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 دررشته سرگرمی و داور ارشد 

 ایران مین جشنواره مطبوعاتبیست

 

 
 

 
   :پذیرش سفارشاتمعیارهای   

 پيشرفت شغلي 

  تخصص، تجربه و خالقيت ازكارفرما درک 

  پيشين های فعاليتتناسب با موقعيت اجتماعي و 

 توجيه اقتصادی 

 
 
  

 ها:توانمندی
 های سرویسكار  ینظارت بر اجرااجرا و  ،ریزیدهي، طرحایده ،مشاورهEntertainment  وFun 

o  به واسطه تجارب گذشته «جشنواره مسابقات منطقي»به ویژه « مسابقات منطقي»تخصص در برگزاری 

o و مطبوعاتي ، اپليکيشن تلفن همراهتلویزیوني ،رادیویيای، رایانهميداني،  هایها و سرگرميبازی ،مسابقات پذیرش طرح تا اجرای 

o به واسطه تجارب گذشته« جوان»و « اننوجو»، «كودک»سني  هایگروههریک از اختصاصي های اشراف بر طراحي سرگرمي 

o طنز مصور»و « كلمات طنز»در حوزه و جدول اطالعات  سرگرمي ،معماطراحي در  تخصص» 

o های تبليغاتيو سرگرميها بازی ،طراحي مسابقات 

 
 
  

  پیشینه کاری و سوابق:
 

  در پاسخ به دعوت /  سالهای قبل(در )سرگرمي بخشمسوول اولين جشنواره سودوكوی ایران +  دبير :«همشهری»روزنامه
در هزار مخاطب فعال 06با سردبير روزنامه همشهری، طرح جامع اولين جشنواره سودوكوی ایران تنظيم شد و پس از اجرای آن 

و كه امتياز بيشتری داشتند از سراسر كشور به تهران آمدند  اینفر حرفه066در این فينال،  .رسيد «فينال»، به مرحله اول همرحل
 برایسرگرمي  دو نوعمعرفي شد + در سالهای قبل هم  «قهرمان قهرمانان سودوكوی ایران»ساعته، 4گير طي یک رقابت نفس

 .ه بودنوع افزایش یافت06ها به آنتعداد مخاطبان،  چشمگيربا استقبال كه شد طراحي ميروزنامه این  06صفحه 

 با )مل برج ميالد تهران در دو جشنواره تابستاني و رمضان، فضایي رایگان مدیرعا دعوتبازیخانه / به  دیرم :برج میالد تهران
لذت »قرار داده شد تا كارشناسان بتوانند در فرصت كافي، مدیر بازیخانه در اختيار  (تامين دستمزد كارشناسان و مدیر پروژه

 سال بچشانند. 99سال تا 0را به تمام بازدیدكنندگان در گروه سني « سرگرمي

 كه معروفترین سرگرمي جهان است، در « سودوكو»دوره جشنواره كيدوكوی ایران /  پنجدبير  «:هاهمشهری بچه» مجله
شناخت. مسابقات هر دوره از ی سودوكو( را كسي در ایران نمينسخه كودكانه«)كيدوكو»ایران تا حدودی شناخته شده بود اما 
های كيدوكو نفر از برترین006ماهه پيامکي دارد و در پایان دوره حدود 0 ساله، یک دوره00جشنواره كيدوكو برای بچه های زیر

 را در هر دوره مشخص كنند.« يدوكوقهرمان قهرمانان ك»ای را برگزار كنند و شوند تا رقابت سرسختانهبه یک سالن دعوت مي

  لد كتاب كودک برای گروه سني ، سفارش سه ج«نشر شهر»موسسه  0994/ در سال كودک مولف سه جلد كتاب  «:شهر»نشر
ترین معروف«)سودوكو»، اولين قدم برای یادگيری سرگرمي «9در9كيدوكو»بستان را ارائه كرد. پيش از دبستان و سالهای ابتدای د

چشانند های فرهنگي غيرمستقيمي را در قالب سرگرمي به كودک ميهم آموزش« 0و0تيزبين»های سرگرمي جهان( است. كتاب
 دهند.عادت مي« خوب دیدن»حال او را به  و در عين

  ویژه كشور امارات متحده عربي تهيه ای دبير سرویس سرگرمي / موسسه همشهری، روزنامه :«همشهری امارات»روزنامه
 .ها هم قرار گرفتو مورد استقبال شدید اماراتي بوداز آیتم های متنوعي برخوردار همه روزه  آند كه سرویس سرگرمي ركمي

 پرطرفدارترین ضميمه «)جيم/ » سرگرمي سرویس+ مسوول  «ناویاب»اولين جشنواره دبير  :روزنامه خراسان «جیم»ضمیمه
، اولين جشنواره مسابقات «ناویاب»شود كه سرویس سرگرمي آن با برگزاری جشنواره خراسان( در سراسر كشور منتشر ميروزنامه 

 سال اداره شد.0از جشنواره ناویاب هم سرویس سرگرمي این نشریه حدود طقي ایران را به نام خود ثبت كرد + پيشمن

 به نام خدا



 

  آفریني برای اردوهای طراح اردوهای سرگرمي یکروزه / به سفارش اداره امور كاركنان بانک سرمایه، سرگرمي «:سرمایه»بانک
ردوها طراحي برای این اتحرک و شاد های پربازی، ساخت و مهيا كردن ابزارهای خاص با .یکروزه پرسنل بانک سرمایه انجام شد

 و اجرا شد + طراحي كتابچه نفيس مخصوص دانش آموزان ممتاز )فرزندان پرسنل بانک سرمایه( 

  همه روزه در روزنامه قدس، برای نوجوانان « هشت»مسوول بخش سرگرمي نوجوان / صفحاتي موسوم به  «:قدس»روزنامه
مخاطب نوجوان توضيح داده  درکكه مناسب با سن و « معروف جهان منطقيهای يسرگرم»از  يشوند كه روزانه یکمنتشر مي

 شود. شده است در آن به مسابقه گذاشته مي

 :در این مجتمع آموزشي برای مقاطع تحصيلي دبستان تا دبيرستان، طراح سرگرمي آموزشي /  مجتمع آموزشی مصباح علم
صرفا در در این مدرسه « سرگرمي»نقش شود. گيری ميي و پرورشي بهرهموزشاهداف آبه  رسيدنبرای « سرگرمي»از ابزار 
به صورت ثابت هفتگي در سال تحصيلي این مدرسه « ذهنورزش»كالس بلکه برنامه نيست. های اردویي، تابستاني و فوقفعاليت

 ای مشخص، طرح درس شده است.با دبيراني زبده و برنامه

  هر « روزهفت»های روزنامه همشهری با نام رگرمي / ضميمه متنوع پایان هفتهدبير سرویس س «:روز هفت»همشهری
 های متنوع به سرویس سرگرمي اختصاص داده شده بود.یک صفحه از آن با آیتمتا پایان انتشارش، شد كه پنجشنبه منتشر مي

  ری محله به صورت گانه همشه00در بخش سرگرمي / نشریات  سردبيرمشاور  :«همشهری محله»مجموعه نشریات
در كل وقت) سردبيردر سمت مشاور  ،بزرگ شوند. در بدو تاسيس این پروژهميهفتگي و ویژه مناطق مختلف تهران منتشر 

 .شدریزی حطرسرویس سرگرمي ( 8و0و0مناطق خاصي )از جمله مناطق  و بعدها ویژه (مناطق

  ی منطقي جهان در هر شماره از این مجله به مخاطبان هاترین سرگرميمعروفمسوول بخش سرگرمي/  «:دانستنیها»مجله
های خاص مثل عيد نوروز یا تابستان، گيرد. عالوه بر این در مناسبتهای تمریني آن در اختيارشان قرار ميشود و نمونهمعرفي مي

 شود.منتشر مي« سرگرمي»ای مجله دانستنيها به صورت اختصاصي در موضوع صفحه00نامهویژه

 روزه در كه همه «سرگرمي»ای با نام ریزی بخش ثابت روزانهگذاری و طرحپایهمسوول بخش سرگرمي /  «:جمجام»ه روزنام
و ردند كدقيقه از وقت روزانه مخاطب را پر مي 06تا  0های این بخش بطور متوسط شد. سرگرميدرج مياین روزنامه  00صفحه 
 لمات متقاطع درج شد.سال در انواع مختلف در كنار جدول ك9بيش از 

  به صورت هفتگي و سپس با استقبال  ی تاسيسدر ابتدانامه ویژه/ این سرگرمي  سرویس دبير جم:جام« سومنسل»ضمیمه
لقب گرفت. بخش  «جوانروزانه نسل نامهویژهاولين »و نهایتا شد منتشر ميچشمگير مخاطبان به صورت یکروز در ميان 

 و... «مغزساندویچ»، «استریپجدول»، «خفنجدول»های های متعدد و آشنای نسل جوان به نامیتمشامل آاین مجموعه سرگرمي 
 جم شد، تانامه جامزوو به وضوح باعث افزایش تيراژ رز بود انگيبرنظير قشر جوان از سرویس سرگرمي، تعجباستقبال بي .بود

ها به كار خود ادامه داد. ای بسيار موفق تا سالصفحه00تگي ، به صورت یک ضميمه هفكه بعد از دوره انتشار یکساله جایي
 اختصاص داشت. «شوخي با مخاطب جوان»فضایي صميمي به طول این دوره چند ساله، در نامه در های خاص این ویژهسرگرمي

  زیهای تابستاني سال جشنواره با»دهي در پروژه / مشاوره و ایده مسابقاتمشاور و طراح  «:)گلستان(خانواده»فرهنگسرای
شد. این بازیها كه در « سُرپله»و « سُرمنچ»ریزی و نظارت بر اجرای دو بازی بزرگ خانوادگي كه منجر به طرح« 88و  80

ها هم به نظير شركت كنندگان و تماشاگران مواجه بود و در رسانهبوستان فدک تهران با هيجان خاصي اجرا شد، با استقبال بي
فرهنگسرای خانواده پيش از این هم در برای مطرح شد. « های خانوادگي ایرانيبازی»عي برای طراحي و اجرای عنوان نقطه شرو

 اشاره كرد.« كبریتجشنواره مسابقات چوب»توان به كه از جمله آنها ميبود انجام شده های خاص، مسابقات كوچکتری مناسبت

  مارپيچ »طراحي و اجرای بزرگترین بازی استراتژیک كشور به نام  سفارشطراح مسابقه / مشاور و  «:اشراق»فرهنگسرای
قرار و اجرا داده شد و مورد پذیرش  88، توسط فرهنگسرای اشراق برای تابستان بود خانوادگيكه یک مسابقه ميداني « جایزه

با عنوان نفره هم  4تا0دستگاه  00ضمنا . بود و محدودیت جنسيتي هم نداشتسال  86تا  8گرفت. مخاطب این بازی از 
 مورد استقبال شدید قرار گرفت.فضای باز سفارش داده شد كه كارگذاشتن در به سفارش این فرهنگسرا برای « های فکریبازی»

  در برنامه  «معمای هفته»اجرای زنده آیتم ریزی و مسابقه / مشاوره، طرح كارشناسو  طراح «:جمجام»شبکه جهانی
عالوه بر این حضور مقطعي در  رفت.بصورت پخش زنده روی آنتن مي «0و  0جم جام»ویزیوني جهاني كه از شبکه تل «ماخانه»

 در این شبکه و دیگر شبکه های صدا و سيمای كشور، انجام شده است.« كارشناس سرگرمي»برنامه های مختلف به عنوان 

 :ي بر تهيه یک جعبه بازی خانوادگي به نام طراح بازی اختصاصي / سفارش این شركت مبن شرکت ملی صنایع مس ایران
ریزی شده است كه ارتباط مستقيم با حوزه فعاليت شركت مس كرمان دارد اما گروه ، پذیرفته شد. بازی طوری طرح«یابمس»

 این نياز به معلومات خاصي ندارد.است و بنابر« منطق»دهد. اصل اساسي این بازی سال را پوشش مي 88سال تا 8سني 

 روزانه نيم صفحه از این روزنامه، به جدول و سرگرمي های پرطرفدار اختصاص مسوول بخش سرگرمي /  «:خراسان»نامه روز
های زماني در بازهروزنامه خراسان است  هترین صفحپرمخاطبهم كه « همشهری سالم»صفحه ی داده شده است. ضمنا 

« خفن استریپ» طنز تصویری توان به معمایه از آن جمله ميهای جدید و متفاوتي را سفارش داده است كمختلف، سرگرمي
 .فراوان مخاطبان همراه استاشاره كرد كه با استقبال 



  منتشر « كتاب همراه سالمت ایرانيان»با شعار  دو هفته یکباردبير سرویس سرگرمي / این مجله كه  «:سبزسیب»مجله
یکي از مهمترین عناصر سرویس سرگرمي در این مجله،  .بود «ذهنسالمت های سرگرمي»شود، در هر شماره شامل مي

   شد.برای یک گروه سني خاص و در حوزه سالمت تهيه و توليد مي هر چند شماره یکباركه  بودآن آموزشي های بازی

 نتشارش نامه یکشنبه در آغاز ادبير اولين دوره جشنواره گذریاب + مسوول بخش سرگرمي / هفته «:یکشنبه»نامه هفته
كه تا آن زمان در ایران « گذریاب»منطقي ریزی برای یک جشنواره مسابقات منطقي را داد و به این ترتيب معمای سفارش طرح

   ، با یک جشنواره به مخاطبان معرفي شد. این جشنواره صرفا مراحل پيامکي داشت.شناخته شده نبود

  با دوره انتشار هفتگي چاپ مي شد و نوجوانان مخصوص ضميمه / این سرگرمي  سرویس دبير جم:جام« تاکتیک»ضمیمه
 .داشت برای گروه سني نوجوان، سرویس سرگرمي متنوعي با آیتم های خاص سال ابتدای نشر این ضميمهدر مدت یک

  شود و بخش سرگرمي / این ضميمه مخصوص خانواده ایراني تهيه مي بخش مسوول جم:جام« چاردیواری»ضمیمه
جدول ویژه این ضميمه، عالوه . بود« سرگرمي كودک»و « جدول خانواده»مل دو آیتم شاسال متوالي 9برای حدود  رگرمي آنس

 .بود تخصصي خانه و خانوادهش، شامل بسياری از اطالعات جدیدبر شمایل خاص و 

  سال(.)یکدرمتن خانوادگيجدول شرحگذاری هو پایروزنامه كلمات متقاطع / طراحي جدول جدول  طراح «:اطالعات»روزنامه  

  شد.طراح جدول / در این ضميمه هفتگي، جدول ویژه حوادث با اصطالحات مرتبط طراحي مي  جم:جام« تپش»ضمیمه 

   لي و به صورت مح بود )گلستان(این نشریه وابسته به فرهنگسرای خانوادهمسوول بخش سرگرمي /   :«خونهبهخونه»نشریه
  باشد.و دوست داشتني بين مخاطبانش مطرح  بودبا توجه به فضای صميمي خود توانسته اما شد توزیع مي

 «ایراني با مدت زمان های خاص با ویژگيو  جدیدكامال  با قوانين  ،خانوادگيمهيج طراح مسابقه / یک مسابقه  :«شبکه تهران
سازی كنندگان برای شبکه تهران آمادهفارش یکي از تهيهكننده در قالب دو گروه به سشركت04و با حضور دقيقه  06حدود پخش 

 (است)انتشار اطالعات بيشتر در مورد این بازی، منوط به كسب اجازه از خریدار امتياز آن  شده است.

  ریزی شد.برای این روزنامه از ابتدای نشر طرحهای جدید و متنوعي سرگرميمسوول صفحه سرگرمي/  «:صبحهفت»روزنامه 

 سفارش شركت مترو تهران برای طراحي یک پکيج سرگرمي شامل مجله بزرگسال، 0990طراح بازی / در نوروز  و تهران:متر ،
بازی سفارشي مترو، یک بازی اقتصادی چند نفره بود كه بر اساس . شد فتهای پذیرمهره-ایمجله كودک و یک بازی صفحه

 فاوت سرگرمي در مجالت كودک و بزرگسال هم مورد توجه واقع شد.های متنقشه خطوط متروی تهران طراحي شده بود. بخش

 در پاسخ به سفارش مدیر « رزماب»مشاور و طراح بازی / مسابقه بزرگ  آموزان:های اسالمی دانشاتحادیه انجمن
كه در گروه مسابقات  حي و اجرا شد. این مسابقه پرتماشاچياستان خراسان رضوی، برای اجرا در اردوگاه این اتحادیه طرااتحادیه 

گيرد، از تحرک بسيار باالیي برخوردار است و نيازمند همکاری گروهي تمام اعضای هر تيم، در فضای قرار مي« استراتژیک»
 وسيع اردوگاه است.

  پزشکي كشور بود ت حوزه سالمت و مجالدبير سرویس سرگرمي / این ماهنامه یکي از قویترین   «:تندرستیپیک»ماهنامه
 شد.در یکسال ابتدایي نشر، در هر شماره از آن یک بازی منطقي مرتبط با حوزه سالمت و تندرستي چاپ مي كه

 های پرسنل كاركنان و خانوادهبرای سرگرمي / هفته نامه داخلي وزارت نفت با تيراژ باالیي  مسوول بخش «:مشعل»نامه هفته
 نفت و همچنين یک سرگرمي كودک در هر شماره بود.ویژه طالحات شد و سرویس سرگرمي آن شامل یک جدول با اصمي تهيه

 جدول های سال با آیتم 0برای مدتي حدود  نامهبخش سرگرمي این هفتهسرویس سرگرمي /  دبير «:جوانسروش»نامه هفته
 در قالب یک صفحه ارائه شد.ی منطقي هاو معماطنز)بازی با كلمات( 

 نامه مسوول بخش سرگرمي / یک سرگرمي با اطالعات ویژه اقتصادی، برای این هفته  «:کاروکسب»نامه اقتصادی هفته
 ای پرطرفدار تبدیل شد.طراحي و اجرا شد كه با استقبال خوب مخاطبان به مسابقه

  در دوره جدید انتشار این ماهنامه قرآني، صفحات ویژه سرگرمي مسوول بخش سرگرمي   «:آیههمشهری»ماهنامه /
 داد. مذهبي و قرآني سفارش داده شد كه در بعضي از مقاطع زماني تا شش صفحه را پوشش مي اختصاصي

  دبير سرویس سرگرمي / این روزنامه ورزشي در حدود یکسال ابتدای نشر، تنها روزنامه ورزشي بود كه  «:گل»روزنامه ورزشی
 برد. حوزه ورزش بهره مي به صورت روزانه از آیتم های متنوع منطقي و آموزشي سرگرم كننده در

 هر هفته برای مدتي طوالني  ،در این نشریه تخصصي حوزه سالمت و پزشکي/  مسوول بخش سرگرمي :«سالمت»نامه هفته
در بخش سرگرمي « خبر استریپ»و همچنين كاریکاتورهای خبری با نام  شدیک جدول ویژه در مورد سالمت و پزشکي چاپ 

  .داشت این نشریه طرفداران زیادی

 به سرویس سرگرمي « ایران خودرو»دبير سرویس سرگرمي / هفته نامه سراسری شركت  «:ایران خودروپیام »نامه هفته
 شد.های متنوعي مرتبط با موضوع خودرو به مدت حدود یکسال درج ميخود یک صفحه اختصاص داده بود كه در آن آیتم



 در فضایي  های متناسب با سن نوجوانان مخاطب این نشریهطراحي سرگرمي/ دبير بخش سرگرمي  :«سازانآینده»نامه هفته
و ابتکاری فکری سابقه هر هفته یک نوع سرگرمي نامه طي یک اقدام بي. در این هفتهبرای مدتي طوالني انجام شد صميمي

 شد.چاپ ميهای قبل طراحي و متفاوت با شماره

  این مجله مخصوص راهنمایي والدین برای تربيت كودكان است كه در بازه دبير سرویس سرگرمي /  «:شهرزاد»ماهنامه
 های سني مختلف دربرداشت.های هدفمندی را برای گروهزماني حدود یکسال در هر شماره در بخش كودكان، بازی و سرگرمي

 پرطرفدار بود.له سروشمج 84و80صفحات سرگرمي ویژه برای نوروز های ویژه نوروز / سرگرميح اطر :«سروش»نامه هفته ، 

  روز كه یک شرح عادی و یک شرح خانوادگي)مسائل شرحي سياستطرح جدول دوطراح جدول /  :«روزسیاست»روزنامه
 ادامه یافت. ه ابتدای فعاليت این روزنامهسال 0در بازه زماني آموزشي مربوط به خانواده( داشت. این كار 

  طرح جدول كلمات متقاطع روزنامه از ابتدای نشر تا انتها. طراح جدول / :«جنوبآئینه»روزنامه 

  طرح جدول كلمات متقاطع روزنامه در حدود یکسال ابتدایي فعاليت.طراح جدول /  :«عدالتصدای»روزنامه 

  طرح جدول كلمات متقاطع روزنامه از ابتدای نشر تا انتها.طراح جدول /  :«خرداد»روزنامه 

  طرح جدول كلمات متقاطع روزنامه از ابتدای نشر تا انتها.طراح جدول /  :«امروزدوران»روزنامه 

  طرح جدول كلمات متقاطع روزنامه از ابتدای نشر تا انتهاطراح جدول /  :«نوسازی»روزنامه. 

 ماه  0طراحي جدول شرح در متن ورزشي برای این هفته نامه در حدود طراح جدول /  «:ورزشدنیای»نامه هفته 

 شد.)عادی و ویژه( چاپ ميبه صورت دو شرحي نامه در هر شماره جدول این هفتهطراح جدول /  :«میهن»نامه هفته

 شد منتشر سال9به مدت  ،هر شماره ازنيم صفحه  های متنوعي درسرگرميسرگرمي /  مسوول بخش :«شما»نامه هفته. 

  و جدول كلمات متقاطع از ابتدای فعاليت تا انتها.طرح جدول شرح در متن قرآني طراح جدول /  :«آیات»روزنامه 

 این مجله انتيم طراحدر  یتعضو :«هفتهجدول»نامه هفته. 

  این مجله انتيم طراح یت در عضو :«جدولمجموعه»ماهنامه. 

  این مجله انتيم طراح یت در عضو :«سرگرمیوخانواده»ماهنامه. 

 
 

 :توجه 

  حذف شده است.باال ، از فهرست سازمانيدرون كوچک نشریات و نيز  در آنها كوتاه بودهكه طول دوره فعاليت  موسساتينام 

 های انجام  های موضوعي فعاليت اند. سرفصل عرصه سرگرمي در این رزومه مرتب شدهدر  شان در ایجاد تحول نقشها بر اساس اهميت  نام

محصوالت »، «مسابقات تلویزیونی»، «های میدانی زیبا»، «های مسابقات منطقی جشنواره»های  توان در گروه شده را مي

  .بندی كرد دسته «های ابتکاری مطبوعاتی طرح»و  «طبوعاتیهای کالسیک و غیرکالسیک م سرگرمی» ،«جعبه بازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 های در دست انجام:پروژه

 
  

  مسابقات منطقی ایرانبزرگ جشنواره »طراحی»: 

ناویاب)با ضميمه جيم توان به كه از جمله آنها ميمسابقات منطقي های جشنوارهدی از تعداد بسيار زیابا توجه به برگزاری موفق 
دوره از جشنواره كيدوكو)با مجله همشهری  پنجو نامه یکشنبه(، سودوكو)با روزنامه همشهری( روزنامه خراسان(، گذریاب)با هفته

قوی تلفيق شود « ریزیطرح»تواند با یک بقات منطقي ميمردم ایران برای مسا« استعداد»ها(، اشاره كرد، مشخص است كه بچه
یک جشنواره بزرگ دائمي برای مسابقات منطقي داشته باشيم. مراحل طراحي در ایران هم مثل بسياری از كشورهای جهان، و 

 .در حال انجام است مطلوبيآن هم با سرعت اولين دوره این پروژه بزرگ ملي به اتمام رسيده و مراحل اجرایي 

 

  سالم شهربازی خانواده»طراحی»: 

نسل جدید و جسم و روح معتقدند برای سالمت علم پزشکي كارشناسان  « /بازی پردازان سالم»مدیرعامل شرکت 

عدم »و « فردگرایي»همچنين روانشناسان بر این عقيده اند كه روحيه باید چاره های راهبردی اندیشيد. جلوگيری از كم تحركي 
در حالي در دست  «شهربازی خانواده»طراحي پروژه بزرگ آینده خطرات بزرگي را برای ما فراهم خواهد كرد. در نسل « تعامل

انجام است كه نياز عامه مردم به تفریحات ارزان قيمت و در دسترس، كامال مشهود است و متاسفانه شهربازی های موجود 
و از  داشته باشند ،كردن اوقات فراغت عامه مردمچشمگيری در پرفقيت اند مواز تکنولوژی، نتوانستهپرهزینه عليرغم بهره گيری 

 .ندارند« روح و جسمسالمت »فایده ای برای  همه مهمتر اینکه
سعي شده است كه توجه تمام اعضای خانواده به صورت گروهي به سوی تفریحات سالم « سالم شهربازی خانواده»در طرح جامع 

با هزینه كمتری  «هيجانات پایدار» ،جمعيهای دستهبازیبا طراحي ، در یک فرد ت لحظه ایهيجاناایجاد جلب شود و به جای 
 است.رسيده برداری بهرهبه های این شهربازی توليد شده و یکي از دستگاه .شودفراهم  سنينبرای كليه 
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