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در حوزه نشر را به منظور اطالع فعاالن این حوزه از  59های سال ای برنامههای رایانهبنیاد ملی بازی :مقدمه

 . نمایدای ابالغ میهای رایانههای اداری تدوین و در راستای حمایت از هنر، صنعت بازیها و فرآیندروال

ای چراغ راه فعاالن های رایانههای حوزه نشر فیزیکی بازیبه عنوان سیاست 59ها برای سال این روال و فرآیند  

 هفرآیند های صورت گرفته، همهبا برنامه ریزی .این حوزه از صنعت خواهد بود و تغییرات کلی را شامل نخواهد شد

به ... های بررسی بازی، درخواست ویرایش و مابین بنیاد، ناشرین و ویرایشگران برای درخواستو تعامالت فی

   .انجام خواهد شد ir.ircgid.www طریق سامانه صورت کامالً مکانیزه از 

های در اختیار گرفتن امتیاز تکثیر و تولید عناوین بازی در بازه ناشران برایمکرر های با توجه به درخواست  

دار به عنوان یکی از اولویتای به صورت های رایانهصدور مجوز بازی 5959سال  مختلف به صورت انحصاری، در

های اصلی حوزه نشر در دستور کار قرار خواهد داشت که در ادامه جزئیات اجرای طرح به صورت مشروح سیاست

 .آمده است

-های رایانهسازی داخلی به واسطه توجیه ناپذیر بودن تولید بازیهای بازیده بودن تیمهمچنین با توجه به زیان  

 :زیرای بومی بدالئل 

 عدم امکان رقابت کیفی محصوالت -5

 ای خارجی روز با تولیدات بومیهای رایانهجنگ نابرابر قیمت بازی -2

 سازیهای بازیآور شرکتهای سرسامهزینه -9

 های فرهنگی متولی صنعتعدم حمایت سازمان یافته نهاد -4

 ...و   -9

کار و سرمایه ایرانی و پشتیبانی از بازیگران صنعت ای در راستای حمایت از تولید ملی و های رایانهبنیاد ملی بازی  

المللی توسط ای بینهای رایانهای بومی، در صورت بدست آوردن حقوق مادی و معنوی بازیهای رایانهتولید بازی

المللی، این امکان را فراهم خواهد نمود تا در صورت تایید اشخاص حقوقی طی قراردادهای رسمی با ناشرین بین

های وارداتی، اینگونه محصوالت به صورت انحصاری در اختیار شخص وارد کننده برای مدت ی بازیمحتوا

 .   مشخص با رعایت قوانین و مقررات مربوطه قرار گیرد

 

 

 

 

http://www.ircgid.ir/
http://www.ircgid.ir/
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 تعاریف: فصل اول  

  با احراز شود که گفته میبه افراد حقوقی  :ایهای رایانهبازییا ویرایش موسسه یا شرکت ناشر

های بازیو یا ویرایش شرایط و انجام تشریفات اداری، مجوز مربوطه را جهت تولید، تکثیر، ترجمه و توزیع 

 .باشند کرده دریافتای های رایانهای را از بنیاد ملی بازیرایانه

 عناوین بازیای است که پس از طی مراحل اداری و انجام کار کارشناسی بر روی نامهموافقت: پروانه نشر-

شرکت / ای، برای موسسههای رایانهبازیای مورد درخواست موسسات برای انتشار، توسط بنیاد ملیهای رایانه

 .شودمیمتقاضی صادر 

 شود که ناشر بازی با های گرافیکی گفته میای از فعالیتبه مجموعه :بندی بازیطرح ولت یا بسته

های مربوطه نسبت به طراحی آن اقدام رعایت دستورالعمل و استانداردهای بازی و استفاده از عکس یا عکس

 .نمایدهای الزم برای چاپ بر روی پاکت بازی به چاپخانه ارائه مییهکرده و با اخذ تایید

 های مجاز بودن بازی برچسب امنیتی و واحدی است که به عنوان یکی از نشانه :هولوگرام یا شناسه

با نظارت  ای قبل از عرضه بازی بر اساس دستورالعمل مربوطه احصاء وهای رایانهبازیشناخته شده و ناشرین 

 .نمایندبندی بازی الصاق میبر روی بسته بنیاد

 گذاری ای از طریق سرمایههای رایانهمقدار معینی اعتبار مجازی است که ناشرین بازی :کوپن یا بیجک

های خارجی ای ایرانی کسب کرده و جهت نشر بازیهای رایانهمستقیم یا غیر مستقیم در صنعت تولید بازی

های خارجی ارزش ریالی کوپن با توجه به شرایط حاکم بر بازار برای و سهم فروش بازی .نماینداستفاده می

 . گرددتعیین می

 اشته و المللی مشخصی دها است که تاریخ انتشار بینفهرستی از بازی :هافهرست پیشنهادی ماهانه بازی

های برگزاری مزایدهای، از منابع معتبر استخراج شده و برای های رایانهبنیاد ملی بازی یتوسط مدیریت اسرا

  .گیردقرار می نامه در سامانهماهیانه، بر اساس فصل دوم این شیوه

 ای بر بستر اینترنت به نشانیسامانه :سامانه مزایده ir.ircgid.www  استفاده از پنل است که کابران با

 درخواست بررسی و صدور مجوز بازیهای جاری، فعالیت ،توانند نسبت به شرکت در مزایدهمی مدیریتی خود

 .  اقدام نمایند

 کرد نقدی توسط ناشرین مجاز در خرید هرگونه هزینه :های ایرانیگذاری در نشر یا تولید بازیسرمایه

توزیع و یا خرید قطعی تعداد نسخه تولید شده بازی ایرانی از تولید کننده که بصورت قرارداد توزیع منعقد حق 

کرد در تمام یا بخشی از فرآیند ساخت بازی که طی قرارداد سرمایه گذاری در تولید اعالم گردد و یا هزینهمی

 .گرددرا شامل می گردد، که از این راه تولید کننده بازی ایرانی منتفع گرددمی

http://www.ircgid.ir/
http://www.ircgid.ir/
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 نحوه فعالیت ناشرین: فصل دوم

 آن را بصورت مجزا از بنیاد ملی بازی پروانهباید ابتدا ( ایرانی یا غیر ایرانی)موسسه برای تکثیر هر عنوان بازی-

 .دریافت و در اختیارکارخانجات تکثیر لوح فشرده قرار دهد ایهای رایانه

   و برایدریافت هر بازی ایرانی و یا خرید هولوگرام بازی امتیاز بیجک یا کوپن  حمایت مالی ازدر قبال  هموسس 

و گذاری در تولید برای سرمایه 59این میزان برای سال  .د کردنهای خارجی مصرف خواهدریافت مجوز بازی

/ 022مشروط به تکثیر و الصاق میلیون ریال یک امتیاز کوپن  ششهر  یبازی ایرانی به ازاتکثیر 

شش میلیون ریال هولوگرام و به ازاء خرید هر  دویست قطعه هولوگرام برای بازی حمایت شده

 .خواهد بود یک کوپن

کوپن  یک/ 1 گرددپروانه نشر صادر میبرای آن نسخه تیراژ از هر بازی که هزار  پنج/ 5 هر برای :1تبصره

 .خواهد شدمحاسبه 

، مجاز باشدبیش از سقف تیراژ موسسه برای بازی مورد مزایده که درخواست هولوگرام  یدر صورت :0تبصره 

خواهد از حساب کاربری ناشر کسر  نیز دیگر یک کوپن، هولوگرام درخواستی مازادهزار  پنج/ 5تا  1برای هر 

 .شد

نرسیده باشد، کوپن از هزار نسخه  پنج/ 5ها، در صورتی که به سقف تیراژ تمدید مجوز بازی :3 تبصره

 . حساب کاربری ناشر کسر نخواهد شد

 مزایدهنحوه دریافت مجوز از طریق : فصل دوم

 :شودیر برگزار میزای در سامانه در بازه زمانی ماهانه به شرح های رایانهمزایده بازی

های جدید که همراه بازیهای قدیمی که تاکنون برای آن مجوزی از سوی بنیاد صادر نشده است به فهرست بازی -5

 .ابتدای هر ماه توسط کاربر مدیریت اسرای بنیاد در سامانه قرار خواهند گرفت ،المللی ماهیانه دارندتاریخ انتشار بین

های دبیر انجمن ناشرین بازی با هماهنگی کلیه ناشرین فعال، حداکثر تا هفتم هرماه فرصت دارد از بین بازی -2

عنوان بازی را در پنل مربوطه که قبالً در اختیار گرفته است  بیست/ 02تعداد  ،رستقدیم و جدید موجود در فه

 . دهدهای مورد نظر برای مزایده در سامانه پیشنهاد میانتخاب و به عنوان فهرست بازی

رای ه و ببرای مزایده در نظر گرفته شدحداکثر تا تاریخ دهم هر ماه پس از تایید بنیاد پیشنهادی انجمن فهرست  -9

 .  .ناشرین نمایش داده خواهد شد

 .شودهر ماه آغاز می پانزدهمباشد و آغاز مزایده برای همه عناوین بازی از تاریخ روز می 5مدت زمان هر مزایده  -4

های روند برگزاری مزایده به صورت بسته برگزار شده و ناشرین تا پایان زمان مزایده هر دوره از جزئیات پیشنهاد -9

 .نخواهند شد ثبت شده مطلع
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های خود را برای ی سامانه، پیشنهادنشر یک عنوان بازی، ناشرین باید از طریق سیستم مزایده پروانهاخذ  برای -6

 . عناوین انتخابی ثبت کنند

در این مرحله به محض ثبت درخواست شرکت در مزایده، تعداد کوپن پیشنهادی، از بانک کوپن ناشر کسر  :تبصره

 .خواهد شد

های هایی که در این مرحله پیشنهادی برای آن ثبت نشده باشد، از فهرست بازیپایان زمان مزایده، بازیپس از  -7

 . های قدیمی اضافه خواهد شدمورد مزایده جاری حذف و به فهرست بازی

برای کلیه ناشرین قابل به صورت آنالین ثبت شده باشد  در مزایده جاری پیشنهادیهایی که برای آن بازی -8

 .خواهد بوداهده مش

مزایده، به صورت آنالین در سامانه در دسترس ناشرین  ثبت شده هرهای پس از اتمام مزایده، فهرست پیشنهاد -5

 .های نهایی و برنده مزایده را در سامانه مشاهده نمایندتوانند پیشنهادگیرد و ایشان میقرار می

و فرم ثبت بازی کرده بندی بازی مورد مزایده را ثبت درخواست ردهناشر برنده هر بازی در مزایده از طریق سامانه   -51

برای مدیریت اسرا را به همراه سورس اصلی بازی فرم مربوطه  ،که دارای شرایط زیر است را چاپ و پس از امضاء

 .کندارسال می

  (توسط سیستم)کد سیستمی بازی 

  (توسط سیستم)اطالعات مجوز درخواستی 

  (توسط سیستم)اطالعات کامل بازی 

 (توسط ناشر)های ارسال شده از بازی اطالعات نسخه 

 تاریخ ثبت و ارسال 

در صورتی که درخواست بررسی سورس از سوی . بعد خواهد بود هفتم ماهفرصت ارسال سورس بازی تا تاریخ   -55

 :ناشر برنده ارسال نگردد، به شرح زیر اقدام خواهد شد

نشده باشد، چنانچه درخواست رد بازی توسط بازی ثبت  منتشر المللیبین یا در سطح کرک و بازیاگر  -55-5

شود و ، همه کوپن بازی به ناشر عودت میصحت عدم انتشار و یا کرک نشدن بازی توسط بنیادشود، پس از تایید 

 .های قدیمی اضافه شده و کوپن مورد مزایده نیز عودت نخواهد شد، بازی به فهرست بازیصورتغیر ایندر 

المللی و یا کرک نشدن در انحصار خود نگه رغم عدم انتشار بینی که ناشر بخواهد بازی را علیدر صورت -55-2

تا سورس بازی را در انحصار خود نگه دارد شود می ماه دیگر به ناشر فرصت داده یک/ 1دارد، به مدت حداکثر 

عنوان بازی پیشنهادی انجمن برای  بیست/ 02هایی اینچنینی از تعداد که در این صورت تعداد عناوین بازی

  .عمل خواهد شد "1-11"و در ادامه مطابق بند  مزایده آتی کسر خواهد شد

 بندینحوه بررسی و اعالم رده: فصل سوم
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مدیریت اسرا پس از دریافت درخواست رده بندی و سورس اصلی بازی، به شرح زیر فرآینده بررسی بازی را آغاز خواهد 

 :کرد

، اطالعات مربوطه را در سامانه بازی ثبت کرده تا از به مدیریت اسرا بالفاصله پس از تحویل نامه و سورس بازی -5

 .وضعیت بازی مورد تقاضا برای ناشر قابل پیگیری شود ،طریقاین 

توسط کاربر روز کاری صحت اولیه درخواست  دو/ 0پس از دریافت درخواست بررسی هر بازی، حداکثر ظرف  -2

 .شودمیمراحل بررسی بازی را اعالم  شروعتاریخ  شده ودر سامانه ثبت  اسرا

 .شودبازی مورد تقاضا، نتیجه رده بندی را در سامانه به شرح زیر ثبت می بررسی پس از انجام فرآیند -9

 .باشندهای بازی واجد شرایط نشر در کشور نمیتمام نسخه: ممنوع -9-5

 .شودسنی میمورد تایید قرار گرفته و دارای رده بندی بازی به همان صورتی که ارسال شده: مجاز -9-2

پس از اصالح ها اعمال گردد، هایی از بازی که موارد ویرایشی برای آن اعالم شده تا بر روی آنبه نسخه: مشروط -9-9

 .گیردرده بندی سنی تعلق میو ویرایش نسخه 

-آنالین در دسترس ویرایشگران قرار میموارد ویرایشی از جنس عکس و متن در سامانه ثبت و بصورت  -9-9-5

 .گیرند

های شامل فیلم ،حاوی موارد ویرایشی بازی( های نوریدیسک)های دیجیتالیویرایشگران جهت دریافت حامل -9-9-2

 .توانند با هماهنگی به مدیریت اسرا مراجعه کنندمربوط به بازی مورد نظر می

 ویرایش: فصل چهارم

ثبت شده و های ویرایشی فهرست بازی سامانه و در درباشد، هایی که از سوی مدیریت اسرا مشروط اعالم شده بازی  

ویرایشگران از طریق سامانه . در پنل کاربری ویرایشگران در دسترس قرار خواهد گرفت و شده ویرایشی هر بازیموارد 

 :ویرایش خواهند شد رت انتخاب ناشر بازی مورد نظر راثبت و در صوبه شرح زیر  راهر عنوان بازی  درخواست ویرایش

تواند برای هایی که ویرایشگر میاین امتیاز تعداد درخواست. است ده/ 12هر ویرایشگر در سامانه دارای امتیاز  -5

به ازای ثبت هر درخواست برای ویرایش بازی در . کندها در سیستم ثبت کند را مشخص میاخذ ویرایش بازی

 .شودموجودی امتیاز، از امتیاز ویرایشگر یک عدد کاسته میصورت 

 : پذیر استثبت درخواست ویرایش بازی توسط ویرایشگر به شرح زیر امکان -2

 (های کاری و غیر کاریتعداد روز)مدت زمان برای انجام ویرایش  -2-5

 هزینه درخواستی برای ویرایش -2-2

امه، پیامک و سامانه به اطالع ناشری که در مزایده آن بازی های ویرایش بصورت آنالین از طریق رایانثبت درخواست -9

 .برنده شده است خواهد رسید
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تواند در صورت عدم ثبت درخواست ویرایشگر روز بعد از اعالم موارد ویرایشی از طرف اسرا، ناشر می پنج/5 -9-5

و  شودت داده میعودبرای بازی مورد نظر، برای بازی انصراف بدهد که در این صورت تمامی کوپن به وی 

ای افزوده شده و مطابق های مزایدههای ثبت شده ویرایشگران به فهرست بازیبازی به همراه درخواست

 .خواهد شد اقداممزایده   روال

در صورت ثبت درخواست ویرایشگر برای بازی در مدت فوق، چنانچه ناشر از انتخاب درخواست ثبت شده  :1تبصره 

 .امتناع نماید و یا برای درخواست انصراف ثبت نماید، تعداد نصف کوپن مورد مزایده از ناشر کسرخواهد شد

 .ناشری که در مرحله قبل بازی را رد کرده است حق شرکت در مزایده مجدد بازی مذکور را نخواهد داشت :0 تبصره

 :شودی ویرایش بازی به سه قسمت زیر تقسیم میبازه -9-2

 زمان ویرایش توسط ویرایشگر در بازه زمانی پیشنهادی ثبت شده(A :) ،چنانچه پیش از پایان این مرحله

امتیاز مثبت  دو/ 0بازی مورد تایید مدیریت اسرا قرار گیرد و مطابق استاندارد ویرایش شده باشد، ویرایشگر 

از ویرایش انصراف دهد  Aساعت پس از آغاز بازه ی  72ویرایشگر می تواند تا  :تبصره .دریافت خواهد کرد

افزوده  های ویرایشیشود و بازی دوباره به فهرست بازیاز وی کاسته می امتیاز یک/ 1که در این صورت 

خواهد داشت و همه کوپن مورد مزایده به وی عودت داده حق انصراف  در این مرحله ناشر نیز. خواهد شد

 .خواهد شد

 (روز کاری یک/ 1)پایان زمان پیشنهادی ویرایشگر و شروع تحلیل مدیریت اسرا (B :) چنانچه در این مرحله

 .امتیاز مثبت دریافت خواهد کرد یک/ 1بازی مورد تایید مدیریت اسرا قرار گیرد، ویرایشگر 

امتیاز منفی دریافت  دو/ 0برسیم و بازی از طرف اسرا تایید نشده باشد ویرایشگر  A+Bاگر به پایان بازه ی  :تبصره

 .کندمی

 ی فوریت بازه(C ) ی پایان بازهکه بالفاصله پس ازB  اگر در این بازه، بازی : باشدروز می پنج/ 5و مدت آن

و چنانچه به هر دلیل بازه ک امتیاز مثبت دریافت خواهد کرد مورد تایید مدیریت اسرا قرار گیرد، ویرایشگر ی

C  امتیاز دیگر از ویرایشگر کاسته شده و در این مرحله ویرایشگر در  0به پایان برسد و بازی تایید نشده باشد

 : شود تابه ناشر حق انتخاب داده می. حق انصراف ندارد  Cبازه 

انصراف بدهد، تا کل کوپن به وی عودت شود و بازی آزاد شده و به لیست مزایده منتقل گردد، ناشر  -4-9-5

 .سی نخواهند داشتو ویرایشگر مذکور دیگر به این بازی دستر

روز دیگر به لیست  ده/ 12د که در این صورت بازی به مدت حق انحصاری بازی را حفظ کن -4-9-2

شود تا ناشر ویرایشگر دیگری را انتخاب کند، اما دیگر حق انصراف برای ناشر وجود ندارد ویرایش افزوده می
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مذکور نیز حق ویرایش این بازی را نخواهد از طرفی ویرایشگر . شودمی عودتو کل کوپن وی غیر قابل 

 .داشت

/ 1ای را ارسال نماید که مورد تایید مدیریت اسرا قرار نگیرد، مرحله ویرایشگر، سورس ویرایش شده هرچنانچه در  -9

 .ویرایشگر در نظر گرفته خواهد شد امتیاز منفی برای یک

انجام موارد ویرایشی که از طریق سامانه پس از اتمام نامه ویرایشگران برای ارسال سورس ویرایش شده باید تعهد -6

های تهیه شده از قبل و بعد از ویرایش را برای مدیریت اسرا ارسال ویرایش قابل مشاهده و پرینت است به همراه فیلم

 . نماید

 .خواهد کرد ثبتتوسط مدیریت اسرا های ویرایشی، در صورت تایید، نتیجه در سامانه سورسها و فیلمپس از بررسی  -7

 حساب ناشر با ویرایشگر تسویه: فصل پنجم

حساب و آن را از طریق سامانه اعالم روز وقت دارد تا با ویرایشگر تسویه سه/ 3پس از تایید مدیریت اسرا، ناشر به مدت   

روز  سه/ 3شود که موظف است طی ای مبنی بر انجام تسویه حساب نمایش داده مینامهدر سامانه برای ناشر تعهد. نماید

 :گرددتقسیم میزیر بازه  سهفرآیند تسویه حساب به . نامه را تایید و مدارک الزم را در سامانه آپلود کندکاری آن تعهد

  حساب و اعالم از طریق سامانه ساعته برای تسویه 20فرصت(A) 

  حساب از طرف ویرایشگر ساعته برای تایید تسویه 02فرصت(B) 

 حساب توسط کارشناس بنیاد روز کاری بررسی صحت تسویه سه/3زه با(C) 

 :حساب ناشر با ویرایشگرتسویه -6-5

  ناشر در بازه زمانیA حساب کندموظف است با ویرایشگر تسویه. 

 حساب از سوی ناشر پس از اتمام بازه در صورت عدم اعالم تسویهA شود و پس یک کوپن از ناشر کاسته می

 .شودساعت یک کوپن دیگر از وی کاسته می 20حساب، هر زمان اعالم تسویهاز آن تا 

  بازه زمانیB شود و از طریق رایانامه و پیامک و پنل بالفاصله بعد از اعالم ناشر مبنی بر پرداخت آغاز می

 .رسدسامانه به اطالع ویرایشگر می

  تایید کند حساب مالی با ناشر راساعت زمان دارد که تسویه 02ویرایشگر: 

o  در صورت تایید، مجوز الکترونیکی در سامانه برای ناشر تولید و مرحله نهایی صدور مجوز آغاز

 .خواهد شد

o  ساعت نظر خود را ثبت نکند سیستم آن را برابر با تایید تلقی و مرحله  02اگر ویرایشگر در طی

 .نهایی صدور مجوز آغاز خواهد شد
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o پرونده به کارشناس مورد نظر در بنیاد : اشر را مردود اعالم کندحساب مالی ناگر ویرایشگر تسویه

روز کاری زمان دارد تا ضمن بررسی صحت  سه/ 3کارشناس به مدت . شودارجاع داده می

عملیات صدور توسط بنیاد، در صورت تایید ناشر  .اطالعات ثبت شده، نتیجه را در سیستم ثبت کند

شود، در میکسر جریمه به عنوان امتیاز  یک/ 1ویرایشگر از شود و مجوز الکترونیکی آغاز می

و شود به عنوان جریمه کسر میتایید شود یک کوپن از ناشر توسط بنیاد صورتی که ویرایشگر 

 .شودفرایند تسویه حساب دوباره از اول با همان ترتیبی که در باال ذکر شد آغاز می

 صدور مجوز الکترونیکی: فصل ششم

باشد و ارزش قانونی ندارد بلکه جهت اعالم شماره مجوز و چاپ برگه مجوز الکترونیکی تنها نسخه دیجیتالی مجوز می 

حساب مالی ناشر با ویرایشگر و یا در حالتی که بازی بصورت پس از پایان تسویه. گیرداصلی مجوز مورد استفاده قرار می

تواند آن را در پنل خود مشاهده و چاپ گردد و ناشر میتوسط سامانه صادر میمستقیم رده گرفته باشد این مجوز بالفاصله 

 :گیردپس از صدور مجوز الکترونیکی مراحل ذیل در دستور کار قرار می. کند

مطابق شرایط های مربوط به بازی را تواند طرح ولتناشر پس از دریافت شماره مجوز می: ارسال طرح ولت بازی -5

های ولت مربوط به یک بازی را از طریق سامانه هت اخذ مجوز نهایی، طرح و مجموعه طرحآماده کند و جزیر 

 .آپلود و ارسال کند

بر روی ولت یا بسته بندی محصول رده بندی سنی بازی که در نسخه دیجیتالی پروانه قید شده باید درج  -5-5

 .شود

را به صورتی که در نسخه دیجیتالی پروانه ( ESRA)ای های رایانه بندی سنی بازیموسسه باید نشانه رده :تبصره 

 .بندی درج نمایدقید شده بر روی ولت یا بسته

در صورتی که نام بازی . در نام، مشخصات، پلت فرم و نسخه بازی هیچگونه دخل و تصرفی نباید انجام شود -5-2

نیز به زبان  بندی ثبت گردیده باید نام اصلی بازیبستهولت یا بر روی ( ترجمه شده)به صورت فارسی

 .انگلیسی و به صورت کامل در کنار آن درج گردد

امکانات سخت افزاری مورد نیاز جهت اجرای بازی باید به صورت خوانا بر روی بسته بندی یا جلد محصول   -5-9

 .ذکر گردد

 .طراحی و ارسال شود 2mbو با حجم حداکثر  Jpegهای باید در یکی از قالب یبندی بازطرح ولت یا بسته -5-4

اسم و مشخصات موسسه شامل نام اصلی موسسه، نشانی اینترنتی، شماره تلفن پشتیبانی و شماره مجوز بازی  -5-9

  .درج شودرا به صورتی که در نسخه دیجیتالی پروانه قید شده بندی  باید به صورت خوانا بر روی ولت یا بسته

-های ارسالی اظهار نظر کند، طرحح و یا طرحروز کاری فرصت دارد تا در مورد طر دو بنیاد طرح ولت، پس از ارسال -2

 :یکی از دو حالت زیر محتمل خواهد بود خواهد شد که در اینصورتتایید یا رد  یاهای ارسال شده 
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رسانی به ناشر در صورت تایید شدن مراتب به کاربر نظارت جهت صدور فیزیکی برگه مجوز ارجاع و اطالع -2-5

 .نشر بازی خواهد شدجهت مراجعه و اخذ برگه مجوز 

شود تا یک طرح یا مجموعه طرح دیگر ها به ناشر اطالع رسانی میدر صورت تایید نشدن هیچ یک از طرح -2-2

 .ارسال کند و فرایند تحلیل طرح ولت دوباره تکرار خواهد شد

جع ذیربط ارسال باشند و برای مرادر پرونده بازی ثبت شده و ضمیمه الکترونیکی مجوز می ،های تایید شدهطرح ولت -9

 .شوندمی

ها، باید قیمت چاپ شده روی طرح ولت نیز توسط ناشر در سامانه ثبت شده و توسط مدیر در فرآیند ارسال طرح ولت -4

 .نظارت کنترل گردد

 .شودرسانی میپس از تایید طرح ولت و صدور مجوز نهایی مراتب به ناشر از طریق رایانامه و پیامک و سامانه اطالع -9

 تکثیر و توزیع: تمفصل هف

نسبت به درخواست هولوگرام هر  بایدپس از دریافت پروانه بالمانع هر عنوان بازی، قبل از انتشار آن  هموسس -5

-نشانهکه هایی که فاقد هولوگرام فوق بدیهی است بازی. اقدام نمایند زیر به شرح عنوان بازی از طریق سامانه

آوری و با محصول غیر مجاز شناخته شده و از سطح بازار جمع های مجاز بودن بازی است، باشند به عنوان

 . موسسه متخلف برابر با ضوابط قانونی برخورد خواهد شد

هایی که هایی ایرانی که پیشتر حمایت کرده باشند و یا هولوگرامموسسه بر اساس میزان حمایت از بازی: تبصره

 هولوگرامتعداد  ،درخواستپس از ثبت هر خریداری کرده باشند، در سامانه دارای بانک هولوگرام خواهد بود که 

 .از بانک فوق کسر و برای الصاق در نظر گرفته خواهد شد ثبت درخواست شده

مقدار تخصیص  یبرا بنیاد به معاونت اداری، مالی و پشتیبانی های ایرانیمدارک حمایت از بازی ارائه -5-5

 .در سامانه مطابق دستورالعمل مربوطه هولوگرام یا کوپن به ناشر

 .ای به تفکیک هر عنوان در پنل کاربری مربوطههای رایانهثبت درخواست هولوگرام عناوین بازی -5-2

 .هماهنگی با مدیریت واگذاری هولوگرام برای الصاق هولوگرام -5-9

 .بازرس بنیاد و تایید ناشرالصاق هولوگرام و تایید فرم مربوطه توسط  -5-4

 .ورود اطالعات فرم تایید شده توسط مدیریت واگذاری هولوگرام در سامانه -5-9

تا زمان ورود اطالعات مدیریت واگذاری هولوگرام در سامانه دسترسی ناشرین به درخواست جدید مقدور : نکته

 . باشدنمی

یا  Patch ،AddOn  ،Expansionصورت  هایی که بهبازی. بازی باید کامالً بدون تغییرات عرضه شود -2

 .حتی ترجمه و فارسی سازی شده یک بازی نیز باشند باید جداگانه مجوز دریافت کنند

 :استانداردهای مورد نظر محصول نهایی به شرح زیر است -9
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های فشرده موسسه، باید مشخصات اختصاری موسسه و نام التین بازی بر روی دایره  برای شناسایی لوح -9-5

 .ثبت گردد( Hub Info) و میانی لوح فشردهداخلی 

مجوز یک . استفاده کند( استمپر)ای های فشرده نقره فقط از لوح بایدموسسه برای انتشار هر عنوان بازی  -9-2

محصوالتی که دارای این شرایط نباشند مجوزشان فاقد . های فشرده است بازی فقط برای این نوع لوح

 .باشداعتبار می

 .درج شود بایدنام موسسه و بازی به صورت خوانا بر روی لوح فشرده  -9-9

برای بنیاد  ،بندی ارایه شده در بازار موسسه باید پس از تکثیر هر عنوان بازی، دو نسخه کامل بازی با بسته -9-4

 .ارسال نماید ایهای رایانهملی بازی

 

 

 


