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 دستور العمل

 ((ایپروانه انتشار بازی های رایانهمجوز و صدور ))

مصاو    "ایهاای رایاناه  ضوابط تولید و توزیع بازی"  14ماده براساس همچنین و ششم ، ، سومدوم بخش اجرایدر 

 انتشاار  پرواناه  مجوز و صدور دستورالعمل"، 62/7/4911مورخ  481981/4وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی شماره 

گاه و از تاریخ درج در و  ای به شرح زیر تصویب شدهای رایانهت مدیره بنیاد ملی بازیئدر هی "ای رایانه های بازی

 :بنیاد ملی بازی های رایانه ای الزم االجراست

تعاریف و کلیات: بخش اول

دساتور   ایان  اختصاری عبارات ،"ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط" در مندرج تعاریف بر عالوه: تعاریف -4 ماده

:روندمی کار به زیر مشروح معانی در العمل

 481981/4 شماره طی اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مصو  "ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط": ضوابط -4-4

62/7/4911 مورخ

پس از طی تشریفات مقررز احراز شرایط مندرج در ضوابط و که پس ا است ایرانی تولیدکنندهیا  ناشر: متقاضی -4-6

.کنددریافت میمجوز یا پروانه  ،العملدستوردر این 

ای با پرداخت ریالی اعم از دریافت مستقیم یا های رایانه عرضه بازینشر و های  کلیه فعالیت: عرضه تجارینشر و  -4-9

ویس ارزش افزوده، کیف پول مجازی، تبلیغاات، حاا اشاترا  و    پرداخت شتابی، سر: غیرمستقیم وجه از قبیل

.غیره

ماورد  در تصامیم  اتخاا   بارای  ضاوابط  64 مااده  در مرقاوم  اشاخا   عضویت با که شورایی: شورای رده بندی -4-1

مصاو  ای رایاناه  هاای  باازی  سِانّی  بنادی  رده و ارزیابی نظام براساس ای رایانه های بازی به سِنّی رده تخصیص

.است شده تشکیل عمومی فرهنگ شورای 1/1/4911 و 66/1/4911 مورخ 222 و 221 جلسات

.یهوشمند دست های انکیار و ها قابل اجرا در تلفن ای انهیرابازی : بازی موبایل -4-1

مجااز   از بنیااد  پرواناه انتشاار  با دریافات   ای ایرانیهای رایانهو بازی ای و موبایل خارجیبازی های رایانه نشر -6 ماده

 4از جمله ماواد  آن و قوانین و مقررات موضوعه  دستور العملضوابط و   91و  98ن برابر مواد امتخلف با. است

 "ز"و بناد  "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند"  6و 

.شودبرخورد میتعیین مصادیا مجرمانه دادستانی کل کشور ( کمیته)کارگروه فهرست 
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 ایهای رایانه بازی نشرشرایط صدور مجوز : بخش دوم

 باه منظاور   ای توسط بنیاد برای متقاضی شخص حقوقی واجد شرایطهای رایانهبازی نشرمراحل صدور مجوز  -9 ماده

  :به شرح زیر است ای های رایانه و بر حامل بازی انتشار بر بستر شبکه

 ای برای اشخا  حقوقی در سامانه؛ های رایانه بازیتکمیل فرم درخواست صدور مجوز عرضه  -9-4

 :مدار  مورد نیاز برای ثبت درخواست در سامانه  -9-6

 ؛مدیرعاملبارگزاری کارت ملی  -9-6-4

 مدیرعامل؛جدید  9*1عکس بارگزاری  -9-6-6

موقت با اعتبار حداقل یاک   یا ارائه برگ معافیت یا معافیت دائم گواهی پایان خدمت وظیفة عمومیبارگزاری  -9-6-9

 سال مربوط به مدیر عامل؛

 مدیر عامل؛گواهی عدم سوءپیشینه کیفری بارگزاری یا ارسال  -9-6-1

منطباا   یمندرج در روزنامه رسم مدیریتی راتییتغ نیآخر حسب مورد و تأسیس یآگهبارگزاری اساسنامه،  -9-6-1

 ؛ضوابط 1با شرایط مقرر در ماده 

 تأیید تعهدات الزم؛ -9-6-2

 رهگیری؛دریافت کد  -9-9

یا حسب مورد اعالم نواقص موجاود بارای رفاع     سمت مدیریت متصدیو  متقاضی بررسی تکمیل بودن مدار  -9-1

 ها از طریا سامانه؛آن

 .ایهای رایانهصدور مجوز یکساله فعالیت انتشار بازی -9-1

حاداقل یاک قارارداد باا ناشار       منوط به احراز انعقادبر بستر شبکه  نشردریافت مجوز عالوه بر شرایط فوق، : 4تبصره

برای متقاضیان مجوز نشر بر بستر شابکه   .است از سوی متقاضی برای بنیاد ای المللی در زمینه انتشار بازی رایانه بین

مزباور از   ماهه برای تمهید شارایط انعقااد قارارداد    9صرفا یک موافقتنامه المللی ندارند،  که قراردادی با یک ناشر بین

نشر بر بساتر   مجوز ارائه نگردد،  مورد نظر چه قبل از انقضای مدت آن، قراردادیر خواهد شد و چنانصاد طرف بنیاد

 .شود نمی شبکه نیز برای متقاضی صادر

هرگونه تغییر یا فوت و حجر مدیران و صاحبان امضا، تغییر نشانی محل فعالیت و دامنه عرضه باید بالفاصله : 6تبصره

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

ای نیاازی باه ارائاه     های رایانه بازی نشرای برای دریافت مجوز های رایانهمنظوره بازیمؤسسات فرهنگی تک: 9تبصره

 .این ماده ندارند 9-6بند   1و  1، 9مدار  مندرج در بندهای 
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 ایهای رایانهشرایط صدور پروانه انتشار بازی: بخش سوم

برای  به عنوان دارنده حقوقتوانند  می زیرروش  دویکی از به  ،ایرانی یا ناشران تولیدکنندگانپدیدآورندگان یا  -1 ماده

:پروانه انتشار دریافت کنند ،خودایرانی بازی رایانه ای 

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

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

ویاا حساب ماورد مجاوز تولیاد و تکمیال تعهدناماه اصاالت اثار و عادم مدار  مالکیت ناشر بارگزاری  -1-4-6

 ایی بازی رایاناه ای خارجی و به طور کلی رعایت حقوق مادی و معنوهای رایانهبرداری یا مادسازی از بازی کپی

؛توسط متقاضی

ای توسط بنیاد؛های رایانهکنترل اطالعات ارائه شده و رده بندی سنی بازی -1-4-9

؛توسط متقاضی ایرایانه بندی بازی بسته پیشنهادی طرح یبارگزار -1-4-1

یا اعاالم ناواق  توسط بنیاد متقاضیبرای  ای بازی رایانه صدور پروانه انتشارحسب مورد بررسی نهایی و  -1-4-1

.موجود از طریا سامانه

ایرانی در صورتی که به طور شخصی قصد انتشاار موبایلهای بازیپدیدآورندگان یا تولیدکنندگان یا ناشران  -1-6

ای خود رده  ای خود را در بستر شبکه دارند، می توانند پس از طی مراحل زیر برای انتشار بازی رایانهبازی رایانه

:بندی سنی دریافت کنند

بازی موبایل؛ یا ناشر ایرانی کنندهسامانه و ثبت بازی توسط پدیدآورنده یا تولیدورود به  -1-6-4

یا ناشرکننده پدیدآورنده یا تولیدبندی سنی بنیاد، توسط  ارزیابی و ردهنامه و تعهدنامه  پرسشتکمیل فرم  -1-6-6

بازی موبایل؛ایرانی 

بارداری تعهدنامه اصالت اثر و عدم کپی تأییدویا حسب مورد مجوز تولید و  ناشر مدار  مالکیت بارگزاری -1-6-9

ای توساط  ای خارجی و به طور کلی رعایات حقاوق ماادی و معناوی باازی رایاناه      های رایانهیا مادسازی از بازی

؛بازی موبایل یا ناشر کننده پدیدآورنده یا تولید

عرضه بازی موبایل؛نشر و سنی اولیه در سامانه و امکان  بندی تخصیص رده -1-6-1

قصاد انتشاار باازی خاود در یکای از       ،ایرانای  بازی موبایال  یا ناشر تولید کنندهپدیدآورنده یا در صورتی که  -1 ماده

مراحال  کنناده   ساامانه عرضاه  تواند از طریا  می ،مجاز را داشته باشد عرضه کنندگانمربوط به  های فروشگاه

.بازی موبایل خود را نشر و عرضه کنندسپس و را طی  1مرقوم در ماده 

 بارای  مجاز کنندگان عرضه به ای رایانه های بازی ارائه هنگام ایرانی، موبایل های بازی تولیدکنندگان و ناشران: 4تبصره

 در را ای رایانه های بازی سنی بندی رده و ارزیابی نامه پرسش و تعهدنامه باید ها، آن های فروشگاه و ها سامانه در عرضه

 ای، رایاناه  باازی  بارای  و کنناد  ارائاه  را الزم اطالعات و تکمیل صداقت کمال با مجاز کنندگان عرضه به مربوط سامانه

باا توجاه باه     روشدر ایان  بادیهی اسات    .کنناد  دریافات  سانی  بندی رده صرفا مزبور سامانه طریا از انتشار از پیش

 .صادر خواهد شد مربوط کننده برای عرضه موبایل پروانه عرضه بازی ،درخواست عرضه کننده

ناماه و تعهدناماه    ای بر بستر شبکه موظف هستند باا قاراردادن پرساش   های رایانهکنندگان مجاز بازیعرضه: 6تبصره

ایرانی، از تکمیل شادن آنهاا و دریافات رده بنادی سانی باازی        در زمان ثبت و ارائه بازی موبایل در این ماده، مرقوم
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ای و پیش از انتشار آن یا بالفاصله پاس   مرحله ثبت بازی رایانه ای در سامانه خود اطمینان حاصل کنند و بعد از رایانه

ای و اطالعاات ثبات شاده آن را در     ای، لینک دسترسی به محتوای باازی رایاناه   از انتشار یا روزآمد کردن بازی رایانه

 .اختیار بنیاد قرار دهد

های تخصصای آن، باه   یا کمیسیون ای وهای رایانهبندی بازیشده در شورای ردهبندی سنی دریافتیید ردهأت -2 ماده

خواهد بود و اعالم مردودی ایرانی  موبایلهای بازیبرای تولیدکنندگان و ناشران یک ساله مثابه پروانه انتشار 

به هر دلیل و در هر مرحله ای به معنی غیر مجاز بودن ادامه نشر و  موبایلتخصیص رده بندی سنی به بازی 

.است هاآن عرضه

 ای اتااقکی ای پیشاانه به درخواست متقاضی بارای صادور پرواناه انتشاار باازی هاای رایاناه        مراحل رسیدگی -7 ماده

: برداری آن، به شرح زیر است و نصب و بهره( کنسولی کابینی)

تکمیل فرم درخواست صدور پروانه انتشار بازی رایانه ای در سامانه توسط متقاضی؛ -7-4

هویتی توسط متقاضی؛ بارگزاری مجوز فعالیت مرتبط به همراه مدار  -7-6

توسط متقاضی؛ آدرس محل عمومی نصب دستگاه حسب مورد تکمیل فرم اطالعات و -7-9

توسط متقاضی؛ بارگزاری مجوز واردات و سایر مستندات مربوط -7-1

ای توسط بنیاد؛کنترل اطالعات ارائه شده  و رده بندی سنی بازی رایانه -7-1

ر ؛ وصدور موافقتنامه اولیه برای ترخیص تجهیزات از گم -7-2

.برای متقاضییکساله  صدور پروانه انتشار  -7-7

هاای   ، باه جاز باازی   خاارجی  ایرایاناه  باازی  انتشار پروانه صدور برای ناشران درخواست به رسیدگی مراحل -8 ماده

 :است زیر شرح به این دستورالعمل، 7ای مرقوم در ماده  رایانه

؛توسط متقاضی بازی رایانه ای در سامانه تکمیل فرم درخواست صدور پروانه انتشار -1-4

ماورد درخواسات و یاا وکالات یاا خاارجی  ایمدار  مالکیت متقاضی بر حقوق مادی بازی رایانه بارگزاری -1-6

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

؛توسط بنیاد ایرایانهبندی سنی بازیردهو  کنترل اطالعات ارائه شده -1-9

ای توسط متقاضی؛وبازی رایانه (نقشک)یا آیکن بندی بسته پیشنهادی طرح یبارگزار -1-1

.برای متقاضی یک ساله صدور پروانه انتشار -1-1

 یا انهیرا یها یباز ناناشر تیفعال طیشرا: بخش چهارم

ضاوابط اسات و    49مطابا مااده  مجوز نشر قائم به شخصیت و منوط به داشتن متصدی و مدیر واجد شرایط  -1 ماده

از  تواند به هر نحو اعم از اعطای وکالت یا نمایندگی، اجازه، انتقال و واگذاری، اجاره، امانات و غیاره   ناشر نمی

.خود رفع مسئولیت کند و مجوز را بدون اطالع و مجوز بنیاد به غیر واگذار کند

.تحت هر عنوان بدون اطالع و اجازه بنیاد ممنوع استبه هر نحو و   به غیر پروانه انتشار و واگذاری انتقال -49 ماده

ای از بنیاد و شماره آن را  های رایانه ای باید همواره مجوز فعالیت نشر بازی های رایانه ران بر حامل بازیناش -44 ماده

. در معرض دید عموم در محل مناسبی در محل فعالیت خود  قرار دهند
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ناشران بر بستر شبکه در زمانی عرضه بازی رایانه ای خود باید همواره پروانه نشر و یا حسب مورد نشان و  -46 ماده

عالئم نظام ارزیابی و رده بندی سنی  بازی رایانه ای را در معرض دید عموم در محال مناسابی در وبگااه یاا     

. سامانه عرضه خود  قرار دهند

هاای   هاا و ساامانه  ای باید درگااه  مجوز ویا پروانه انتشار بازی رایانه ناشران بر بستر شبکه در زمان دریافت -49 ماده

ای خود را به بنیاد اعالم کنند و در صورتی که پس از دریافت پروانه یاا مجاوز  نیاز     عرضه تجاری بازی رایانه

صله بنیااد را  برای عرضه تجاری بازی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت، بالفاهای جدیدی   ها یا سامانه درگاه

.از موضوع مطلع کنند

انتشار باید حداکثر دو هفته قبل از انقضا از طریا سامانه برای بنیاد  های تقاضای تمدید مجوز نشر و پروانه -41 ماده

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

از دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات و همچنین حسب مورد تأیید پرداخات حقاوق دولتای و قاانونی مرباوط،      

 .کندگیری می ساله یا عدم تمدید تصمیمبا اعتبار یکپروانه های انتشار یا مجوز نشر   تمدید درخصو

عناوان باازی    9باید ساالنه حداقل  منوط به فعالیت است و هر ناشربر حامل ان ناشرتمدید مجوز نشر : تبصره

.انجام نخواهد شدرایانه ای را نشر کند، در غیر این صورت تمدید مجوز نشر 

آن را در ، پرواناه انتشاار   هر عناوان باازی رایاناه ای    ناشران دارای مجوز نشر بر حامل باید پیش از تکثیر  -41 ماده

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

.اقدام کنند

بایاد بارای انتشاار باازی هاای رایاناه ای خاود از( بر حاملبر بستر شبکه و )ناشران بازی های رایانه ای  -42 ماده

بسته بندی باازی  . فاقد هرگونه محتوای آسیب رسان و مجرمانه استفاده کنند (نقشک) آیکنیا  و بندی بسته

:های رایانه ای باید واجد اوصاف زیر باشد

نظام ارزیابی و رده بندی سنی؛ و عالئم دارای نشان -42-4

م آن بادون هرگوناه دخال ورپلتفان فارسی و التین و بنام و عنوان دقیا بازی رایانه ای به زدارای  -42-6

 ؛تصرف

؛ ودارای نام و عنوان ناشر ایرانی -42-9

.دارای مشخصات فنی بازی رایانه ای -42-1

 های فرهنگی و محتوایی بازی رایانه ای صادر خواهد شد و مسئولیت بنیاد با انجام ارزیابی ها و مجوز پروانه -47 ماده

حقوق اشخا  در بازی رایانه ای برعهده ناشران و عرضه کنندگان خواهد سایر بررسی فنی، امنیتی و رعایت 

آن،  ریا گفتگاو و غ  یتوسط کاربران آن در فضا یا انهیرا یشده در باز دیتول یمحتوا تیمسئولهمچنین  .بود

.بر عهده ناشر است

بنادی سانی باازی    رده تغییار  الزم به نحوی کاه موجاب   ای بدون اخذ پروانههای رایانهبه روزرسانی بازی -48 ماده

هار ناوع باه روزرساانی باازی       همچناین  .ای و یا واجد محتوای ممنوعه یا مجرمانه باشد، ممنوع اسات  رایانه

. ، منوط به اخذ پروانه انتشار استدارای پرداخت ریالی شودبازی  به نحوی که ای رایانه

نظارت و بازرسی همکاری های الزم باا مسائوالن بنیااد و وزارت    در زمان  بازی های رایانه ای باید ناشران -41 ماده

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

((ایهای رایانهتولید و توزیع بازی نحوه رسیدگی به تخلفات))

مصو  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طای   "ایهای رایانهتوزیع بازی ضوابط تولید و" 14و  91،  98در اجرای مواد 

تخلفات واحدها، مراکاز و اشاخا  دارای پرواناه یاا      هبرسیدگی  العمل، دستور62/7/4911مورخ  481981/4شماره 

گاه بنیاد از تاریخ درج در و   و دش بیوصت داینب هریدم تئیه ردای به شرح زیر های رایانهمجوز تولید و توزیع بازی

 .االجرا استالزم

 تعاریف و کلیات: بخش اول

 ایان  اختصااری  عباارات  ،"ایرایاناه  هاای بازی توزیع و تولید ضوابط" در مندرج تعاریف بر عالوه: تعاریف -4 ماده

:روندمی کار به زیر مشروح معانی در دستورالعمل

 481981/4 شماره طی اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مصو  "ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط" :ضوابط -4-4

62/7/4911 مورخ

ای غیر مجاز های رایانه ستاد  مبارزه با بازی: ستاد  -4-6

اسالمی ارشاد و فرهنگ شهرستانی و استانی کل ادارات: ادارات -4-9

ضاوابط بارای اتخاا  تصامیم در ماورد 64شورایی که با عضویت اشاخا  مرقاوم در مااده     :شورای رده بندی -4-1

ای مصاو هاای رایاناه  بنادی سِانّی باازی   ای براساس نظام ارزیابی و ردههای رایانهتخصیص رده سِنّی به بازی

.شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده است 1/1/4911و  66/1/4911مورخ  222و  221جلسات 

توزیاع  و تولیاد  پرواناه  یاا  مجوز دارای اشخا  و مراکز دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات واحدها،: دبیرخانه -4-1

ایرایانه هایبازی

و تولیاد  پروانه یا مجوز دارای اشخا  و واحدها، مراکز هیئت رسیدگی به تخلفات: هیئت رسیدگی به تخلفات -4-2

ایرایانه هایبازی توزیع
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 هیئت رسیدگی به تخلفات : بخش دوم

و دستورالعمل نظارت و بازرسی مصو  هیئت  "ضوابط "های واصله به دبیرخانه برابربه منظور بررسی گزارش -6 ماده

ای دارای مجوز یاا  های رایانهکنندگان بازیبنیاد و رسیدگی به تخلفات تولیدکنندگان، ناشران و عرضهمدیره 

:شودپروانه از بنیاد، هیئت رسیدگی به تخلفات با ترکیب زیر تشکیل می

؛(رئیس هیئت)مدیرعامل بنیاد  -6-4

؛(دبیر هیئت)معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد  -6-6

به حکم مدیرعامل بنیاد؛یک نفر مسلط به امور حقوقی  -6-9

نماینده مرکز -6-1

یک نفر کارشناس واجد صالحیت به انتخا  و حکم مدیرعامل بنیاد از مراکز و واحدهای دارای مجوز تولیاد و -6-1

ای در کشور یا تشکل صنفی مراکز و واحدهای مزبور؛های رایانهتوزیع بازی

زم  به تشخیص و صالحدید  هیئات رسایدگی باه    های الرئیس ستاد به منظور تشریح و ارائه گزارش: 4تبصره

.کندتخلفات، بدون حا رأی در جلسات هیئت شرکت می

ی خود در هیئات رسایدگی باه تخلفاات عضاو هساتند،       حقوق سمت واسطهبه جز اشخاصی که به : 6تبصره 

گزینی به حکم مدیرعامل بنیاد، اشخا  مزبور قابال جاای  . عضویت سایر اشخا  به مدت دو سال معتبر است

.هستند و مدت عضویت هر یک از آنان قابل تمدید است

نفار از اعضاا در محال بنیااد      9هیئت رسیدگی به تخلفات با دعوت کتبی از کلیه اعضا و باا حضاور حاداقل     -9 ماده

در . یابد وکلیه تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبار اسات  تشکیل می شود و رسمیت می

.وجود نداشته باشد  تصمیم بر برائت خواهد بودصورتی که رای اکثریت 

 نحوه تشکیل پرونده : بخش سوم

هیئت رسیدگی به تخلفات به تصدی یک نفر با انتصا  مدیرعامل بنیااد، در محال بنیااد تشاکیل     دبیارخانه  -1 ماده

انجام ها و بررسی مدار ، های الزم، تشکیل و تکمیل پروندهتنظیم فرم مکلف بهشود و متصدی دبیرخانه می

کلیه امور دفتری و اداری، دعوت از اعضای هیئت برای شرکت در جلسات ماهیانه یا فوق العاده، تنظیم دستور 

. مجلس امور و ابالغ تصمیمات صادره استجلسات، تهیه صورت

ای های رایاناه های استانی و شهرستانی نظارت بر بازیکارگروه ستاد  پس از بررسی موضوع گزارش یا شکایت -1 ماده

هاای عماومی و   ضوابط و هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی  ینفع یا دستگاه 97به شرح مندرج در ماده 

. کندها را به دبیرخانه هیئت ارسال میهای  الزم برای هیئت رسیدگی به تخلفات را تهیه و آن،گزارشدولتی

دهد و ستاد ، پرونده تشکیل میهای واصله از طریا دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات نیز به ترتیب گزارش

.کندها را در هیئت رسیدگی به تخلفات مطرح میبرای تحقیا، بررسی و رسیدگی به تخلفات اعالم شده، آن

های تولیاد و توزیاع   های الزم در حال فعالیتدر مواردی که مراکز و اشخا  بدون  پروانه یا مجوز: 4تبصره 

رعایت قوانین موضوعه و با هماهنگی دبیر هیئات رسایدگی باه تخلفاات،      ای هستند، ستاد  باهای رایانهبازی

.گزارش های الزم را به مراجع قضایی و ضابطین به منظور ممانعت از ادامه فعالیت غیرمجاز انجام خواهد داد
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رئیس ستاد می تواند در مواردی که رسیدگی به تخلف فوریت دارد، پس از تهیه گزارش الزم با قیاد جهاات    -2 ماده

دبیار هیئات پاس از بررسای     . ریت، تقاضای مکتو  تشکیل جلسه فوق العاده را به رئیس هیئت  ارائه کندفو

 .کندگزارش، حسب مورد، دستور تشکیل جلسه و رسیدگی فوری را صادر می

 

 

 انواع تخلفات مراکز و اشخاص دارای مجوز یا پروانه از بنیاد: بخش چهارم 
 

ای باید حسب مورد از فعالیت تولید، نشر و یا عرضاه  های رایانهکنندگان بازی تولیدکنندگان، ناشران و عرضه -7 ماده

با  ای به گونه های زیر خودداری کنند؛ در صورت  ارتکا ، برابر ضوابط و مفاد این دستورالعملهای رایانهبازی

 .ها برخورد می شودآن

 :تخلفات درجه  یک -7-4

ای دارای محتاوای مجرماناه یاا    معرض تصرف عموم قراردادن بازی رایانهتولید، نشر و عرضه یا به هر نحو در  -7-4-4

 ای که واجد اوصاف مجرمانه باشد؛بازی رایانه(  آیکن)بندی یا نقشک متعلقات آن از قبیل بسته

ای پاس از اخاذ   هرگونه الحاق یا درج و نمایش تصاویر یا ویدئو یا الحاقیه مرحله یا قسمتی باه باازی رایاناه     -7-4-6

 انتشار که دارای محتوای مجرمانه باشند؛ پروانه

ای بدون اخذ پروانه انتشار از بنیاد یا ادامه نشر و عرضه بازی رایانه ای پس از انقضاا  نشر یا عرضه بازی رایانه -7-4-9

 یا تعلیا و لغو پروانه انتشار مربوط؛

 ؛ها گاهیباز در انجام اعمال مجرمانه یا خالف شئونات اخالقی -7-4-1

 و مجوز اخذ شده از بنیاد به غیر؛ واگذاری پروانه یا -7-4-1

 .ای یا متعلقات آنارائه هرگونه  امکان دسترسی به محتواهای مجرمانه از طریا بازی رایانه -7-4-2

هرگونه تبادل مالی غیر رسمی یا به کاری گیری روش های مخفیانه یا معرفی نشده از قبیل عرضه و فاروش   -7-4-7

 صاحبان مجوز یا پروانه؛جم توسط 

عرضاه و فاروش باازی هاای موباایلی و بارخط       ( فاکتورهاای )های رسمی حسا شات و صورتعدم ارائه گزار -7-4-8

 و عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی؛ وخارجی توسط ناشران بر بستر شبکه 

 .دارای پرداخت ریالیاستفاده از بستر شبکه خارجی برای عرضه بازی های موبایلی و برخط خارجی  -7-4-1

 : تخلفات درجه دو -7-6

 بدون تمدید مجوز؛گاه و بازی( عرضه برخط، ترکیبی، بر پیشانه)ضهفعالیت نشر، عر -7-6-4

 ای به صورت  کپی و غیر استمپری؛نشر یا عرضه بازی رایانه -7-6-6

ای از قبیال عادم درج   ای بدون درج کامل یا درج خالف واقع مشخصات بازی رایاناه نشر یا عرضه بازی رایانه -7-6-9

-ای، عدم درج صحیح رده بندی سانی نظاام ارزیاابی و رده   بازی رایانه( فارسی و التین)اسم کامل و صحیح 

 بندی سنی، عدم درج صحیح شماره پروانه انتشار از بنیاد؛

هاای  ای بدون الصاق هولوگرام بنیاد یا الصاق هولوگرام بنیااد باه روی باازی   نشر و عرضه فیزیکی بازی رایانه -7-6-1

 ای غیر مجاز؛رایانه



ای رایانه های بازی انتشار پروانه و ناشران مجوز صدور مقررات و قوانین 

11

افزارهای جانبی غیر مرتبط؛ها یا نرمبرنامهای با الحاق نشر و عرضه بازی رایانه -7-6-1

ای به هر طریا و تحت هر عنوان مغایر با منبع اصلی که برای صدور پروانه به بنیااد نشر و عرضه بازی رایانه  -7-6-2

ارائه شده است؛

، مخدوش یا مجعول؛رمرتبطیغ و لوگوهای  هاهولوگرام الصاق  -7-6-7

؛گاه ها یباز تیفعال محل در یرفرهنگیغ و مرتبط ریغ یهاتیفعال انجام -7-6-8

گاه هایهای فرهنگی بازیاستعمال هرگونه مواد دخانی یا افیونی در اماکن عمومی مسقف مرتبط  با فعالیت  -7-6-1

ای؛های رایانهبازی

ای را غیر مجاز کناد یاا رده آن به نحوی که بازی رایانه( آیکن)ای یا نقشکبه روزرسانی بازی رایانه  -7-6-49

تغییر دهد؛بندی سنی آن را 

و( لینک) ارائه پیونددیرمز مراحل، کل لیاز قب ی و غیر آنافزار نرم متعلقات گونه هر عرضه ای غیتبل -7-6-44

و کند؛یم لیتسه ای بیترغمجاز که استفاده از آن را  ریای غ رایانه یباز  ..

و محسا  "ضاوابط "تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات آن به نحوی که نق  شارایط مقارر در    -7-6-46

.شود

:تخلفات درجه  سه -7-9

ای بدون دریافت تایید از بنیاد؛ بازی رایانه( آیکن)بندی یا نقشکچاپ ویا نشر  بسته  -7-9-4

ای بدون اعالم کتبی به بنیاد؛های رایانه تغییر محل فعالیت تولید وتوزیع بازی -7-9-6

عدم نصب مجوز فعالیت در محل دید عموم؛ -7-9-9

گاه؛ای مورد استفاده در بازی رایانهعدم کنترل انطباق سن بازیکنان با بازی  -7-9-1

انجام هرگونه اعمال یا اقداماتی که به تشخیص مقام  ی صالح قانونی به حقوق کااربران یاا اشاخا  ثالا  -7-9-1

ای که امتیاز گیری بازیکنان را مختل یا دچار اشکال کند؛ لطمه وارد کند، از قبیل تغییر در روند بازی رایانه

ای؛ و های گفتگو در بازی رایانهانجمنعدم نظارت بر تاالرها یا  -7-9-2

هاایعدم ارائه دسترسی یا ارائه اطالعات نادرست به بنیاد به منظور ممانعت از نظارت و بازرسای در فعالیات   -7-9-7

.صاحبان پروانه یا مجوز

رسیدگی به تخلفات: بخش پنجم

-ترتیب وصول بررسای مای   های ارسالی دبیرخانه هیئت را بهها و شکایتهیئت رسیدگی به تخلفات، گزارش -8 ماده

اناد، پاس از اساتماع    ربط، خصوصاً شخص یا اشخاصی که به تخلف متهم شدهکند و با دعوت از اشخا   ی

اند و بررسی دالیل و مستندات مرباوط، باا توجاه باه ناوع      توضیحات اشخاصی که برای رسیدگی حاضر شده

فّه یا مشددّه، یک یا چناد تصامیم زیار را    تخلف، سوابا تخلفات قبلی متخلف یا متخلفان و سایر جهات مخف

تصامیمات هیئات رسایدگی باه تخلفاات قطعای و الزم       . کنداتخا  و حسب مورد به مبادی مربوط اعالم می

.شوداالجراست و فورا به اجرا گذاشته می

برائت؛ -8-4

اخطار کتبی با درج در پرونده حداکثر تا دو مرتبه؛ -8-6
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اعطایی بنیاد  از یک ماه تا یک سال؛محرومیت از تسهیالت و مزایای  -8-9

سال؛تعلیا موقت پروانه یا مجوز فعالیت خاطی حداکثر تا دو -8-1

.ابطال دائمی پروانه یا مجوز فعالیت خاطی -8-1

در صورتی که عمل متخلف منطبا با یکی از جرایم کیفری مندرج در قوانین جزایی کشور باشد، عالوه بار    -4تبصره

، رئیس هیئت دستور ارجاع مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم برای دبیرخانه هیئت محکومیت انضباطی در هیئت

 کندرسیدگی به تخلفات صادر می

عالوه بر برخورد انضباطی، حساب ماورد رئایس    بر بستر شبکه صورت پذیرفته است،  در مواردی که تخلف  -6تبصره

به هر نحاو ممانعات و جلاوگیری از     ربط به منظور مسدود نمودن یا  هیئت دستور ارجاع مراتب به مراجع قانونی  ی

 .کندیا فعالیت غیر مجاز را برای دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات صادر می ادامه تخلف

. ه تخلفات معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد استمسئول اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی ب -1 ماده

تصمیم هیئت رسیدگی به تخلفات مبنی بر تعلیا یا ابطال دائمی پروانه یا مجاوز فعالیات، بالفاصاله     -تبصره

توسط معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد اجرا و مراتب تعلیا یا ابطال پروانه یا مجوز فعالیت به اطاالع متخلاف   

. متخلف باید بالفاصله به رأی هیئت رسیدگی به تخلفات تمکین و آن را به موقع اجرا گذارد. رسانده می شود

شود تاا باا گازارش و    در صورت استنکاف متخلف، مراتب توسط معاونت نظارت و ارزشیابی به ستاد  اعالم می

.ربط صورت پذیرد یپیگیری ستاد ، اقدام مقتضی از طریا مراجع قانونی 

، در 8مااده    1تاا   9تواناد بنادهای   سیدگی، در مرتبه اول راجع به تخلفات درجه یک میهیئت پس از ر -49 ماده

را اعماال   8ماده  9و  6و  راجع به مابقی تخلفات، بندهای  8ماده  1تا  6خصو  تخلفات درجه دو، بندهای 

. کند

این دستور العمل،  8ه تواند تصمیمات خود را  مطابا ماددر صورت تکرار یا تعدد تخلفات، هیئت می -تبصره

 . حداکثر تا دو درجه باالتر اتخا  کند

امتیاز منفی و  برای تخلفاات   1امتیاز منفی، برای تخلفات درجه دو،  8با احراز انجام تخلفات درجه یک،  -44 ماده

امتیازات منفی صارفا موجاب سالب    . امتیاز منفی در سامانه بنیاد برای متخلف لحاظ خواهد شد 6درجه سه 

.ه مشوق های حمایتی بنیاد برابر گزارش معاونت نظارت و تصمیم هیئت مدیره بنیاد خواهد شدبرخی یا هم
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 دستورالعمل

 ((ای های رایانهنحوه نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی))

ارشااد اساالمی طای    مصو  وزیر فرهنگ و  "ایهای رایانهضوابط تولید و توزیع بازی"  14و  97، 92در اجرای مواد 

در هیئات   "اینظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی های رایاناه  دستورالعمل"، 62/7/4911مورخ  481981/4شماره 

 :االجرا استای به شرح زیر تصویب شد و پس از درج در سایت بنیاد الزمهای رایانهمدیره بنیاد ملی بازی

 تعاریف و کلیات: بخش اول

 ایان  اختصااری  عباارات  ،"ایرایاناه  هایبازی توزیع و تولید ضوابط" در مندرج تعاریف بر عالوه: : تعاریف -4 ماده

:روندمی کار به زیر مشروح معانی در دستورالعمل

 481981/4 شماره طی اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مصو  "ایرایانه هایبازی توزیع و تولید ضوابط": ضوابط -4-4

62/7/4911 مورخ

ستاد  مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز بنیاد: ستاد  -4-6

اسالمی ارشاد و فرهنگ شهرستانی ادارات و استانی کل ادارات: ادارات کل  -4-9

توزیاع  و تولیاد  پروانه یا مجوز دارای اشخا  و مراکز و دبیرخانه رسیدگی به تخلفات واحدها: دبیرخانه هیئت -4-1

ایرایانه هایبازی

و تولید پروانه یا مجوز دارای اشخا  و مراکز و واحدها هیئت رسیدگی به تخلفات: ه تخلفاتهیئت رسیدگی ب -4-1

ایرایانه هایبازی توزیع

مراجع قانونی دیگر که حسب قوانین و مقررات موضوعه از حا نظاارت و برخاورد قاانونی باا جارایم       بر عالوه -6 ماده

ضاوابط وظاایف و    مطاابا  کال مرباوط کاه    ادارات یا ستاد مورد موضوع این دستورالعمل برخوردارند، حسب

برای اجرای صحیح ضوابط بر مراکز  و مقررات، قوانین رعایت با اندمکلف است، شده ها محولاختیاراتی به آن

نظارت و بازرسی کنند و در صورت کشف  دستور العمل این ای برابرهای رایانهو واحد های تولید و توزیع بازی

احتمالی، با متخلفین برخورد انضباطی کرده،  در صورت وقوع جرم، نیز گزارش های الزم تخلفات و یا جرایم 

. را به مراجع صالحه ارسال کنند

 حدود وظایف و اختیارات ستاد  و کارگروه های استانی و شهرستانی: بخش دوم

ای در کشاور  های رایانهستاد در محل بنیاد تشکیل می شود و مسئولیت نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی -9 ماده

ها،  ها، اولویت ایجاد هماهنگی و انسجام برای اجرای سیاسترا برعهده دارد و در راستای اجرای آن باید ضمن 

ای غیرمجاز در سطح کشور و ارائاه راهکارهاای مناساب باه     های رایانهمقابله با تولید و توزیع بازیهای  برنامه
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گیاری از ظرفیات    و همااهنگی و بهاره  ای غیرمجااز  هاای رایاناه  ز باازی منظور پیشگیری از عرضه و استفاده ا

-های رایانهضوابط، بر مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی 97های استانی و شهرستانی موضوع ماده کارگروه

هاای تخصصای باه هیئات     ای نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یاا جرمای، گازارش   

. قضایی مربوط پیگیری را کند های لفات ارائه و حسب مورد، پروندهرسیدگی به تخ

و  مند اسات بهرهالزم در زمینه اجرای وظایف ستاد  ستاد در حدود قوانین و مقررات از کلیه اختیاراترئیس   -1 ماده

 وی انتصا  مجادد  .شودسال انتخا  و منصو  می 9برای مدت توسط مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه 

 :اهم وظایف رئیس ستاد به شرح زیر است .نیز بالمانع است

انجام نظارت و بازرسی از مراکز تولید و توزیع بازی های رایانه ای؛هماهنگی الزم جهت حضور یا  -1-4

های رایانه ای غیرهای واصله راجع به تولید و توزیع بازیگزارشکلیه راجع به  اظهار نظربررسی و حسب مورد   -1-6

شکایات مطروحه و پرونده های تشکیل شده در هیئت رسیدگی به تخلفات؛ مجاز و

در کشور؛های رایانه ای غیر مجاز بازی بنیاد در مبارزه با تولید و توزیع هایبرنامهاجرای  -1-9

دریافت گزارش های کارگروه نظارت بر فضای دیجیتال بنیاد و انجام اقدامات متناسب؛ -1-1

جهت مبازره با تولید و توزیاع باازی برای کارگروه های استانی و شهرستانی الزم یکارهاها و راهارائه پیشنهاد  -1-1

ای غیرمجاز؛ وهای رایانه

.و ارائه آن به مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای غیر مجازاز وضعیت مبارزه با  و دوره ای تهیه گزارش مستمر -1-2

هاای  مراکز یا واحدهای تولید و توزیع باازی  ای ازموجود، به صورت دوره مدار  و سوابا ستاد باید با بررسی -1 ماده

 .قوانین و مقررات در آن واحدها و مراکز  انجام دهد رعایت کند و کلیه اقدامات الزم را برایرایانه ای بازدید 

های استانی و شهرستانی نظارت بر مراکز، واحدها و ها نیز با هماهنگی بنیاد، کارگروهها و شهرستاندر استان -2 ماده

باا  شاود و  ای در ادارات کال تشاکیل مای   هاای رایاناه  خا  حقیقی و حقوقی فعال در زمینه توزیع باازی اش

اساتان یاا شهرساتان مرباوط      وظاایف در  اجارای  باه  موظف هماهنگی با ستاد و رعایت سلسله مراتب اداری،

هاای  طریاا کاارگروه  مرباوط از   وظاایف  انجام در که را هاییگزارش و اطالعات از ایهمواره نسخههستند و 

 جملاه  از دارد، ای ارتبااط های رایانهبه توزیع بازی انحاء از نحوی به و است شده استانی و شهرستانی تحصیل

 اختیاار  در حاصاله آن را  نتاای   و و اشخا  یادشاده  مراکز و واحدها از هابازدید و هانظارت، بازرسی گزارش

.می دهند ستاد  قرار

هایی که حساب ماورد، ساتاد  باا     های استانی و شهرستانی، مانع فعالیتوظایف و اختیارات کارگروه :تبصره

 .دهد، نخواهد بودرعایت قوانین و مقررات براساس وظایف خود در آن استان انجام می

وظایف مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی های رایانه ای در ارتباط باا بازرسای و   : بخش سوم

  نظارت

ای باید مجوز فعالیت خود را در معرض دید عموم باه نحاوی   های رایانهمراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی -7 ماده

که به راحتی قابل مطالعه و رویت باشد، قرار دهند و در هنگام مراجعاه بازرساان ساتاد یاا ادارات کال کلیاه       

.همکاری های الزم را برای اجرای وظایف آنها معمول دارند

ای و نحاوه  بنادی سانی باازی رایاناه    لازوم رده ( پوستر)ای باید اعالنهای رایانهو واحدهای توزیع بازیمراکز  -8 ماده

.ای مجاز از غیرمجاز را از بنیاد تهیه و در معرض دید عموم نصب کنندهای رایانهشناسایی بازی
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امات نیروی انتظامی جمهوری ای حسب مورد باید شرایط و الزهای رایانهمراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی -1 ماده

های فرهنگی و سایر قوانین موضاوعه یاا  مقاررات صانفی را     اسالمی ایران برای اماکن  عمومی محل فعالیت

.رعایت کنند

ای بایاد بالفاصاله باه بنیااد     هاای رایاناه  هرگونه تغییر محل فعالیت مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی -49 ماده

.ورت غیرمجاز تلقی می شودصرسانی شود؛ در غیر ایناطالع

های اینترنتی و فضای مجازی باید آدرس ای در قالب شبکههای رایانههای تولید و توزیع بازیکلیه فعالیت -44 ماده

ها و پیوندهای و تلفن محل فعالیت یا پشتیبانی در صفحه اینترنتی محل فعالیت درج شود و تمامی دسترسی

.مجاز باشند... و عرضه اینترنتی و ها و مراکز فروش آن از قبیل آدرس کانال

نقل و انتقال مجوزها و پروانه های تولید و توزیع بازی های رایانه ای به هر شکل، جز در موارد مصرحه و   -46 ماده

.با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ممنوع است

در مراکز و  شئونات اسالمی و فرهنگی جامعه ایرانی از قبیل پوشش مناسب و عدم استعمال دخانیات باید -49 ماده

.ای رعایت شودهای رایانههای توزیع بازیواحد

هاا یاا مشااغل    صاحبان مجوز فعالیت فرهنگی تولید و توزیع بازی هاای رایاناه ای بایاد از انجاام فعالیات      -41 ماده

.غیرفرهنگی به صورت همزمان در محل فعالیت خود خودداری کنند

ای حضور های رایانهمحل فعالیت تولید یا توزیع بازیصاحبان مجوز یا عامل یا عامالن آنها باید همواره در  -41 ماده

.داشته باشد و از رعایت و اجرای  قوانین و مقررات در محل فعالیت خود اطمینان حاصل کنند

 نحوه نظارت و بازرسی بر مراکز  و واحدهای تولید و توزیع بازی های رایانه ای: بخش چهارم

ای از بازرسان نیمه وقت و های رایانهواحدهای تولید و توزیع بازی ستاد باید برای نظارت و بازرسی مراکز و -42 ماده

ها نیز باید باا همااهنگی و   ادارات کل استان. ها کارت شناسایی معتبر صادر کندتمام وقت استفاده و برای آن

نه ای در موافقت ستاد، بازرس استانی برای نظارت و بازرسی از مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی های رایا

بازرسان موظف هستند همواره در حین انجام بازرسی و نظارت، کارت مخصو  را . استان مربوط داشته باشند

همراه داشته باشند و پیش از بازرسی و نظارت و یا به مح  درخواست صاحبان مجاوز مراکاز و واحاد هاای     

.مزبور آن ارائه دهند

کننادگان اعام از بار    ای به ویژه عرضههای رایانهتوزیع بازی نظارت و بازرسی از مراکز و واحدهای تولید و -47 ماده

 .شاود  انجاام  موجود شواهد و مستندات بر مبتنی و شخصی قضاوت باید بادقت، بدون حامل یا بر بستر شبکه

بارای هیئات رسایدگی باه      که در صورت لزوم برای گزارشی کافی شواهد، مستندات و اطالعات باید بازرسان

 9منادرج در مااده    اهاداف  که باشد ایگونه به نظارت و بازرسی باید .کنند فراهم شد، خواهد تخلفات تدوین

 .شود برآورده کامل طور به این دستورالعمل

شارایط   باه  مرباوط  های لیست چک کنترل بر بازرسان ستاد و یا حسب مورد، بازرسان ادارات کل، عالوه -48 ماده

-صورت در را باید کلیه اقدامات شرایط هر ای، درهای رایانهبازیمقرر برای مراکز و واحد های تولید و توزیع 

در صورت خودداری متخلاف از امضاای صورتجلساات،    . کنند و به امضای حاضران برساند قید تنظیمی جلسه

. مراتب در صورت جلسه قید می شود
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مراتب حضور یا عادمو  خانوادگی، نام نام، شامل بازدید مورد محل متصدیان و مسئولین کامل مشخصات  -48-4

بازدید؛ زمان در حضور

محل؛ کروکی لزوم صورت در و محل کامل آدرس -48-6

اعتبار؛ مدت و شماره قید با قانونی ها و پروانه های مجوز کامل حسب مورد مشخصات -48-9

در مشاروح  باه صاورت   شاده  مشااهده  قاانونی  غیار  ماوارد  و نواقص مربوطه های لیست چک و ها فرم شرح -48-1

شود؛ و قید است الزم( نیاز صورت در)  نواقص رفع زمان مدت و صورتجلسه

های رایانه ای، با رعایت قوانین موضوعه و تحت نظر مراجع قانونی، ضمن  کر علتدر موارد جمع آوری بازی  -48-1

صورت پذیرد  مهر و ال  جمله از قانونی امور انجام و شود  کر هریک تعداد و نوع ها،آوری، باید عناوین آنجمع

.امضای حاضران برسد و به

هاا و   ای از طریاا وبگااه   ستاد با استفاده از سامانه رصد دیجیتال و سایر روش ها بر عرضه بازی های رایانه -41 ماده

ای بازرسی خواهند کرد و موارد تخطی و تخلف از قوانین و مقاررات را  باه    های عرضه بازی های رایانه سامانه

 .کند گزارش می منظور پیگیری  و برخورد انضباطی و قانونی

در مواردی که بر اساس مستندات موجود، عمال متخلاف متضامن وقاوع جرمای باشاد، ساتاد براسااس -69 ماده

های الزم برای هیئات رسایدگی باه تخلفاات      مستندات و یافته های خود، موظف است عالوه بر تهیه گزارش

ی غیر مجاز و یا بارای مسادود   هاتولید و توزیع بازی های رایانه ای، به طور کلی برای انسداد دسترسی بازی

شدن عرضه تجاری بازی رایانه ای و یا برخورد قضاایی، اقادامات الزم قاانونی  را مطاابا دساتورالعمل هاای       

 .مربوط انجام دهد




