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 2صفحه 
 

 
 ایهای رایانهبنیاد ملی بازی

 همگرا  امه ساختار حمایتیننیآئ
 

 
 هدف -1

ز هاای هااههاای تلف ار هر ک ا ر ا    سازی و همچنین جذب حداکثری حمایتهای بازیارتقا سطح کیفی شرکت همگراهدف 

 باشد.  تی سایر هااهها و ویژه بنیاه هایبرهاری از حمایتهساز جات باربازیهای ها و تیمشرکت بندیرتبهارزیابی و  طریق

 اندازچشم -2

از طریاق   سااز یبازهای ساخفار حمایفی و رشد و ارتقای شرکت/تیمساالری ها، شایسفهشفافیت حمایت ،همگرااهداز ک ی چ م

 است. و پ فیباهی خدتات حمایفی اه اعارائه 

 دامنه -3

ص اشلاه ای( شاتل ک یرایاهههای بازیجاتع بنیاه ت ی  پ رتالهام هر )ثبتهمگراهاته هر بلش عض یت هر آئینهاتنه این 

  ییهای ویدیزیباهای ترتبط با ح زه فعالیتفعال هر زتینه ت لید و سایر  هایو تیم)شرکت یا ت سسات حق قی( حق قی

  است.

 تعاریف و اصطالحات -4

 .ایرایاهههای بازی: بنیاه ت ی بنیاد

 . ییویدیهای بازی بازی:

 .ایرایاهههای بازیبنیاه ت ی  یهمگراساخفار حمایفی  :همگرا

 .هاو تلصیص حمایت (ایرایاهههای بازیساتاهه ت ی ) همگراساتاهه ثبت تفقاضیان عض یت هر  پورتال:

 تاه همان سال. از ابفدای فرورهین تاه هر سال تا پایان اسفندسال ارزیابی: 

 هامسئولیت -5

 است. همگراهبیرخاهه  ر عادههای تفقاضی بو تیم ی حق قیهاشرکتبندی رتبهتسئ لیت اجرای عض یت، ارزیابی و  -5-1

 .ش هیت سط بنیاه طراحی و ایجاه تهمگرا ساخفار، چارت سازتاهی و جایگاه  - 5-2

 است. تعاوهت حمایت بنیاهبر عاده هاته تسئ لیت هظارت بر اجرای صحیح این آئین -5-3

های اجرایی آن بر عاده لهاته و هسف رالعمو هظارت بر رعایت اص ل این آئینتسفندات  ،روش تسئ لیت تص یب -5-4

 خ اهد ب ه.تدیرعاتل بنیاه به پی نااه تعاوهت حمایت بنیاه و تص یب ای کمیفه

 عاده هاره:بر تسئ لیت اهجام ات ر اجرایی زیر را همگراهبیرخاهه  -5-5

 های تفقاضیانعم کره صحیح پ رتال و هریافت هاهه هظارت بر. 

 ها.سفیمیل کاها، تدارک و س ابق ارسال شده ت سط تفقاضیان و پیگیری برای تکبررسی اولیه تکمیل ب هن هاهه 

 های اص ی تعیین شده.اساس شاخصها برارزیابی اولیه هرخ است 

 مایفی.حهمکار و  هایاعالهات ترتبط با سازتانعض یت و  ،های اعالم هفایج ارزیابیتایه و ارسال هاته 

 ها.یندها و حمایتالت اعضا و تفقاضیان هر خص ص فرآپاسلگ یی به س ا 

 ها.برهاری و اعطا حمایتپیگیری و هظارت بر باره 

 همگراهای آتاری و عم کرهی تایه گزارش. 

  همگرااجرایی  فرآیندهایشناسایی هاوران و ت اوران و هماهنگی، ارتباط و همکاری با آهاا هر. 

 همگراای های ارزیابی ترتبط با همکاری شبکهتایه گزارش. 
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تف کل  ش رایی بررسیتن ط به ها حمایت و هظارت بر تلصیص سقر حمایفی هر رتبههاته، هرگ هه تغییر هر این آئینتاهه: 

فص ی  ه به ص رتچنین بنیاهم ن خ اهد ب ه.بازیسازااز هماینده یک از تدیرعاتل بنیاه، هماینده وزیر فرهنگ و ارشاه اسالتی و 

 ره.خ اهد ک تنف ر ه ص رت عم تیب همگراهر پ رتال و  اعالم به ش رای تذک رهای ارائه شده را گزارش عم کره حمایت

 همگرا روش درخواست عضویت در -6

زتاهی تعیین شده تطابق آهچه که هر  هایهر بازه همگراکننده بازی برای عض یت هر سسات ت لیدها و تؤها، شرکتتیم

 همایند. اقدام تی www.hamgara.orgبه ه اهی از طریق پ رتال  بندهای زیر آتاهه است،

  در همگرا اعضاعضویت  کلی شرایط -6-1

های زیتسفندات و با ،اساس الزاتاترا هاشفه و بر ریز طیشرا حداقل دیاب هر سال اول همگرا هر تیعض  انیتفقاض - 6-1-1

 :ت لید شده خ ه را ارائه همایند

 (هداره وج ه میت یاعضا تعداه هر یفی)تحدوه فعال میت ای یحق ق تیتاه هاشفن. 

 گذشفه سال 4 تیالفع ط ل هر که پیپروت تا هم هه 1 و یباز 1 ای بازار به شده عرضه و دیت ل یباز 2 حداقل یتعرف 

 .اهدشده دیت ل یابیارز هرخ است زتان تا شرکت ای میت

 همگرا یهاتیحما از استفادهرتبه و شرایط  -6-2

به شده  اساس اتفیاز کسببربه شرکت/تیم رت ،همگراپس از ارزیابی و هر ص رت هارا ب هن شرایط برای عض یت هر  -6-2-1

  .سففاهه کنندا هاد از حمایتنت اهو رتبه کسب شده تی اساس اتفیازبر ،همگرا اعضای هر یک از. ش هاعالم تی وی

شده هاهه  ت ضیحبه ط ر کاتل  فصل هوم این سند هر همگراهای مایتبرهاری و ه ع حشرایط باره شرح تزایا، شی ه، -6-2-2

  .است

 همگرادر بندی رتبهو  ارزیابی ،نامهزینه ثبت -6-3

 بعد ازضی از تفقا شکایتهریافت همگرا هزینه ارزیابی اولیه وج ه هل اهد هاشت و صرفا هزینه ارزیابی تجده هر ص رت هر 

 هریافت خ اهد شد. ،رتبهاعالم 

 همگرادر  و رتبه مدت زمان اعتبار عضویت -6-4

 .استده یک سال شو رتبه اخذ  همگراهر تدت زتان اعفبار عض یت  -6-4-1

 ،عضااشده ک یه یک بازه زتاهی ت لص و تعیین برای تمدید عض یت و تعیین رتبه جدید شرکت/تیم، ساالهه هر -6-4-2

بیرخاهه هی سالیاهه، هاآوری گزارشهمایند. پس از جمعتی ارائهخ ه را  یک سال گذشفه تسفندات و گزارش فعالیتها، هاهه

 ره.کم خ اهد ین اساس اعالهای جدید را بر اها و گ اهیناتههم هه و رتبه هاتیم/بندی شرکتارزیابی و رتبهاقدام به همگرا 

از ، ندهکن ارائه روزرساهی وت خ ه و گزارش سالیاهه را بههر زتان ارزیابی سالیاهه، هاهه و اطالعا اعضا هر ص رتیکه -6-4-3

 لغ  خ اهد شد. همگرا رایند ارزیابی حذف و عض یت آهان هرف

حض ر  اهمگر قی هر حقتی ت اهند با تاهیت غیردو سال  حداکثر به تدت، فاقد تاهیت حق قی( یضا)اع کاریهای تیم :تبصره

فی را های حمایبرهاته مگراه ،همایند. هر این تدت برهاریباره هابندی شده، گ اهیناته هریافت هم هه و از حمایتهاشفه، رتبه

ها تیم ذشت این تدتگهماید. هر ص رتیکه بعد از تیارائه یک تجم عه حق قی  تبدیل شدن به برای هابرای کمک به این تیم

 یت زگ ت و عضعض یت آهاا لغ  شده و فقط با تاهیت حق قی اتکان با ،تبدیل ه  هد هارای تاهیت حق قیهای به شرکت

 را خ اهند هاشت. همگراتجده هر 

  

http://www.hamgara.org/
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 و ارزیابیده برای درخواست عضویت شهای زمانی تعیینبازه -6-5

ی ت عض یت باید هر بازه زتاهبرای ارائه هرخ اس کننده بازیهای ت لیدها و تیمشرکت 6-1اره بیان شده هر بند اساس ت بر

و هر  تاه یکتاهی های زاین بازه هام خ ه را تکمیل و تدارک و تسفندات الزاتی را ارائه همایند.هرخ است و ثبت ،تعیین شده

 رساهی خ اهد شد. بنیاه اطالعت سط  هر ساله که تاریخ آن است هیمه اول هر سال

 اعضا روش ارزیابی -7

همگرادر بندی رتبه و ارزیابی کلی هایشاخص -1-7  

اساس بر ،همگرای هابرهاری از حمایتو اتکان باره رتبه، کسب تت لید بازی برای عض یهای اشلاص حق قی و تیم -7-1-1

 ارزیابی شده و اتفیاز کسب خ اهند هم ه. بررسی و  ،ت لصهای روش و شاخص

 تفن عی هسفند:های زیر شاخههر کدام هارای  های ک ی ارزیابی شاتل ت اره زیر است کهشاخص -7-1-2

 یباز یاثرگذار و تجربه یتخصص یابیارز و هایباز تیفیک استاندارد، ،یدگیچیپ، 

 شرکت محصوالت در یفرهنگ یهاشاخص تیرعا، 

 یباز کنندهدیتول شرکت /میت یتوانمند و تیوضع، 

 (همگرا رخانهیدبو  اعضا ریبا سا ی)همکار یاشبکه یهایهمکار زانیم.   

 110و  300، 100، 490 ه ترتیببهای ک ی ف ق که سام شاخص استاتفیاز  1000سقر اتفیاز هر یک از اعضا  -7-1-3

 ست.اتفیاز همگرا

اساس و پس از آن بر ش هبررسی تی ساله آن کیفی چاار شرکت یا تیم، سابقههر اولین سال عض یت یک  -7-1-4

 گیره.قرار تیهای یک سال گذشفه ت ره ارزیابی فعالیت

  های ارزیابیجزئیات شاخص -7-2

 (تیازام 1000از  همگرا امتیاز 490) یباز یاثرگذار و تجربه یتخصص یابیو ارز یباز تیفیاستاندارد، ک ،یدگیچیپ  -7-2-1

 هد: ش های زیر ارزیابی تیاساس بلشو بر بررسی شده ت سط تفقاضی تعرفیهای این بلش بازیهر  

 (همگرا اتفیاز 490از  350) یباز یفیک اسفاهداره و یدگیچیپ ازیاتف، 

 (همگرا اتفیاز 490از  140) یباز یاثرگذار و تجربه یتلصص یابیارز ازیاتف. 

یا  عده 5000 از شیب لهصب فعا تعداه ،یابرهاته هرون پرهاخت با گانیرا لیت با یهایباز هرها بررسی بازی: شرط 1 تبصره

که به سفارش  PC هایبازی است. عده 250 از شیب فروش ،ت بای ی یپ ل یهایباز هر و عده 10000هصب کل بیش از 

  (Serious Games) دیویدی یی جهای همچنین بازیو اهد ها و سایر هااههای هولفی و خص صی تنف ر  شدهها، ارگانسازتان

  از این قائده تسفثنی هسفند.

  ،پیپروت تا یابیارز اساسرب و کنند ارائه را خ ه ساخت حال هر یهاپروژه از پیپرت تا هم هه کی ت اهندیت تفقاضیان :2تبصره 

 تجده ایط بررسیشر. شد خ اهد اضافه (ازیاتف 490 سقر تا) شده یتعرف یدیت ل یهایباز ازیاتف به ازیاتف 100 حداکثر

 هاته تمدید عض یت همگرا به تفصیل ت ضیح هاهه خ اهد شد.هر آئین ،های بعدیهر هوره یپروت تایپ چنین

 .هاه خ اهد اهجام تفقاضی هر ت سط شده یتعرف یهایباز شده کسب ازاتیاتف نیاهگیت اساسبر را یابیارز همگرا: 3تبصره 

 بلش به ترب ط ازیاتف 490 کل بف اهد تا دیهما ثبت پ رتال هر را یبازهو  حداقل باید سال نیاول هر تیعض  یتفقاض: 4تبصره

 ازیاتف یعنی دیهمایت افتیهر را یباز بلش ازیاتف از یمیه حداکثر یتفقاض ،ش ه ثبت یباز کی اگر .دیهما افتیهر را یباز

 .ش هیت تحاسبه صفر عمال ه ده ارسال که هوم یباز
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 یباز یفیو استاندارد ک یدگیچیپ امتیاز - 7-2-1-1

ان تعفمد و هاور وژه(بازی )فنی، هنری، طراحی بازی و تدیران پر بازی ت سط کارشناسان کیفی اسفاهداره و پیچیدگیاتفیاز 

 .ش هتی تحاسبه 1-1 شماره های جدولبراساس شاخص برای هر بازی ت لید شده تفقاضیان بط ر جداگاهه تکمیل و

 

 1-1 شماره جدول

 توضیحات سقف امتیاز زیردسته نام شاخص ردیف

 ه ع بازی 1

 Serious)های ویدی یی جدی بازی

Games) 
 - اتفیاز 5

 - اتفیاز 4 (VR) ازیهای واقعیت تجبازی

اساس فناوری بر های رایاهه ایبازی

 (ARواقعیت افزوهه )
 - اتفیاز 4

های آهالین پرجمعیت اهب ه بازی

(MMO Games) 
 - اتفیاز 5

های ه آوراهه و پی رففه بازی

 (Innovative Gamsویدئ یی)
 - اتفیاز 5

های طراحی شده بر تبنای بازی

 (Gamificationوارسازی )بازی
 - اتفیاز 2

 - اتفیاز 5 (Real Timeهای آهالین )بازی

 - اتفیاز 1 های عم تی و ساههبازی

 - اتفیاز 5 زیره یس، هیال گ و راهنما چند زباهه ب هن بازی 2

 پیچیدگی ت لید 3

 - اتفیاز 50 پیچیدگی فنی

 - اتفیاز 50 پیچیدگی هنری

 - اتفیاز 50 پیچیدگی طراحی

4 
 رتبه بازی هر فروشگاه

 

-هر فروشگاه لیت با یهایبازرتبه 

 ها

 

 اتفیاز  150

فراه و تعداه ا RATEارائه شده براساس هو شاخص  یهایبه باز یههازیاتف

 شاخص زانیتش ه. اهجام تی (VOTE) تلف ر یهافروشگاه هر ههندهیرا

 :ش هتحاسبه تی ریز فرت ل از شده هرتال

R1= (V ÷ (V+M)) × R + (M ÷ (V+M)) × C 

R :RATE بازی هر فروشگاه 

Vههنده به بازی: تعداه افراه رای 

M( 3000: حداقل رای ت ره هیاز )رای 

C حداقل :RATE کل بازیاای ثبت شده هر همگرا 

با  ییاهیتعنا که باز نی. بداست یرا 3000 کاربران ت سط یرأ تعداه حداقل

 کسب هل اهند کره. یازی، اتفهافروشگاهکمفر هر  یتعداه را

2)1R(6 =  لیموبا یباز به یازدهیامتشاخص نرمال شده 

 .است 150تا  0شاخص هرتال شده اتفیازههی به بازی ت بایل عدهی بین 
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1-1 شماره ادامه جدول  

 توضیحات سقف امتیاز زیردسته نام شاخص ردیف

4 
 رتبه بازی هر فروشگاه

 

ای و کنس لی رایاهههای رتبه بازی

 هاهر فروشگاه
- 

Rate یهایباز هر PC یو با بررس ابانیارز ت سطکنس ل  و 

 یها، تجالت و هظرهاتیجسفج  و تطالعه سا ،یکارشناس

 .هش یتنابع تعفبر اهجام ت

 Browser) وب بسفر هر نیآهال یهایباز به یازههیاتف 

Based)  یهایبازتاهند PC تعداه اساسبر وب هه  کنس ل و 

 .ش هیهم تحاسبه هاشاخص نیا ازیاتف هاه  ه،

 اتفیاز 150به باال:  1 رتبه

 اتفیاز  120: 2رتبه 

 اتفیاز  90: 3رتبه 

 اتفیاز 60: 4رتبه 

 اتفیاز 30: 5رتبه 

 : صفر اتفیاز6رتبه 

5 

قاب یت اجرا بر بسفر 

اینفرهت و شبکه )ت ان 

اجرا و  پ فیباهی آهالین( 

 بر خطخدتات بازی 

 - اتفیاز 30 

 

یاز همگرا از اتف 350است که با اعمال ضریب تعاهل  366جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق، 

ی اخفار بازبراساس س هریافت هل اهد کره ورا « ه ع بازی»قابل ذکر است که یک بازی تماتی اتفیاز بلش  اتفیاز است. 1000

 برای هر بازی قابل حص ل است. رهیراز اتفیاز این  و ه ع بازی بل ی

 بازی اثرگذاری و تجربه تخصصی ارزیابی امتیاز -7-2-1-2

 یی ازی ویدی هااین شاخص هر تحص لی تاهند بازیبازی است.  اثرگذاری و تجربه ،های ارزیابیاز تامفرین شاخص یکی

اهه ط ر جداگهقاضیان ببرای هر بازی ت لید شده تف تعفمد کارشناسان بازیت سط  اتفیاز این اهمیت به سزایی برخ رهار است.

 ش ه.تحاسبه تی 1-2شماره های جدول و براساس شاخصتکمیل 

 

 1-2جدول شماره 

 سقف امتیاز نام شاخص ردیف

 Usability/Playability -پسندی قاب یت کاربرهی و کاربر 1

 اتفیاز 1400

 Narratives -روایت و سناری   2

 Play Engrossment -جذابیت  3

 Enjoyment -بل ی هیجان و لذت 4

 Creative Freedom -آزاهی خالقاهه  5

 Audio Aesthetics -های ص تی و ت سیقی صدا، ج  ه 6

 Personal Gratification -خ ن هی فرهی  7

 Social Connectivity -ارتباطات اجفماعی  8

 Visual Aesthetics -زیبایی بصری  9
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 همگرا  امه ساختار حمایتیننیآئ
 

 
یاز همگرا از اتف 140است که با اعمال ضریب تعاهل  1400جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق، 

 اتفیاز است. 1000

 متیاز(ا 1000امتیاز همگرا از  100) های فرهنگی در محصوالت شرکتشاخص -7-2-2

 ت سط زاتفیا این .است یی های ویدیبازیهای تام یی و رعایت اص ل فرهنگی یکی از شاخصویدی های تاثیرات فرهنگی بازی

 شماره جدول یهاشاخص براساس و تکمیل جداگاهه ط ربه تفقاضیان شده ت لید بازی هر برای تعفمد فرهنگی کارشناسان

 .ش هتی تحاسبه 3-1

 1-3جدول شماره 

 سقف امتیاز نام شاخص ردیف

 اخالق )سیاسی، اجفماعی، اقفصاهی، عم تی( 1

 اتفیاز 100

ی ا، حرفهه آوری هگری، خالقیت وعقالهیت )بصیرت، تفکر و تاتل گرایی، هقدپذیری، جایگاه ع م و هاهش، آینده 2

 وری(روی، بارهگرایی، اعفدال و تیاهه

 عدالت )فرهنگی، سیاسی، اقفصاهی، اجفماعی، قضایی( 3

 ه یت: 4

 یاسی(ست ی )زبان و اهبیات فارسی، تاریه، سرزتین، فرهنگ و تیراث فرهنگی، اجفماعی،  ه یت (1

 ه یت هینی )اعفقاهی، رففاری، سیاسی، فرهنگی، تاریلی( (2

هظام  ه حفظبه یت اهقالبی )اسفکبارسفیزی، تبارزه با تحجر و الففاظ، حمایت از تسفضعفین، تعاد  (3

نی اتام خمی اه بهو شااهت ط بی، الفزام به والیت فقیه، اعفق جما ری اسالتی ایران، هفی س طه، ایثار

 )ره(، آگاهی به تاریخ اهقالب و قاه ن اساسی(

 سرتایه اجفماعی )ت ارکت، اعفماه، رضایت( 5

 تندی، تعاد به هنجارهای ت فرک، اتنیت اجفماعی(هظم اجفماعی )جاتعه پذیری، قاه ن 6

 ین هظام،های ت فرک، اتحاه هر تقابل هشمن، وحدت تیان تسئ لتذاهب، ارزشوحدت و اهسجام )تقریب بین  7

 ها، روابط بین ق تی، غرور و عزت ت ی، تح ریت تنافع ت ی، وحدت هولت و ت ت(خرهه فرهنگ

 اسفقالل فکری و ت ی: 8

 اسفقالل فکری )خ هباوری، اسفقالل ع می( (1

 اسفقالل ت ی )اقفصاهی، سیاسی، فرهنگی( (2

 الم  یتعاتالت فرهنگی بین 9

 های اجفماعی(های زهدگی، ورزش، اوقات فراغت، آسیبباداشت جسمی و رواهی )تاارت 10

 کاالها و خدتات فرهنگی 11

 خاه اهه )تربیفی و آت زشی، عاطفی، حق ق تک یفی، تدیریفی( 12
 

یاز همگرا از اتف 100که با اعمال ضریب تعاهل  است 100جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق، 

 اتفیاز است. 1000

 (امتیاز 1000امتیاز همگرا از  300) مندی تیم/ شرکت تولید کننده بازیوضعیت و توان -7-2-3

. ش ههی تیاتفیازه های ت اهمندی، ساخفار، سیسفم، هرآتد و تدیریت شرکت و تیم ارزیابی وها و ویژگیهر این بلش شاخص

ب خ اهند عالیت کسفهر این بلش اتفیاز بی فری را به ع ت اهسجام و ساخفار  )اعضا با تاهیت حق قی(هاشرکتبه ط ر قطع 

-4 شماره لجدو هایشاخص براساس و تکمیل جداگاهه ط ربه تعفمد تالی و حق قی کارشناسان ت سط اتفیاز این. کره

 .ش هتی تحاسبه1
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1-4جدول شماره   

 توضیحات سقف امتیاز نام شاخص ردیف

 اتفیاز 10 وضعیت حق قی 1

 اتفیاز 2های کاری و ت لیدکنندگان فاقد تاهیت حق قی: تیم

 اتفیاز 4تنظ ره فرهنگی: ها و ت سسات ثبت شده )حق قی( غیرتکشرکت

 اتفیاز 6سازی: ها و ت سسات حق قی تک تنظ ره بازیشرکت

 ه.ش اتفیاز کسب شده اضافه تیاتفیاز به  2( شرکت هاهش بنیان ه پا 1

ه اضاف شده اتفیاز به اتفیاز کسب 4( شرکت هاهش بنیان ت لیدی یا صنعفی 2

 ه.ش تی

 اتفیاز 10 بیمه لیست اساسبر اهساهی هیروی تعداه 2

 اتفیاز 2هفر:  3 الی 2

 اتفیاز 4هفر:  6 الی 4

 اتفیاز 6هفر:  9 الی 7

 اتفیاز 8هفر:  12 الی 10

 اتفیاز 10باال:  به هفر 13

3 

تیزان فروش هاخ ی هر سال گذشفه، 

تیزان فروش خارجی هر سال گذشفه و 

های )سرویسVAS های حاصل ازهرآتد

 ارزش افزوهه(

 اه)تطابق قرارهاهها، اظاارهاته و سایر اسن

 تعفبر(

 اتفیاز 50

تعدیل های اتفیاز، برای هرآتد 5/0تی ی ن ت تان هرآتد تعدیل شده  10به ازای هر 

 ش ه.اتفیاز لحاظ تی 50تی یاره ت تان سقر اتفیاز یعنی  1شده بیش از 

 درآمد احصاء وهیش و مدارک

 :یاتیتال اظاارهاته ارائه( 1  هیش

 .ش هیت تحاسبه کاتل یاتیتال یرسم هاتهاظاار ارائه ازیاتف-

 اتیتال اهاره ه ده ثبت نهیهز و ها)ص رتحسابی اتیتال اظاارهاته ارائه عدم( 2  هیش

است و  ( این اسناه با ت جه به هظر ارزیاب قابل پذیرشیرسمریغسایر تدارک  و

ب غ ت اهند تهرص رتیکه ارزیابان هسبت به تدارک ارائه شده اطمینان هیابند؛ تی

 های تایید ه ده را از کل هرآتد شرکت کسر هماید.ص رتحساب

طه ترب  ازیفاتاز اظاارهاته تالیاتی  ریغتالی  تدارکهرگ هه ص رت ارائه  هرهمچنین 

 .هش یت تحاسبه 3/1به ص رت 

و به  با ارائه تدرک تحاسبههای ارزش افزوهه( )سرویسVAS های حاصل ازهرآتد-

 .هش یاضافه ت هاخ یهرآتد 

 فروشگاه یبرکار پنل از شاتنیاسکر ارائه با یهاخ  هایحاصل از فروشگاه هرآتد-

 .هش یت سنجی به هرآتد هاخ ی اضافهصحتهر ص رت  ،شده یتعرف

 شده صت ل بیضر و شاتنیاسکر ارائه با یخارج یهافروشگاه از حاصل هرآتد-

 .هش یت سنجی به هرآتد خارجی اضافههر ص رت صحت

  5/1(ی)درآمد خارج +یداخل درآمد= تعدیل شده کل درآمد

صحت  ای و ت هاشفهریتغا ترتبط با هرآتد شده ارائه تدارک کهیص رت هر :1 توجه

یریت هبیرخاهه و تد هداشفن آهاا هر هر زتاهی بر هبیرخاهه همگرا ت لص ش ه،

ه ص رت اتل و بک ط ر به تیم یا شرکت تفل ر را همگرا این اخفیار را هاراست که

 حذف هماید.  همگرا تاهالعمر از عض یت

زیابی تطابق با سال ار هایی که سال تالیاتی آهاااظاارهاته تالیاتی شرکت :2 توجه

 گیره.هیست، اظاارهاته آخرین سال تالی ت ره بررسی قرار تی
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 1-4ادامه جدول شماره  

 توضیحات سقف امتیاز نام شاخص ردیف

4 

 هایبازی ج ن اره از رتبه و ج ایز اخذ

 سایر و TGC و تاران ایرایاهه

 ت سط شده تایید تعفبر هایج ن اره

 بنیاه

 اتفیاز 10

 ای تهران:جشنواره بازی رایانه

 اتفیاز 5بافرین بازی سال: 

 اتفیاز 3بافرین بازی ژاهر: 

 اتفیاز 2کاهدید بافرین بازی سال: 

 اتفیاز 1کاهدید بافرین بازی ژاهر: 

 از(اتفی 4اتفیاز )حداکثر اتفیاز قابل هریافت  2هریافت غزال هر هر شاخه 

 :TGC جایزه

 اتفیاز 5بافرین بازی سال 

 اتفیاز 3بافرین بازی ه آوراهه 

 اتفیاز 2کاهدید بافرین بازی سال 

 اتفیاز 1کاهدید بافرین بازی ه آوراهه 

5 
 هر شده پذیرففه تقاالت از اسپاهسرینگ

 بنیاه تایید ت ره آکاهتیک هایکنفراهس
 اتفیاز 5های ت ره تایید بنیاه: ها و همایشارائه تقاله پذیرففه شده هر کنفراهس اتفیاز 5

6 

 هایهمای گاه و هاج ن اره هر شرکت

 سایت هاشفن و الم  یبین و ت ی

 

 اتفیاز 10

 ش ه.تجم ع اتفیازها تحاسبه تیهر این شاخص 

 اتفیاز 1هاشفن سایت اینفرهفی تناسب: 

تفیاز به ا 4سقر )اتفیاز  4 تا 1های هاخ ی ت ره تائید بنیاه: شرکت هر همای گاه

رهه شرکت ک ارزیابیشرکت/تیمی که بی فرین تعداه همای گاه هاخ ی را هر سال 

ها به ص رت هسبفی از این اتفیاز گیره. اتفیاز سایر شرکت/تیماست، تع ق تی

 (.ش هتیتحاسبه 

اتفیاز  3اه اتفیاز. یک همای گ 5 تا 1شرکت هر همای گاه خارجی ت ره تائید بنیاه: 

ال ساتفیاز به شرکت/تیمی که بی فرین تعداه همای گاه خارجی را هر  5سقر )

ها به ص رت گیره. اتفیاز سایر شرکت/تیمشرکت کرهه است، تع ق تی ارزیابی

 (.ش هتیهسبفی از این اتفیاز تحاسبه 

7 

ه گذار هر ت لید بازی )با ارائجذب سرتایه

 تسفندات و تدارک قرارهاه یا تفاهمناته و

 اثبات کننده تالی(تدارک 

 

 اتفیاز 15

 اتفیاز 6/0تی ی ن ت تان تب غ ت ره تایید  10به ازاء هر 

 ش ه.تی اتفیاز لحاظ 15تی ی ن ت تان سقر اتفیاز یعنی  250برای تبالغ بیش از 

گذاری خص صی و هولفی تنظ ر هر سال اول، تفاوت اتفیازی هسبت به سرتایه

 ش ه.همی
 

یاز همگرا از اتف 300است که با اعمال ضریب تعاهل  110شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق، جمع اتفیاز عدهی کسب 

 اتفیاز است. 1000

  (امتیاز 1000امتیاز همگرا از  110)(  همگرا دبیرخانه)همکاری با سایر اعضاء و  ایهای شبکهمیزان همکاری   -7-2-4

فرآیند  بدیای است. همگراستکنندگان بازی یکی از اهداف اص ی بین ت لیدای های شبکهایجاه و ت سعه همکاری ،سازیشبکه

ا رهداف ف ق ا ،رزیابیاهای ترتبط با این بلش از برای اثربلش ب هن هیاز به همکاری اعضا آن هاره لذا شاخصهمگرا حمایفی 

ول جد هایشاخص ساسبرا و تکمیل جداگاهه ط ربه کارشناسان پژوه ی و هبیرخاهه همگرا ت سط اتفیاز این هماید.ههبال تی

 .ش هتی تحاسبه 1-5شماره 

و  وهشپژ بلشهر هو  یاشبکه نیب یهایهمکار شاخص همگراسازان به یباز و عض یت وروهسال اول  هر: تبصره

 گیره.ت ره ارزیابی قرار تی یکارآموز
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 یکی از ضاقهیرهد که گ هایی که افراهی را به کارشرکت ش ه که شرایط زیر را هارا باشد.تی اطالقکار آت ز به کسی  :توجه

 برهاری از حمایت ترتبط با بکارگیری کارآت ز را هل اهند هاشت:شرایط زیر باشند اتکان باره

 های ترتبط با صنعت بازی باشد.هارای تلصص یا تاارت 

  ساله ب هه یا سابقه بیمه هداشفه باشد. 1هارای حداکثر سابقه بیمه 

 های ترتبط با ت لید و ت سعه بازی فعالیت هماید.هر بلش 

 1-5شمارهجدول 

 توضیحات سقف امتیاز نام شاخص ردیف

1 

همکاری با همگرا شاتل تعرفی رابط به 

 شبکه و فعال ب هن آن

 

 اتفیاز 30

 ش ه.هر این شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تی

 اتفیاز 2تعرفی رابط و ثبت هام ت لصات وی: 

 اتفیاز 10ت ارکت هر ج سات همگرا: تیزان 

گرا هم ارائه پی نااهها، راهکارها و بازخ رههای تناسب و عم ی به

 اتفیاز 6برای ت سعه آن: 

 اتفیاز 2تکمیل و به روزرساهی اطالعات سایت: 

 10: تعرفی تدرس، هاور، هاظر و ت اور به بنیاه بدون اخذ هزینه

 اتفیاز

2 
سالیاهه و  ارسال به ت قع گزارش عم کره

 کیفیت گزارش آن

 

 اتفیاز 7

 ش ه.هر این شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تی

 اتفیاز 1ارسال گزارش: 

 اتفیاز 2ارسال به ت قع گزارش: 

 اتفیاز 4تکمیل ب هن/شدن گزارش هر بازه زتاهی: 

 

3 
 و تنظم ط ر به اینفرهفی سایت روزرساهی به

 همگرا الزاتات اساسبر
 اتفیاز 4

 ش ه.شاخص تجم ع اتفیازها تحاسبه تی هر این

 اتفیاز 1هرج بنرهای همگرا بر روی صفحه اول سایت: 

 اتفیاز 2الی  0فعال ب هن و به روزرساهی سایت 

 اتفیاز 1هو زباهه ب هن سایت 

4 
-های ت لیدی، پژوه ی، ت سعهاهجام پروژه

 ای، آت زشی ت فرک با سایر اعضای همگرا
 اتفیاز 15

 اتفیاز 5/1تی ی ن ت تان  20به ازا هر 

 وهر ص رتیکه همکاری فاقد گرهش تالی باشد؛ با ارائه تدارک 

 ق اتفیاز به طرفین تع 5/0تسفندات ت ره تایید هو طرف حداقل 

 خ اهد گرفت.

5 
تیزان ت ارکت هر طرح حمایفی کارآت زی 

 همگرا
 اتفیاز 30

 فاهرکار و ثبت کد شناسه کارآت ز هر ساتاهه کارا وزارت تعاون، 

 اجفماعی شرط هریافت تفیاز این بلش است.

 

همگرا از  زاتفیا 110 با اعمال ضریب تعاهل که است 86جمع اتفیاز عدهی کسب شده بدون اعمال ضریب هر جدول ف ق، 

 اتفیاز است. 1000

 از نهایی و رتبه شرکت/تیم متقاضیروش محاسبه امتی -7-3

 .ش هیتاسفلراج  شدسبه آهاا ت ریح شاخص ک ی ف ق که روش تحاچاار اتفیاز هاایی تفقاضی از تجم ع اتفیازات 

 بهرت. کندلص تیا ت رشرکت/ تیم ارزیابی رتبه  هوره . اتفیاز کسب شده هر هراستاتفیاز  1000اتفیاز قابل هریافت  حداکثر

 شد. عیین خ اهدت 1-6اساس جدول شماره شرکت/تیم بر
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 1-6شماره  جدول

 مجموع امتیاز کسب شده شرکت/ تیم رتبه

 ازیاتف 1000 یال 800 مرغیس

 ازیاتف 800 یال 601 هما

 ازیاتف 600 یال 501 ققن س

 ازیاتف 500 یال 401 رهالیش

 ازیاتف 400 یال 301  شیهد

 ازیاتف 300 یال 201  زی

 ازیاتف 200 از کمفر لاغز

 

. خ اهد شد صاهر تیم/ای با هرج رتبه شرکتگ اهیناتهبرای هر یک از اعضای همگرا  ،تعیین رتبه شرکت/تیمپس از ارزیابی و 

ر شده قب ی از یناته صاهگ اه ،داساس کسب اتفیاز و رتبه جدیاین گ اهیناته هارای اعفبار سالیاهه است و با ارزیابی سالیاهه و بر

 هرجه اعفبار خارج شده و گ اهیناته جدید صاهر خ اهد شد. 

 کسب رتبه صادراتی -1-3-7

ننده  ان صاهرکبه عن ،دزیر باشکننده رتبه هارای شرایط هر ص رتیکه شرکت یا تیم هریافت ،بندیبراساس روش ارزیابی و رتبه

  ش ه.تحص الت بازی ویدی یی شناخفه تی
 .باشدی رو  25000 عض  بایدحداقل تیزان تجم ع فروش صاهراتی )خارج از ک  ر(  -

 شرایط نشر محصوالت در بازارهای خارجی

 ش ه.تی ارائه به هبیرخاهه یت سط تفقاض یقرارهاه با هاشر خارج ،روشهر این : یباز یحق ق تاه یکجایفروش ( 1روش 

سط ت  یاشر خارجه فروش زانیفاکف ر تیا  یارائه قرارهاه با هاشر خارج،  روشهر این : با هاشر یفروش ت ارکف (2روش 

 .ش هیارائه ت رخاههیبه هب یتفقاض

تایید  ن بررسی وت سط ارزیابا ،هر تفقاضی یپنل فروشگاه خارج: هر این روش یخارج یهر اسف رها یفالیجیه ر ه( 3روش 

 گرهه.تی

 .(تیصاهرا یمرغس)تاهند:  خ اهند شد هرهظر گرففههای صاهراتی به عن ان شرکت باشند،ف ق هایی که هارای شرایط تشرک

 اهند تند خباره ،استصاهرات تحص الت که ترتبط با  همگراهای از حمایت های حمایفی،اساس هسف رالعملبر هااین شرکت

 شد.

 رتبه یند ارزیابی و اعطایآکار فرگردش -8

هر  .ستاشدهه های ارزیابی ارائهر خص ص شی ه ارزیابی و روش هرخ است عض یت و شاخص ت ضیحات الزم هر بندهای ف ق

 .خ اهد شدهای آن ت ریح بندی و فعالیتکار ارزیابی و رتبهاین بلش فرایند گرهش

 همگرابندی و عضویت در فرایند ارزیابی رتبه -1-8

ین برای عض یت و تعیرا بازه زتاهی هر سال هرخ است خ ه  یکهر ت اهد تیر تفقاضی ه 6-4براساس ت اره بیان شده هر بند 

 رتبه شرکت یا تیم خ ه ارائه هماید. 

 هماید:اولیه شرط اص ی زیر باشد تا بف اهد هرخ است عض یت  سههارای تفقاضی باید 

 .هارای تاهیت حق قی )شرکت، ت سسه ...( یا تیم کاری ثابت باشد 

  ،باشد.  ییویدیهای ت لید بازیزتینه فعالیت شرکت یا تیم 
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  سال گذشفه 4یت یپ هر ط ل فعالهم هه پروت تا 1بازی و  1بازی ت لید و عرضه شده به بازار یا  2حداقل تعرفی 

ک فندات، تداربه همراه تس را هرخ است خ ه همگرارتال بندی، باید از طریق پ تفقاضیان برای ارائه هرخ است رتبه -1-1-8

 و س ابق تعیین شده ارائه همایند.

 ب هن تسفندات و تدارک برای تعیین صحیح رتبه تفقاضی از اهمیت برخ رهار است.کاتل 

صالح اده اقدام به ط ر هاقص ارائه هماید و تا پایان زتان تعیین شههای خ ه را باهههکه تفقاضی تدارک و هر ص رتی -1-1-1-8

 شده برای عدی تعیینبخ اهد ب ه و تا هوره  ویتسئ لیت تنزل رتبه یا ره هرخ است پذیرش آن برعاده ، هکندیا تکمیل آهاا 

 ( اتکان تغییر رتبه یا هرخ است تجده هل اهد هاشت.یک سالبندی )رتبهو ارزیابی 

اقدام ارک ها و تدهسبت به کنفرل هاهه راهمگها و ارائه تسفندات، کارشناسان پس از ارائه هرخ است، تکمیل هاهه -2-1-8

 .اهخ اهند هپیگیری الزم را برای تکمیل آهاا اهجام  ،ها و تسفنداتهم هه و هر ص رت تکمیل هب هن هاهه

 ره فقاضی برخ ق با تو پس از آن تطابق بند ف اهجام خ اهد شداین پیگیری تا اتمام زتان تعیین شده برای تکمیل تسفندات 

 خ اهد شد.

ه باقدام تذک ر  هایاساس شاخصارزیابی بر های. تیمش هیتارزیابی ارائه  هایها و تدارک به تیمپس از تکمیل، هاهه -3-1-8

رخی رفع ب رایی فری بهای بتدارک و هاهه ،هر فرایند ارزیابی استارزیابی و تحاسبه اتفیازات تفقاضی خ اهند هم ه. تمکن 

 د شد.نتر هیاز باشد که این ت اره از طریق ارتباط با تفقاضی هریافت خ اهابااتات یا ارزیابی هقیق

  ه.ش رائه تیا همگرار اکفسابی تفقاضی اسفلراج و هفایج آن طی گزارشی تایه و به تدی رتبههر اهفاای این ترح ه اتفیاز و 

من هر ضاعالم خ اهد شد. تفقاضی ه ، اتفیاز و رتبه کسب شده به ص رت رسمی بهمگراهفایج پذیرش عض یت هر  -4-1-8

 ی قابل برهاشت برای تفقاضی هیز به اطالع وی خ اهد رسید. هااسففاهه از حمایته ع و شرایط 

 همگرابندی اعضا فرایند ارزیابی سالیانه رتبه -2-8

 یک بازه رهی این ارزیاب قرار خ اهند گرفت.ت ره ارزیابی  رتبه جدیداخذ جات تعیین اتفیاز و  سالهر هر  ،هاها و تیمشرکت

 ه را خه و تغییرات م کرعهارای رتبه هر این بازه زتاهی گزارش  یاهجام خ اهد شد. ک یه اعضا 6-4 ت لص شده تطابق بند

  ساهی و ارائه خ اهند هم ه.روزهر پ رتال به

و تسفندات  رت وج ه خطا یا کمب ه تدارک صبررسی و هر  را گزارش و تدارک ارسال شده همگراکارشناسان  -1-2-8

 ههند.ها و تکمیل تدارک اهجام تیپیگیری الزم را برای اصالح هاهه

کره جات ارزیابی و سنجش عم ه، تدارک و س ابق ارائه شده گزارش سالیاه ،های هریاففیجزئیات تمام حمایت  -2-2-8

ه ارزیابی، باقدام  دهشه ت ریح و تیم ارزیابی تطابق شی  ش هبه تیم ارزیابی ارائه تیتفقاضی ترب طه هر پایان تاریخ اعفبارهاته 

 هماید.اسفلراج اتفیاز و تعیین رتبه شرکت تی

 یت هر تمدید عض شرایط ه.ش ساله صاهر تییک گ اهیناته جدید شرکت به همراه هرج رتبه کسب شده با اعفبار  ،هر پایان

 ش ه.به تفصیل ت ضیح هاهه تی همگرا هاته تمدید عض یتآیین

 هها با توجه به نتایج ارزیابی سالیانبرنامه پشتیبانی از شرکت -3-8

بنی بر تسالت خ ه ر جه به ت. بنیاه با بیاففدزیر اتفاق  شرایطتمکن است یکی از  ،با ت جه به هفایج ارزیابی سالیاهه شرکت/تیم

 د هم ه:تطابق ت اره زیر اعمال خ اه همگرا یراهکارهایی را جات ت سعه اعضا ،پ فیباهی از ت سعه صنعت بازی

 :رزیابی ارتقاء یاففه استاارزیابی هوره گذشفه و اتفیاز آخرین  به اتفیاز شرکت هسبت -1-3-8

یابی ه ان هر هر ارز ارتقای اعضالذا ؛ ساز استهای بازیکمی و کیفی شرکت یارتقا همگرابا ت جه به اینکه یکی از اهداف 

 ها هر این زتینه خ اهد ب ه.ههنده ت سعه شرکت
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 سیمرغ رتبه ی)شاتل اعضا کت ارتقا هیاففه است:اتفیاز شرکت برای یک یا هو هوره تف الی تغییر هکرهه و شر -2-3-8

 (ش ههمی

تیمی ، یش هیابد( و ارتقا هیابداتفیاز افزا 50هوره تف الی تغییر هکرهه )بی فر از  هوره برای یک یاهر ص رتیکه اتفیاز شرکت/تیم 

ا نااهاتی رپی  ،شیرشد شرکت اقدام هم هه و طی ج سات یا به ص رت گزاربنیاه هسبت به بررسی ع ت عدم همگرااز ت اوران 

 برای اصالح و باب ه رتبه به شرکت ارائه خ اهند هم ه.

 ه.ش کسر تی تفقاضی های هریاففیاز حمایت %20شرکت/تیم ترب طه، هسبت به سال قبل به تیزان ارتقای عدم  هرص رت

 یرای ارتقابهایی تمکن است حمایت ،های ت لیص هاهه شدهو هیازتندی همگرااساس هظر و بررسی ت اوران همچنین بر

ای ویژه هن حمایته. هر این ص رت پی نااه اضافه شدش ه که به سبد حمایفی آن بط ر ویژه اضافه ش شرکت/ تیم پی نااه 

 وع شرکت/تیم های تایید شده به اطالحمایت ،ه. هر ص رت تص یبش ارائه تی همگرابه تدیر جات بررسی و هالیل آن 

 رسد.تیهااههای حمایفی 

 اید.هظارت هم ل وکنفرها را آنها و هفایج و اثربل ی برهاری از این حمایتتسئ لیت هاره روهد باره همگراهبیرخاهه 

 ارتقا هیاففه است: پس از تنزل س م ل یاففه یا برای ترتبه هوم ورتبه یا اتفیاز شرکت/تیم تنز -3-3-8

مگرا به عض  ه و کمک برای رفع آن ای عدم ارتقابرای شناسایی ت کالت و ع ل ری ه تیم ت اوره تلصصی، هر اینص رت 

 های اهجامها و بررسیاساس هاههبر ، همگراهای الزم ت سط تیم ت اوره پس از بررسی ع ت و ارائه ت اوره. ت اوره تی ههد 

ی ا ت اهمندیکاری و ای به همهر ص رتیکه تیم بررسی به این هفیجه برسد که ایراه قابل حل هب هه یا شرکت/تیم عالقه شده

تیم به تدیر شرکت/  اهیناته  اعفبار گپی نااه لغبرسد  200 کمفر از به تیم/هر ص رتیکه اتفیاز شرکت ؛هداره را همگراارتقا هر 

ه از ان اسففاهیگر اتکلذا ه لغ  خ اهد شد. همگراتیم هر عض یت شرکت/ د شد. هر ص رت تایید این پی نااه،ارائه خ اه همگرا

 را هل اهد هاشت. همگراهای حمایت

 ارزیابی مجدد -9

ه باشند، هاشف جدهتهرخ است رسیدگی و ارزیابی بندی هرص رتیکه هر یک از اعضا هر هر یک از فرایندهای ارزیابی و رتبه

 خ ه را هر بازه زتاهی ت لص شده ثبت همایند. هرخ استت اهند پس از هریافت رتبه صرفا یک ترتبه تی

ر یک هففه ابی تجده ت سط ارزیابان تنفلب همگرا هثبت هرخ است ارزیابی تجده سه روزه و فرایند ارزیبازه زتاهی  9-1

 ش ه.تیاولیه اهجام  رزیابانابه تیم هسبت  ها با تیم تففاوتیم خ اهد پذیرفت. ارزیابی تجده پروهدهکاری اهجا

 .ای هل اهد هاشتهزینهو ارزیابی تجده  هر همگرا ارزیابی اولیه 6-2هر بند  براساس ت اره بیان شده -9-2



 
 

 

 

 

 

 دوم فصل
 برداری از آنها، شیوه و شرایط بهرههمگراهای نامه انواع حمایتآئین
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 هاانواع حمایت  -3

هاای  ناده باازی  کنهاای ت لیاد  هاا و تایم  های عمده شرکتاساس هیازتندیبر و سایر هااهها های ارائه شده ت سط بنیاهحمایت

-حسااخفاری طار   وارتقا و تعالی فعالین این عرصه هر تمام سط ح فنی، تاالی  ویدی یی است که به تنظ ر احیا، ت اهمندسازی، 

ای اری باا هااهها  های خ ه از طریق همکا ای سعی هر افزایش هاتنه حمایتهای رایاههریزی و تاتین شده است. بنیاه ت ی بازی

 هولفی و خص صی را هاره.

 

-ر این آئینهشده اساس رتبه و شرایط تعیینکه اعضا بر ارههوج ه  همگراههنده حمایت هر کننده و ارائههو ه ع تاتین -3-1

 :خ اهند هاشتهای هر یک از آهاا را هاته اتکان اسففاهه از خدتات و حمایت

 های ارائه و تاتین شده ت سط بنیاه.حمایت 

 ه هجام شده کا افقات س تاساها و هااههای همکار بنیاه و همگرا برهای ارائه و تاتین شده ت سط سایر سازتانحمایت

 ش هد.همکاران حمایفی هاتیده تی

 بندی زیر است:شاتل هسفهحاضر  حال هر از تنظر ه ع  هاحمایت -3-2

 .تاتین، آت زش و ارتقا هیروی اهساهی 

 ساخت تاهند تجایزات، اتکاهات و تحل اسفقرار.کمک هر تاتین زیر 

  های ویدی یی.و ه ر بازیکمک هر تاتین خدتات پ فیباهی، آزت ن هر ت لید 

 های ت ج ه.کننده بازی و ت سعه ساخفارهای شرکتهای ت لیدپ فیباهی از ایجاه شرکت 

 گذاری.تسایالت تالی و سرتایه 

 .تب یغات، بازاریابی و ت سعه بازار 

 های قاه هی.تعافیت 

 .خدتات ت اوره و تنف رینگ 

 بندی زیر است:ا شاتل هسفهبرهاری ت سط هر یک از اعضهای از تنظر قاب یت تعداه هفعات بارهحمایت -3-3

 برهاری هارهد.هایی که هر ط ل عض یت سالیاهه تناا یک بار اتکان بارهحمایت 

 هارههایی که هر ط ل عض یت سالیاهه اتکان چندین بار اسففاهه از آهاا وج ه حمایت. 

شده هر نکننده رتبه هارای شرایط تعییریافتهشرکت یا تیم بندی همگرا، هر ص رتیکه براساس روش ارزیابی و رتبه - 4-3

 ین اعضا بها ش ه.یهاته برای کسب عن ان رتبه صاهراتی باشد به عن ان صاهرکننده تحص الت بازی ویدی یی شناخفه تآئین

ی هر یک همگرا براهای سقر حمایت. خ اهند شد )تاهند: سیمرغ صاهراتی( های صاهراتی، هارای رتبه صاهراتیعن ان شرکت

 %20د، ناخفه ش هشاهراتی صبه عن ان عض  هارای رتبه  همگرااز اعضا که با ت جه به تدارک ارائه شده و پس از تائید هبیرخاهه 

 های تعیین شده افزایش خ اهد یافت.هسبت به سقر

  تعیین نوع و بهره برداری از حمایت ها -4

روزرساهی ثبت و به  https://portal.ircg.ir به آهرس همگراها و اه اع آن را هر پ رتال هبیرخاهه همگرا تماتی حمایت -1-4

 هماید.تی

https://portal.ircg.ir/
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 رائه هرخ استهاته اتکان اه هر این آئینهبیرخاهه برای تماتی اعضای همگرا براساس رتبه اخذ شده و شرایط هرج شد -4-2

 هک هاشت خ اهد را ییهاتیحما از هسفه آن به یهسفرس تیقاب  عض  هر لذاکند. ها را فراهم تیبرخی حمایت برهاری ازباره

 . هاره را آهاا از یبرخ رهار اتکان شده افتیهر رتبه براساس هاتهنیآئ نیا تطابق

را  آهاا ی ازبرخ ری ازبرهااتکان بارهها )اعضا با تاهیت حق قی( ها، تناا شرکتبا ت جه به تاهیت برخی از حمایت تبصره:

ر فبنابراین با داشفه باشد.های ت ابه را هبرهاری از حمایترتبه با یک شرکت اتکان بارههاشت. لذا تمکن است تیم هم خ اهند

 ریزی همایند. هایی با تاهیت حق قی برهاتههای عض  همگرا هر جات تبدیل به شرکتاست تیم

فلاب اتکان اهو  ش هاخفصاص هاهه تی های هارای رتبه هر همگرا اعفبار حمایفی خاص آن رتبهتیمها و به شرکت -4-3

ا ت جه بی است که اعفبار حمایفی هر عض  همگرا هر ط ل سال تقدار ت لصآوره. های تلف ر را برای عض  فراهم تیحمایت

 وج ه خ اهد هاشت.برهاشت تیزان خاصی از آن اتکان  تناا هر هر فصل ،تدیر همگرا تصمیم به

ت/تیم ال هر شرکپرهاخت هر پ رتپرهاخت و پسهای هر هظر گرففه شده برای اعضای همگرا هر هو ه ع پیشهمچنین حمایت

  ش ه.همایش هاهه تی

ارشناسان ال( ت سط کهاته و پ رتآئین شده هرهرخ است حمایت به همراه تدارک و تسفندات )هر ص رت هیاز و تعریر -4-4

 ش ه.هبیرخاهه بررسی و هر ص رت تائید به تباهی ذیربط ارجاع تی

اس سقر خ ه را براس های ت ره هیازمایتای، حهای رایاههاعضا با وروه به پ رتال کاربری خ ه هر ساتاهه بنیاه ت ی بازی -4-5

  ت.براساس تمایل و هظر هر عض  تففاوت اس. هر واقع اهفلاب حمایت کنندحمایفی رتبه کسب شده اهفلاب تی

 
 : شمای ک ی فرایند هریافت حمایت1عکس شماره 

 
 ش ه. گیری و هظارت تیها ت سط هبیرخاهه تا زتان هریافت حمایت عض ، پیفرآیند هرخ است حمایت -4-6

 ش هد. های ارائه شده هر پ رتال ثبت و هگاداری تیک یه حمایت-4-7

-صمیمتاعضا و ت کالت اجرایی را جات  های اعطا شده بههای عم کره، تیزان و ه ع حمایتهمگرا گزارشهبیرخاهه  -4-8

 ه.و تدیر بنیاه ارائه خ اهد کر همگراهای آتی و اصالح و باب ه فرآیندها به ط ر تنظم به تدیر گیری

 

 همگراهای یت، میزان و سقف حمایتجداول لیست حما -5

ارائه شده  2-4و  2-3 ،2-2برهاری از هر عن ان هر جداول شاتل ت اره زیر است. شرایط و شی ه بارهها عناوین ک ی حمایت

 است: 

 های عم تی، تلصصی و ویژه هر زتینه ت لید و ت سعه بازی،حمایت از آت زش 

مطالعه شرایط 

عمومی 

دریافت 

حمایت 

انتخاب 

حمایت های 

مورد نظر عضو 

از لیست 

حمایت های 

موجود در 

پورتال

بررسی 

درخواست 

حمایت ها 

توسط دبیرخانه 

ساختار 

دریافت 

حمایت های 

مورد نیاز

کاهش مبلغ 

حمایت از 

یاعتبار حمایت
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 ایهای رایانهبنیاد ملی بازی

 همگرا  امه ساختار حمایتیننیآئ
 

 
 سازیو تجاری وکارترتبط با ت سعه کسب یتلصص یهاآت زشبرهاری از خدتات ت اوره و حمایت باره 

 (،تیریتد ،یتال ،یاقفصاه یسنجاتکان)

  تحص ل( یتعرف ایغرفه  جاهی)ا یهاخ  یها گاهیشرکت هر هماحمایت از، 

  ی،خارج یها گاهیشرکت هر هماحمایت از 

 و تست هایی گاهآزتا ، ت شن کپچر ورهدرینگ ،یصداگذار، تاهند: سرور یباهیپ ف یرساخفیخدتات ز برهاری ازباره 

 ،تفناسب تیحما ای ریبا تلف آزت ن

  ازیت رهه یهاتیحق عض  ایخاص  یهاسنسیافزار و الهرمتاتین، 

 افزار،حمایت از خرید تجایزات سلت 

 ربیات،ی و تباهل تجباز دیهر ت ل الم  یبینت فرک  یهااهجام پروژه ای ت فرک یهایاز همکار تیحما 

 (سالهکی)حداقل قرارهاه  یاز جذب کارآت زان پس از اتمام هوره کارآت ز تیحما، 

 اجاره، یاها هر قالب وام خرید ها و تیمکمک هزینه اسفقرار یا تاتین فضای شرکت 

 ازای فروش تحص ل هر بازار هاخ ی،پرهاخت هرصد حمایت ت  یقی از فروش تحص الت برگزیده به 

 دتات خت سعه  های ت لید بازی یاهای گ هاگ ن شاتل: اجرای پروژهاتکان هریافت تسایالت )وام( برای فعالیت

ای فعال هر هشرکت هایی و سایر هیازتندیابیبازار ،غاتیه ر، تب ت سعه بازار شاتل  خدتات نیتاتساخت ترتبط، زیر

 ای،های رایاههزتینه بازی

 ی،فناورو  و تراکز رشد هاجات وروه و اسفقرار هر پارک تیحما 

  برهاری از تزایای آن.های صنایع خالق و بارهشرکتتعرفی جات قرار گرففن هر لیست اعضا 

 همگرا های مالی تشویقی )بالعوض( نواع حمایتا-2-2جدول شماره 

 عنوان حمایت
تعداد دفعات قابل 

 بهره برداری

نهاد و سازمان ارائه 

 کننده
 برداریبهره شرایط 

های عم تی، ( حمایت از آت زش1

تلصصی و ویژه هر زتینه ت لید و 

 ت سعه بازی
 چند ترتبه هر سال

های بازی ت یاهیسفیف  

و هیگر همکاران  ایرایاهه

حمایفی ح زه آت زش 

 همگرا

 هر سال.ت تان   نی یت 10تا سقر تماتی اعضا  -

زشی کننده و عن ان هوره آت ارسال هاته رسمی شاتل هام افراه شرکت -

 ت ره هرخ است.

برهاری از خدتات ( حمایت باره2

 یتلصص یهاآت زشت اوره و 

و  ترتبط با ت سعه کسب و کار

 ،یاقفصاه یاتکان سنج)سازی تجاری

 ، بازاریابی(تیریتد ،یتال

 چند ترتبه هر سال
کارگزاران آت زش و 

 ت اوره همگرا

 هر سال.ت تان   نی یت 10تا سقر تماتی اعضا  -

 تب غ خدتات است.کل  %80تیزان حمایت هر خدتات ت اوره شاتل  -

 ارسال هاته رسمی هرخ است و هر ص رت عقد قرارهاه ت اوره ارائه -

 قرارهاه.

- گاهیشرکت هر هماحمایت از  (3

 غرفه( جاهی)ا یهاخ  یها
 همگرا چند ترتبه هر سال

 هر سال.ت تان   نی یت 10تا سقر تماتی اعضا  -

رک و تدااساس اسناه های اهجام شده، برکل هزینه %75 حمایت تیزان -

 .تالی تعفبر
 ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان همای گاه/ج ن اره. -
 هایهام و هزینهارسال تدارک و فاکف رهای تعفبر و تسفندات ثبت -

رفه، غت، ن )ب یط، اقاتپرهاخت شده برای همای گاه و اطالعات ترتبط با آ

 ثبت هام(.
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همگراای مالی تشویقی )بالعوض( هانواع حمایت-2-2ادامه جدول شماره   

 عنوان حمایت
تعداد دفعات قابل 

 بهره برداری

نهاد و سازمان ارائه 

 کننده
 برداریبهره شرایط 

و   گاهیشرکت هر هما( حمایت از 4

 ی خارج یهاکنفراهس

 تی ی ن ت تان هر سال. 20 تماتی اعضا تا سقر - همگرا چند ترتبه هر سال

-یها را شاتل تهزینه شرکت هر همای گاه تب غ کل %65تیزان حمایت  -

 ش ه.

 ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان همای گاه/ج ن اره. -

های پرهاخت شده برای هام و هزینهارسال تدارک و تسفندات ثبت -

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

 10گزارش و حداقل پس از شرکت هر همای گاه و کنفراهس، ارسال  -

 عکس از غرفه یا همای گاه.
ی رساخفیخدتات ز برهاری از( باره5

 ،یگذارصدا، سرور تاهند: یباهیپ ف و

و  ، ت شن کپچررهدرینگ

با  های تست و آزت نآزتای گاه

 تفناسب. تیحما ای ریتلف

کارگزاران تعفبر هارای  چند ترتبه هر سال

 هاته با همگراتفاهم
 تی ی ن ت تان هر سال. 40 سقر تماتی اعضا تا -

 از برهاریباره برای ت رههیاز هایهزینه کل تب غ %75 حمایت تیزان -

 .است تعفبر فاکف ر ارائه با خدتات
های ت ره ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان بازی/بازی -

 فاکف ر.هرخ است برای هریافت خدتات، ه ع خدتت و فاکف ر/پیش
 یهاسنسیو الهرم افزار ( تاتین 6

 ازیت رهه یهاتیحق عض  ایخاص 

 هر سال.تی ی ن ت تان  5تماتی اعضا تا سقر  - همگرا چند ترتبه هر سال

عفبر تاساس فاکف ر های ت رههیاز برتب غ کل هزینه %75تیزان حمایت  -

 است.

ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل لیست الیسنس یا حق عض یت  -

 تیم/شرکت قبل از اقدام به خرید.خاص، هدف از تاتین آن برای 

 ارسال فاکف ر رسمی و تعفبر و تدارک پرهاخت.  -
-سلت زاتیتجا حمایفی دیخر( 7

 یافزار

یک ترتبه هر هوران 

 همگراعض یت هر 

 تی ی ن ت تان. 20تا سقر تماتی اعضا  - همگرا

زات با های ت رههیاز برای تاتین تجایتب غ کل هزینه %50تیزان حمایت  -

 فاکف ر تعفبر.ارائه 
از جذب کارآت زان پس از  تیحما( 8

)حداقل قرارهاه  یاتمام هوره کارآت ز

 (کسالهی

 صیالتتی ی ن ت تان هر سال به ازای هر هفر کارآت ز با تح 10پرهاخت  - همگرا یک ترتبه هر سال

 .کارشناسی و باالتر

 ش ه.تی)اعضا با تاهیت حق قی( ها شرکت شاتلتناا این حمایت  -

 هفر هر سال. 5حداکثر برای  -

 فقط شاتل هیروی فعال هر زتینه تلصصی ت لید بازی است. -

 هر وافراه جذب شده باید هارای قرارهاه همکاری رسمی یک ساله ب هه  -

 لیست بیمه شرکت هرج شده باشند.
ه ارهاارسال هاته هرخ است رسمی و تدارک و تسفندات ترتبط با بیمه و قر

 همکاری.

ه اسفقرار یا تاتین ( کمک هزین9

 ها ها و تیمفضای شرکت

یک ترتبه هر هوران 

 همگراعض یت هر 

باا و یک برای اجاره

 ترتبه برای خرید

 حمایفی اعفبار سقر تا عض  از شده اخذ باایاجاره %75 حمایت تیزان - همگرا

 .همگرا هبیرخاهه به تعفبر قرارهاه و هاتهت افق ارائه با
های فناوری، های تسفقر هر پارکو شرکت هااین حمایت شاتل تیم -

 ترکز رشد، واحدهای ت ابه تاهند فضای کاری اشفراکی که از آهاا

 .هیز است ،ش هباا اخذ تیاجاره

 ره آنز اعضای هیئت تدیشرکت یا یکی اتیم/ به هامهاته تعفبر ارائه اجاره -
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 همگراای مالی تشویقی )بالعوض( هانواع حمایت-2-2ادامه جدول شماره 

 عنوان حمایت
تعداد دفعات قابل 

 بهره برداری

نهاد و سازمان ارائه 

 کننده
 برداریشرایط  بهره

پرهاخت هرصدی بابت حمایت ( 10

ت  یقی به ازای فروش تحص الت 

 ه هر بازار هاخ ی.برگزید

تحص الت ارزیابی 

 شده هر همگرا

 حمایفی.هرصد اعفبار  %50تا سقر  - همگرا
ائید  ره تتکننده بازی و های تعفبر ارائهتعداه فروش از طریق آتار سایت -

 تعیین خ اهد شد. هبیرخاهه همگرا

-از تجم ع ارزش فروش بازی %20تب غ  ی ز تا شیرهال رتبه اعضای برای -

 ابلق همگراها هر سال ت ره ارزیابی و از طریق بسفرهای ت ره تائید 

 پرهاخت است.

 .هش همی غزال و ققن س هما، سیمرغ، رتبه با اعضا شاتل حمایت این -

 عرفیتش ه که هر فرآیند ارزیابی سالیاهه تناا شاتل عناوین بازی تی -

 .هداشده

کارگزاران تعفبر هارای  چند ترتبه هر سال ها( تب یغات و رساهه11

 هاته با همگراتفاهم
سقر اعفبار های ت رههیاز )تا تب غ کل هزینه %75 حمایتتیزان  -

 ت.برهاری از خدتات با ارائه فاکف ر تعفبر اسرای بارهحمایفی( ب
های ت ره ارسال هاته رسمی هرخ است شاتل عن ان بازی/بازی -

 فاکف ر.هرخ است برای هریافت خدتات، ه ع خدتت و فاکف ر/پیش

 ر طبه  مگراهاز پرهاخت سام خ ه به همکاران حمایفی همگرا، عض یت وی هر  شرکت/ تیم تفقاضی: هر ص رت تل ر 1تبصره 

 تح یل هاهه هل اهد شد. العمر لغ  شده و حمایت تذک ر به ویتاهام

به  ن راآ اسناه تضمین : هر ت ارهی که همگرا وج ه هقدی را تحت هر یک از عناوین ف ق به عض  همگرا یا حاتی بپرهازه،2تبصره 

کره و تأیید هبیرخاهه، عینا هماید و پس از اجرا یا هزینهکره هر راسفای ت افقات یاه شده اخذ تیل اطمینان از هزینهتنظ ر حص 

 تسفره خ اهد شد.

 همگراسهیالت )وام( تحمایت مالی  -2-3جدول شماره 

 عنوان حمایت
تعداد دفعات 

 قابل بهره برداری

نهاد و سازمان ارائه 

 کننده
 برداریبهرهشرایط 

اتکان هریافت تسایالت برای 

های گ هاگ ن شاتل: اجرای فعالیت

های ت لید بازی یا ت سعه پروژه

 نیتاتخدتات زیرساخت ترتبط، 

ه ر، ت سعه بازار شاتل  خدتات

-ی و سایر هیازتندیابیبازار ،غاتیتب 

های فعال هر زتینه های شرکت

 ایهای رایاههبازی

 چند ترتبه هر سال

وزارت اعفبارات  -

 یورآارتباطات و فن

طالعات و هیگر همکاران ا

حمایفی همگرا هر ح زه 

 تأتین تسایالت

 

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

 به شرط اتکان تاتین تضاتین. -

 هرخ است از طریق لینک زیر اقدام ش ه:جات ثبت هام و ارائه  -
http://ees.ict.gov.ir/web/loan/home 

ت و طالعاا یورآوزارت ارتباطات و فناین حمایت از طریق اعفبارات  -

به  هیگر همکاران حمایفی ساخفار همگرا هر ح زه تأتین تسایالت که

 اهد ای اخفصاص هاهه شده است ارائه خهای رایاههح زه بازیت سعه 

 شد.

 

هاهای توسعه و تسریع فرایند رشد و ارتقا شرکت/تیمنواع حمایتا -2-4جدول شماره   

 عنوان حمایت
تعداد دفعات قابل 

 بهره برداری

نهاد و سازمان ارائه 

 کننده
 برداریشرایط بهره

( تعرفی جات قرار گرففن هر 2

برهاری از صنایع خالق و باره لیست

 تزایای آن

 یک ترتبه

کارگروه ویژه ت سعه 

صنایع خالق تعاوهت 

 ع می ریاست جما ری

 های صنایع خالقهارا ب هن شرایط ویژه شرکت -
 هاهش بنیان هب هن شرکت -

 ش ه.تیها)اعضا با تاهیت حق قی( شرکت شاتلتناا این حمایت  -

http://ees.ict.gov.ir/web/loan/home
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 اعالم نتایج فرایند بررسی درخواست حمایت و -6

ه رتبه ا ت جه بهاته و بتطابق آئین های ت ره هظر تفقاضی، کارشناسان هبیرخاهه همگراپس از هریافت هرخ است حمایت

 همایند. تفقاضی هر همگرا هسبت به بررسی هرخ است اقدام تی

 اشت. اهد گذمایش عم تی خهر پ رتال به ههای هریافت شده اعضا را به ص رت فص ی همگرا گزارش تجم ع هاایی حمایت

 


