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 ایهای رایانههای آنها به ناشران بازیارائه شده بنیاد و هزینه خدماتشرح 

 

 

خدمات ارائه  باشد.شود به شرح زیر میبندی سنی به ناشران ارائه میخدماتی که از سوی بنیاد برای رده تعریف خدمات: (1

 باشد.شده برای هر بازی به صورت متغییر بوده و این خدمات وابسته به زمان می

نیاز است تمام محتوای موجود در بازی استخراج شود، این روند تنها با فیلمبرداری در مرحله اول  تهیه فیلم از روند بازی: -1-1

کننده )که وظیفه تخصصی بوده شخص بازیتواند صورت گیرد، فیلم گرفته شده از بازی به صورت کامالً از بازی می

 فیلمبرداری از بازی بر عهده اوست( تضمین کننده استخراج تمامی محتواهای موجود است.

فیلم تهیه شده توسط کارشناس رده بندی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و محتوای آسب رسان  تحلیل فیلم تهیه شده: -2-1

ر کدام از محتواهای موجود در سیستم نظام رده بندی ثبت شده و رده خاص به موجود در بازی را شناسایی خواهد کرد، ه

 خود را خواهد گرفت.

های محتوای شناسایی شده توسط کارشناس رده بندی با توجه به نیاز سیستم در قابل ی:باز رسان بیآس ایمحتو استخراج -3-1

، این اطالعات مورد استفاده ویرایشگران قرار شوندهای برش داده شده استخراج و در سیستم ثبت میعکس و تکه فیلم

 خواهد گرفت تا موارد مشاهده شده در بازی ویرایش شوند.

گیرد آنالیز بازی به واسطه بندی صورت میهایی که در زمینه ردهترین فعالیتیکی از مهم :کتوگرامیپ یهاشاخص هیته -4-1

ها با استانداردهای جهانی همراه بوده و کارشناسان خبره صهبندی است. این شاخهای تعیین شده از سوی نظام ردهشاخصه

باشد درستی های مخصوص این فرآیند را پر کرده و نتیجه حاصله برآیندی از نظر کارشناسان میپس از بررسی بازی فرم

 باشد.ها میها بسیار مورد توجه کاربران و والدین آناین شاخصه

                                
 

شوند یک داستان هرچند کوتاه و حداقلی در هایی که روانه بازار میمعموالً بازی ی:بازو روند  یداستان یمحتو یبررس -5-1

 گیرد.شود، بررسی آن و نحوه چگونگی ارائه یک داستان در این بخص صورت میروند آن مشاهده می

گیرد، هایی که برای یک بازی صورت میبه تمامی فعالیتبا توجه  :نترنتیا در یباز از موجود اطالعات یگردآور -6-1

آوری کلیه اطالعات موجود از بازی در اینترنت امری است اجتناب ناپذیر، نظر سازنده بازی، منتقدین و سایر جمع

 کند.کنند برای شناخت هرچه بهتر بازی کمک میهای معتبر فعالیت میکارشناسان که در این زمینه در سایت

 



 2 صفحه

 

شوند تا بندی میدسته تقسیم 3ها به با توجه به اندازه بازی و با درنظر گرفتن زمان بررسی این بازی ها:بندی بازی دسته (2

 بینی شده برای هر کدام به صورت مجزا صورت گیرد. خدمات پیش

 های بزرگ()بازی ب  بازی های دسته -1-2

 های متوسط()بازی م های دستهبازی -2-2

 های کوچک() بازی ک های دستهبازی -3-2

باشد های مختلف میبینی شده برای هر کدام از خدمات در دستهجدول زیر نمایانگر ساعت پیش :بینی ارائه خدماتپیش (3

 های گذشته است.بینی شده باتوجه به اطالعات آماری و تجارب بدست آمده در سالهای پیششایان ذکر است زمانو 

 نام فعالیت
 )ساعت(رای هر دستهبینی شده بزمان پیش

 کوچک متوسط بزرگ

 6 10 20 تهیه فیلم از روند بازی

 4 6 10 تحلیل فیلم تهیه شده

 4 6 10 استخراج محتوای آسیب رسان بازی

 3 5 8 های پیکتوگرام ) پس از تهیه فیلم(تهیه شاخص

 2 5 11 بررسی محتوی داستانی و روند  بازی

 2 5 7 در اینترنتگردآوری اطالعات موجود از بازی 

 

دسته ثابت و متغییر  2بینی شده برای هر بازی به شرح زیر بوده که این خدمات به های خدمات پیشهزینههزینه خدمات:  (4

 شوند.تقسیم بندی می

باشد. جدول زیر های مختلف متغییر میگیرد و در دستهاین خدمات برای هر بازی یکبار انجام می هزینه ثابت خدمات: -1-4

 نمایانگر هزینه خدمات برای هر ساعت است.

 هزینه هر ساعت نام فعالیت
 )تومان / امتیاز(

 25،000 تهیه فیلم از روند بازی

 25،000 تحلیل فیلم تهیه شده

 25،000 استخراج محتوای آسیب رسان بازی

 60،000 های پیکتوگرام ) پس از تهیه فیلم(تهیه شاخص

 20،000 روند  بازیبررسی محتوی داستانی و 

 40،000 گردآوری اطالعات موجود از بازی در اینترنت
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 باشد.جدول زیر نتیجه محاسبه هزینه هر کدام از خدمات با توجه زمان بررسی در دسته خود میو در ادامه 

 نام فعالیت
  (/ امتیاز )تومانهای مختلفها در دستههزینه

 ک م ب

 150،000 250،000 500،000 تهیه فیلم از روند بازی

 100،000 150،000 250،000 تحلیل فیلم تهیه شده

 100،000 150،000 250،000 استخراج محتوای آسیب رسان بازی

 180،000 300،000 480،000 های پیکتوگرام ) پس از تهیه فیلم(تهیه شاخص

 40،000 100،000 220،000 بررسی محتوی داستانی و روند  بازی

 80،000 200،000 280،000 گردآوری اطالعات موجود از بازی در اینترنت

 650،000 1،150،000 1،980،000 مجموع
 

 

 .ها وابسته به تعداد نسخ منتشر شده از هر بازی استاین هزینه هزینه متغییر خدمات: -2-4

 نام فعالیت
بر اساس هر  هزینه

 (/ امتیاز )تومانهولوگرام

 50 نظارت بر الصاق هولوگرام

 100 حمایت و صیانت از محصوالت مجاز در سطح بازار

 100 حمایت و صیانت از محصوالت مجاز در اینترنت

 250 مجموع
 

 

کنند هزینه آن را پرداخت ناشران موظف هستند در قبال خدماتی که از بنیاد دریافت می :نحوه پرداخت هزینه خدمات (5

 ای در این زمینه دریافت نخواهد شد.های ایرانی هیچگونه هزینهکنند. به منظور حمایت از تولید ایرانی، برای بازی

 .باشدبری ناشر در سامانه حساب کارصورت نقدی و یا مصرف امتیاز  2تواند به پرداخت هزینه می تبصره:


