاتی  آموزشی  واحدهای و  مؤسسات  تعطیل  قانونمربوط ممنوع است. متخلفان برابر 

ورد ـو سایر قوانین موضوعه م شود می و  دائر شده  قانونی مجوّزدریافت   بدون  هک  و فرهنگی

 گیرند.پیگرد قانونی قرار می

ذ ـهای مختلف عرضه، مستلزم اخدر زمینه گونه های مختلف نشر یا گونه الیّتفعّ -تبصره

 .باشدمیجداگانه  مجوّز
 

 ایـههـگون از کـی هر هـزمین در حقوقی و حقیقی اشخاص و واحدها تجاری مراکز، فعّالیّت -3 ماده

دی ـو تص ایهـرایان بازی عرضه و تکثیر نشر، ویرایش، قبیل از ای،رایانه بازی توزیع و تولید

 .گیرندمی قرار پیگرد موردموضوعه ن یقوان برابر متخلفان داشته و مجوّزگاه نیاز به بازی

 از وـنح هر به یا گیرد انجام کار و کسب فرآیند از جزئی عنوان به هایی کهفعّالیّت -تبصره

 فعّالیّت د،ـباش درآمد منشأ ،کاربران از وجه مستقیم غیر یا مستقیم دریافت جمله از انحاء،

 شود.تجاری محسوب می
 

المی ـوری اسـرو جمهـترس در قلمـای با نصب روزآمد ساز قابل دسچنانچه هر بازی رایانه -4 ماده
ای شده یا به بازی برخط تبدیل شود، از تاریخ عرضه برخط بازی رایانه ایران، دارای امکانات
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ازی ـا بـرای امکانات برخط یای دارایانه روزآمد ساز مزبور، حسب مورد مشمول احکام بازی
 باشد.های موضوعه میو دستورالعمل مقرّراتبرخط در این ضوابط و سایر 

 
ن ـت ایـا رعایـری، بـدیگ مجوّزتوانند بدون دریافت ای میتولید بازی رایانه مجوّزدارندگان  -5 ماده

د، ـانردهـت کو برای آن پروانه انتشار دریاف ای را که خود تولید کردههای رایانهبازی ،ضوابط
 کنند. نشر و عرضه

 
ه ـا بـهرای آنـی که بهایبازی عرضهدر زمینه توانند ای مینشر بازی رایانه مجوّزدارندگان  -6 ماده

 کنند. فعّالیّتنیز  اندانتشار دریافت کرده پروانهنام خود 

 
ه ـک اییـهازیـعرضه کارخواه بنشر و در زمینه  توانندمیبرخط  نشر بازی مجوّزدارندگان  -7 ماده

 کنند. فعّالیّتاند به نام خود پروانه انتشار دریافت کرده، مربوطبرای بازی برخط 

 
و ده ـش وبـمحس یـفرهنگ تـفعّالیّاه ـگو تصدی بازیای تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه -8 ماده

ا و ـهتـمول معافیّـوط مشـمرب مقرّراتارچوب هدر چ ورکذـمهای فعّالیّت مجوّزدارندگان 
  شوند.میاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  مجوّزبرای مراکز فرهنگی دارای تسهیالت مقرر 

 
 

 ایتولید، ویرایش و نشر بازی رایانه مجوّز صدور  -بخش سوم
 

 
ه ـدر زمینـ  فعّالیّت وّزـمجذ ـاخ صالحیّتدارای شرایط زیر غیرتجاری  اتمؤسسها و شرکت -9 ماده

وط، ـل مربـی مراحـتوانند با ارائه تقاضا و طای دارند و میرایانه تولید، ویرایش یا نشر بازی
 :های یاد شده را دریافت کننددر یک یا چند زمینه از زمینه فعّالیّت مجوّز

در قالب شرکت یا مؤسسه ها و مؤسسات غیر تجاری مراجع قانونی ثبت شرکت در ثبت  -9-1
 ایرانی؛ غیر تجاری دارای تابعیت
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ر ـیا مؤسسه، عالوه بر تولید، ویرایش و نش موضوعات دیگر مندرج در اساسنامه شرکت  -9-2

ر از ـقانونی معتب وّزـمجباشد که برای آن حسب مورد  باید امور فرهنگی ،ایبازی رایانه

 .استصالح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده مراجع ذی

ع ـت در مراجـیس و ثبـتأس فرـاری در شـغیرتج اتمؤسس و هاشرکتمؤسسان  -1 تبصره

ن ـرر در ایـارائه کرده و پس از احراز سایر شرایط مق مجوّزتوانند تقاضای دریافت ، میقانونی

ت ـبا ثبت شرکت یا مؤسسه مربوط را اخذ و پس از ثب مجوّزماده، ابتدا موافقت مرجع صدور 

 دریافت کنند. مجوّزشرکت یا مؤسسه 

ور ـاما ـهآن تـفعّالیّوع ـه موضـده کـشتـاری ثبـات غیر تجـها و مؤسسشرکت -2تبصره 

رکت ـش وضوع ماز  ر راوبزهای مفعّالیّتیا  فعّالیّت، باید با اصالح اساسنامه، غیرفرهنگی باشد

ا ـوع یـه موضـده کـشتـها و مؤسسات غیر تجاری ثبیا مؤسسه مربوط حذف کنند و شرکت

از مراجـع   فعّالیّـت  مجـوّز  دـی فاقـ ـفرهنگی باشد ولها مشتمل بر امور آن فعّالیّتموضوعات 

ی ـادره برای آن منقضـص مجوّزاعتبار  مدّتیا  بودهصالح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ذی

و را تمدید کنند صادره  مجوّزیا  وصالح دریافت مربوط را از مراجع ذی مجوّز، باید باشدشده 

وط ـه مربـا مؤسسـرکت یـهای مذکور را از موضوع شفعّالیّتیا  فعّالیّتیا با اصالح اساسنامه، 

 یند.نماحذف 

 ؛دارای تابعیت ایرانی باشند الشرکهسهم یا سهام% 51 حداقل دارندگان -9-3

هـا و مؤسسـات غیـر تجـاری     شـرکت  الشـرکه % سهام یـا سـهم  49حداکثر تعلق  -3تبصره 

مشـروط بـه    ایرانـی،  غیـر  تابعیت دارای حقوقی و حقیقی اشخاص ، بهمجوّزمتقاضی دریافت 

 احراز شرایط زیر مجاز است:

 هـ، بوّزـمجت ـی دریافـالشرکه شرکت یا مؤسسه متقاضسهم یا سهام% 51 داقلح تعلق -الف

ی و ـخاص حقیقـها متعلق به اشالشرکه آنها و مؤسساتی که تمام سهام یا سهمشرکت

های مربوط بـه  یکی از زمینه در فعّالیّت مجوّزقبالً  که ایرانی بودهحقوقی دارای تابعیت 

الشرکه شرکت یـا  % سهام یا سهم1و تعلق حداکثر  اشندب کردهدریافت  ای رابازی رایانه
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رکت ـکه سمت مدیریت در ش ایرانیدارای تابعیت مؤسسه متقاضی به اشخاص حقیقی 

 یا مؤسسه مزبور برعهده داشته یا دارند؛

 اـی هامـرای سـر بـتشـبی افعـمن اـی ق رأیـارات، حـاختی لـاز قبی ویژه امتیاز گونههیچ -ب

الشـرکه شـرکا یـا    سـهم  یـا  هامـبـه سـ  بتـنسداران خارجی امالشرکه شرکا یا سه سهم

   لحاظ نشده باشد. شرکت یا مؤسسه داران ایرانی در اساسنامهسهام

 قـوانین  سایر و آن اجرایی نامهآیین خارجی، گذاری سرمایه حمایت و تشویق قانون احکام -پ

 .مورد رعایت قرار گیرد مربوط مقرّرات و

ب ـداد متناسـ ـاین ضوابط، به تعهای مقرر در صالحیّتواجد مدیر یا مدیران دارا بودن  -9-4

  .مجوّزموضوع تقاضای اخذ  فعّالیّتبا 

   این ضوابط، در اساسنامه شرکت یا مؤسسه؛ در تصریح موارد مقرر -9-5

نشر بازی برخط، عالوه بر شرایط مقرر در بندهای فـو،، مسـتلزم احـراز     مجوّزدریافت  -9-6

هـای آن بـرای صـدور پروانـه انتشـار      دسـتورالعمل  ضـوابط و این تمام شرایط مقرر در 

 اقل یک بازی برخط به نام متقاضی است؛حدّ

 

هـا و  بـرای شـرکت   ایتولیـد، ویـرایش و نشـر بـازی رایانـه     در زمینـه   فعّالیّت مجوّزصدور  -11 ماده

 مؤسسات متقاضی، مستلزم احراز شرایط زیر برای متصدیان سمت مدیریت است:

  تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛   -11-1

 ( سال تمام سن؛18حداقل )داشتن    -11-2

گواهینامه پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت معتبـر از خـدمت وظیفـه    دارا بودن   -11-3

 مربوط، برای اشخاص ذکور؛ مقرّراتعمومی برابر قوانین و 

هـا دارای  ها و مؤسساتی کـه یـک یـا چنـد نفـر از مـدیران آن      شرکت فعّالیّت مجوّز -تبصره

حداکثر یـک سـال حسـب مـورد      مدّتمت وظیفه عمومی هستند، برای معافیت موقت از خد

وط بـه اعتبـار   یـک سـاله، مشـر    هـای دورهمزبور بـرای   مجوّزشود. تمدید صادر یا تمدید می

 بالمانع است. معافیت موقت مربوط 
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م ـه حکـاعی بـگواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقو، اجتم -11-4

 قطعی دادگاه صالح؛

ای و هـای رایانـه  حد نصاب قبولی در آزمون شفاهی اطالعـات تخصصـی بـازی   کسب  -11-5

 ؛  مجوّزموضوع تقاضای دریافت  فعّالیّتمربوط با توجه به نوع  مقرّراتقوانین و 

 

تولید، ویرایش  مجوّزمؤسسات دارنده  و هاشرکت در مدیریت سمت به جدید اشخاص انتخاب -11 ماده

 سمت مدیریت است.  متصدیان ط مقرر برایمستلزم احراز شرای ایو نشر بازی رایانه

 

در  دـبای  زیر واردـم ایتولید، ویرایش و نشر بازی رایانهدر زمینه  فعّالیّت مجوّزبرای صدور   -12 ماده

ذ ـباید پیش از اخ در غیر اینصورت. شود تصریحها و مؤسسات غیر تجاری اساسنامه شرکت

 :شودالحا، به اساسنامه زیر  موارد ،، با طی تشریفات قانونیمجوّز

از اعمهر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، ثبت برای  مجوّزمرجع صدور  ازتأییدیه  دریافت  -12-1

 ؛شعبات و مدیران شرکت یا مؤسسه، ، مرکز اصلیفعّالیّتموضوع و مصادیق 

 بنیاد؛ صادره توسط های لتزام شرکت یا مؤسسه به رعایت کامل ضوابط و دستورالعملا  -12-2

ا ـی دّتـمای ـای به محض انقضهای مربوط به بازی رایانهفعّالیّتتوقف کامل هریک از   -12-3

 مربوط؛ مجوّزتعلیق یا ابطال 

 
 

 ایعرضه بازی رایانه مجوّز صدور -بخش چهارم

 
 

تواند با معرفی عامل یا عوامل فروش واجد ربط میهر دارنده پروانه کسب رسته صنفی ذی  -13 ماده

ازی ـب انهـه برپیشـا عرضـی یـترکیب رضهع برخط، عرضه مجوّزشرایط مقرر در این ضوابط، 

 ای دریافت کند.رایانه
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شـود و عرضـه بـازی    جداگانه صـادر نمـی   مجوّزای برای عرضه برحامل بازی رایانه -تبصره

 باشد.میعرضه حامل دیجیتال از مرکز  مجوّزای به گونه عرضه بر حامل مستلزم اخذ رایانه

 

 عامل یا عوامل عرضه باید دارای شرایط زیر باشند:  -14 ماده

 :مجوّزدر واحد صنفی متقاضی اخذ های زیر دارا بودن یکی از سمت  -14-1

شخص حقیقی که به تنهایی دارنده پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ  -14-1-1

 باشد؛ مجوّز

شخص حقیقی که یکی از دارندگان پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اخذ  -14-1-2

نام وی به عنوان نماینده دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است و  مجوّز

 دارنده پروانه کسب، در پروانه مربوط درج شده باشد؛

خص ـدیر عامل شـدیره یا مـت مـشخص حقیقی که با معرفی نماینده هیئ -14-1-3

ام وی در ـ، نوّزـمجذ ـی اخـپروانه کسب واحد صنفی متقاض حقوقی دارنده

 پروانه کسب مربوط درج شده باشد؛

 ؛مجوّزص حقیقی مباشر واحد صنفی متقاضی اخذ شخ -14-1-4

وانین و ـای و قهای رایانهکسب حد نصاب قبولی در آزمون اطالعات مربوط به بازی  -14-2

 های مزبور؛ ناظر بر عرضه بازی مقرّرات

 
 

 گاهتصدی بازی مجوّز صدور -مپنجبخش 
 

 

زات دارای ـتجهی ان وـتوانند در صورت در اختیار داشتن مکاشخاص دارای شرایط زیر می  -15 ماده

اه ـگازیـب تـفعّالیّ وّزـمجوط، ـل مربـ، با ارائه تقاضا و طی مراحاین ضوابطشرایط مقرر در 

 دریافت کنند:
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از از ـام مجـهای اجرایی که با حکم باالترین ترین مقام اجرایی دستگاه یا مقدستگاه  -15-1

مت ـسدی ـرای تصـرا ب وابطـاین ضشرایط مقرر در یکی از کارکنان واجد طرف وی 

 ؛گاه معرفی نمایندمدیریت بازی

 ؛ در این ضوابطها و مؤسسات غیر تجاری دارای شرایط مقرر شرکت  -15-2

 ؛این ضوابطیک یا چند شخص حقیقی واجد شرایط مقرر در   -15-3

 

 گاه:و تجهیزات بازی فعّالیّتشرایط مکان   -16 ماده

 ی؛احراز تصرف قانونی متقاضی در ملک )عین یا منفعت( بر اساس مستندات ابراز  -16-1

 گاه از ناجا؛بازی فعّالیّتانتظامی و ترافیکی محل  صالحیّتدریافت گواهی   -16-2

 متناسب بودن مساحت مکان با تجهیزات و تعداد کاربران؛  -16-3

 دارا بودن امکانات مناسب سرمایشی، گرمایشی و تهویه؛  -16-4

ش ـازمان آتـواهی سـاس گرعایت استانداردهای ایمنی و نصب تجهیزات مربوط براس -16-5

 خدمات ایمنی شهرستان مربوط؛ نشانی و

 ای؛رایانهدارا بودن تجهیزات و امکانات الزم برای نصب و کاربری بازی   -16-6

های و جنسیتی استفاده کنندگان از بازی سِنّیبینی امکانات الزم برای تفکیک پیش  -16-7

 ای؛رایانه

 

رای ـدد بـای متعـهمجوّزد ـتواننیـاری مـها و مؤسسات غیر تجاشخاص حقیقی و شرکت  -17 ماده

دیران ـا مـدیر یـاه مـگازیـر بـه هـگاه دریافت کنند مشروط بر آن کچندین بازی فعّالیّت

ک از ـاری، هریـر تجـات غیـا و مؤسسـهرکتـمخصوص به خود را داشته باشد. در مورد ش

ده و ـه یادشـا مؤسسـهای مزبور باید به عنوان مرکز اصلی یا یکی از شعب شرکت یگاهبازی

ید به عنوان مدیر یا مدیران شرکت یا مؤسسه یا مدیر یا مدیران شعبه مدیر یا مدیران آن با

 مربوط، در مراجع قانونی به ثبت برسد.
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دیر ـتحت تصدی یک یا چند م مشخّصدر یک مکان  فعّالیّتگاه برای بازی مجوّز -تبصره

مت ـان سـتوانند هم زمشود و مدیران نمیصادر می این ضوابطواجد شرایط مقرر در  معیّن
 گاه مختلف را برعهده داشته باشند. یریت در دو یا چند بازیمد

 
ترکاً ـاً یا مشـورد شخصـب مـگاه حسبازی فعّالیّت مجوّزشخص یا اشخاص حقیقی دارنده   -18 ماده

ت ـای دریافـین تقاضـتواند در حشوند و افزون بر آن میگاه مربوط محسوب میمدیر بازی
وط، ـاه مربـگازیـب تـفعّالیّان ـت، تنوع و زم، با توجه به وسعمجوّزیا پس از دریافت  مجوّز

رای ـرا نیز ب این ضوابطهای مقرر در صالحیّتعالوه بر خود، شخص یا اشخاص دیگر واجد 
س از ـذکور پـخاص مـ. اشدنکنمعرفی  مجوّزگاه خود به مرجع صدور تصدی مدیریت بازی
 شوند.گاه مربوط محسوب میجزء مدیران بازی مجوّزموافقت مرجع صدور 

 
راز ـتلزم احـ، مسوّزـمجای دارای ـهاهـگازیـمدیریت در ب انتخاب اشخاص جدید به سمت  -19 ماده

 شرایط مقرر برای سمت مدیریت برابر این ضوابط است.

 
 

 ای و صدور پروانه انتشار رایانه بازی سِنّیتخصیص رده  -مششبخش 
 

 

یص ـا تخصـهبه آن ایهـرایان بازی سِنّیبنیاد ارزیابی شده و رده  توسطای های رایانهبازی  -21 ماده
ه ور بـیص رده مزبـتوانند از بنیاد تقاضای ارزیابی و تخصمینیز  اشخاص زیر  .شودداده می

الذکر تقاضای صدور پروانه ای دارای رده فو،ای کرده یا از بنیاد برای بازی رایانهبازی رایانه
 انتشار به نام خود کنند:

 های برخط:و صدور پروانه انتشار بازی ایایانهر بازی سِنّیبرای تقاضای تخصیص رده  -الف

 برخط موضوع تقاضا؛ کننده داخلی بازیتولید 

  وط، ـل مربـی مراحـس از  طـمزبور که پ مجوّزنشر بازی برخط یا متقاضی  مجوّزدارنده
ا ـوع تقاضـرخط موضـازی بـادی بـهای وی احراز شده و درعین حال حقو، مصالحیّت
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ه باشد یا دارای وکالت یا نمایندگی قانونی از تولید کننده داخلی رسماً به وی منتقل شد
 برخط مذکور باشد؛ یا خارجی یا ناشر خارجی بازی

ازی ـکال بـایر اشـار سـه انتشـو صدور پروان ایرایانه بازی سِنّیبرای تقاضای تخصیص رده  -ب

 ای:رایانه

 ای موضوع تقاضا؛کننده داخلی بازی رایانهتولید 

 رایش ـای که قصد نشر یا ویانهـهای رایازیـای برای بانهـازی رایـر بـنش مجوّز دارندگان

 ها به منظور نشر را دارند؛آن

ورتی که ـد، درصـانفـار مکلـو پروانه انتش ایرایانه بازی سِنّیمتقاضیان اخذ رده  -تبصره

، اطالعات مربوط دباشای ها دارای امکانات برخط بازی رایانهتقاضای آن ردای موبازی رایانه

 را در هنگام ارائه تقاضا ابراز نمایند. 
 

 هایبازی به سِنّیای برای اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص رده بندی بازی رایانهشورای رده  -21 ماده

ل از اعضای زیر در کمتش ایرایانه هایبازی سِنّی بندی رده و ارزیابی نظام بر اساس ایرایانه

 شود:بنیاد تشکیل می

  شورا( رییسبنیاد؛ )مدیرعامل 

  شورا( رییسمعاون نظارت و ارزشیابی بنیاد؛ )نایب 

 بنیاد؛ ایرایانه هایبازی سِنّی بندی رده و مدیر واحد ارزیابی 

 ری ـرورش فکـانون پـدیرعامل کـنهاد مـشیای به پهـیک نفر کارشناس امور بازی رایان

 کودکان و نوجوانان؛

  سازمان؛ آن  رییسشنهاد یپنماینده سازمان تبلیغات اسالمی، به 

  مرکز؛  رییسشنهاد ی، به پمرکزنماینده 

 ؛ئت مدیره بنیادیبه انتخاب ه یک نفر دارنده دانشنامه دکتری روانشناسی 
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اب ـد نصـکیل و حـب تشـه ترتیـای از جملهـبازی رایان بندیرده نامه داخلی شورایآیین -22 ماده
ای تخصصی شورا و حدود وظایف و هو ترکیب کمیسیون اعتبار مصوبات جلسات،رسمیت 

  خواهد رسید.به تصویب در اولین جلسه شورا ها اختیارات آن

 
ه ـب سِنّیص رده یـورد تخصـم در میمـتواند اتخاذ تصای میبندی بازی رایانهشورای رده -23 ماده

را  یاانهیرا یهایباز یبرا سِنّیرده  صدور یتقاضاها یا برخی یاانهیرا یباز یهاگونه یبرخ
 های تخصصی شورا واگذار کند.میسیونبه ک

 
ه ـ، دارای دامناـوع تقاضـات برخط موضـدرصورتی که کارساز بازی برخط یا کارساز امکان -24 ماده

های اینترنتی مزبور باید در مرکز اینترنتی برای اتصال در بستر شبکه باشد، دامنه یا دامنه
 به نام متقاضی ثبت شده باشد.

 
 

 ایو عرضه بازی رایانه ، نشرتولید در زمینه فعّالیّت مقرّرات -م هفتبخش 
 
 

ای هـازی رایانـتولیدکنندگان داخلی بو ای نشر بازی رایانه مجوّزمراکز و واحدهای دارنده  -25 ماده
و سپس   ایرایانه بازی سِنّیای ابتدا رده اند پیش از نشر هر بازی رایانهمکلفحسب مورد 

کارخواه بازی ای و بازی رایانه تکثیر، نشر و عرضه از بنیاد دریافت کنند. را آن انتشار پروانه
ت ـدون رعایـین بـای مربوط و همچنبدون اخذ رده مزبور و پروانه انتشار برای بازی رایانه

 ای مربوط با سن متقاضی ممنوع است.تناسب رده بازی رایانه

 
شود و عرضه یپروانه انتشار بازی برخط، پروانه انتشار کارخواه بازی مربوط نیز محسوب م -26 ماده

ط ـازه وی، توسـوط یا با اجـکارخواه بازی فقط توسط دارنده پروانه انتشار بازی برخط مرب
 این ضوابط مجاز است. مقرّراتای و با رعایت سایر عرضه بازی رایانه مجوّزدارندگان 
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 ها ورکتـمدیران ش مسئولیّتیا پروانه انتشار نافی  ایرایانه بازی سِنّی، رده مجوّزدریافت  -27 ماده

در  مزبور مؤسسات و هاشرکت مدیران و نیست ایرایانه بازی ویرایش و نشر، تولید مؤسسات

که به واسطه تولید، نشر یا ویرایش بازی هارچوب قوانین مربوط در مقابل هرگونه تخلف چ

 دارند. مسئولیّتای در مؤسسه یا شرکت تحت مدیریت ایشان رخ دهد، رایانه

 

ای هـازی رایانـانه بـعرضه برحامل دیجیتال و عرضه برپیش جوّزممراکز و واحدهای دارنده  -28 ماده

وم ـعم دیدمزبور و پروانه کسب مأخوذه را در مکان کسب خود در معرض  مجوّزاند مکلف

 قرار دهند.

 

 

 هاگاهبازی فعّالیّت مقرّرات -بخش هشتم

 
 

 ایهـرایانازی ـای بـهاند فقط نسخهمکلف گاهتصدی بازی مجوّزمراکز و واحدهای دارنده  -29 ماده

گاه نصب کنند و در و پروانه انتشار را برروی تجهیزات بازی ایرایانه بازی سِنّیدارای رده 

ای رایانه بازی سِنّی رده تناسب از ایرایانه هایبازی به مراجعان دسترسی کردن فراهم هنگام

 کننده اطمینان یابند.با سن مراجعه

 

ای در رایانه مربوط به بازی هایفعّالیّت سازی و مستند نظارت فراهم آمدن امکان منظور به -31 ماده

 :اندگاه مکلفتصدی بازی مجوّزکشور، مراکز و واحدهای دارای 

ای، اطالعاتی که به موجب رایانهبا بازی  رجوع ارباب تعامل امکان کردن فراهم از پیش  -31-1

ای هـرایان بازیی ـشود را در سامانه ملاین ضوابط تعیین می های اجراییدستورالعمل

 ثبت کنند.
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 رــبراب را ارتــنظ و رلــکنت زاریـافرمـن و زاریـافختـس ایـابزاره و زاتـتجهی  -31-2

 ودـخ مسئولیّتگاه تحت بازیدر  مقرر شرایط با و تهیه الذکرفو، هایدستورالعمل

 .یابند اطمینان هاآن کارکرد صحت از همواره و نصب کنند

 

ایت ـراز رضـه احـگاه منوط بای در بازیرایانه( سال از بازی 15از )استفاده اشخاص کمتر   -31 ماده

 های این ضوابط است. سرپرستان قانونی اشخاص یادشده برابر دستورالعمل

ای رایانه بازی نوع از آن در منصوب هایبازی تمام بنیاد تشخیص به که هاییگاهبازی -تبصره

ها تفاده در آنـورد اسـهای مول(ـ)کنس یشانهای )کنسولی( بوده و بر روی تمام پپیشانه

مجاز برای استفاده  ایرایانه بازی سِنّیرده و دارای  معیّنای رایانهفقط یک یا چند بازی 

 این ماده مستثنی هستند. شمولکودکان و نوجوانان قابل اجرا باشد، از 
 

د ـب تعهـاء موجـحو از انـر نحـبندی، قمار یا هر رفتار دیگری که به هانجام هرگونه شرط -32 ماده

ال یا ـه مـه یا تأدیـبازنده یا بازندگان به برنده یا برندگان بازی اعم از تعهد به پرداخت وج

 ها ممنوع است.گاهانجام کاری شود، در بازی

 

ود ـشیـم معیّن های این ضوابطدستورالعمل موجب به که برگزاری آن دسته از مسابقاتی -33 ماده

 زاری مسابقه از بنیاد ممنوع است.برگ مجوّزها، بدون اخذ گاهدر بازی

 

زاری ـهای برگها و محلهایی که در نمایشگاههای موقت از قبیل بازی گاهگاهبرپایی بازی -34 ماده

 باشد.می مجوّزای دایر می شوند نیز مستلزم اخذ های رایانهمسابقات بازی

 

وانین و ـایر قـربوطه و سـهای ممسئول اجرای این ضوابط، دستورالعمل هاگاهمدیران بازی -35 ماده

وع در ـجاری کشور و رعایت شئون اخالقی و اجتماعی توسط کارکنان و ارباب رج مقرّرات

 خود هستند. مسئولیّتگاه تحت بازی
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 ینظارت و بازرس -منهبخش 
 

 

ر ـگاه، تکثیای، تصدی بازیبازی رایانهتولید، ویرایش، نشر و عرضه  مجوّزمراجع صدور  -36 ماده

دیجیتال و ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی فرهنگ  لحام بر عرضه و دیجیتال حامل

ای و به رایانه ملی بازی طریق سامانه از اند با رعایت قوانین موضوعه،و ارشاد اسالمی مکلف

ها آن مجوّزواحدهایی که  و مراکز و افتخاری بر وقتوقت، نیمهگرفتن بازرسان تمام خدمت

 اند نظارت کنند.را صادر کرده

 

د ـهای اجرایی استانی و شهرستانی در زمینه بازدیافزایی دستگاهه منظور هماهنگی و همب -37 ماده

ه ـای، تکثیر حامل دیجیتال و عرضو بازرسی مراکز و واحدهای نشر و عرضه بازی رایانه

الی، ـهای مربوط و کشف و پیگرد تخلفات و جرایم احتمفعّالیّتحامل دیجیتال، نظارت بر 

اد ـگ و ارشـای در ادارات کل فرهنو شهرستانی نظارت بر بازی رایانه های استانیکارگروه

زیر  خاصـاشوت از ـبا دع اـهها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستاناسالمی استان

 شود:تشکیل می

 ربط اداره فرهنگ و یا معاون ذی رییسیا  ربط اداره کل استانیا معاون ذی مدیرکل

 کارگروه(؛ رییس)شهرستان ارشاد اسالمی 

 دبیر کارگروه(؛استان یا شهرستان ای کارشناس بازی رایانه( 

 تان ـتری شهرسـیس دادگسیتان یا رـتری اسـیس کل دادگسیاالختیار رنماینده تام

 مربوط؛ 

 االختیار نیروی انتظامی استان یا شهرستان مربوط؛نماینده تام 

 نی صنعت، معدن و تجارت؛االختیار اداره کل استانی یا اداره شهرستانماینده تام 

 نفی و ـای صـهکلـط و تشـربع ذیـی و مراجـای اجرایـهتگاهـایر دسـده سـنماین

 کارگروه؛ رییسای، حسب لزوم به دعوت اندرکاران امور بازی رایانهدست
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 رسیدگی به تخلفات   -مدهبخش  
 
 

ات ـه تخلفـب، یافتـیزارش درـاس گـر اسـواحد یا مرکز مربوط ب مجوّزمرجع صادر کننده  -38 ماده
، ایرایانهبازی  نشر و عرضههای مختلف و گونه ، ویرایشتولید مجوّزمراکز دارای  واحدها و

ازی ـاوی بـال حـل دیجیتـتکثیر و عرضه حام مجوّزو همچنین دارندگان  گاهتصدی بازی
  ند.کیم یدگیهای آن رسضوابط حاضر و دستورالعمل مقرّراتای از رایانه

 
 ازـغیرمج هایفعّالیّت بصری و سمعی امور در که اشخاصی مجازات حوهن در اجرای قانون -39 ماده

های عرضه تارنمافهرست مصادیق محتوای مجرمانه، « ز»( بند 3( و )1) اجزای و نمایند می
 ایهـازی رایانـو امکانات برخط ب بازی برخطکارسازهای معتبر و  مجوّزای فاقد بازی رایانه

ربط مسدود شده و حسب گزارش بنیاد بنیاد، توسط مراجع ذیپروانه انتشار معتبر از  فاقد
 شوند.یا پروانه انتشار مربوط، رفع انسداد می مجوّزیا رفع تعلیق از  یا تمدید صدور بر مبنی

 
 

 مقرّراتسایر  -میازدهبخش 
 
 

های موضوع این ضوابط مجوّزاختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص صدور  -41 ماده
 شود.می به بنیاد تفویض

 
 وّزـمجدگان ـدارن تـفعّالیّ وهـتعیین نحضوابط حاضر و برای اجرای  الزمهای دستورالعمل -41 ماده

، از اهـگازیـدی بـو تص ایرایانههای های مختلف نشر و عرضه بازیتولید، ویرایش و گونه
صدور رده  ،مجوّزبرای صدور  مقرر شرایط ارائه و بررسی تقاضا و احراز نحوهجمله در مورد 

ارچوب ـدر چه ،اتـیدگی به تخلفـو رس ایهـای و پروانه انتشار بازی رایانبازی رایانه سِنّی
 و بنیاداختیارات  ،اسنامه بنیاد، احکام مندرج در این ضوابطاهداف و وظایف مندرج در اس
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هیئت مدیره بنیاد،  در تصویب از پس و تدوین بنیاد توسط ،موضوعه مقرّرات و قوانین سایر
 شود.بنیاد برای اجرا ابالغ میمدیرعامل توسط 

 

وابط ـن ضـرای ایـاج در تانـشهرس المیـگ و ارشاد اسـفرهنو ادارات  ادارات کل استان -42 ماده

 آورند.میمساعدت و همکاری الزم را با بنیاد به عمل 

 
ارچوب قانون انتشار و دسترسی هدر چ ،ایاطالعات موجود در سامانه ملی بازی رایانه کلیه -43 ماده

ور ـامانه مزبـاز طریق درگاه اینترنتی سباید  ،نامه اجرایی آن قانونآیین آزاد به اطالعات و

 باشد.وجو برای عموم مردم قابل دسترسی و جست

 

مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد  مقرّراتسایر در  آنمغایر با  احکام ،ضوابط این تاریخ ابالغ از -44 ماده

ای ـهر، نشر و عرضه بازیهای مختلف تولید، ویرایش، توزیع، تکثیاسالمی، در قلمرو گونه

 استفاده و عرضه مراکز بر نظارت و تاسیس مجوّز نامهآئین جمله از گاهبازی تصدی و ایرایانه

 شودمی لغو اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر 1373 سال مصوب ای،رایانه و تصویری هایبازی از

واحدهای فرهنگی  لیّتفعّاتأسیس و نظارت بر  مجوّزضوابط صدور  (2) ماده به زیر تبصره و

  گردد:الحا، میوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  1391دیجیتال، مصوب سال 

و توزیع  تولید مختلف هایگونه زمینه در که فرهنگی مؤسسات و مراکز واحدها، -1تبصره »

و تابع  مستثنی ضوابط این مقرّرات و احکام تعاریف، شمول از کنند،می فعّالیّت ایرایانه بازی

 «باشند.می مربوطهای و دستورالعمل ایرایانه هایتولید و توزیع بازیوابط ض

 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید. 26/7/95این ضوابط در تاریخ 
                                                              


