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 نام خدای مهربانبه

 فراخوان نمایشگاه بخش ترویجی بازی )به صورت مجازی(

 بازی ششمین جشنواره ملی اسباب

ن جهای از کشور چین به دیگر کشورهاو انتقال این بیماری  سال گذشتهاز زمستان  کرونا با شیوع بیماری

ای  شرایط به گونه اگرچه در حال حاضر ؛گرفت قرار ثیرأت تحت جوامع فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای

 جوامعی  در این بحران .بحران روبرو هستیم اقتصادی نیز با  های ست که عالوه بر حوزه سالمت در زمینها

ابعاد و اصولی  الزم ریزی برنامه با که باشنداثرگذار  و دهند به بقای خود ادامه دنیا اقتصادی توانند در چرخه می

 داده وبا شرایط فعلی خود را سازگار کنند. قرار توجه مورد کرونا پسا دوران در را توسعه و شکوفایی پیدا و پنهان

هایی که  های کرونایی است. محدودیت ایم، محدودیت روبرو شدههایی که با آن  اما در حال حاضر یکی از چالش

های بهداشتی قرار بگیرد. عدم  ها و پروتکل سبب شده است، رفتارهای اجتماعی ما در چارچوب دستورالعمل

هایی است که ما  های فیزیکی و  غیره. محدودیت های غیرضروری ،کاهش تماس حضور در سطح شهرها، تجمع

 ن هستیم تا بتوانیم سالمت دیگر شهروندان را حفظ کنیم. ملزم به رعایت آ

های بهداشتی و با هدف جلوگیری از انتقال ویروس، امکان برگزاری هرگونه  رو به منظور رعایت پروتکل از این

اری زبا در نظر گرفتن موارد فوق و اهمیت برگرو   فعالیت حضوری و برگزاری نمایشگاه وجود ندارد؛ از این

و از طریق وب سایت اختصاصی  صورت مجازی هب «بازی ملی اسبابجشنواره ششمین »ای این چنینی، رویداده

 شود. برگزار می این رویداد،

شود   باعث میصورت مجازی است که  بازی برگزاری آن به ویژگی مهم این دوره جشنواره ملی اسبابترین  اصلی

ه فعاالن حوزه کودک و نوجوان باشد. این دوره اگرچه بو مشارکت دوستداران و در دسترس  در سراسر کشور 

جهش »با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی و تحقق شعار سال برگزار خواهد شد ولی همچنان  صورت مجازی

 .شود میبا مجموعه ها و فعاالن حوزه کودک و نوجوان برگزار و با هدف برقراری ارتباط « تولید

بازی  بازی از تمامی تولیدکنندگان و طراحان اسباب ن جشنواره ملی اسباببه همین منظور، دبیرخانه ششمی

های  مند به نمایش بگذارند. این دوره نیز مانند دوره کند تا تولیدات خود را برای مخاطبان عالقه ایرانی دعوت می

مایشگاه بازی ایرانی، ن پیشین شامل چند بخش است مانند نمایشگاه تخصصی،  معرفی دستاوردهای اسباب

الملل که همه این  های علمی با حضور اساتید بین معرفی سازمان و نهادهای ترویج کننده بازی و برگزاری نشست

 گیرد ای در دسترس عموم و متخصصان این حوزه قرار می موارد در قالب وب سایتی تخصصی و کامال حرفه

فعالیت های حوزه بازی و اسباب بازی تجربه نگاری و یکی از برنامه ها و فعالیت های کاربردی و مهم در کنار 

انتقال تجارب گران بها به دیگران است که امسال با توجه به حضور مجازی و تعداد زیاد مخاطبان این امکان نیز 

 فراهم شده است.
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 یبه صورت مجاز یجیهداف برگزارى نمایشگاه تروا 

 یباز ها درحوزه اسباب ها و گروهسمن ،یدولتریو غ یموسسات دولت یها یو ارائه توانمند یمعرف  

 در سراسر کشور  یرانیبازى ا اسباب ترویج در حوزه دکنندگانیمعرفى تول 

 یو ایجاد پلتفرم یمجاز یدر بستر فضا یباز هاى گوناگون صنعت اسباب آوردن فعاالن بخش هم  گرد 

 رانیدر ا یباز صنعت اسبابویجی تر داتیها ،دستاوردها و تول معرفى و ارائه توانایى یمناسب برا

 ها  سازمان یبرا یتیحما یها تیاقدامات و فعال  ها و نمونه ها، طرح ایجاد فضاى مناسب براى معرفى ایده

 در کل کشور  یو فعاالن حوزه سرگرم

 و  داتیتول یارتقا یبازى و تالش برا از اسباب یدرست و اصول یاستفاده و نمونه بردار نهیزم جادیا

 صنعت  نیا یها برنامه رامونیاقدامات پ

 پردازان و  مرتبط و ایده یها و نهادها از سازمان تیو پشتیبانى و حما یحمایت از محصوالت ایران

با اقدام خود عالوه بر انعکاس  "دیجهش تول"تحقق شعار سال   یگذاران داخلى که برا سرمایه

 شوردر اقشار مختلف مردم در سراسر ک یباز یو اصول حیفرهنگ صح جیخود باعث ترو یهاتیفعال

 اند. شده

 یبرا سایل کمک آموزشی و ترویجی و اقدامو یباز اسباب دکنندگانیارتباط مخاطبان با  تول یبرقرار 

 ها نهیکاهش هز

 مخاطبان از  یو عالقه مند جیکه باعث رشد، ترو یا نهیدر هر زم داتیمحصول ، تول یو معرف غیتبل

 می باشد.شده  یزصنعت اسباب با

 مستمر در  تیاقدام به فعال یباز اسباب جیکه با هدف ترو ییها ها و مجموعه از گروه تیو حما یمعرف

 اند. سطح کشور کرده
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 یجیترو یمجاز شگاهیشرکت در نما طیشرا 

 یباز اسباب»، محصوالت و اقدامات انجام شده درحوزه  دیتول تیجشنواره بر آن است تا کل ظرف رخانهیدب

 هیدوره از کل نیدارد در ا میتصم یباز اسباب یجشنواره مل رخانهیرو دبنیبگذارد. از ا شیرا به نما «یرانیا

 یمحصوالت آنها منتشر و پخش شده است برا واقدامات  جیها که نتا ها و سمن ، گروهیدولتریغ ،یسسات دولتؤم

 یا شده هر مجموعه دیق طیباداشتن شرا نیدعوت کند؛ بنابرا یباز اسباب ترویجی شگاهینما نیثبت نام درششم

 شرکت کند. این نمایشگاهتواند در  یم

 داشته  یباز اسباب ای یدر صنعت باز یموثر تیاقدام و فعال ایمحصول  دکنندهیتول  دیکنندگان با شرکت

 باشند.

 داشته باشد.  یفرهنگ یهارتیمغا دینبا داتیاقدامات، محصوالت و تول 

 کردخواهدها  حضور مجموعه دییاقدام به تا یداخل نیبا توجه به قوان دبیرخانه جشنواره. 

  مجموعه خود استفاده کند. یمعرف یبرا تیسا تیتواند از ظرفیبار م کیتنها  یا هر مجموعه 

 

 یجیترو شگاهیزمان ثبت نام در نما 

 

 است. 1399اسفند ماه سال  11ت یبهمن ماه لغا 28 رویجیت شگاهینما یزمان برگزار 

 است. 1399بهمن سال  هفدهم تیماه لغا بهمن4از  یجیترو شگاهیحضور در نما یشروع ثبت نام برا 

 با مراجعه به سایت  بایدرا دارند  یجیترو شگاهیکه قصد شرکت در نما ییها مجموعه هیکل

irantoyfestival.ir  .ثبت نام نمایند 

کودکان  یکانون پرورش فکر یدر تارنما یینام و ثبت نام نها ثبت شیانجام مراحل پ یبرا ازیاطالعات مورد ن هیکل

و داشتن  ازیطور در صورت ننیهم .دیها خواهد رس مجموعه یجشنواره به اطالع تمام یو نوجوانان و تارنما

 یمصطف  یآقا»با  09210125770با شماره تلفن  دیتوان یجشنواره م یتارنما یدر باره فضا یهرگونه سوال

 .دیدر ارتباط باش «بانژادیشک

 .استمیلیون تومان  2هزینه ثبت نام برای کلیه مجموعه ها مبلغ  
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 (یجشنواره ششم)مجاز یجیترو شگاهینما یها یژگیو 

به  1399اسفند ماه سال  11بهمن تا  28از  «ساخت دیرا با ندهیآ»را با شعار  یباز اسباب یجشنواره مل نیششم

 .دشویبرگزار م یصورت مجاز

 یدر تارنما یا شود، هر مجموعه یبرگزار م یبه صورت مجاز یجیترو شگاهیامسال نما نکهیبا توجه به ا 

اطالعات  هیصفحه کل نیخواهد داشت که در ا ژهیصفحه و کی یجیترو شگاهیجشنواره در بخش نما

با آن  دهسا کیشود و مخاطبان باچند کل یگذاشته م شیو خدمات او به نما داتیمجموعه اعم از تول

 به طور کامل آشنا خواهند شد.  دکنندهیتول

 بودن در سراسر کشور مخاطب خواهد داشت و  یمجاز لیامسال به دل شگاهیطور که اشاره شد، نما همان

در  رانیا هیهمسا یکشورها ژهیو کشورها به ریبه فعاالن سا یمعرف یبرا در صورت آماده شدن تدابیری

 .خواهد شد.جشنواره در نظر گرفته 

 جیها در حوزه تروخدمات نهادها و سازمان یمرجع معرف نیتر امسال بزرگ یجیترو شگاهیدر واقع نما 

 خواهد بود.  رانیا یباز اسباب

 یخواهد ماند و فرصت مناسب یباق عنوان مرجعبهجشنواره  یشده در تارنما یاطالعات بارگذار یتمام 

 مند شوند.  هبهر گریهمد اتیو تجرب ایها خواهد بود تا از مزا همجموع یبرا

 غاتیتبل رسانی و اطالعصورت خواهد بود که  نیبه ا رخانهیدب یزیر قبل برنامه یها امسال همچون دوره 

 انجام شود  یطیو مح یا مختلف رسانه یها در بخش

 قبل دو برابر شده است. یها با دوره سهیدر مقا یجیترو شگاهینما یزمان برگزار 

زمان در صورت استقبال در  نیاضافه شدن به ا یبرا یداتیروز است که تمه ۱4شده،  ینیب شیزمان پ

 نظر گرفته شده است 
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