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 ی مهربانبه نام خدا

 هافراخوان حمایت از پژوهش

 بازیشورای نظارت بر اسباب

در محورشرای دردوش شرهارک یر   شراییبازی در نظرر دارد از ژووش اسبابطراحی، تولید، واردات و توزیع شورای نظارت بر 

آیرد در ورورت عهل میدعروت برهشا یبازشا و اسربابمند و فعاش در حوزک سرگرمیعالقهلذا از کلیه ژووششگران  .حهایت کند

حداکثر ترا تراری  از لین  زیر قابل دانلود است.  نامه تکهیل شدک خود را در قالب فرم خام ژروژوزاش کهتهایل به شهکاری طرح

 .بازی ارساش نهایندشورای نظارت بر اسباب دبیرخانه ایهیل( TSC@kpf.ir) نشانیبه  30/11/1400

 پژوهششرایط حمایت از 

 شا و سیاست شای شورا باشد.موضوع در راستای اشداف، ماموریت -الف

بازی، ورنعت اسربابحهایت و یا رفرع مارا ل مربروه بره  ،توسعه یددید برا یشادر دهت راک ژیشنهادی بایدموضوعات  -ب

 .کانون ژرورش فکری کودکان و نودوانان یا شورای نظارت باشد

یا اینکه نتایج ژووش  بتواند ماتقیهاً در دریان ونعت یا مارا ل  شدن را دارا باشدادراییو قابلیت باشد  روزو به کاربردی -ج

 .شورا استفادک شود

. نتایج ژووش  باید به ورورت مروردی و واقعری مرورد شا بودک و بتواند نتایج دقیق و ملهوسی ارا ه نهایدینگربه دور از کلی -د

 .استفادک قرار گیرد

نامه و رسراله برا شهراشنگی نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از ژایاننامه است کلیه مراحل ژایانقالب ژایان چنانچه ژووش  در – ک

 شورا انجام شدک باشد.

 شای ارا ه شدک به کهیایون ژووش  شورا ورفا در فرمت یادشدک قابل ژذیرش است.ژرژوزاش -و

 نحوه حمایت

 رد. گیشا در چهار سطح انجام میحهایت از ژووش 

الف( حهایت معنوی به وورت مشاورک و قراردادن دیدگاک تخصصی به وسیله کارشناسان شرورا، کرانون و ورنعت. ایرم مهر  از 

 طریق در اختیار قراردادن آمارشا و اطالعات شورا نیز میار است.

 رسانه ملی شا وشای کانون و شهکار، خبرگزاریرسانی نتایج از طریق رسانهب( حهایت از انتشار و اطالع

ج( حهایت مادی از طریق اعطای که  شزینه ژووش  به شره ژذیرفتره شردن ژروژروزاش در کهیاریون ژرووش  شرورا، ایرم 

ریراش حهایرت  000/000/50ترا حرداکثر  000/000/30شا باته به سطح ژووش  )کارشناسی ارشد یا دکتری( حداقل حهایت

 مادی دریافت خواشند کرد.

بازی( بره نحرو در رویدادشای مرتبط )شهچون شفته ملی کودک، شفته ژرووش ، دشرنوارک ملری اسربابشای برتر د( از ژووش 

 شایاته تقدیر به عهل خواشد آمد.
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 بازیجدول شماره یک/ محورهای پژوهشی مورد حمایت شورای نظارت بر اسباب

شای ژووششی بر مبنای اولویت

نق  نظارتی شورای نظارت بر 

 اسباب بازی

 شای مختلف اع  از فرشنگ، اقتصاد و تعلی  و تربیتبازی در حوزکمدشای عهلکرد شورای نظارت بر اسباببررسی ژیا

 بازی، فضاشای بازی و...بازی اع  از بازار اسبابشای مختلف بازی و اسبابتحلیل و ارزشیابی برنامه دامع نظارتی و ادرایی بر حوزک

 بازیی در حوزک اسبابارزیابی وضعیت بازارشای داخلی و خارد

 شای نظارتی در دهان و ایران در حوزک سرگرمیمطالعات تطبیقی سایر سازمان

 شای اقتصادی شای فرشنگی بر بنگاکشای ادرایی برای نظارتنامهشا و آییمنامهتحلیل بخ 

 بازی خوبشای اخالقی، حقوقی و استاندارد اسبابنقد و تبییم شاخص

ووششی در خصوص شای ژاولویت

 بازیتوسعه ونعت اسباب

 بازیتحلیل و تدویم برنامه دامع و سند تحوش ونعت اسباب

 بازی و راشکارشای توسعه آنشای حاک  بر ونعت اسباببررسی ساختارشا و نظام

 بازیبررسی چگونگی توسعه کهی و کیفی ونعت اسباب

 بازیای در ونعت اسبابتدویم راشکارشای توسعه

 بازی ایران و دهانشای آماری حوزک سرگرمی و اسبابشای دادکبررسی و تحلیل

 بازیشای حوزک سرگرمی و اسبابآپشای کاب و کار و استارتبررسی و تحلیل مدش

 شا مشیشای سازندک کانون و ارا ه خطبررسی و تدویم سند توسعه محصوالت سرگرمی

 در کانون ژرورش فکری کودکان و نودوانان و ارا ه راشکارشاکاالشای تولیدشدک  بررسی شویت

شای ژووششی در خصوص اولویت

 فرشنگ

 شاشا و سرگرمیبازیو نهود آن در اسبابنق  زبان و ادبیات فارسی در تقویت و تداوم شویت ملی و مذشبی 

 بازیشا در ونعت اسبابتبییم دایگاک فرشنگ و خردک فرشنگ

 شای فرشنگی بیانیه گام دوم انقالبشا و تناسب آنها با بخ بازیسبابشا و اسرگرمی

 بازی و سرگرمیشای مختلف اسبابتاری  شفاشی در حوزک

 دایگاک نوآوری و خالقیت با توده به ماا ل بومی و فرشنگی

 شای فرشنگی در محصوالت کانون و ارا ه راشکارشایی برای تقویت آن بررسی مؤلفه

 شای کانون اک ادبیات کهم فارسی در زندگی کودکان و نودوانان و نهود آن در فعالیتدایگ

 بازی شای فرشنگی در ونعت اسبابشا و مغایرتتدویم سند راشبردی ژیوست

 بازی شای نهادشای فرشنگی و اسبابطراحی ارتباطات و کن 

شای ژووششی در خصوص اولویت

 ماا ل حقوقی

 بازیثیر حقوق مالکیت فکری در ونعت اسباببررسی نق  و تأ

 بازی شای مختلف طراحی، تولید، توزیع و فروش اسباببررسی نحوۀ تعامالت حقوقی بیم حوزک

 بازیتقدم تکثیر )الیاناینگ( در حوزۀ سرگرمی و اسبابتحلیل و بررسی قوانیم حق

 بازی روزآمدکردن قانون حقوق مولفیم و مصنفیم در ونعت اسباب

 بازیشای نظارتی در ونایع فرشنگی و اسبابکشناسی و نقد عهلکرد دستگاآسیب

 بازی برداری در ونعت سرگرمی و اسبابحقوق تطبیقی اقتباس و کپی

شای ژووششی در خصوص اولویت

 نیازشای تربیتی و روانشناختی

 بازی بررسی ظرفیت شا و نیازشای مودود در نظام آموزش و ژرورش و چگونگی ارتباه آن با ونعت اسباب

 بازی در آموزش و یادگیری و تاثیر آن بر رشد کودکان و نودواناننق  اسباب

 درسی ملیبازی در برنامهتبییم دایگاک بازی و اسباب

 اد با نیازشای ویوک شا و کودکان، نودوانان و افربازیاسباب

 شای شناختیبازیشای اسبابشا و مؤلفهتبییم و تعییم شاخص

 شای زندگیآنها در تقویت مهارت بازی و سرگرمی و نق اسباب

 شابازیشا و اسبابشای شرایط سنی و رشدی توویه بازیتدویم شاخص

شای ژووششی در خصوص اولویت

 بازیاقتصاد اسباب

 بازی و راشکارشای توسعه آنشای اقتصادی در ونعت اسبابل و مؤلفهبررسی عوام

 بازی شا و مجوزشای واردات اسبابشا و تهدیدشای مهنوعیتبازی و تحلیل فروتشای واردات و وادرات اسبابنامهبررسی راشکارشا و نظام

 اقتصاد فرشنگ شایبازی و مقایاه آن با مؤلفهبررسی و تحلیل اقتصاد سرگرمی و اسباب

 بازی در کشورشناسی وضعیت فروش اسبابتحلیل ساختارشا و راشکارشای نویم فروش و آسیب

 شای محلی و بومی ایرانیسازی عروس شناسی تجاریبررسی و آسیب

 بررسی و تحلیل وضعیت مودود تبادالت اقتصادی کانون ژرورش فکری کودکان و نودوانان با کشورشای منطقه 
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 نکات قابل توجه

نامه برا و انعقاد تفاش بندی از نظر محتوا ژووش  شورا و اولویت کهیایونیید أشای ارسالی ژس از بررسی و تژووش  -1

 شوند.از حهایت مالی برخوردار میکانون 

 شود.شای آن حهایت مینامه و رساله ژس از دفاع و انجام اوالحات و ارا ه مجلدات و فایلاز ژایان -2

ژرووش   کهیاریونعنوان و موضوع تحقیق را با شهاشنگی برای دریافت حهایت شورا باید گران و دانشجویان ژووشش -3

 انتخاب نهاید. شورا تدقیق و

، نابت به تصویب موضوع و ابالغ )دریافت فرم تأیید( ژس از تأیید عنوان در شورا شاتندژووششگران دانشجو موظف  -4

 مورد تأیید استاد راشنها باشد(.باید د. )ژروژوزاش نژوزاش اولیه را ارساش نهایموضوع در دانشگاک اقدام نهودک و ژرو

ژووش  شورا ارا ره نهرودک و  کهیایوننامه را به گزارش روند ژیشرفت ژایان شاتندژووششگران و دانشجویان موظف  -5

 اید.ارا ه نه یحضوربه وورت ، گزارش مذکور را ژووش  یدر وورت نیاز با شرکت در دلاات بررس

 شود.انجام شود، حهایت نهی ژووش  شورا کهیایونبدون شهاشنگی با  شایی که به اتهام رسیدک و یانامهاز ژایان -6

از کارشناسان را به شورا اطالع دادک و  تاری  دلاهدلاه دفاع،  یقبل از برگزار دک روز بایدژووششگران و دانشجویان  -7

 ای از شورا در دلاه دفاع شرکت نهاید.ژووش  نهایندک کهیایوندعوت نهاید تا در وورت ضرورت به تشخیص آن 

شدن آن، موارد زیر را در اختیار شرورا  ینامه و نهایدلاه دفاع از ژایان یژس از برگزار بایدژووششگران و دانشجویان  -8

 قرار دشد:

 .(PDFب )( و ادوWordدر فرمت قابل استفادک نرم افزار ورد )ی  ناخه از فایل ژایان نامه  -الف

نامه و ترأثیر ادررای مههتریم نتایج ژایان دوفحه )در خالوه بای 4و حداکثر  2نامه در حداقل ارا ه خالوه ژایان -ب

 ، نوشته شود(در ونعت یا دامعهآن 

نامره یرا ژرووش  برا ایرم ژایان»دهلره  شای مورد حهایت شورادر اسناد منتشر شدک شهچون رساله، مقاالت و کتاب -9

 .شوددرج « شدک است انجامبازی اسبابطراحی، تولید،واردات و توزیع نظارت بر  یی و معنوی شوراحهایت ماد

مهکم است به فهرست ددوش شهارک ی  مواردی با ژیشنهاد ژووششگران و توافق کهیایون ژووش  شورای نظرارت  -10

 اضافه گردد.

 .استشای واوله مختار ا قبوش ژروژوزاشدر رد ی بازیشورای نظارت بر طراحی، تولید، واردات و توزیع اسباب -11
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طراحی، تولید، واردات و شورای نظارت بر 
 برگی تصویب موضوع پژوهشیفرم تک بازیاسبابتوزیع 

 شهارک:

 تاری : 

 ژیوست:

  نام و نام خانوادگی ژووششگر:
 

 رشته تحصیلی:  شهارک دانشجویی/ شناسه ملی:

 امی ژووش : نام موساه آموزشی و تحقیقاتی ح

نحوۀ شهکاری ژووششگر با دانشگاک/ 

 ژووششکدک و موساه:

 

  نامه/ ژووش :عنوان ژایان

  استاد راشنها / مشاور ژووششی:

 نوع ژووش :

  ای توسعه بنیادی کاربردی

 )بیان مائله( شرح ژروژک:

 

 

 

  کلید واژک شا:

  :اشداف ژووش 

 شدف کلی:

 

 :دز یاشداف 

1. 

2. 

3. 

4. 

 ووش :روش ژ

 

 دستاوردشای ژووش :

1. 

2. 

3. 

 تأیید و امضاء استاد راشنها/ مشاور ژووش  تأیید و امضاء ژووششگر

مورخ ............................. کهیایون ژووش  گروک ............................ مطرح و به شرح ذیل تصهی   درخواست ژووششگر در دلاه ..................

 د.گیری گردی

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 شورای نظارت  ر یس دبیرخانهتأیید و امضاء  ...............................................................................................................

 


