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 نام خدای مهربانبه

  انداور بیانیه هیئت

 بخش رقابتی 

 بازیششمین جشنواره ملی اسباب
 

 زمین سبز، آسمان آبی، پهنه زندگی

 نوید فردای ساختنی هستند اگر دستان تو باور این را داشته باشد  که ها،ها و اسباب بازیدر این میانه بازی

 «آینده را باید ساخت»

 

از گسست  یبیغر تیکه گذشت حکا یهستند. سال ندهیبه آ دیسخت حامالن ام یهادر بحران هایبازاسباب

 یبشر یهاشرفتیکه امروزه با تمام پ میافتیبود. ما در  نیدر کره زم یشده زندگ یعاد یهاروزمره و روال یهانظام

بوده و هنوز هم بشخخر در  یجامعه جهان یهمراهو  تیحما ازمندیکه ن میرو دار شیرا پ یسخخخت یهاهنوز هم بحران

 ،یانسخخان باشخخد مهربان یتواند راهگشخخایکه آنچه هنوز م میافتیاسخخت. ما در ریپذبیاز خطرات آسخخ یاریمقابل بسخخ

 گریکدیاز  تیو حما یهمراه ازمندیسخت همه جوامع ن طیکه در شرا میافتیاست. ما در یو همراه یازخودگذشتگ

به ما نشان داد که بشر با تمام  انیجر نی. امیریکمک بگ دبخشیام یهااز همه مؤلفه دیبا شرنجات ب یهستند و برا

 یو باز تیآنجا که خالق باسخختیگذشخخته خود اسخخت و  ه ز یو ابزارها هاهیبازگشخخت به پا ازمندیخود ن یتوان فناور

  د.باشو ساختن آینده گذر از بحران  یبخش برا دیام یاتواند نقطهیم

 یهمراه یو تنها ابزارها کنندیدور از اجتماع معمول خود در جهان رشد مها و بهخانه یامروز در انزوا کودکان

سباب نیا شد امروز ا ستند که بتوان آنها را در مح ییهایو باز هایبازر ستفاده کرد. امروز  یهاطیه کو ک خانه ا

سئوالن اما به س فهیبخش از اجتماع وظ نیعنوان م سرزم میدار ینیسنگ اریب اگر  نمانی را که کودکان و نوجوانان 

 شخخانیامروز تمام دارا کردندیشخخان نگاه میاجتماع یهایاز دارا یعنوان بخشخخبه شخخانیهایبازبه اسخخباب روزیتا د

راهکارهایی برای عنوان که به یفرهنگ یکاال  کیعنوان نه تنها به هایبازلحاظ است که امروز اسباب نیاست و از ا

 های روز است.برون رفت از بحران

و بزرگواران  زانیدر کنار شخخما عز میتوانسخخت دیو قرن جد 1400که در آسخختانه ورود به سخخال  میرا شخخاکر خداوند

  .میشما برگزار کن تیو حما یهمراه ،یرا با همکار یبازاسباب یدوره جشنواره مل نیششم
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 دیو کمک به رونق تول یرانیا یاز کاال  تیو با هدف حما یمجاز ینو در فضا یکردیجشنواره ششم با رو امسال

 یشخخورا یبا همراه یبازدر حوزه اسخخباب گذارانهیو سخخرما دکنندگانیطراحان، تول انیارتباط م یو با هدف برقرار

 .شد برگزار یبازنظارت بر اسباب

شم ئتیه شنواره مل نیداوران ش شکر از همه شما عز یبازاسباب یج که در سال گذشته با تمام  زانیضمن ت

سائل پ شکالت و م سال هم  کندیاعالم م دیبرد شیدو  ندان به پ یرا با توان دیدر جهان  رخ تول آمدهشیم که ام

همه ما شخخد و  یموجب دلگرم شخختهگذ یها ون سخخال یدر بخش رقابت دکنندگانیحضخخور پررنص عخخنعتگران و تول

با توجه به  یبخش رقابت کردیروبا توجه به عخخخنعت اسخخخت. امسخخخال  نیدر ا دبخشیحضخخخور پرشخخخور و ام دبخشینو

ستگذاریس شنواره که تمرکز بر تول یکل یا سال دیج شده و موجود در بازار  دیبخش آثار تول نیدر ا یبود تمام آثار ار

رسخخید کمیت محالخخوالت تحت ت ثیر دوران پاندمی باشخخد اما کیفیت محالخخوالت رسخخیده به با اینکه به نظر میبود. 

از  محالول    217تعداد های جدی مواجه کرده بود. گیر بود که این امر داوری را با  الش دبیرخانه به شدت  شم

 ثبت شدند.  یدر سامانه بخش رقابت یدیتول ندشرکت و بر   80

زاده طراح و پیشخخکسخخوت از این میان در بخش اول و با نظر هیئت انتخاب متشخخکل از آقای امیرحسخخن سخخالم

 158ها سیما مهدیزاده تهرانی، روانشناس و فرزانه بابایی طراح و نویسنده حوزه کودک، بازی و خانمعنعت اسباب

 تولیدکننده به بخش داوری راه یافتند. 46محالول از 

برترین کیفیت  ،یپردازتیو شخال یرسازیتالوبرترین  ،یبندبسته هار بخش اعلی برترین  محالوالت در نیا

سته فرعی  سیزده د سباب بازی از نظ هدف و   یهاداوران انتخاب ئتیباهم به رقابت پرداختند و هتولید و برترین ا

ساس تمام مؤلفه یینها سباب یهاخود را بر ا شرا یبازمطرح در ا فرهنص،  ،یمنیا ،یباز کیمکان ،یسن طیاعم از 

و  یشخخخناخت ژهیو زهیدو جا یبازار انتخاب کردند. البته امسخخخال بخش رقابتاقبال در  و دیتول تیفیک ،یرانیا یطراح

سازمان تبل یشناخت یهایستاد علوم و فناور یرا هم با همکار بنیان فرهنص سالم غاتیو   نیبا نگاه جامع به ا یا

 ها به مجموع جوایز خود اضافه کرده است.مقوله

شم ئتیه شنواره بعد از  نیداوران ش مطرح کردن آنها  رسدینظر منظر داشت که بهرا مد ینکات اندیشیهمج

 بازی مفید باشد.ان عنعت اسباببرای آینده درخشنکات بتواند  نیا میدواریلطف نباشد و ام یخال زانیبا شما عز

 بود  ریگ شم اریبس یرانیپردازان و طراحان ادهیشده توسط ا یطراح یهایبازامسال حضور اسباب

 ود.خواهد ب یالمللنیب یهادر عرعه یرانیبخش حضور پر رنص طراحان ادیامر نو نیکه ا

  الوالت بخش رقابت یتنوع باال تنوع کار در بخش مختلف  ساخت وهای روشاز نظر تنوع مواد و  یمح

 .داوران بود ئتیاز نکات مورد توجه هداوری 
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 یهاامسال نسبت سال یمحالوالت داخل دیتول تیفیک  
ا
 یجهان یدر حد بازارهامتفاوت و  گذشته کامال

 .میتشکر کن دیفعال در عرعه تول زانیعز یحوزه از تمام نیعنوان فعاالن ابه میاست و ما مفتخر

  با قدرت  یبرند آنها را در سخخخطل مل گاهیجا تواندیم دکنندگانیتول یتمرکز و نگاه تخالخخخالخخخداشخخختن

 -های آموزشخخی بازیهای خالی اسخخباب. اما آنچه مشخخخا اسخخت هنوز عرعخخهگر کندجلوه یشخختریب

سی  شبیه-مهارتی، ح سیاری حرکتی و  الی ب ال شکل گیری برندهای تخ سازی دنیای واقعی عرعه 

ست. سرما میسه بخش بتوان نیا اهمیتبا توجه به  میدواریام ا این را به  دکنندگانیو تول گذارانهینظر 

 است.  دیک  مورد ت اریبس هاعرعه نیدر ا تیفیمحالوالت با ک یخال یجاپرکردن که  مینکته جلب کن

  ستههنوز در امر سباب بازی  شتریب تیو خالق دکنندگانیتول ژهینگاه و ازمندین یبندب عنعت ا فعاالن 

 رسد راه بسیاری را تا رسیدن به بسته بندی مطلوب در پیش داریم.هستیم و به نظر می

 شرا الاد طیدر نظر گرفتن  شتن قخانواده یاقت الوالت در بازار م یرقابت یهامتیها و  دا تواند  یمح

های مهم و به یکی از شخخاخا کند شخختریروزگار سخخخت با مخاطبان ب نیرا در ا دکنندگانیتول یهمراه

سال جاری به آن  سانات زیاد قیمت در  سفانه به خاطر نو شود که متا سالهای آینده تبدیل  داوری در 

 پرداخته نشد.

 رسخخخد هنوز جای بسخخخیاری از برندها و رسخخخانی الزم به نظر میعلیرغم فراخوان اعالم شخخخده و اطالع

اسخخت که نیازمند عزم راسخخه و همراهی بیشخختر در  بازی خالیتولیدکنندگان در جشخخنواره ملی اسخخباب

 سالهای آینده است.

 

 دارد:در پایان هیئت داوران در سیزده بخش یادشده آرای خود و برگزیدگان هربخش را به شرح زیر اعالم می

 

گذاری و کیفیت با تقدیر از حجم سخخخرمایه بازی فلزیاسببب ا در بخش کیفیت تولید و برترین هیئت داوران 

را برترین « های فلزیماشخخخین»با عنوان  «طاها تویز»آمیزی بسخخخیار مناسخخخب، محالخخخوالت شخخخرکت قالب و رنص

از  1399بازی ایرانی سال تقدیر و نشان برترین اسباببازی فلزی شناخته و با اهدای تندیس جشنواره، لوحاسباب

 رد.آوایشان تقدیر به عمل می
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س ا در بخش کیفیت تولید و برترین هیئت داوران  سرمایه بازی پلیمریا سپاس از حجم  گذاری و کیفیت با 

شرکت قالب الوالت  شرکت با را  «زرین تویز»ها و مواد عالی، مح الوالت  را با « نوباوهجهادین پرند، »رتبه اول، مح

شرکت  الوالت  سباب ،سوم را با رتبه «آروین تجارت کیوان»رتبه دوم و مح شناخته و با های پلیمری بازیبرترین ا

تقدیر و نشخخخان برترین لوح بازی ایرانی به رتبه اول وتندیس، لوح تقدیر جشخخخنواره و نشخخخان برترین اسخخخباب اهدای

  آورد.از ایشان تقدیر به عمل میبه رتبه دوم و سوم  1399بازی ایرانی سال اسباب

 

ئت داوران  بابهی ید و برترین اسخخخ یت تول ید و در بخش کیف باالی تول یار  یت بسخخخ با تقدیر از کیف بازی  وبی 

توسبب ه هوا افزار »را با رتبه اول ، محالخخوالت شخخرکت  «سببلا »آمیزی بسخخیار مناسخخب، محالخخوالت شخخرکت رنص

ند،  به دوم و محالخخخوالت شخخخرکت « بیسکودک آو با رت به سخخخوم « بلوطهای فکری سبببریر  »را  با رت برترین را 

سباب شناخته بازیا سبابهای  وبی  شان برترین ا شنواره و ن بازی ایرانی به رتبه و با اهدای تندیس، لوح تقدیر ج

 آورد. به رتبه دوم و سوم از ایشان تقدیر به عمل می 1399بازی ایرانی سال تقدیر و نشان برترین اسباباول و لوح

 

غذی و  اپی با سپاس از کیفیت بسیار باالی  اپ ابازی کن اسبابدر بخش کیفیت تولید و برتریهیئت داوران 

را « دورهم » مجموعهرا با رتبه اول ، محالوالت « بازیمن»بندی و طراحی بسیار مناسب، محالوالت شرکت و بسته

و با های کاغذی و  اپی شخخناخته بازیرا با رتبه سخخوم برترین اسخخباب« نشببر دی ایه اتا  »با رتبه دوم و محالخخوالت 

تقدیر و نشخخخان برترین بازی ایرانی به رتبه اول و لوحاهدای تندیس، لوح تقدیر جشخخخنواره و نشخخخان برترین اسخخخباب

 آورد. به رتبه دوم و سوم از ایشان تقدیر به عمل می 1399بازی ایرانی سال اسباب

 

کیفیت بسخخخیار باالی  اپ، ای با تقدیر از بازی پار هدر بخش کیفیت تولید و برترین اسخخخبابهیئت داوران 

ای بازی پار هرا برترین اسخخباب« ز ین بازی»با عنوان «  اهل » برنددوخت  و طراحی بسخخیار مناسخخب، محالخخول 

شنواره، لوح سبابشناخته و با اهدای تندیس ج شان برترین ا سال تقدیر و ن شان تقدیر به  1399بازی ایرانی  از ای

 آورد.عمل می

 

سبابدر بخش کهیئت داوران  سیار باالی تولید و توان یفیت تولید و برترین ا سپاس از کیفیت ب بازی ترکیبی با 

را با « طرح و توس ه هفت ها ون ابازی دوست »تلفیق مود مختلف و طراحی بسیار مناسب، محالوالت شرکت 

کانون پرورا فکری کودکان و نوجوانان و »را با رتبه دوم و محالخخول مشخخترک « دواره» برند ، محالخخولرتبه اول 
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با اهدای های ترکیبی شخخناخته و بازیرا با رتبه سخخوم برترین اسخخباب« سبباز ان بین الملل  دانشببلاهیان ایران

سباب شان برترین ا شنواره و ن سباببازی ایرانی به رتبه اول و لوحتندیس، لوح تقدیر ج شان برترین ا بازی تقدیر و ن

 آورد. به رتبه دوم و سوم از ایشان تقدیر به عمل می 1399ایرانی سال 

 

بازی  فکری و ذهنی با سخخخپاس از طراحی بسخخخیار خوب و نگاه ویژه به هیئت داوران در بخش برترین اسخخخباب

فرهنص ایران اسخخخالمی، از آقایان امیراردشخخخیری، وحید اسخخخماعیلی و خانم فاطمه عالئدین  برای طراحی بازی 

با رتبه دوم و « بالد، سببرز ین شببمشببیر و  ل »اول ، آقای احسخخان نظرزاده برای طراحی بازی با رتبه « سببفاللر»

شناخته و با  فکری و ذهنیهای بازیبا رتبه سوم برترین اسباب« ژاندار ری»آقای محمد زارعی برای طراحی بازی 

شنواره شان برترین اسباب ،اهدای تندیس، لوح تقدیر ج ، جایزه تقدیربه رتبه اول و لوحدی بازی ایرانی و جایزه نقن

 آورد. به رتبه دوم و سوم از ایشان تقدیر به عمل می 1399بازی ایرانی سال و نشان برترین اسباب نقدی

 

یفیت باالی تولید و قطعات از سرگرمی کاز  قدیرتبا  ازه و جور ینسبازی  هیئت داوران در بخش برترین اسباب

شرکت مهارت افزات» «تکنیک» ا رتبه ب «تولید مجموعه بازیتا» « ط ه 80های بلوک»رگرمی ساول ، با رتبه  «ولید 

شخخناخته و با  ازه و جور ینسخخهای بازیبا رتبه سخخوم برترین اسخخباب «تولید برند آهوک» «با یک»سخخرگرمی  و دوم

و نشخخخان برترین  تقدیربه رتبه اول و لوحبازی ایرانی نشخخخان برترین اسخخخباب ،اهدای تندیس، لوح تقدیر جشخخخنواره

 آورد. به رتبه دوم و سوم از ایشان تقدیر به عمل می 1399بازی ایرانی سال اسباب

 

 

سخخازی زندگی واقعی های حسخخی و حرکتی، آموزشخخی و مهارتی و شخخبیههای برترین بازیهیئت داوران در بخش

ندانسته و امیدوار است در سالهای آتی تولیدکنندگان گرامی با نگاه ویژه به این هیچ کدام از محالوالت را حایز رتبه 

 ها موجبات شکوفایی تولید ایرانی را فراهم کنند.بخش

 

های بندیبندی علیرغم تقدیر از کیفیت بسیار باالی بستههیئت داوران در بخش کیفیت و طراحی برترین بسته

توس ه  »هیچکدام از محالوالت را حایز رتبه اول ندانسته و از محالوالت شرکت موجود و توان تلفیق مود مختلف، 

را با رتبه سوم برترین بسته بندی شناخته « آهوک»را با رتبه دوم ، محالوالت برند «  هوا افزار کودک آوند، بیس

 کند. ر میاز ایشان تقدی 1399بازی ایرانی سال و با اهدای لوح تقدیر جشنواره و نشان برترین اسباب



 

 

 نشانی دبیرخانه:

 26و  24تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان خالداسالمبولی، شماره 

 ایهای رایانههای سازنده و بازیکل سرگرمیاداره

 :تلفن

02188729793 
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پردازی با عنایت به طراحی و تالویرسازی بسیار خوب و هیئت داوران در بخش برترین تالویرسازی و شخالیت

الویرسازی بازی  الیری فر و داوود دیبا  برای ت سالمی، آقایان کامیار ن سرز ین  »نگاه ویژه به فرهنص ایران ا بالد، 

شیر و  ل  سازی بازی با رتبه اول ، آقای محمد «  شم الویر سن « سفاللر»نورالدینی برای ت با رتبه دوم و آقای ح

با رتبه سوم برترین تالویرسازان شناخته و با اهدای تندیس، لوح تقدیر « شاهراه»نوزادیان برای تالویرسازی بازی 

شخخخان برترین تقدیر، جایزه نقدی و نبازی ایرانی و جایزه نقدی به رتبه اول و لوحجشخخخنواره، نشخخخان برترین اسخخخباب

 آورد. به رتبه دوم و سوم از ایشان تقدیر به عمل می 1399بازی ایرانی سال اسباب

 

سباب عنعت ا شته برای  سالهای گذ شنواره بتواند همچون  بخش و امیدآفرین بازی ایران انگیزهامید که این ج

 باشد.

 

 
                                                                          هیئت داوران بخش رقابتی

 بازیششمین جشنواره ملی اسباب 


