
 
 

  

  

 

  

  

دستورالعمل تعیین استانداردها، مقررات، تجهیزات و 

   تاسیس فضاهاي مورد نیاز جهت

باشگاه هاي بازي هاي فکري 

 ق فراراتا و
   

          

  

  

  

  

  انجمن بازي هاي فکري
اسیون ورزشهاي همگانی رفد
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  :مقدمه

، یکی از انجمن وزرات ورزش و جوانانانجمن بازي هاي فکري بر اساس مصوبات، قوانین و مقررات ابالغی از 

 هـاي  بـازي  فرهنـگ  توسعهمتولی بازیهاي فکري  است . انجمنورزشهاي همگانی هاي زیرمجموعه فدراسیون 

بستر هـاي الزم   ایجادمی باشد که مسئولیت و مدیریت  ها خانواده خصوصا جامعه مختلف اقشار میان در فکري

 يبنـد  رده نظـام  نییتع، ایرانی فکري هاي بازي طراحی جوانان، حمایت از  خالقیت شکوفایی و رشد به منظور 

محـور، برگـزاري    -محتـوا  و محـور -کنیبـاز  محـور، -سـن  يها دگاهید يریگ نظر در با يفکر يها يباز يبرا

منـد کـردن، سـاماندهی و    از این رو به منظور قانونرا بر عهده دارد. جشنواره، مسابقات و کارگاه هاي آموزشی 

هاي فکري در سطح کشور دستورالعمل تهیه شده به عنوان شـرایط اختصاصـی   مند کردن باشگاه هاي بازينظام

  تدوین و پیشنهاد گردیده است.و اتاق فرار هاي فکري الزامی براي تاسیس باشگاه بازي

  اهداف: 

  در ورزش همگانی از طریق بازهاي  مختلف مردم و اقشار شهروندانخانواده ها، ارتقا سطح مشارکت

 فکري 

  گروهی -و ایجاد بستري براي فعالیت هاي فراغتی فکري اجتماعی  نشاط افزایش سطح 

 گسترش و توسعه بازي هاي فکري و خالقیت محور  

 افزایش نظارت و کنترل بر فعالیت باشگاه هاي بازي هاي فکري  

 

   : تعاریف

 فکري :  بازي .1

 قابـل  مثبـت  تـاثیرات  بتوانـد  کـه  شـود  می اطالق  گروهی یا فردي بصورت که هدفدار ذهنی فعالیت نوع هر به 

هـاي   بازی .گـردد  فـرد  در تمرکـز  باعـث  و کنـد  ایجـاد  انسانی هر زندگی و شخصیت روحیه، ذهن، در را قبولی

 بـه  و شود فرد EQو  IQ،  تمرکزي ، فکري توان شدن کشیده چالش به موجب شادابی و لذّت عین در فکري 

شود. بازیهاي فکري را می توان از  لحاظ مکانیک بازي به صـورت   می ها توانایی این در فرد تعالی باعث مرور

  ذیل گروه بندي کرد:
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 بـه  ايتختـه  هـاي بازي یا رومیزي هايبازي) : Board Games(  رومیزي یا ایی صفحه فکري هاي بازي 1-1

 انجـام ) ايتختـه  یـا  ايپارچـه  کاغـدي، ( شـده  طراحی پیش از سطح یک روي که شودمی گفته هاییبازي

  )کتان و کریدور اتللو، ابلون،. (شودمی

 قـرار  سـنجش  مـورد  را فـرد  دانـش  و ابتکار پازلی هاي بازي): Puzzle Games( پازلی فکري هاي بازي 2-1

 هاي پازل. (آید دست به پازل صحیح حل راه تا میگیرد قرار هم کنار منطقی روش یک با قطعات و میدهد

  )روبیک و بعدي 3 هاي پازل مسطح،

 شخصـیت  یـک  نقـش  باز بازي آن در که است بازي) : Role-playing game(آفرینی نقش هاي بازي 3-1

 مافیا گروهی بازي و پانتومیم، مانند پردازدمی بازي انجام به آن با و گرفته عهده به را) حقیقی بعضاً و(خیالی

  

 :)Escape room( فرار اتاق هاي بازي .2

 محـیط  از که اطالعاتی پردازش و معماها ها، سرنخ کشف با بازیکنان آن در که است محوري فعالیت گروهی بازي

 دنیـاي  در فعالیـت  ایـن  ازآنجاکـه .  .کننـد  مـی  حرکـت  مشخص هدفی سمت به محدود مدتی در دارند می دریافت

 بـه  را چهـره  بـه  چهـره  و مسـتقیم  سازي تصمیم و نظرتبادل و همکاري تجربه امکان دارد، جریان مجازي نه و واقعی

 مـی  هـا  بـازي  این. کنندمی تجربه رایانه و موبایل هايصفحه پشت آنچه وراي ارزشمندي گنجینه دهد؛می بازیکنان

  باشند:  متفاوت یکدیگر با زیر موارد در توانند

 نفره 12نفره الی  3: بازیکن تعداد نظر از 

  دقیقه 120دقیقه تا  45از نظر زمان: از  

 

  بازي هاي  فکري اختصاصی  مورد نیاز براي تاسیس باشگاه تجهیزاتامکانات و   ) : 1ماده (

براي  مربعمتر 10 (باشد. 70/2مربع و با ارتفاع  متر 70 جهت آموزش بازي هاي فکري مفید بنا  زیر حداقل .1

  )متر مربع 80مجموع در  نمازخانه و سرویس هاي بهداشتی

کف سالن پارکت یا کفپوش و بصورتی کامال ایمن و شرایط آن بگونه اي باشد که امکان نظافت دائم  .2

 فراهم باشد. 

 از میز و صندلی استاندارد جهت آموزش بازي هاي فکري استفاده گردد.  .3

 .باشد داشته طولسانتیمتر  60و  عرض سانتیمتر 40 حداقل ها میز ابعاد 3-1
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   متریسانت 30-65و براي کودکان   متریسانت 75 تا 70 حدودارتفاع میزها براي بزرگساالن حداقل  3-2

 باشد. 

 ارتفاعو   متریسانت 45-37ی صندل عمق، متریسانت 50-40 رضابعاد صندلی بزرگساالن می بایست ع 3-3

 باشد.   متریسانت 45-40نیزم از یصندل کف

 متریسانت 45 تا 37و ارتفاع  متر یسانت 35 تا 30 عمق و عرضمی بایست با  کودکان ابعاد صندلی 3-4

 .باشد

 باشد.  متر 1 میزها بین ي فاصله و متر 2,5 تا 1,48 صندلی و میز هر براي الزم فضاي حداقل 3-5

 .باشد سانتیمتر 120-90 قطر با ضلعی هشت یا شش میزهاي یا گرد هاي میز ابعاد 3-6

  

 آموزش بازي هاي فکري در باشگاه ها به شرح ذیل می باشد: .4

 ) بازي  5حداقل بازیهاي پازلی  ( 4-1

 رومیزي)بازي فکري  30 حداقل(  رومیزي بازیهاي 4-2

 )بازي  2( آفرینی نقش بازیهاي 4-3

باشگاه ها و مربیان در صورت آموزش سایر بازیهاي فکري،  می بایست از بازي هاي مورد تایید انجمن  : 1تبصره 

  استفاده و در صورت آموزش بازي جدید، تاییدیه فدراسیون ورزش همگانی را دریافت نمایند. 

 

 

  اتاق فراراختصاصی مورد نیاز براي تاسیس باشگاه  تجهیزاتامکانات و ) : 2ماده (

براي بازي  زیر بناي مفید عمتر مرب 30. (باشدمتر مربع  50جهت اجراي بازي هاي اتاق فرار  بنا زیر حداقل .1

جهت فضاي مانیتورینگ و اتاق  مربعمتر 10براي نمازخانه و سرویس بهداشتی،  مربعمتر 10اتاق فرار، 

  انتظار)

زیربناي  متر مربع که به مساحت 5نفره است، به ازاي هر  4متر مربع براي بازي تیم هاي حداکثر  30فضاي  .2

متر مربعی براي  40نفر به تعداد اعضاي تیم ها می تواند اضافه شود (مثال فضاي  1اضافه شود مفید اتاق فرار 

 نفره مناسب است).  6تیم هاي حداکثر 
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شرایط فرهنگی، ی رعایت گردد و با ر می بایست شئونات اسالمدر طراحی سناریوي بازي اتاق فرا  .3

  جامعه همخوانی داشته باشد.   و خانوادگی اجتماعی

 سال به باال می باشد.  14حداقل سن جهت حضور در باشگاه بازي اتاق فرار  .4

 کلیه فضاي اتاق از طریق دوربین مداربسته دیده شود و حافظه جانبی جهت ضبط تصاویر موجود باشد.  .5

 وجود داشته باشد. جهت شنیده شدن صداي بازدید کنندگان میکروفون در اتاق  .6

 کابل و سیم کشی برق در داخل داکت هاي ایمن قرارداده شده باشد.  .7

 لوازم ایمنی به خصوص اطفا حریق الزامی است.  .8

 

ي بازیهاي فکري در باشگاه ها فکري هاي بازي 3مدرك مربیگري درجه  داراي نفریک حداقل حضور  :2تبصره 

 ضروري می باشد.  و اتاق فرار 

 

همچنین در  متقاضی تاسیس، می تواند صرفا باشگاه بازي هاي فکري یا صرفا اتاق فرار تاسیس کند.) : 3ماده (

با حداقل متراژ  صورت رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه، میتواند نسبت به تاسیس هر دو مورد در یک مکان

اتاق  10سرویس بهداشتی و و متر جهت نمازخانه 10متر بازي اتاق فرار و  20متر بازي فکري،  40متر مربع ( 80

  اقدام کند.   انتظار)

   

 

و   انجمـن بـازي هـاي فکـري     پیشـنهاد  بـه   1398 /3/ 5 تـاریخ  در  تبصـره   2و  مـاده  4 در نامه آیین این : )4( ماده

   براي کلیه باشگاه هاي بازیهاي فکري در سراسر کشور قابل اجرا می باشد.  فدراسیون ورزش هاي همگانی تصویب 

                                                                                  

  فدراسیون ورزش هاي همگانی نجمن بازي هاي فکريا
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وزارت ورزش و جوانان

فدراسیون ورزش هاي همگانی

ي  انجمن بازي هاي فکر

بازي اتاق فرار-بازیهاي رومیزي -بازیهاي پازلی
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