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 خدای مهرباننامبه

 

 هیئت داورانبیانیه 

 های شناختیستاد توسعه علوم و فناوری

 بازی شناختیبخش رقابتی ویژه اسباب

 بازیششمین جشنواره ملی اسباب

 

های شناختی سرمایه شناختی آحاد جامعه ایرانی، اولویتی ملی برای ستاد توسعه علوم و فناوریارتقا 

ناپذیر رشد و تحول کودک عنوان بخش جداییرود. بازی بهمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شمار می

پایین و در ۀ ا توجه به هزینکند و بهای شناختی را فراهم میمهارت ترین عواملی است که فرصت ارتقامهم از

 تواند اثرگذاری باالیی داشته باشد. ها برای اقشار مختلف جامعه، میدسترس بودن بازی

های شناختی و حمایت از بازی جامعه، شناختی ۀسرمای ارتقاء برای ستاد مصوب هایسیاست راستای در 

ا و هۀ سرگرمیمتولیان اصلی و کلیدی حوز عنوان یکی ازهمکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به

های شناختی با همکاری ستاد توسعه علوم و که نهاد اعتباربخش بازیاز آنجاییها در دستور کار قرار گرفت. بازی

یری گای در حال شکلهای رایانههای شناختی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد ملی بازیفناوری

های شناختی شناسایی و مند بررسی خواهند شد و بازیصورت علمی و نظامها بهبازیدر آینده نزدیک است، 

 گردند. معرفی می

ارزیابی  اصلی . شاخصداوری شد توسط تیم داوری ستاد و کانون آثاری که به بخش رقابتی راه یافته بودند

های شناختی کودکان از شدن یا تقویت مهارتاعث فعالبودن آنها بود، بدین معنا که بتواند بشناختی ها،بازی

های شناختی منتخب نیاز به ارتقا و الزم به ذکر است بازی له، حافظه و... گردد.ئجمله توجه و تمرکز، حل مس

این  ها درهای شناختی دارد که ستاد آمادگی خود برای همکاری با تیمترشدن جنبهاعمال تغییراتی برای پررنگ

 دارد.را اعالم میزمینه 

 هحوز این هایاستارتاپ منتورینگ و شتابدهی از حمایت شامل) خود غیرنقدی و نقدی هایحمایت ستاد،

ی های برگزیده برادر پایان هیئت داوران گروه .نمایدمی ارائه برگزیده هایتیم به را (فروش سوبسید اختصاص و

  :نمایدبدین شرح معرفی میهای یادشده را شروع همکاری و دریافت حمایت
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های شناختی از شش گروه برگزیده بر اساس محصوالت ارائه شده به دبیرخانه بازیر بخش برترین اسبابد

تقدیر به عمل  7022بازی ایرانی سال بازی با اهدای لوح تقدیر و نشان برترین اسبابششمین جشنواره ملی اسباب

برای تولید محصول « نشر دیبایه، تاب»، «برج هوش»برای محصول « هوش افزار کودک آوند»آید. شرکت می

، «گارنت»برای محصول  «هوگر گیمز»، مجموعه «قیافه خوش»، شرکت بازیتا برای تولید محصول «عمو نوروز»

« سازان سیتا کودکآینده»و مجموعه « بازی با کش»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تولید محصول 

 « هزارماز»ولید و طراحی بازی برای ت

بازی قدردانی جشنواره ملی اسباب اندرکاران برگزاریاز تالش تمام دست بخش شناختی هیئت داوران

، شاهد بازیاسبابۀ و فعاالن حوزپرورش فکری کودکان و نوجوانان  کند و امیدوار است با همکاری کانونمی

 های شناختی در کشور باشیم. بازی و توسعه پیشرفت

                                                                       

 رقابتیداوران بخش هیئت 

 شناختیبازی برترین اسباب

  بازیششمین جشنواره ملی اسباب                                                                     

 9911بهمن ماه                                                                 

 

 


