آئیننامه شیوه عضویت و شرایط
بهرهبرداری از ساختار حمایتی همگرا
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فصل اول
آئیننامه شیوه عضویت در ساختار حمایتی همگرا

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

 -1هدف
هدف همگرا ارتقا سطح کیفی شرکتهای بازیسازی و همچنین جذب حداکثری حمایتهاای هااههاای تلف ار هر ک ا ر از
طریق ارزیابی و رتبهبندی شرکتها و تیمهای بازیساز جات بارهبرهاری از حمایتهای ویژه بنیاه و سایر هااهها تیباشد.
 -2چشمانداز
چ ماهداز ک ی همگرا ،شفافیت حمایتها ،شایسفهساالری ساخفار حمایفی و رشد و ارتقای شرکت/تیمهای بازیسااز از طریاق
ارائه اه اع خدتات حمایفی و پ فیباهی است.
 -3دامنه
هاتنه این آئینهاته هر بلش عض یت هر همگرا(ثبتهام هر پ رتال جاتع بنیاه ت ی بازیهای رایاههای) شاتل ک یه اشلاص
حق قی(شرکت یا ت سسات حق قی) و تیمهای فعال هر زتینه ت لید و سایر فعالیتهای ترتبط با ح زه بازیهای ویدی یی
است.
 -4تعاریف و اصطالحات
بنیاد :بنیاه ت ی بازیهای رایاههای.
بازی :بازیهای ویدی یی.
همگرا :ساخفار حمایفی همگرای بنیاه ت ی بازیهای رایاههای.
پورتال :ساتاهه ثبت تفقاضیان عض یت هر همگرا (ساتاهه ت ی بازیهای رایاههای) و تلصیص حمایتها.
سال ارزیابی :از ابفدای فرورهین تاه هر سال تا پایان اسفند تاه همان سال.
 -5مسئولیتها
 -5-1تسئ لیت اجرای عض یت ،ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای حق قی و تیمهای تفقاضی بر عاده هبیرخاهه همگرا است.
 - 5-2ساخفار ،چارت سازتاهی و جایگاه همگرا ت سط بنیاه طراحی و ایجاه تیش ه.
 -5-3تسئ لیت هظارت بر اجرای صحیح این آئینهاته بر عاده تعاوهت حمایت بنیاه است.
 -5-4تسئ لیت تص یب روش ،تسفندات و هظارت بر رعایت اص ل این آئینهاته و هسف رالعملهای اجرایی آن بر عاده
کمیفهای به پی نااه تعاوهت حمایت بنیاه و تص یب تدیرعاتل بنیاه خ اهد ب ه.
 -5-5هبیرخاهه همگرا تسئ لیت اهجام ات ر اجرایی زیر را برعاده هاره:
 هظارت بر عم کره صحیح پ رتال و هریافت هاهههای تفقاضیان.
 بررسی اولیه تکمیل ب هن هاههها ،تدارک و س ابق ارسال شده ت سط تفقاضیان و پیگیری برای تکمیل کاسفیها.
 ارزیابی اولیه هرخ استها براساس شاخصهای اص ی تعیین شده.
 تایه و ارسال هاتههای اعالم هفایج ارزیابی ،عض یت و اعالهات ترتبط با سازتانهای همکار و حمایفی.
 پاسلگ یی به س االت اعضا و تفقاضیان هر خص ص فرآیندها و حمایتها.
 پیگیری و هظارت بر بارهبرهاری و اعطا حمایتها.
 تایه گزارشهای آتاری و عم کرهی همگرا.
 شناسایی هاوران و ت اوران و هماهنگی ،ارتباط و همکاری با آهاا هر فرآیندهای اجرایی همگرا.
 تایه گزارشهای ارزیابی ترتبط با همکاری شبکهای همگرا.
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تاهه :هرگ هه تغییر هر این آئینهاته ،سقر حمایفی هر رتبه و هظارت بر تلصیص حمایتها تن ط به بررسی ش رایی تف کل
از تدیرعاتل بنیاه ،هماینده وزیر فرهنگ و ارشاه اسالتی و یک هماینده از بازیسازان خ اهد ب ه .همچنین بنیاه به ص رت فص ی
گزارش عم کره حمایتهای ارائه شده را به ش رای تذک ر اعالم و هر پ رتال همگرا به ص رت عم تی تنف ر خ اهد کره.
 -6روش درخواست عضویت در همگرا
تیمها ،شرکتها و تؤسسات ت لیدکننده بازی برای عض یت هر همگرا هر بازههای زتاهی تعیین شده تطابق آهچه که هر
بندهای زیر آتاهه است ،از طریق پ رتال به ه اهی  www.hamgara.orgاقدام تیهمایند.
 -6-1شرایط کلی عضویت اعضا در همگرا

 - 6-1-1تفقاضیان عض یت هر همگرا هر سال اول باید حداقل شرایط زیر را هاشفه و براساس الزاتات ،تسفندات و بازیهای
ت لید شده خ ه را ارائه همایند:
 هاشفن تاهیت حق قی یا تیم فعال (تحدوهیفی هر تعداه اعضای تیم وج ه هداره).
 تعرفی حداقل  2بازی ت لید و عرضه شده به بازار یا  1بازی و  1هم هه پروت تایپ که هر ط ل فعالیت  4سال گذشفه
تیم یا شرکت تا زتان هرخ است ارزیابی ت لید شدهاهد.
 -6-2رتبه و شرایط استفاده از حمایتهای همگرا

 -6-2-1پس از ارزیابی و هر ص رت هارا ب هن شرایط برای عض یت هر همگرا ،رتبه شرکت/تیم براساس اتفیاز کسب شده به
وی اعالم تیش ه .هر یک از اعضای همگرا ،براساس اتفیاز و رتبه کسب شده تیت اهند از حمایتها اسففاهه کنند.
 -6-2-2شرح تزایا ،شی ه ،شرایط بارهبرهاری و ه ع حمایتهای همگرا هر فصل هوم این سند به ط ر کاتل ت ضیح هاهه شده
است.
 -6-3هزینه ثبتنام ،ارزیابی و رتبهبندی در همگرا

هر همگرا هزینه ارزیابی اولیه وج ه هل اهد هاشت و صرفا هزینه ارزیابی تجده هر ص رت هریافت شکایت از تفقاضی بعد از
اعالم رتبه ،هریافت خ اهد شد.
 -6-4مدت زمان اعتبار عضویت و رتبه در همگرا

 -6-4-1تدت زتان اعفبار عض یت هر همگرا و رتبه اخذ شده یک سال است.
 -6-4-2برای تمدید عض یت و تعیین رتبه جدید شرکت/تیم ،ساالهه هر یک بازه زتاهی ت لص و تعیینشده ک یه اعضا،
هاههها ،تسفندات و گزارش فعالیت یک سال گذشفه خ ه را ارائه تیهمایند .پس از جمعآوری گزارشهای سالیاهه ،هبیرخاهه
همگرا اقدام به ارزیابی و رتبهبندی شرکت/تیمها هم هه و رتبهها و گ اهیناتههای جدید را بر این اساس اعالم خ اهد کره.
 -6-4-3هر ص رتیکه اعضا هر زتان ارزیابی سالیاهه ،هاهه و اطالعات خ ه و گزارش سالیاهه را بهروزرساهی و ارائه هکنند ،از
فرایند ارزیابی حذف و عض یت آهان هر همگرا لغ خ اهد شد.
تبصره :تیمهای کاری (اعضای فاقد تاهیت حق قی) ،حداکثر به تدت دو سال تی ت اهند با تاهیت غیرحق قی هر همگرا حض ر
هاشفه ،رتبهبندی شده ،گ اهیناته هریافت هم هه و از حمایتها بارهبرهاری همایند .هر این تدت ،همگرا برهاتههای حمایفی را
برای کمک به این تیمها برای تبدیل شدن به یک تجم عه حق قی ارائه تیهماید .هر ص رتیکه بعد از گذشت این تدت تیمها
به شرکتهای هارای تاهیت حق قی تبدیل ه هد ،عض یت آهاا لغ شده و فقط با تاهیت حق قی اتکان بازگ ت و عض یت
تجده هر همگرا را خ اهند هاشت.
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 -6-5بازههای زمانی تعیینشده برای درخواست عضویت و ارزیابی

براساس ت اره بیان شده هر بند  6-1شرکتها و تیمهای ت لیدکننده بازی برای ارائه هرخ است عض یت باید هر بازه زتاهی
تعیین شده ،هرخ است و ثبت هام خ ه را تکمیل و تدارک و تسفندات الزاتی را ارائه همایند .این بازههای زتاهی یک تاه و هر
هیمه اول هر سال است که تاریخ آن هر ساله ت سط بنیاه اطالعرساهی خ اهد شد.
 -7روش ارزیابی اعضا
 -7-1شاخصهای کلی ارزیابی و رتبهبندی در همگرا

 -7-1-1اشلاص حق قی و تیمهای ت لید بازی برای عض یت ،کسب رتبه و اتکان بارهبرهاری از حمایتهای همگرا ،براساس
روش و شاخصهای ت لص ،بررسی و ارزیابی شده و اتفیاز کسب خ اهند هم ه.
 -7-1-2شاخصهای ک ی ارزیابی شاتل ت اره زیر است که هر کدام هارای زیر شاخههای تفن عی هسفند:


پیچیدگی ،استاندارد ،کیفیت بازیها و ارزیابی تخصصی تجربه و اثرگذاری بازی،



رعایت شاخصهای فرهنگی در محصوالت شرکت،



وضعیت و توانمندی تیم /شرکت تولیدکننده بازی،



میزان همکاریهای شبکهای (همکاری با سایر اعضا و دبیرخانه همگرا).

 -7-1-3سقر اتفیاز هر یک از اعضا  1000اتفیاز است که سام شاخصهای ک ی ف ق به ترتیب  300 ،100 ،490و 110
اتفیاز همگراست.
 -7-1-4هر اولین سال عض یت یک شرکت یا تیم ،سابقه کیفی چاار ساله آن بررسی تیش ه و پس از آن براساس
فعالیتهای یک سال گذشفه ت ره ارزیابی قرار تیگیره.
 -7-2جزئیات شاخصهای ارزیابی
 -7-2-1پیچیدگی ،استاندارد ،کیفیت بازی و ارزیابی تخصصی تجربه و اثرگذاری بازی ( 490امتیاز همگرا از  1000امتیاز)

هر این بلش بازیهای تعرفی شده ت سط تفقاضی بررسی و براساس بلشهای زیر ارزیابی تیش هد:
 اتفیاز پیچیدگی و اسفاهداره کیفی بازی ( 350از  490اتفیاز همگرا)،
 اتفیاز ارزیابی تلصصی تجربه و اثرگذاری بازی ( 140از  490اتفیاز همگرا).
تبصره  :1شرط بررسی بازیها هر بازیهای ت بایل رایگان با پرهاخت هرون برهاتهای ،تعداه هصب فعال بیش از  5000عده یا
هصب کل بیش از  10000عده و هر بازیهای پ لی ت بای ی ،فروش بیش از  250عده است .بازیهای  PCکه به سفارش
سازتانها ،ارگان ها و سایر هااههای هولفی و خص صی تنف ر شدهاهد و همچنین بازیهای ویدی یی جدی ()Serious Games
از این قائده تسفثنی هسفند.
تبصره  :2تفقاضیان تیت اهند یک هم هه پرت تایپ از پروژههای هر حال ساخت خ ه را ارائه کنند و براساس ارزیابی پروت تایپ،
حداکثر  100اتفیاز به اتفیاز بازیهای ت لیدی تعرفی شده (تا سقر  490اتفیاز) اضافه خ اهد شد .شرایط بررسی تجده
چنین پروت تایپی هر هورههای بعدی ،هر آئینهاته تمدید عض یت همگرا به تفصیل ت ضیح هاهه خ اهد شد.
تبصره  :3همگرا ارزیابی را براساس تیاهگین اتفیازات کسب شده بازیهای تعرفی شده ت سط هر تفقاضی اهجام خ اهد هاه.
تبصره :4تفقاضی عض یت هر اولین سال باید حداقل هو بازی را هر پ رتال ثبت هماید تا بف اهد کل  490اتفیاز ترب ط به بلش
بازی را هریافت هماید .اگر یک بازی ثبت ش ه ،تفقاضی حداکثر هیمی از اتفیاز بلش بازی را هریافت تیهماید یعنی اتفیاز
بازی هوم که ارسال ه ده عمال صفر تحاسبه تیش ه.
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 - 7-2-1-1امتیاز پیچیدگی و استاندارد کیفی بازی

اتفیاز پیچیدگی و اسفاهداره کیفی بازی ت سط کارشناسان بازی (فنی ،هنری ،طراحی بازی و تدیران پروژه) و هاوران تعفمد
برای هر بازی ت لید شده تفقاضیان بط ر جداگاهه تکمیل و براساس شاخصهای جدول شماره  1-1تحاسبه تیش ه.
جدول شماره 1-1
ردیف

نام شاخص

1

ه ع بازی

2

چند زباهه ب هن بازی

3

پیچیدگی ت لید

سقف امتیاز

توضیحات

زیردسته

 5اتفیاز

-

بازیهای واقعیت تجازی ()VR

 4اتفیاز

-

بازیهای رایاهه ای براساس فناوری
واقعیت افزوهه ()AR

 4اتفیاز

-

بازیهای آهالین پرجمعیت اهب ه
()MMO Games

 5اتفیاز

-

بازیهای ه آوراهه و پی رففه
ویدئ یی()Innovative Gams

 5اتفیاز

-

بازیهای طراحی شده بر تبنای
بازیوارسازی ()Gamification

 2اتفیاز

-

بازیهای آهالین ()Real Time

 5اتفیاز

-

بازیهای عم تی و ساهه

 1اتفیاز

-

زیره یس ،هیال گ و راهنما

 5اتفیاز

-

پیچیدگی فنی

 50اتفیاز

-

پیچیدگی هنری

 50اتفیاز

-

پیچیدگی طراحی

 50اتفیاز

-

رتبه بازیهای ت بایل هر فروشگاه-
ها

 150اتفیاز

یی جدی ( Serious

بازیهای ویدی
)Games

اتفیازههی به بازیهای ارائه شده براساس هو شاخص  RATEو تعداه افراه
رایههنده هر فروشگاههای تلف ر ( )VOTEاهجام تیش ه .تیزان شاخص
هرتال شده از فرت ل زیر تحاسبه تیش ه:
R1= (V ÷ (V+M)) × R + (M ÷ (V+M)) × C
 RATE :Rبازی هر فروشگاه

4

رتبه بازی هر فروشگاه

 :Vتعداه افراه رایههنده به بازی
 :Mحداقل رای ت ره هیاز ( 3000رای)
 :Cحداقل  RATEکل بازیاای ثبت شده هر همگرا

حداقل تعداه رأی ت سط کاربران  3000رای است .بدین تعنا که بازیهایی با
تعداه رای کمفر هر فروشگاهها ،اتفیازی کسب هل اهند کره.
 = 6(R1)2شاخص نرمال شده امتیازدهی به بازی موبایل
شاخص هرتال شده اتفیازههی به بازی ت بایل عدهی بین  0تا  150است.
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ادامه جدول شماره 1-1
ردیف

4

5

نام شاخص

زیردسته

سقف امتیاز

توضیحات

رتبه بازی هر فروشگاه

رتبه بازیهای رایاههای و کنس لی
هر فروشگاهها

-

 Rateهر بازیهای  PCو کنس ل ت سط ارزیابان و با بررسی
کارشناسی ،جسفج و تطالعه سایتها ،تجالت و هظرهای
تنابع تعفبر اهجام تیش ه.
اتفیازههی به بازیهای آهالین هر بسفر وب ( Browser
 )Basedتاهند بازیهای  PCو کنس ل ب هه و براساس تعداه
هاه ه ،اتفیاز این شاخصها تحاسبه همیش ه.
رتبه  1به باال 150 :اتفیاز
رتبه  120 :2اتفیاز
رتبه  90 :3اتفیاز
رتبه  60 :4اتفیاز
رتبه  30 :5اتفیاز
رتبه  :6صفر اتفیاز

قاب یت اجرا بر بسفر
اینفرهت و شبکه (ت ان
اجرا و پ فیباهی آهالین)
خدتات بازی بر خط

 30اتفیاز

-

جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق 366 ،است که با اعمال ضریب تعاهل  350اتفیاز همگرا از
 1000اتفیاز است .قابل ذکر است که یک بازی تماتی اتفیاز بلش «ه ع بازی» را هریافت هل اهد کره و براساس ساخفار بازی
و ه ع بازی بل ی از اتفیاز این رهیر برای هر بازی قابل حص ل است.
 -7-2-1-2امتیاز ارزیابی تخصصی تجربه و اثرگذاری بازی

یکی از تامفرین شاخصهای ارزیابی ،تجربه و اثرگذاری بازی است .این شاخص هر تحص لی تاهند بازیهای ویدی یی از
اهمیت به سزایی برخ رهار است .این اتفیاز ت سط کارشناسان بازی تعفمد برای هر بازی ت لید شده تفقاضیان بهط ر جداگاهه
تکمیل و براساس شاخصهای جدول شماره  1-2تحاسبه تیش ه.
جدول شماره 1-2
ردیف
1
2
3
4

نام شاخص
قاب یت کاربرهی و کاربرپسندی
روایت و سناری
جذابیت

Usability/Playability -

Narratives -

Play Engrossment -

هیجان و لذتبل ی -

5

آزاهی خالقاهه

6

صدا ،ج ههای ص تی و ت سیقی

7
8

ارتباطات اجفماعی -

صفحه 6

Enjoyment

Creative Freedom -

خ ن هی فرهی

9

سقف امتیاز

Audio Aesthetics -

Personal Gratification -

زیبایی بصری

Social Connectivity

Visual Aesthetics -

 1400اتفیاز

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق 1400 ،است که با اعمال ضریب تعاهل  140اتفیاز همگرا از
 1000اتفیاز است.
 -7-2-2شاخصهای فرهنگی در محصوالت شرکت ( 100امتیاز همگرا از  1000امتیاز)

تاثیرات فرهنگی بازیهای ویدی یی و رعایت اص ل فرهنگی یکی از شاخصهای تام بازیهای ویدی یی است .این اتفیاز ت سط
کارشناسان فرهنگی تعفمد برای هر بازی ت لید شده تفقاضیان بهط ر جداگاهه تکمیل و براساس شاخصهای جدول شماره
 3-1تحاسبه تیش ه.
جدول شماره 1-3
نام شاخص

ردیف
1

اخالق (سیاسی ،اجفماعی ،اقفصاهی ،عم تی)

2

عقالهیت (بصیرت ،تفکر و تاتل گرایی ،هقدپذیری ،جایگاه ع م و هاهش ،آیندههگری ،خالقیت و ه آوری ،حرفهای
گرایی ،اعفدال و تیاههروی ،بارهوری)

3

عدالت (فرهنگی ،سیاسی ،اقفصاهی ،اجفماعی ،قضایی)

4

ه یت:
)1
)2
)3

5

سرتایه اجفماعی (ت ارکت ،اعفماه ،رضایت)

6

هظم اجفماعی (جاتعه پذیری ،قاه نتندی ،تعاد به هنجارهای ت فرک ،اتنیت اجفماعی)

7

وحدت و اهسجام (تقریب بین تذاهب ،ارزشهای ت فرک ،اتحاه هر تقابل هشمن ،وحدت تیان تسئ لین هظام،
خرهه فرهنگ ها ،روابط بین ق تی ،غرور و عزت ت ی ،تح ریت تنافع ت ی ،وحدت هولت و ت ت)

8

اسفقالل فکری و ت ی:
 )1اسفقالل فکری (خ هباوری ،اسفقالل ع می)
 )2اسفقالل ت ی (اقفصاهی ،سیاسی ،فرهنگی)

9

تعاتالت فرهنگی بینالم ی

10

باداشت جسمی و رواهی (تاارتهای زهدگی ،ورزش ،اوقات فراغت ،آسیبهای اجفماعی)

11

کاالها و خدتات فرهنگی

12

خاه اهه (تربیفی و آت زشی ،عاطفی ،حق ق تک یفی ،تدیریفی)

سقف امتیاز

ه یت ت ی (زبان و اهبیات فارسی ،تاریه ،سرزتین ،فرهنگ و تیراث فرهنگی ،اجفماعی ،سیاسی)
ه یت هینی (اعفقاهی ،رففاری ،سیاسی ،فرهنگی ،تاریلی)
ه یت اهقالبی (اسفکبارسفیزی ،تبارزه با تحجر و الففاظ ،حمایت از تسفضعفین ،تعاد به حفظ هظام
جما ری اسالتی ایران ،هفی س طه ،ایثار و شااهت ط بی ،الفزام به والیت فقیه ،اعفقاه به اتام خمینی
(ره) ،آگاهی به تاریخ اهقالب و قاه ن اساسی)
 100اتفیاز

جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق 100 ،است که با اعمال ضریب تعاهل  100اتفیاز همگرا از
 1000اتفیاز است.
 -7-2-3وضعیت و توانمندی تیم /شرکت تولید کننده بازی ( 300امتیاز همگرا از  1000امتیاز)

هر این بلش شاخصها و ویژگی های ت اهمندی ،ساخفار ،سیسفم ،هرآتد و تدیریت شرکت و تیم ارزیابی و اتفیازههی تیش ه.
به ط ر قطع شرکتها(اعضا با تاهیت حق قی) هر این بلش اتفیاز بی فری را به ع ت اهسجام و ساخفار فعالیت کسب خ اهند
کره .این اتفیاز ت سط کارشناسان تالی و حق قی تعفمد بهط ر جداگاهه تکمیل و براساس شاخصهای جدول شماره -4
1تحاسبه تیش ه.

صفحه 7

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

جدول شماره 1-4
ردیف

نام شاخص

سقف امتیاز

توضیحات

1

وضعیت حق قی

 10اتفیاز

تیمهای کاری و ت لیدکنندگان فاقد تاهیت حق قی 2 :اتفیاز
شرکتها و ت سسات ثبت شده (حق قی) غیرتکتنظ ره فرهنگی 4 :اتفیاز
شرکتها و ت سسات حق قی تک تنظ ره بازیسازی 6 :اتفیاز
 )1شرکت هاهش بنیان ه پا  2اتفیاز به اتفیاز کسب شده اضافه تیش ه.
 )2شرکت هاهش بنیان ت لیدی یا صنعفی  4اتفیاز به اتفیاز کسب شده اضافه
تیش ه.

2

تعداه هیروی اهساهی براساس لیست بیمه

 10اتفیاز

 2الی  3هفر 2 :اتفیاز
 4الی  6هفر 4 :اتفیاز
 7الی  9هفر 6 :اتفیاز
 10الی  12هفر 8 :اتفیاز
 13هفر به باال 10 :اتفیاز

3

تیزان فروش هاخ ی هر سال گذشفه،
تیزان فروش خارجی هر سال گذشفه و
هرآتدهای حاصل از (VASسرویسهای
ارزش افزوهه)
(تطابق قرارهاهها ،اظاارهاته و سایر اسناه
تعفبر)

 50اتفیاز

به ازای هر  10تی ی ن ت تان هرآتد تعدیل شده  0/5اتفیاز ،برای هرآتدهای تعدیل
شده بیش از  1تی یاره ت تان سقر اتفیاز یعنی  50اتفیاز لحاظ تیش ه.
مدارک و شیوه احصاء درآمد
شی ه  )1ارائه اظاارهاته تالیاتی:
اتفیاز ارائه اظاارهاته رسمی تالیاتی کاتل تحاسبه تیش ه.شی ه  )2عدم ارائه اظاارهاته تالیاتی (ص رتحسابها و هزینه ثبت ه ده اهاره تالیات
و سایر تدارک غیررسمی ) این اسناه با ت جه به هظر ارزیاب قابل پذیرش است و
هرص رتیکه ارزیابان هسبت به تدارک ارائه شده اطمینان هیابند؛ تیت اهند تب غ
ص رتحساب های تایید ه ده را از کل هرآتد شرکت کسر هماید.
همچنین هر ص رت ارائه هرگ هه تدارک تالی غیر از اظاارهاته تالیاتی اتفیاز ترب طه
به ص رت  1/3تحاسبه تیش ه.
هرآتدهای حاصل از (VASسرویسهای ارزش افزوهه) با ارائه تدرک تحاسبه و بههرآتد هاخ ی اضافه تیش ه.
هرآتد حاصل از فروشگاههای هاخ ی با ارائه اسکرینشات از پنل کاربری فروشگاهتعرفی شده ،هر ص رت صحتسنجی به هرآتد هاخ ی اضافه تیش ه.
هرآتد حاصل از فروشگاههای خارجی با ارائه اسکرینشات و ضریب ت لص شدههر ص رت صحتسنجی به هرآتد خارجی اضافه تیش ه.
درآمد کل تعدیل شده= درآمد داخلی( +درآمد خارجی)1/5
توجه  :1هر ص رتیکه تدارک ارائه شده ترتبط با هرآتد تغایرت هاشفه و یا صحت
هداشفن آهاا هر هر زتاهی بر هبیرخاهه همگرا ت لص ش ه ،هبیرخاهه و تدیریت
همگرا این اخفیار را هاراست که تیم یا شرکت تفل ر را به ط ر کاتل و به ص رت
تاهالعمر از عض یت همگرا حذف هماید.
توجه  :2اظاارهاته تالیاتی شرکتهایی که سال تالیاتی آهاا تطابق با سال ارزیابی
هیست ،اظاارهاته آخرین سال تالی ت ره بررسی قرار تیگیره.

صفحه 8

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

ادامه جدول شماره 1-4
توضیحات

ردیف

نام شاخص

سقف امتیاز

4

اخذ ج ایز و رتبه از ج ن اره بازیهای
رایاههای تاران و  TGCو سایر
ج ن ارههای تعفبر تایید شده ت سط
بنیاه

 10اتفیاز

5

اسپاهسرینگ از تقاالت پذیرففه شده هر
کنفراهسهای آکاهتیک ت ره تایید بنیاه

 5اتفیاز

ارائه تقاله پذیرففه شده هر کنفراهسها و همایشهای ت ره تایید بنیاه 5 :اتفیاز

 10اتفیاز

هر این شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تیش ه.
هاشفن سایت اینفرهفی تناسب 1 :اتفیاز
شرکت هر همای گاههای هاخ ی ت ره تائید بنیاه 1 :تا  4اتفیاز (سقر  4اتفیاز به
شرکت/تیمی که بی فرین تعداه همای گاه هاخ ی را هر سال ارزیابی شرکت کرهه
است ،تع ق تیگیره .اتفیاز سایر شرکت/تیمها به ص رت هسبفی از این اتفیاز
تحاسبه تیش ه).
شرکت هر همای گاه خارجی ت ره تائید بنیاه 1 :تا  5اتفیاز .یک همای گاه  3اتفیاز
(سقر  5اتفیاز به شرکت/تیمی که بی فرین تعداه همای گاه خارجی را هر سال
ارزیابی شرکت کرهه است ،تع ق تیگیره .اتفیاز سایر شرکت/تیمها به ص رت
هسبفی از این اتفیاز تحاسبه تیش ه).

جشنواره بازی رایانهای تهران:

6

7

شرکت هر ج ن ارهها و همای گاههای
ت ی و بینالم ی و هاشفن سایت

جذب سرتایهگذار هر ت لید بازی (با ارائه
تسفندات و تدارک قرارهاه یا تفاهمناته و
تدارک اثبات کننده تالی)

بافرین بازی سال 5 :اتفیاز
بافرین بازی ژاهر 3 :اتفیاز
کاهدید بافرین بازی سال 2 :اتفیاز
کاهدید بافرین بازی ژاهر 1 :اتفیاز
هریافت غزال هر هر شاخه  2اتفیاز (حداکثر اتفیاز قابل هریافت  4اتفیاز)
جایزه :TGC
بافرین بازی سال  5اتفیاز
بافرین بازی ه آوراهه  3اتفیاز
کاهدید بافرین بازی سال  2اتفیاز
کاهدید بافرین بازی ه آوراهه  1اتفیاز

 15اتفیاز

به ازاء هر  10تی ی ن ت تان تب غ ت ره تایید  0/6اتفیاز
برای تبالغ بیش از  250تی ی ن ت تان سقر اتفیاز یعنی  15اتفیاز لحاظ تیش ه.
هر سال اول ،تفاوت اتفیازی هسبت به سرتایهگذاری خص صی و هولفی تنظ ر
همیش ه.

جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق 110 ،است که با اعمال ضریب تعاهل  300اتفیاز همگرا از
 1000اتفیاز است.
 -7-2-4میزان همکاریهای شبکهای (همکاری با سایر اعضاء و دبیرخانه همگرا) ( 110امتیاز همگرا از  1000امتیاز)

شبکهسازی ،ایجاه و ت سعه همکاریهای شبکهای بین ت لیدکنندگان بازی یکی از اهداف اص ی همگراست .بدیای است فرآیند
حمایفی همگرا برای اثربلش ب هن هیاز به همکاری اعضا آن هاره لذا شاخصهای ترتبط با این بلش از ارزیابی ،اهداف ف ق را
ههبال تیهماید .این اتفیاز ت سط کارشناسان پژوه ی و هبیرخاهه همگرا بهط ر جداگاهه تکمیل و براساس شاخصهای جدول
شماره  1-5تحاسبه تیش ه.
تبصره :هر سال اول وروه و عض یت بازیسازان به همگرا شاخص همکاریهای بین شبکهای هر هو بلش پژوهش و
کارآموزی ت ره ارزیابی قرار تیگیره.

صفحه 9

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

توجه :کار آت ز به کسی اطالق تیش ه که شرایط زیر را هارا باشد .شرکتهایی که افراهی را به کار گیرهد که هاقض یکی از
شرایط زیر باشند اتکان بارهبرهاری از حمایت ترتبط با بکارگیری کارآت ز را هل اهند هاشت:
 هارای تلصص یا تاارتهای ترتبط با صنعت بازی باشد.
 هارای حداکثر سابقه بیمه  1ساله ب هه یا سابقه بیمه هداشفه باشد.
 هر بلشهای ترتبط با ت لید و ت سعه بازی فعالیت هماید.
جدول شماره1-5
ردیف

نام شاخص

سقف امتیاز

1

همکاری با همگرا شاتل تعرفی رابط به
شبکه و فعال ب هن آن

 30اتفیاز

2

ارسال به ت قع گزارش عم کره سالیاهه و
کیفیت گزارش آن

 7اتفیاز

توضیحات
هر این شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تیش ه.
تعرفی رابط و ثبت هام ت لصات وی 2 :اتفیاز
تیزان ت ارکت هر ج سات همگرا 10 :اتفیاز
ارائه پی نااهها ،راهکارها و بازخ رههای تناسب و عم ی به همگرا
برای ت سعه آن 6 :اتفیاز
تکمیل و به روزرساهی اطالعات سایت 2 :اتفیاز
تعرفی تدرس ،هاور ،هاظر و ت اور به بنیاه بدون اخذ هزینه10 :
اتفیاز
هر این شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تیش ه.
ارسال گزارش 1 :اتفیاز
ارسال به ت قع گزارش 2 :اتفیاز
تکمیل ب هن/شدن گزارش هر بازه زتاهی 4 :اتفیاز

3

به روزرساهی سایت اینفرهفی به ط ر تنظم و
براساس الزاتات همگرا

 4اتفیاز

هر این شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تیش ه.
هرج بنرهای همگرا بر روی صفحه اول سایت 1 :اتفیاز
فعال ب هن و به روزرساهی سایت  0الی  2اتفیاز
هو زباهه ب هن سایت  1اتفیاز

4

اهجام پروژههای ت لیدی ،پژوه ی ،ت سعه-
ای ،آت زشی ت فرک با سایر اعضای همگرا

 15اتفیاز

به ازا هر  20تی ی ن ت تان  1/5اتفیاز
هر ص رتیکه همکاری فاقد گرهش تالی باشد؛ با ارائه تدارک و
تسفندات ت ره تایید هو طرف حداقل  0/5اتفیاز به طرفین تع ق
خ اهد گرفت.

5

تیزان ت ارکت هر طرح حمایفی کارآت زی
همگرا

 30اتفیاز

ثبت کد شناسه کارآت ز هر ساتاهه کارا وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجفماعی شرط هریافت تفیاز این بلش است.

جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق 86 ،است که با اعمال ضریب تعاهل  110اتفیاز همگرا از
 1000اتفیاز است.
 -7-3روش محاسبه امتیاز نهایی و رتبه شرکت/تیم متقاضی

اتفیاز هاایی تفقاضی از تجم ع اتفیازات چاار شاخص ک ی ف ق که روش تحاسبه آهاا ت ریح شد اسفلراج تیش ه.
حداکثر اتفیاز قابل هریافت  1000اتفیاز است .اتفیاز کسب شده هر هر هوره ارزیابی رتبه شرکت /تیم را ت لص تیکند .رتبه
شرکت/تیم براساس جدول شماره  1-6تعیین خ اهد شد.

صفحه 10

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

جدول شماره 1-6
رتبه شرکت /تیم

مجموع امتیاز کسب شده

سیمرغ

 800الی  1000اتفیاز

هما

 601الی  800اتفیاز

ققن س

 501الی  600اتفیاز

شیرهال

 401الی  500اتفیاز

هدی ش

 301الی  400اتفیاز

یز

 201الی  300اتفیاز

غزال

کمفر از  200اتفیاز

پس از ارزیابی و تعیین رتبه شرکت/تیم ،برای هر یک از اعضای همگرا گ اهیناتهای با هرج رتبه شرکت/تیم صاهر خ اهد شد.
این گ اهیناته هارای اعفبار سالیاهه است و با ارزیابی سالیاهه و براساس کسب اتفیاز و رتبه جدید ،گ اهیناته صاهر شده قب ی از
هرجه اعفبار خارج شده و گ اهیناته جدید صاهر خ اهد شد.
 -7-3-1کسب رتبه صادراتی
براساس روش ارزیابی و رتبهبندی ،هر ص رتیکه شرکت یا تیم هریافتکننده رتبه هارای شرایط زیر باشد ،به عن ان صاهرکننده
تحص الت بازی ویدی یی شناخفه تیش ه.
 حداقل تیزان تجم ع فروش صاهراتی (خارج از ک ر) عض باید  25000ی رو باشد.شرایط نشر محصوالت در بازارهای خارجی

روش  )1فروش یکجای حق ق تاهی بازی :هر این روش ،قرارهاه با هاشر خارجی ت سط تفقاضی به هبیرخاهه ارائه تیش ه.
روش  )2فروش ت ارکفی با هاشر :هر این روش ،ارائه قرارهاه با هاشر خارجی یا فاکف ر تیزان فروش هاشر خارجی ت سط
تفقاضی به هبیرخاهه ارائه تیش ه.
روش  )3ه ر هیجیفالی هر اسف رهای خارجی :هر این روش پنل فروشگاه خارجی هر تفقاضی ،ت سط ارزیابان بررسی و تایید
تیگرهه.
شرکتهایی که هارای شرایط ف ق باشند ،به عن ان شرکتهای صاهراتی هرهظر گرففه خ اهند شد (تاهند :سیمرغ صاهراتی).
این شرکتها براساس هسف رالعملهای حمایفی ،از حمایتهای همگرا که ترتبط با صاهرات تحص الت است ،بارهتند خ اهند
شد.
 -8گردشکار فرآیند ارزیابی و اعطای رتبه
هر بندهای ف ق ت ضیحات الزم هر خص ص شی ه ارزیابی و روش هرخ است عض یت و شاخصهای ارزیابی ارائه شدهاست .هر
این بلش فرایند گرهشکار ارزیابی و رتبهبندی و فعالیتهای آن ت ریح خ اهد شد.
 -8-1فرایند ارزیابی رتبهبندی و عضویت در همگرا

براساس ت اره بیان شده هر بند  6-4هر تفقاضی تیت اهد هر یک بازه زتاهی هر سال هرخ است خ ه را برای عض یت و تعیین
رتبه شرکت یا تیم خ ه ارائه هماید.
تفقاضی باید هارای سه شرط اص ی زیر باشد تا بف اهد هرخ است عض یت اولیه هماید:
 هارای تاهیت حق قی (شرکت ،ت سسه  )...یا تیم کاری ثابت باشد.
 زتینه فعالیت شرکت یا تیم ،ت لید بازیهای ویدی یی باشد.
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 تعرفی حداقل  2بازی ت لید و عرضه شده به بازار یا  1بازی و  1هم هه پروت تایپ هر ط ل فعالیت  4سال گذشفه
 -8-1-1تفقاضیان برای ارائه هرخ است رتبهبندی ،باید از طریق پ رتال همگرا هرخ است خ ه را به همراه تسفندات ،تدارک
و س ابق تعیین شده ارائه همایند.
کاتل ب هن تسفندات و تدارک برای تعیین صحیح رتبه تفقاضی از اهمیت برخ رهار است.
 -8-1-1-1هر ص رتیکه تفقاضی تدارک و هاهههای خ ه را بهط ر هاقص ارائه هماید و تا پایان زتان تعیین شده اقدام به اصالح
یا تکمیل آهاا هکند ،تسئ لیت تنزل رتبه یا ره هرخ است پذیرش آن برعاده وی خ اهد ب ه و تا هوره بعدی تعیین شده برای
ارزیابی و رتبهبندی (یک سال) اتکان تغییر رتبه یا هرخ است تجده هل اهد هاشت.
 -8-1-2پس از ارائه هرخ است ،تکمیل هاههها و ارائه تسفندات ،کارشناسان همگرا هسبت به کنفرل هاههها و تدارک اقدام
هم هه و هر ص رت تکمیل هب هن هاههها و تسفندات ،پیگیری الزم را برای تکمیل آهاا اهجام خ اهند هاه.
این پیگیری تا اتمام زتان تعیین شده برای تکمیل تسفندات اهجام خ اهد شد و پس از آن تطابق بند ف ق با تفقاضی برخ ره
خ اهد شد.
 -8-1-3پس از تکمیل ،هاههها و تدارک به تیمهای ارزیابی ارائه تیش ه .تیمهای ارزیابی براساس شاخصهای تذک ر اقدام به
ارزیابی و تحاسبه اتفیازات تفقاضی خ اهند هم ه .تمکن است هر فرایند ارزیابی ،تدارک و هاهههای بی فری برای رفع برخی
ابااتات یا ارزیابی هقیقتر هیاز باشد که این ت اره از طریق ارتباط با تفقاضی هریافت خ اهند شد.
هر اهفاای این ترح ه اتفیاز و رتبه اکفسابی تفقاضی اسفلراج و هفایج آن طی گزارشی تایه و به تدیر همگرا ارائه تیش ه.
 -8-1-4هفایج پذیرش عض یت هر همگرا ،اتفیاز و رتبه کسب شده به ص رت رسمی به تفقاضی اعالم خ اهد شد .هر ضمن
ه ع و شرایط اسففاهه از حمایتهای قابل برهاشت برای تفقاضی هیز به اطالع وی خ اهد رسید.
 -8-2فرایند ارزیابی سالیانه رتبهبندی اعضا همگرا

شرکتها و تیمها ،هر هر سال جات تعیین اتفیاز و اخذ رتبه جدید ت ره ارزیابی قرار خ اهند گرفت .این ارزیابی هر یک بازه
ت لص شده تطابق بند  6-4اهجام خ اهد شد .ک یه اعضای هارای رتبه هر این بازه زتاهی گزارش عم کره و تغییرات خ ه را
هر پ رتال بهروزساهی و ارائه خ اهند هم ه.
 -8-2-1کارشناسان همگرا گزارش و تدارک ارسال شده را بررسی و هر ص رت وج ه خطا یا کمب ه تدارک و تسفندات
پیگیری الزم را برای اصالح هاههها و تکمیل تدارک اهجام تیههند.
 -8-2-2جزئیات تمام حمایتهای هریاففی ،گزارش سالیاهه ،تدارک و س ابق ارائه شده جات ارزیابی و سنجش عم کره
تفقاضی ترب طه هر پایان تاریخ اعفبارهاته به تیم ارزیابی ارائه تیش ه و تیم ارزیابی تطابق شی ه ت ریح شده اقدام به ارزیابی،
اسفلراج اتفیاز و تعیین رتبه شرکت تیهماید.
هر پایان ،گ اهیناته جدید شرکت به همراه هرج رتبه کسب شده با اعفبار یک ساله صاهر تیش ه .شرایط تمدید عض یت هر
آیینهاته تمدید عض یت همگرا به تفصیل ت ضیح هاهه تیش ه.
 -8-3برنامه پشتیبانی از شرکتها با توجه به نتایج ارزیابی سالیانه

با ت جه به هفایج ارزیابی سالیاهه شرکت/تیم ،تمکن است یکی از شرایط زیر اتفاق بیاففد .بنیاه با ت جه به رسالت خ ه تبنی بر
پ فیباهی از ت سعه صنعت بازی ،راهکارهایی را جات ت سعه اعضای همگرا تطابق ت اره زیر اعمال خ اهد هم ه:
 -8-3-1اتفیاز شرکت هسبت به ارزیابی هوره گذشفه و اتفیاز آخرین ارزیابی ارتقاء یاففه است:
با ت جه به اینکه یکی از اهداف همگرا ارتقای کمی و کیفی شرکتهای بازیساز است؛ لذا ارتقای اعضا هر هر ارزیابی ه ان
ههنده ت سعه شرکتها هر این زتینه خ اهد ب ه.

صفحه 12

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

 -8-3-2اتفیاز شرکت برای یک یا هو هوره تف الی تغییر هکرهه و شرکت ارتقا هیاففه است( :شاتل اعضای رتبه سیمرغ
همیش ه)
هر ص رتیکه اتفیاز شرکت/تیم برای یک یا هوره هوره تف الی تغییر هکرهه (بی فر از  50اتفیاز افزایش هیابد) و ارتقا هیابد ،تیمی
از ت اوران همگرا بنیاه هسبت به بررسی ع ت عدمرشد شرکت اقدام هم هه و طی ج سات یا به ص رت گزارشی ،پی نااهاتی را
برای اصالح و باب ه رتبه به شرکت ارائه خ اهند هم ه.
هرص رت عدم ارتقای شرکت/تیم ترب طه ،هسبت به سال قبل به تیزان  %20از حمایتهای هریاففی تفقاضی کسر تیش ه.
همچنین براساس هظر و بررسی ت اوران همگرا و هیازتندیهای ت لیص هاهه شده ،تمکن است حمایتهایی برای ارتقای
شرکت /تیم پی نااه ش ه که به سبد حمایفی آن بط ر ویژه اضافه ش ه .هر این ص رت پی نااه اضافه شدن حمایتهای ویژه
و هالیل آن جات بررسی به تدیر همگرا ارائه تیش ه .هر ص رت تص یب ،حمایتهای تایید شده به اطالع شرکت/تیم و
هااههای حمایفی تیرسد.
هبیرخاهه همگرا تسئ لیت هاره روهد بارهبرهاری از این حمایتها و هفایج و اثربل ی آنها را کنفرل و هظارت هماید.
 -8-3-3رتبه یا اتفیاز شرکت/تیم تنزل یاففه یا برای ترتبه هوم و س م پس از تنزل ارتقا هیاففه است:
هر اینص رت  ،تیم ت اوره تلصصی برای شناسایی ت کالت و ع ل ری های عدم ارتقا و کمک برای رفع آن به عض همگرا
ت اوره تی ههد  .پس از بررسی ع ت و ارائه ت اورههای الزم ت سط تیم ت اوره همگرا  ،براساس هاههها و بررسیهای اهجام
شده هر ص رتیکه تیم بررسی به این هفیجه برسد که ایراه قابل حل هب هه یا شرکت/تیم عالقهای به همکاری و یا ت اهمندی
ارتقا هر همگرا را هداره؛ هر ص رتیکه اتفیاز شرکت/تیم به کمفر از  200برسد پی نااه لغ اعفبار گ اهیناته شرکت/تیم به تدیر
همگرا ارائه خ اهد شد .هر ص رت تایید این پی نااه ،عض یت شرکت/تیم هر همگرا لغ خ اهد شد .لذا هیگر اتکان اسففاهه از
حمایتهای همگرا را هل اهد هاشت.
 -9ارزیابی مجدد
هرص رتیکه هر یک از اعضا هر هر یک از فرایندهای ارزیابی و رتبهبندی هرخ است رسیدگی و ارزیابی تجده هاشفه باشند،
تیت اهند پس از هریافت رتبه صرفا یک ترتبه هرخ است خ ه را هر بازه زتاهی ت لص شده ثبت همایند.
 9-1بازه زتاهی ثبت هرخ است ارزیابی تجده سه روزه و فرایند ارزیابی تجده ت سط ارزیابان تنفلب همگرا هر یک هففه
کاری اهجام خ اهد پذیرفت .ارزیابی تجده پروهدهها با تیم تففاوتی هسبت به تیم ارزیابان اولیه اهجام تیش ه.
 -9-2براساس ت اره بیان شده هر بند  6-2هر همگرا ارزیابی اولیه و ارزیابی تجده هزینهای هل اهد هاشت.
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 -3انواع حمایتها
حمایتهای ارائه شده ت سط بنیاه و سایر هااهها براساس هیازتندیهای عمده شرکتهاا و تایمهاای ت لیادکنناده باازیهاای
ویدی یی است که به تنظ ر احیا ،ت اهمندسازی ،ارتقا و تعالی فعالین این عرصه هر تمام سط ح فنی ،تاالی و سااخفاری طارح-
ریزی و تاتین شده است .بنیاه ت ی بازیهای رایاههای سعی هر افزایش هاتنه حمایتهای خ ه از طریق همکااری باا هااههاای
هولفی و خص صی را هاره.
 -3-1هو ه ع تاتینکننده و ارائهههنده حمایت هر همگرا وج ه هاره که اعضا براساس رتبه و شرایط تعیینشده هر این آئین-
هاته اتکان اسففاهه از خدتات و حمایتهای هر یک از آهاا را خ اهند هاشت:
 حمایتهای ارائه و تاتین شده ت سط بنیاه.
 حمایتهای ارائه و تاتین شده ت سط سایر سازتانها و هااههای همکار بنیاه و همگرا براساس ت افقات اهجام شده که
همکاران حمایفی هاتیده تیش هد.
 -3-2حمایتها از تنظر ه ع هر حال حاضر شاتل هسفهبندی زیر است:
 تاتین ،آت زش و ارتقا هیروی اهساهی.
 کمک هر تاتین زیرساخت تاهند تجایزات ،اتکاهات و تحل اسفقرار.
 کمک هر تاتین خدتات پ فیباهی ،آزت ن هر ت لید و ه ر بازیهای ویدی یی.
 پ فیباهی از ایجاه شرکتهای ت لیدکننده بازی و ت سعه ساخفارهای شرکتهای ت ج ه.
 تسایالت تالی و سرتایهگذاری.
 تب یغات ،بازاریابی و ت سعه بازار.
 تعافیتهای قاه هی.
 خدتات ت اوره و تنف رینگ.
 -3-3حمایتهای از تنظر قاب یت تعداه هفعات بارهبرهاری ت سط هر یک از اعضا شاتل هسفهبندی زیر است:
 حمایتهایی که هر ط ل عض یت سالیاهه تناا یک بار اتکان بارهبرهاری هارهد.
 حمایتهایی که هر ط ل عض یت سالیاهه اتکان چندین بار اسففاهه از آهاا وج ه هاره.
 - 3-4براساس روش ارزیابی و رتبهبندی همگرا ،هر ص رتیکه شرکت یا تیم هریافتکننده رتبه هارای شرایط تعیینشده هر
آئین هاته برای کسب عن ان رتبه صاهراتی باشد به عن ان صاهرکننده تحص الت بازی ویدی یی شناخفه تیش ه .این اعضا به
عن ان شرکتهای صاهراتی ،هارای رتبه صاهراتی خ اهند شد (تاهند :سیمرغ صاهراتی) .سقر حمایتهای همگرا برای هر یک
از اعضا که با ت جه به تدارک ارائه شده و پس از تائید هبیرخاهه همگرا به عن ان عض هارای رتبه صاهراتی شناخفه ش هد%20 ،
هسبت به سقرهای تعیین شده افزایش خ اهد یافت.
 -4تعیین نوع و بهره برداری از حمایت ها
 -4-1هبیرخاهه همگرا تماتی حمایتها و اه اع آن را هر پ رتال همگرا به آهرس  https://portal.ircg.irثبت و بهروزرساهی
تیهماید.
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 -4-2هبیرخاهه برای تماتی اعضای همگرا براساس رتبه اخذ شده و شرایط هرج شده هر این آئینهاته اتکان ارائه هرخ است
بارهبرهاری از برخی حمایتها را فراهم تیکند .لذا هر عض قاب یت هسفرسی به آن هسفه از حمایتهایی را خ اهد هاشت که
تطابق این آئینهاته براساس رتبه هریافت شده اتکان برخ رهاری از آهاا را هاره.
تبصره :با ت جه به تاهیت برخی از حمایتها ،تناا شرکتها (اعضا با تاهیت حق قی) اتکان بارهبرهاری از برخی از آهاا را
خ اهند هاشت .لذا تمکن است تیم همرتبه با یک شرکت اتکان بارهبرهاری از حمایتهای ت ابه را هداشفه باشد .بنابراین بافر
است تیمهای عض همگرا هر جات تبدیل به شرکتهایی با تاهیت حق قی برهاتهریزی همایند.
 -4-3به شرکتها و تیمهای هارای رتبه هر همگرا اعفبار حمایفی خاص آن رتبه اخفصاص هاهه تیش ه و اتکان اهفلاب
حمایتهای تلف ر را برای عض فراهم تیآوره .اعفبار حمایفی هر عض همگرا هر ط ل سال تقدار ت لصی است که با ت جه
به تصمیم تدیر همگرا ،هر هر فصل تناا اتکان برهاشت تیزان خاصی از آن وج ه خ اهد هاشت.
همچنین حمایتهای هر هظر گرففه شده برای اعضای همگرا هر هو ه ع پیشپرهاخت و پسپرهاخت هر پ رتال هر شرکت/تیم
همایش هاهه تیش ه.
 -4-4هرخ است حمایت به همراه تدارک و تسفندات (هر ص رت هیاز و تعریرشده هر آئینهاته و پ رتال) ت سط کارشناسان
هبیرخاهه بررسی و هر ص رت تائید به تباهی ذیربط ارجاع تیش ه.
 -4-5اعضا با وروه به پ رتال کاربری خ ه هر ساتاهه بنیاه ت ی بازیهای رایاههای ،حمایتهای ت ره هیاز خ ه را براساس سقر
حمایفی رتبه کسب شده اهفلاب تیکنند .هر واقع اهفلاب حمایت براساس تمایل و هظر هر عض تففاوت است.
انتخاب
بررسی

حمایتهای

کاهش مبلغ

دریافت

درخواست

مورد نظر عضو

حمایت از

حمایتهای

حمایتها

از لیست

اعتبار حمایتی

مورد نیاز

توسط دبیرخانه

حمایتهای

ساختار

موجود در

مطالعه شرایط
عمومی
دریافت

حمایت

پورتال

عکس شماره  :1شمای ک ی فرایند هریافت حمایت
 -4-6فرآیند هرخ است حمایتها ت سط هبیرخاهه تا زتان هریافت حمایت عض  ،پیگیری و هظارت تیش ه.
-4-7ک یه حمایتهای ارائه شده هر پ رتال ثبت و هگاداری تیش هد.
 -4-8هبیرخاهه همگرا گزارشهای عم کره ،تیزان و ه ع حمایتهای اعطا شده به اعضا و ت کالت اجرایی را جات تصمیم-
گیریهای آتی و اصالح و باب ه فرآیندها به ط ر تنظم به تدیر همگرا و تدیر بنیاه ارائه خ اهد کره.
 -5جداول لیست حمایت ،میزان و سقف حمایتهای همگرا
عناوین ک ی حمایتها شاتل ت اره زیر است .شرایط و شی ه بارهبرهاری از هر عن ان هر جداول  3-2 ،2-2و  2-4ارائه شده
است:
 حمایت از آت زشهای عم تی ،تلصصی و ویژه هر زتینه ت لید و ت سعه بازی،
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بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

 حمایت بارهبرهاری از خدتات ت اوره و آت زشهای تلصصی ترتبط با ت سعه کسبوکار و تجاریسازی
(اتکانسنجی اقفصاهی ،تالی ،تدیریت)،
 حمایت از شرکت هر همای گاههای هاخ ی (ایجاه غرفه یا تعرفی تحص ل)،
 حمایت از شرکت هر همای گاههای خارجی،
 بارهبرهاری از خدتات زیرساخفی پ فیباهی تاهند :سرور ،صداگذاری ،رهدرینگ ،ت شن کپچر و آزتای گاههای تست و
آزت ن با تلفیر یا حمایت تفناسب،
 تاتین هرمافزار و الیسنسهای خاص یا حق عض یتهای ت رههیاز،
 حمایت از خرید تجایزات سلتافزار،
 حمایت از همکاریهای ت فرک یا اهجام پروژههای ت فرک بینالم ی هر ت لید بازی و تباهل تجربیات،
 حمایت از جذب کارآت زان پس از اتمام هوره کارآت زی (حداقل قرارهاه یکساله)،
 کمک هزینه اسفقرار یا تاتین فضای شرکتها و تیمها هر قالب وام خرید یا اجاره،
 پرهاخت هرصد حمایت ت یقی از فروش تحص الت برگزیده بهازای فروش تحص ل هر بازار هاخ ی،
 اتکان هریافت تسایالت (وام) برای فعالیتهای گ هاگ ن شاتل :اجرای پروژههای ت لید بازی یا ت سعه خدتات
زیرساخت ترتبط ،تاتین خدتات ت سعه بازار شاتل ه ر ،تب یغات ،بازاریابی و سایر هیازتندیهای شرکتهای فعال هر
زتینه بازیهای رایاههای،
 حمایت جات وروه و اسفقرار هر پارکها و تراکز رشد و فناوری،
 تعرفی جات قرار گرففن هر لیست اعضا شرکتهای صنایع خالق و بارهبرهاری از تزایای آن.
جدول شماره -2-2انواع حمایتهای مالی تشویقی (بالعوض) همگرا
عنوان حمایت
 )1حمایت از آت زشهای عم تی،
تلصصی و ویژه هر زتینه ت لید و
ت سعه بازی
 )2حمایت بارهبرهاری از خدتات
ت اوره و آت زشهای تلصصی
ترتبط با ت سعه کسب و کار و
تجاریسازی (اتکان سنجی اقفصاهی،

تعداد دفعات قابل

نهاد و سازمان ارائه

بهره برداری

کننده

چند ترتبه هر سال

اهیسفیف ت ی بازیهای
رایاههای و هیگر همکاران
حمایفی ح زه آت زش
همگرا

شرایط بهرهبرداری

 ارسال هاته رسمی شاتل هام افراه شرکتکننده و عن ان هوره آت زشیتماتی اعضا تا سقر  10تی ی ن ت تان هر سال.

ت ره هرخ است.

 تیزان حمایت هر خدتات ت اوره شاتل  %80کل تب غ خدتات است. ارسال هاته رسمی هرخ است و هر ص رت عقد قرارهاه ت اوره ارائهتماتی اعضا تا سقر  10تی ی ن ت تان هر سال.

چند ترتبه هر سال

کارگزاران آت زش و
ت اوره همگرا

قرارهاه.

تالی ،تدیریت ،بازاریابی)

 تیزان حمایت  75%کل هزینههای اهجام شده ،براساس اسناه و تدارکتماتی اعضا تا سقر  10تی ی ن ت تان هر سال.

 )3حمایت از شرکت هر همای گاه-
های هاخ ی (ایجاه غرفه)
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تالی تعفبر.
چند ترتبه هر سال

همگرا

 ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان همای گاه/ج ن اره. ارسال تدارک و فاکف رهای تعفبر و تسفندات ثبتهام و هزینههایپرهاخت شده برای همای گاه و اطالعات ترتبط با آن (ب یط ،اقاتت ،غرفه،
ثبت هام).

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

ادامه جدول شماره -2-2انواع حمایتهای مالی تشویقی (بالعوض) همگرا
تعداد دفعات قابل

نهاد و سازمان ارائه

بهره برداری

کننده

 )4حمایت از شرکت هر همای گاه و
کنفراهسهای خارجی

چند ترتبه هر سال

همگرا

 )5بارهبرهاری از خدتات زیرساخفی
و پ فیباهی تاهند :سرور ،صداگذاری،
و
رهدرینگ ،ت شن کپچر
آزتای گاههای تست و آزت ن با
تلفیر یا حمایت تفناسب.

چند ترتبه هر سال

کارگزاران تعفبر هارای
تفاهمهاته با همگرا

 )6تاتین هرم افزار و الیسنسهای
خاص یا حق عض یتهای ت رههیاز

چند ترتبه هر سال

همگرا

 )7خرید حمایفی تجایزات سلت-
افزاری

یک ترتبه هر هوران
عض یت هر همگرا

همگرا

 )8حمایت از جذب کارآت زان پس از
اتمام هوره کارآت زی (حداقل قرارهاه
یکساله)

یک ترتبه هر سال

همگرا

 )9کمک هزینه اسفقرار یا تاتین
فضای شرکتها و تیمها

یک ترتبه هر هوران
عض یت هر همگرا
برای اجارهباا و یک
ترتبه برای خرید

همگرا

عنوان حمایت

شرایط بهرهبرداری

 تیزان حمایت  %65تب غ کل هزینه شرکت هر همای گاهها را شاتل تی-تماتی اعضا تا سقر  20تی ی ن ت تان هر سال.

ش ه.

 ارسال تدارک و تسفندات ثبتهام و هزینههای پرهاخت شده برایارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان همای گاه/ج ن اره.

همای گاه و اطالعات ترتبط با آن (ب یط ،اقاتت ،غرفه و ثبت هام).

-

پس از شرکت هر همای گاه و کنفراهس ،ارسال گزارش و حداقل 10
عکس از غرفه یا همای گاه.

 تیزان حمایت  75%تب غ کل هزینههای ت رههیاز برای بارهبرهاری ازتماتی اعضا تا سقر  40تی ی ن ت تان هر سال.

خدتات با ارائه فاکف ر تعفبر است.

-

ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان بازی/بازیهای ت ره
هرخ است برای هریافت خدتات ،ه ع خدتت و فاکف ر/پیشفاکف ر.

 تیزان حمایت  %75تب غ کل هزینههای ت رههیاز براساس فاکف ر تعفبرتماتی اعضا تا سقر  5تی ی ن ت تان هر سال.

است.

-

ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل لیست الیسنس یا حق عض یت
خاص ،هدف از تاتین آن برای تیم/شرکت قبل از اقدام به خرید.

 تماتی اعضا تا سقر  20تی ی ن ت تان. تیزان حمایت  %50تب غ کل هزینههای ت رههیاز برای تاتین تجایزات باارسال فاکف ر رسمی و تعفبر و تدارک پرهاخت.

ارائه فاکف ر تعفبر.

-

پرهاخت  10تی ی ن ت تان هر سال به ازای هر هفر کارآت ز با تحصیالت
کارشناسی و باالتر.

 حداکثر برای  5هفر هر سال. فقط شاتل هیروی فعال هر زتینه تلصصی ت لید بازی است. افراه جذب شده باید هارای قرارهاه همکاری رسمی یک ساله ب هه و هراین حمایت تناا شاتل شرکتها (اعضا با تاهیت حق قی) تیش ه.

لیست بیمه شرکت هرج شده باشند.
ارسال هاته هرخ است رسمی و تدارک و تسفندات ترتبط با بیمه و قرارهاه
همکاری.

صفحه 18

-

تیزان حمایت  75%اجارهباای اخذ شده از عض تا سقر اعفبار حمایفی
با ارائه ت افقهاته و قرارهاه تعفبر به هبیرخاهه همگرا.

-

این حمایت شاتل تیمها و شرکتهای تسفقر هر پارکهای فناوری،
ترکز رشد ،واحدهای ت ابه تاهند فضای کاری اشفراکی که از آهاا
اجارهباا اخذ تیش ه ،هیز است.

-

ارائه اجارههاته تعفبر به هام تیم/شرکت یا یکی از اعضای هیئت تدیره آن

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

ادامه جدول شماره -2-2انواع حمایتهای مالی تشویقی (بالعوض) همگرا
تعداد دفعات قابل

نهاد و سازمان ارائه

بهره برداری

کننده

 )10پرهاخت هرصدی بابت حمایت
ت یقی به ازای فروش تحص الت
برگزیده هر بازار هاخ ی.

تحص الت ارزیابی
شده هر همگرا

همگرا

 )11تب یغات و رساههها

چند ترتبه هر سال

کارگزاران تعفبر هارای
تفاهمهاته با همگرا

عنوان حمایت

شرایط بهرهبرداری

-

-

تا سقر  %50هرصد اعفبار حمایفی.
تعداه فروش از طریق آتار سایتهای تعفبر ارائهکننده بازی و ت ره تائید
هبیرخاهه همگرا تعیین خ اهد شد.
برای اعضای رتبه شیرهال تا ی ز تب غ  %20از تجم ع ارزش فروش بازی-
ها هر سال ت ره ارزیابی و از طریق بسفرهای ت ره تائید همگرا قابل
پرهاخت است.
این حمایت شاتل اعضا با رتبه سیمرغ ،هما ،ققن س و غزال همیش ه.
تناا شاتل عناوین بازی تیش ه که هر فرآیند ارزیابی سالیاهه تعرفی
شدهاهد.

 تیزان حمایت  75%تب غ کل هزینههای ت رههیاز (تا سقر اعفبارحمایفی) برای بارهبرهاری از خدتات با ارائه فاکف ر تعفبر است.
 ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان بازی/بازیهای ت رههرخ است برای هریافت خدتات ،ه ع خدتت و فاکف ر/پیشفاکف ر.

تبصره  :1هر ص رت تل ر شرکت /تیم تفقاضی از پرهاخت سام خ ه به همکاران حمایفی همگرا ،عض یت وی هر همگرا به ط ر
تاهامالعمر لغ شده و حمایت تذک ر به وی تح یل هاهه هل اهد شد.
تبصره  : 2هر ت ارهی که همگرا وج ه هقدی را تحت هر یک از عناوین ف ق به عض همگرا یا حاتی بپرهازه ،اسناه تضمین آن را به
تنظ ر حص ل اطمینان از هزینهکره هر راسفای ت افقات یاه شده اخذ تیهماید و پس از اجرا یا هزینهکره و تأیید هبیرخاهه ،عینا
تسفره خ اهد شد.
جدول شماره  -2-3حمایت مالی تسهیالت (وام) همگرا
عنوان حمایت
اتکان هریافت تسایالت برای
فعالیتهای گ هاگ ن شاتل :اجرای
پروژههای ت لید بازی یا ت سعه
خدتات زیرساخت ترتبط ،تاتین
خدتات ت سعه بازار شاتل ه ر،
تب یغات ،بازاریابی و سایر هیازتندی-
های شرکتهای فعال هر زتینه
بازیهای رایاههای

تعداد دفعات

نهاد و سازمان ارائه

قابل بهره برداری

کننده

چند ترتبه هر سال

 اعفبارات وزارتارتباطات و فنآوری
اطالعات و هیگر همکاران
حمایفی همگرا هر ح زه
تأتین تسایالت

شرایط بهرهبرداری
 این حمایت تناا شاتل اعضا با رتبه سیمرغ ،هما و ققن س است. -به شرط ارائه اسناه و تدارک تعریر شده براساس الزاتات.

 جات ثبت هام و ارائه هرخ است از طریق لینک زیر اقدام ش ه:به شرط اتکان تاتین تضاتین.

http://ees.ict.gov.ir/web/loan/home
 این حمایت از طریق اعفبارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات وهیگر همکاران حمایفی ساخفار همگرا هر ح زه تأتین تسایالت که به
ت سعه ح زه بازیهای رایاههای اخفصاص هاهه شده است ارائه خ اهد
شد.

جدول شماره  -2-4انواع حمایتهای توسعه و تسریع فرایند رشد و ارتقا شرکت/تیمها
عنوان حمایت
 )2تعرفی جات قرار گرففن هر
لیست صنایع خالق و بارهبرهاری از
تزایای آن
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تعداد دفعات قابل

نهاد و سازمان ارائه

بهره برداری

کننده

یک ترتبه

کارگروه ویژه ت سعه
صنایع خالق تعاوهت
ع می ریاست جما ری

شرایط بهرهبرداری
 هارا ب هن شرایط ویژه شرکتهای صنایع خالق -هاهش بنیان هب هن شرکت

-

این حمایت تناا شاتل شرکتها(اعضا با تاهیت حق قی) تیش ه.

بنیاد ملی بازیهای رایانهای
آئیننامه ساختار حمایتی همگرا

 -6فرایند بررسی درخواست حمایت و اعالم نتایج
پس از هریافت هرخ است حمایتهای ت ره هظر تفقاضی ،کارشناسان هبیرخاهه همگرا تطابق آئینهاته و با ت جه به رتبه
تفقاضی هر همگرا هسبت به بررسی هرخ است اقدام تیهمایند.
همگرا گزارش تجم ع هاایی حمایتهای هریافت شده اعضا را به ص رت فص ی هر پ رتال به همایش عم تی خ اهد گذاشت.
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