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ات می توانید امواج نشاط آفرین »مامی توانیم« را تقویت کنید   ...4
ب با تکیه رب ظرفیت اهی باالی ساخت فیلم، تولید بازی اهی رایاهن ای مفید،  تولید کتاب، رتجمه کتاب اهی مفید، تولید فیلم اهی سینمایی جذا

ب را رد دســتور کار قرار دهید. رتویج بازی اهی رپتحرک و تولید اســباب بازی اهی معنادار و جذا
ر اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با ایشان- 1392/9/19 از بیاانت رهبر معظم انقالب رد دیدا
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هن حرف زبنیم، عمل کنیم و تعامل  هنر، ره کار بدون عیب است و ما همه باید تالش کنیم هنرمندا
داشته باشیم.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری
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پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری، تالش اهی مؤرثی رد حوزه فرهنگی 

انجام شده است هک نموهن آن تشکیل بنیاد ملی باز ی اهی رایاهن ای با هدف پیگیری مأموریت اهی جدید مقابله با جنگ رنم 
رد ایــن رعهص اســت.

دکتر علی جنتی، وزری فرهنگ و ارشاد اسالمی
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ــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی« بهتریــن زمــان بــرای بازخوانــی  ســال »اقتصــاد و فرهنــگ ب
روش هــا، سیاســت هــا و عملکــرد هنر-صنعت-رســانه بــازی هــای رایانــه ای بــود و بنیــاد ملــی 
بــازی هــای رایانــه ای کــه در گــرو پیونــد اقتصــاد و فرهنــگ مــی توانــد رشــدی بالنــده پیــدا کنــد 
ــه جامعــه عرضــه کنــد، عزمــی جــدی  و یکــی از مفیدتریــن و مؤثرتریــن محصــوالت نویــن را ب
داشــت تــا در ذیــل منویــات رهبــر معظــم انقــاب، سیاســت هــای کلــی رئیــس محتــرم جمهــوری 
و برنامــه هــای مــدون وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی، گام هــای مؤثــری در ایــن حــوزه 

بــردارد.
ســال 1393 آغــاز دور جدیــد مدیریــت در بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای بــود کــه بــا پشــتوانه 
ــه  ــت ب ــا حرک ــتیم و ب ــاش را پشــت سرگذاش ــالی پرت ــاد س ــن بنی ــدوم ای ــکاران خ ــی هم اجرای
ــای  ــی در جهــت اعت ــا گام های ــاش شــد ت ــا، ت ــت داشــته ه ــا و تقوی ــع کاســتی ه ســمت رف

ــر ایــن کشــور و انقــاب اســامی برداشــته شــود. فرهنــگ و هن
ــان ســازی«،  ــا ســه گام اساســی »جری ــه ای در ســالی کــه گذشــت ب ــاد ملــی بازی هــای رایان بنی
»حمایــت« و »نظــارت« تــاش کــرده اســت تمامــی حــوزه هــای محولــه بــازی هــای رایانــه ای 

را پوشــش دهــد و در حــد تــوان بــه ســرانجام برســاند.
ــا عزمــی جدی تــر  امیــد اســت کــه الطــاف الهــی بیــش از پیــش شــامل خدمتگــزاران گــردد و ب

بتوانیــم گام هــای محکــم تــر و مؤثرتــری را برداریــم.

و من اهلل توفیق
سید ذبیح اله فیض آبادی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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فهرست
گام اول: جریان سازی

گام دوم: حمایت

گام سوم: نظارت

فصــل اول رویدادهــا  )برگــزاری، مشــارکت وحضــور( / فصــل دوم تحقیــق، تالیــف، ترجمــه / فصــل ســوم  افزایــش 
ظرفیــت نیــروی انســانی/  فصــل چهــارم هدایــت و اصــاح بــازار/ فصــل پنجــم جریان ســازی رســانه ای/ فصــل 

ششــم همــکاری

ــه ای/ فصــل دوم حمایــت از بازی هــای بومــی و  فصــل اول آمــوزش نیروهــای متخصــص در ســاخت بازی هــای رایان
پدیــد آورنــدگان آنهــا
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گام اول   جریان سازی
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فصل اول
رویدادها 

)برگزاری،مشارکت وحضور(
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1. برگزاری رویدادها

یکــی از برنامــه هــای کانــی کــه موجــب تقویــت و هدفمنــد شــدن جنبه هــای 
مختلــف یــک صنعــت مــی شــود، برگــزاری و شــرکت در رویدادهــای مختلــف 
ــات  ــه الزم، مقدم ــاص بودج ــدم اختص ــل ع ــه دلی ــال 93 ب ــه در س ــت ک اس
ــرای  ــد  و ب ــر نش ــه ای میس ــای رایان ــازی ه ــگاه ب ــن نمایش ــزاری چهارمی برگ
ــاره  ــدام اش ــر ک ــه ه ــه ب ــد ک ــن ش ــی تدوی ــای متنوع ــه ه ــران آن، برنام جب

مختصــری می شــود.

زمانبندی
1. زمان ارسال آثار: از 11 تیر تا 1 شهریور ماه

2. زمان شروع فرآیند داوری نهایی آثار: از 3 شهریور ماه تا 25 مهر ماه
3. زمان اختتامیه: 21 مهرماه 93 

مکان
مرکز همایش های برج میاد تهران

چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران

گام اول
جریان سازی
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اهداف
1. ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسامی ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان

2. شناخت و حمایت از استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی سازی و تقویت تولید ملی
3. ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان جوانان فعال در عرصه بازی های رایانه ای به منظور ارتقا و رشد کمی و کیفی تولیدات

4. ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خاقیت های دانشجویان و دانش آموزان در صنعت سرگرمی و بازی
5. نمایش توانمندی های متخصصان و هنرمندان ایرانی و ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خاقیت های جوانان

6.معرفی بازی های برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازی سازی

جشــنواره بــازی هــای رایانــه ای تهــران در راســتای تشــویق بــازی ســازان 
بــه ســاخت بــازی هــای بــا کیفیــت، برگــزار شــده کــه در طــی ســه ســال 
ــن   ــاالن ای ــه فع ــه گفت ــا ب ــه و بن ــت یافت ــی دس ــت های ــه موفقی ــته ب گذش
ــن  ــت. ای ــران اس ــه ای در ای ــای رایان ــنواره بازی ه ــن جش ــت، معتبرتری صنع
جشــنواره در چهارمیــن ســال برگــزاری خــود، شــاهد برخــی تغییــرات بــود. از 
ابتــدای فراخــوان جشــنواره کــه در تاریــخ 14 تیرمــاه اعــام شــد، چهارچوبــی 
ــا  ــه ای دنی ــای رایان ــنواره های بازی ه ــن جش ــات موفق تری ــه از تجربی برگرفت
بــرای ایــن رویــداد در نظــر گرفتــه شــد. بــه همیــن منظــور تعاریــف علمــی 
از بخــش هــای جشــنواره و آنچــه از کتــب دانشــگاهی دریافــت مــی شــود 
ــه ای  ــازی رایان ــاالن ب ــه از فع ــزاری ک ــای برگ ــروه ه ــران کارگ توســط دبی

بودنــد، اعــام شــد.
ــش  ــنواره، بخ ــت جش ــردن کیفی ــاال ب ــل ب ــه دلی ــن دوره ب ــن در ای همچنی
مســابقات جنبــی تنهــا بــه بخــش بــازی نامــه بــا موضوعــات خــاص خاصــه 

شــد تــا جشــنواره محصــول محــور باشــد. در ادامــه بــا بررســی هــای هیئــت 
ــد در بخــش  ــوردار نبودن ــتاندارد الزم برخ ــل اس ــه از حداق ــی ک ــه، بازیهای اولی
ــا در نهایــت نامزدهــا از نظــر کیفیــت همگــن باشــند. مســابقه وارد نشــدند ت
ــاه 93  ــه ای در روز 21 مهرم ــای رایان ــازی ه ــنواره ب ــه جش ــان، اختتامی در پای
همزمــان بــا روز عیــد ســعید غدیــر برگــزار شــد کــه در آن بــا حضــور جنــاب 
آقــای جنتــی وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ســرکار خانــم دکتــر 
اللــه افتخــاری عضــو محتــرم کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی، 
ــگ،  ــی فرهن ــبکه مل ــران ش ــس و مدی ــی مجــازی، رئی ــورای عال ــران ش مدی
ــازی  ــن ب ــری از بهتری ــای هن ــز چهره ه ــی و نی ــئولین فرهنگ ــی از مس برخ
ســازان ایــران تقدیــر بــه عمــل آمــد. در ایــن دوره از جشــنواره، بهتریــن بــازی 
ایرانــی از نــگاه مــردم طــی مســابقه پیامکــی انتخــاب و در مراســم اختتامیــه از 
بــازی خــروس جنگــی بــه عنــوان بهتریــن بــازی از نــگاه مخاطبــان در میــان 

ــه عمــل آمــد. ــر ب ــران تقدی ــد شــده در ای تمامــی بازی هــای تولی

گزارش برنامه

گام اول
جریان سازی
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گام اول
جریان سازی
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گام اول
جریان سازی
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بازتاب رسانه ای

گام اول
جریان سازی
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گام اول
جریان سازی
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اولین جشنواره بازی های مستقل تهران

زمانبندی
ارسال آثار: از 1 تا 24 بهمن ماه

برگزاری کارگاه ها: 27 تا 30 بهمن
اختتامیه: یک اسفند 

مکان
فرهنگسرای اندیشه

اهداف و شعار
آموزش، ارتباط وپیشرفت

بــا توجــه بــه ایــن کــه محوریــت جشــنواره بــر آموزشــی بــودن آن بــود، کارگاه هــای مختلفــی بــرای جشــنواره در 
نظــر گرفتــه شــد.

موضوع این کارگاه های آموزشی به نحوی انتخاب شد تا برای بازی سازان مستقل مفید باشد.
تنــوع کارگاه هــای آموزشــی بــه گونــه ای بــود کــه تمــام جنبــه هــای مختلــف بازیســازی را در خــود جــای مــی داد. 

در مجمــوع 9 کارگاه آموزشــی مختلــف برگــزار شــد کــه عبــارت بودنــد از:
 هنر و هنرمند دیجیتال در صنعت بازی

 توشه راه یک بازیساز مستقل
 گیمجم باز!

 رازهای بهترین تیمهای بازیساز در جهان
 شعبده جان دادن به یک بازی

 گیم بهتر است یا ثروت؟
 مورتال کامبت: نسخه قصه دار

 کالبدشکافی بازی ارتش های فرازمینی
 کالبدشکافی بازی خیابان های خونی

کارگاه های آموزشی

گام اول
جریان سازی
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معرفــی تیم هــای بازی ســاز مســتقل از دیگــر برنامه هــای جشــنواره بــود کــه 
ــان  ــود و بازی های ش ــتند خ ــار می توانس ــن ب ــرای اولی ــا ب ــن تیم ه در آن، ای
را معرفــی کننــد. ایــن  رویــداد بــه افزایــش روحیــه ایــن تیم هــا بســیار کمــک 
می کــرد و همچنیــن بــه دلیــل حضــور برخــی ناشــران در جشــنواره، فرصــت 

ایــده آلــی جهــت پیــدا کــردن ناشــر بــرای بازی هــای آنهــا بــود. همچنیــن 
بازی ســازان توانســتند در نشســت های مختلفــی کــه برگــزار شــد از اهمیــت 
جایــگاه بازاریابــی حرفــه ای در انتشــار یــک بــازی آگاه و بــا مقدمــات ایــن 

کار آشــنا شــوند.

بخــش دیگــر جشــنواره بــه مســابقه طراحــی پیکســل آرت اختصــاص داشــت. 
ایــن رویــداد در واقــع توســط گــروه CGart برگــزار و بــا برنامه هــای جشــنواره 

ادغــام شــد.

هــدف از ایــن رویــداد شناســایی هنرمندانــی بــود کــه در ایــن ســبک هنــری کار 
مــی کننــد. مســابقه بــه ایــن صــورت بــود کــه هنرمنــدان باید یــک بازی مشــهور 

امــروزی را بــا ظاهــر بــازی هــای بیســت ســال پیــش طراحــی مــی کردنــد.

یکــی دیگــر از برنامه هــای جشــنواره رویــداد بازی ســازی  48 ســاعته 
Game Jam   بــود.

در ایــن رویــداد بین المللــی عــاوه بــر بازی ســازان ایرانــی، بازی ســازان 
خارجــی نیــز در آن شــرکت کردنــد. ایــن رویــداد از ایــن پــس هــر ســال برگــزار 
خواهــد شــد و هــر ســال موضــوع آن یــک کشــور خواهــد بــود. بــازی ســازانی 

نیــز کــه در ایــن مســابقه شــرکت میکننــد وظیفــه دارنــد بــر اســاس ویژگیهــای 
مختلــف آن کشــور بــازی خــود را بســازند. موضــوع مســابقه امســال کشــور ژاپن 
بــود. جایــزه ایــن رویــداد مجموعــا 500 دالر تعییــن شــده بــود کــه 250 دالر آن 
کارت هدیــه خریــد از فروشــگاه دیجیتالــی اســتیم و 250 دالر یــک جعبــه شــامل 

ــود. ــن ب ســوغاتی های کشــور ژاپ

در نشســت خبــری اولیــن جشــنواره بــازی مســتقل تهــران از پیوســتن ایــران 
ــت  ــد. ثب ــی ش ــازان )IGDA( رونمای ــازی س ــی ب ــن الملل ــن بی ــه انجم ب
رویدادهــای ایــن جشــنواره در ایــن انجمــن و تأییدآنهــا باعــث شــد کــه ایــن 

جشــنواره از بعــد جهانــی نیــز اعتبــار باالیــی کســب کنــد.
ــن  ــن انجم ــره ای ــت مدی ــس هیئ ــس و رئی ــنواره موس ــه جش در روز افتتاحی
ــای  ــت ادواردز پیام ه ــم کی ــی، خان ــل فعل ــر عام ــز و مدی ــای ارنســت آدام آق
تصویــری خــود را خطــاب بــه بــازی ســازان ایرانــی ارســال کردنــد. 

ــاد  ــات بنی ــتره ارتباط ــا گس ــد ت ــث ش ــن باع ــن انجم ــران در ای ــت ای عضوی
ــش  ــا افزای ــازان مســتقل دنی ــن بازی س ــا بهتری ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه مل

ــد.  ــمگیری یاب چش
ــن  ــای ای ــی از ویژگی ه ــتقل ایران ــای مس ــازی ه ــی از ب ــتقبال داوران خارج اس
ــران  ــازی ســازی ای ــا صنعــت ب ــی کــه آشــنایی اندکــی ب ــود. داوران جشــنواره ب
داشــتند از کیفیــت آثــار مســتقل شــگفت زده شــدند و همــه آنهــا از لغاتــی ماننــد 
بــی نظیــر، فــوق العــاده و زیبــا بــرای توصیــف ایــن بازی هــا اســتفاده کردنــد.

معرفی تیم های بازی ساز مستقل

مسابقه پیکسل آرت

رویداد بازی سازی 48 ساعته

تاییدجشنواره بازی های مستقل تهران توسط انجمن بین المللی بازی سازان

گام اول
جریان سازی
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جوایز
 بهترین بازی مستقل سال

بهترین دستاورد بخش خالقیت و نوآوری
بهترین دستاورد صدا 

بهترین دستاورد طراحی بازی
بهترین دستاورد هنری

بهترین دستاورد داستان پردازی
جایزه بخش گیم جم

جایزه بخش پیکسل آرت

تیم بازی سازی فانوس برای بازی »گرنی و گریم«
تیم بازی سازی فانوس برای بازی »گرنی و گریم«
تیم بازی سازی فانوس برای بازی »گرنی و گریم«

بازی »عشق و نفرت«
بازی »مموراندا«

--------
بازی »نینجا سامورایی«

نفر اول: امیرمحمد رضایی
نفر دوم: هانیه جهان شاهی 
نفر سوم: سهیل ضرغامی

گام اول
جریان سازی
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داوران جشنواره

گزارش برنامه
اولیــن جشــنواره بــازی هــای مســتقل تهــران 27 بهمــن مــاه 93 بــا شــعار »آمــوزش، 

ارتبــاط و پیرشفــت« در فرهنگــرای اندیشــه برگــزار شــد. 

جشــنواره بــازی هــای مســتقل تهــران در ســه روز متوالــی بــا محوریــت کالس هــای 

ــاز از  ــازی س ــار40 ب ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــن زمین ــه در ای ــد ک ــزار ش ــی برگ آموزش

اســتان های رسارس کشــور حضــور داشــتند.

جشــنواره بازی هــای مســتقل در تهــران بــه  بخــش هــای مختلفــی از جملــه آمــوزش، 

برگــزاری مســابقه و بهرتیــن بــازی مســتقل ســاخته شــده در ایــران اختصــاص یافت.

بــا توجــه بــه اینکــه آمار بازی ســازهای مســتقل روز بــه روز در ســطح جهــان افزایش 

یافتــه و ایــن قــرش از افــراد وابســته بــه ارگان یــا نهــاد خاصی نیســتند، لذا بنیــاد ملی 

بــازی هــای رایانــه ای بــه عنــوان تنهــا نهــاد متولــی صنعــت بــازی هــای رایانــه ای  

در ســال 93 بــه ســاماندهی بــازی ســازهای مســتقل پرداختــه کــه برگــزاری جشــنواره 

بازی هــای مســتقل در تهــران پیــش زمینــه ای بــرای تحقــق ایــن امــر محســوب مــی 

شــود، چــرا کــه پــس از دریافــت اطالعــات بــازی ســازها و تخصــص آنها بــا راه انــدازی 

ســایتی مســتقل مــی تــوان بــه کمــک هــای زیرســاختی و حامیتــی پرداخت.

آیدین رادکیا
Rami Ismail

Fredrik Hultqvist
Jocelyn Cioffi

Michael Douse
Pascal Luban

طراح صدا برای بازی های رایانه ای
Vlambeer موسس و مدیرتولید در استودیوی هلندی

 Game Artisans موسس
Bandai Namco Entertainment مشاور و تحلیل گر گیم در

Focus Home Interactive متخصص گیم در شرکت بازی سازی مستقل و نامی
طراح و سازنده  بازی فرانسوی

گام اول
جریان سازی
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بازتاب رسانه ای

گام اول
جریان سازی
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Pascal Luban  کالس های آموزشی

زمانبندی: 
   کارگاه ساخت بازی های رایگان برای تلفن همراه و تبلت: 16 دی ماه 

   حضور در مرکز رشد بنیاد ملی بازی های رایانه ای: 17 دی ماه
   بازدید از شرکت های بازی سازی: 18 تا 20 دی ماه 

مکان: فرهنگسرای اندیشه - مرکز رشد بنیاد ملی بازی های رایانه ای - شرکت های بازی سازی

  نزدیک کردن بازی های ایرانی به استاندار جهانی 
  آموزش نیروهای متخصص داخلی در حوزه طراحی بازی

اهداف:

برنامــه حضــور آقــای لوبــان در ایــران بــه ســه بخــش مختلــف اختصــاص یافــت 
ــد از:  که عبارتن

ــرای  ــگان ب ــای رای ــازی ه ــاخت ب ــدازی کارگاه س 1. راه ان
تلفــن همــراه و تبلــت: ایــن کارگاه یــک روزه در تاریــخ 16 دی مــاه در 

ــد. ــزار ش ــاز برگ ــور 200 بازی س ــا حض ــه ب ــرای اندیش فرهنگس

2. حضــور آقــای لوبــان در مرکــز رشــد بنیــاد ملــی بــازی هــای 
رایانــه ای: در تاریــخ 17 دی مــاه در ایــن مرکــز کارگاهــی یــک روزه شــکل 
ــاده  ــازی س ــک ب ــده، ی ــازان شــرکت کنن ــازی س ــه در آن توســط  ب ــت ک گرف

ســاخته شــد کــه همزمــان بــا برگــزاری کارگاه ذکــر شــده، آقــای لوبــان عــاوه 
بــر نظــارت بــر تولیــد بازی هــای ســاخته شــده، مشــاوره و راهنمایی هــای الزم 

را بــه بــازی ســازان ارایــه کــرد.

3. بازدیــد از شــرکت هــای بازی ســازی: آقــای لوبــان در مــدت حضــور 
خــود در کشــور ایــران، روزانــه از ســه شــرکت بــازی ســازی بازدیــد کــرد. طــی 
تفاهــم نامــه ای بــا بنیــاد، شــرکت هــای بــازی ســازی عاقــه منــد مــی تواننــد 
در آینــده در ازای پرداخــت مبلغــی ناچیــز، از خدمــات مشــاوره ایــن مــدرس بــرای 

بهتــر شــدن کیفیــت بــازی هــای خــود بهره منــد گردنــد.

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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کارگاه آموزش شناسایی کشف بازی های غیر مجاز و مخرب رایانه ای

زمان: ا تا 4 اسفند

شرکت کنندگان

اعضای ستاد 

کارگاه ها

گزارش برنامه

مکان: مجتمع فرهنگی شهید باهنر

اهداف:
 افزایش و ارتقا سطح اطاعات نیروهای انتظامی و نمایندگان ادارات کل ارشاد اسامی مراکز استان ها در حوزه گیم

 یکسان سازی موضوع جمع آوری و تطهیر بازار کل کشور و پرهیز از هر گونه موازی کاری و انجام کارهای سلیقه ای 
 ارتباط و تعامل نزدیک و هدفمند فیمابین نیروی انتظامی و ادارات کل ارشاد اسامی مراکز استان ها و شهرستان های تابعه 

 هدایت شهرستان های کل کشور در حوزه شناسایی و رصد و جمع آوری بازی های غیرمجاز رایانه ای از طریق ستاد مبارزه با بازی های غیرمجاز رایانه ای 

 پلیس امنیت اخاقی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
 پلیس فتا

 معاونت اجتماعی ناجا 
 نمایندگان ادارات ارشاد اسامی مراکز استان ها 

 پلیس امنیت اخاقی ناجا
 پلیس نظارت بر اماکن عمومی

 پلیس فتا
 معاونت اجتماعی ناجا

  نمایندگان اداره کل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی
 کمیته تعیین مصادیق مجرمانه

 قوانین پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا
 آشنایی با مأموریت های پلیس فتا 

 آشنایی با مأموریت های نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای )اسرا(
 آشنایی با مأموریت های معاونت نظارت بنیاد ملی بازی های رایانه ای

 آشنایی با مأموریت های معاونت حمایت و تولید بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 آشنایی با مأموریت های بازار و بازرسی

بــا توجــه بــه اهمیت کنترل بــازار نســبت بــه ورود و توزیــع هرگونه بــازی غیرمجاز 
رایانــه ای در سراســر کشــور، بــرای ایــن کارگاه هــای آموزشــی جــزوات تخصصــی 
طراحــی و تدویــن شــد کــه توســط اســاتید حــوزه هــای تخصصــی آن، تدریــس 
گردیــد و در پایــان دوره، مــدرک شــرکت در ایــن کاس هــا صــادر شــد.  ضمنــا 
مقــّرر گردیــد نســبت بــه تشــکیل ســتادهای فرعــی در مراکــز اســتانها متشــکل 
ــای  ــایی بازی ه ــناس شناس ــتان)متولی و کارش ــز اس ــاد مرک ــده اداره ارش از نماین

غیرمجــاز(، نماینــده پلیــس اماکــن مرکــز اســتان )مجــری جمــع آوری( و دادســرای 
ــه ســتاد  ــدام شــده کــه وظیف ــده( اق ــده احــکام بازدارن مرکــز اســتان )صــادر کنن
مســتقر درتهــران هدایــت و گــزارش گیــری از عملکــرد اســتان ها خواهــد بــود. 

همچنیــن در طــول 3 روز برگــزاری دوره جلســات مؤثــر و مفیــدی بــا مســئولین 
ــای  ــازار بازی ه ــرل ب ــی در جهــت ســرعت در امرکنت ــروی انتظام مربوطــه در نی

غیرمجــاز رایانــه ای برگــزار شــد.
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ــاز و  ــای غیرمج ــف بازی ه ــایی و کش ــی »شناس ــه دوره آموزش ــم افتتاحی مراس
مخــرب رایانــه ای« بــا حضــور ســرهنگ محمــد مســعود زاهدیــان رییــس پلیس 
امنیــت اخاقــی ناجــا، ســردار محمــود صادقــی جانشــین رییس پلیــس اطاعات 
و امنیــت عمومــی ناجــا، ذبیــح الــه فیــض آبــادی مدیرعامــل بنیــاد بازی هــای 
ــاز  ــای غیرمج ــا بازی ه ــارزه ب ــتاد مب ــس س ــن رئی ــرو کردمیه ــه ای، خس رایان
رایانــه ای و جمعــی از مســئولین مرتبــط بــا ایــن حــوزه، روز اول اســفندماه 93 در 

مجتمــع فرهنگــی اردویــی شــهید باهنــر برگــزار گردیــد.

جانشــین رئیــس پلیــس اطاعــات و امنیــت عمومــی نیــروی انتظامــی در ایــن 
مراســم گفــت: برخــورد بــا افــراد ســودجو کــه منشــاء ترویــج، اشــاعه و عرضــه 
بــازی هــای رایانــه ای غیــر مجــاز هســتند، در دســتور کار پلیــس امنیــت عمومی 

ناجــا اســت.
ــای  ــازی ه ــایی و کشــف ب ــی در کارگاه آموزشــی شناس ــود صادق ســردار محم
غیرمجــاز و مخــرب رایانــه ای بــه اهمیــت گذرانــدن اوقــات فراغــت در عصــر 

حاضــر اشــاره کــرد.
ــه اســباب  وی اظهارداشــت: در گذشــته ســپری کــردن اوقــات فراغــت فقــط ب
بــازی و بــازی هــای آن زمــان و یــا تلویزیــون و ســینما خاصــه مــی شــد امــا 
اســتفاده از تکنولــوژی در صنعــت ســرگرمی موجــب شــده تــا تجــارت بــا ایــن 
صنعــت پیونــد بخــورد و اوقــات فراغــت در عصــر حاضــر بــه نحــو دیگــر ســپری 

شــود.
ــه  ــر مقول ــد ایشــان ب ــد موک ــری و تاکی ــام معظــم رهب ــه فرمایشــات مق وی ب
فرهنــگ و ارتقــاء ســطح تولیــدات فرهنگــی نظیــر کتــاب، ســینما، اســباب بــازی 
ــس در خصــوص  ــش پلی ــاء ســطح آگاهــی و دان ــت: ارتق ــرد و گف و... اشــاره ک
ــن حــوزه  ــرل و نظــارت ای ــه منظــور کنت ــرات آن ب ــه ای و اث ــازی هــای رایان ب

امــری ضــروری اســت.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی، ســنجش عملکــرد را یکــی از ویژگــی هــای بــازی 
رایانــه ای عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه انتخــاب نــوع بــازی در هــر مقطــع 
ســنی حتــی در گــروه ســنی بزرگســال شــاهد اســتفاده بــازی هــای رایانــه ای از 
ســوی آنهــا هســتیم از ایــن رو بــا توجــه بــه انتخــاب نــوع بــازی مــی توانیــم 
ســنجش عملکــرد خــود را در مواقــع مختلــف بســنجیم. وی تعامــل، الگودهــی و 

آمــوزش را از دیگــر ویژگــی هــای بــازی هــای رایانــه ای برشــمرد.
جانشــین رئیــس پلیــس اطاعــات و امنیــت عمومــی ناجــا ایجــاد اعتمــاد بــه 
نفــس، بــروز اســتعدادها و توانمنــدی هــای کــودکان، ارتقــاء خاقیــت در رفــع 
مشــکات و شــبیه ســازی زندگــی واقعــی را از ویژگــی هــای بــازی رایانــه ای 

خــوب و مجــاز برشــمرد.
صادقــی بــه آســیب هــای جســمانی از قبیــل ضعــف بینایــی، مشــکات ســتون 
فقــرات، آرتــروز کــه بــه علــت اســتفاده بیــش از حــد مجــاز از بــازی هــای رایانــه 

ــر  ــی و تربیتــی نظی ای رخ مــی دهــد، اشــاره کــرد و گفــت: آســیب هــای روان
منــزوی شــدن فــرد، تنبلــی ذهــن، گسســت عاطفــی در فضــای خانــواده، افــت 
ــه  ــه ای ب ــازی هــای رایان ــب ب ــی، رواج خشــونت و... از معای ــی و تحصیل اخاق

شــمار مــی آیــد.
وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه بــازی هــای رایانــه ای کــه متعلــق بــه ســه دهــه 
قبــل اســت، گفــت: طــی ایــن مــدت، بــازی هــای رایانــه ای رشــد چشــمگیری 
داشــته بــه گونــه ای کــه انــواع و اقســام بــازی هــای رایانــه ای وارد بــازار شــده 

اســت.
صادقــی اضافــه کــرد: عــدم نظــارت و کنتــرل کافــی بــر محتــوای بــازی هــای 
رایانــه ای و گیــم نــت هــا، افزایــش اســتفاده از بازی هــا و تاثیــر منفــی آن بــر 
رفتــار اجتماعــی، از تهدیــدات بــازی هــای رایانــه ای و آنایــن بــه شــمار مــی 
آیــد کــه در صــورت کنتــرل و هدایــت مــی تــوان ایــن تهدیــدات را بــه فرصــت 

تبدیــل کــرد.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد: وجــود بازارهــای زیرزمینــی و عــدم 
وجــود بــازار منســجم در ارائــه، تولیــد و توزیــع در بیــن مصــرف کننــدگان، عــدم 
تــوان رقابــت تولیــد کننــدگان داخلــی بــا محصــوالت خارجــی، عــدم تبلیغــات 
مناســب بــرای ارائــه محصــوالت داخلــی و نیــز نبــود قوانیــن بازدارنده مناســب در 
برخــورد بــا متخلفــان از چالــش هــای موجــود در بــازار داخلــی بــرای بازی هــای 

رایانــه ای بــه شــمار مــی آیــد.
جانشــین رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی ناجــا بــا اشــاره بــه آمــار 20 میلیونــی 
کاربــران بــازی هــای رایانــه ای در ســنین مختلــف، گفــت: بــا توجــه بــه ایــن 
حجــم مخاطــب مــی طلبــد کــه نظــارت بیشــتری در ایــن حــوزه صــورت پذیرد.
وی بــا اشــاره بــه درآمــدزا بــودن بــازی هــای رایانــه ای، ادامــه داد: متاســفانه 
بــازی هــای غیــر رایانــه ای غیرمجــاز در داخــل کشــور به وفــور وجــود دارد و از 
ســویی در حــوزه تولیــد بــازی هــای رایانــه ای مجــاز و بومــی نیــز دچــار عقــب 
ماندگــی هســتیم؛ بنابرایــن ضــروری اســت بــه ایــن حــوزه بیــش از گذشــته 

توجــه شــود.
صادقــی تصریــح کــرد: برخــورد بــا افــراد ســودجو کــه منشــاء ترویــج، اشــاعه و 
عرضــه بــازی هــای رایانــه ای غیــر مجــاز هســتند در دســتور کار پلیــس امنیــت 

عمومــی ناجــا اســت.
وی دربــاره فــروش بــازی هــای آنایــن در فضــای مجــازی، یــادآور شــد: قطعــا 

بــا تدابیــر فرمانــده نیــروی انتظامــی در ایــن حــوزه بیشــتر فعالیــت مــی کنیــم.

همچنیــن در ایــن مراســم مدیرعامــل بنیــاد بازی هــای رایانــه ای بــر ضــرورت 
نظــارت و پاکســازی بــازار بازی هــای رایانــه ای تأکیــد کــرد و گفــت: برگــزاری 
ــه ای  ــای غیرمجــاز و مخــرب رایان کارگاه آموزشــی شناســایی و کشــف بازی ه

گزارش مراسم افتتاحیه
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گامــی مهــم در تطهیــر بــازار اســت.28
ذبیــح الــه فیــض آبــادی در ایــن مراســم گفــت: از ســال 2008 میــادی تــا بــه 
امــروز، بازی هــای رایانــه ای در جهــان از هنــر ســینما نیــز پیشــی گرفتنــد و ایــن 
صنعــت بــه دلیــل رشــد و پویایــی توانســته ســرمایه گــذاران را بــه ســمت تولید و 
ســرمایه گذاری جــذب کنــد بــه طــوری کــه در دوره رکــود اقتصــادی، 12 درصــد 

رشــد داشــته  اســت.
ــه  ــزود: از منظــر ایجــاد اشــتغال هزین ــه ای اف ــاد بازی هــای رایان مدیرعامــل بنی
تولیــد یــک شــغل در حــوزه بازی هــای رایانــه ای پاییــن اســت لــذا مــا می توانیــم 
ضمــن برپــا کــردن پایه هــای ایــن صنعــت در کشــور در بحــث اقتصــادی نیــز از 

مزایــای ایــن هنر-صنعــت اســتفاده کنیم.
مدیــر عامــل بنیــاد بازی هــای رایانــه ای ادامــه داد: دنیــای اســام در جهــان بالــغ 
بــر یــک میلیــارد و دویســت میلیــون مخاطــب دارد و خانواده هــای جهــان اســام 
ــب  ــا را مناس ــیاری از بازی ه ــتند و بس ــه ای هس ــای رایان ــرات بازی ه ــران اث نگ

ــدان دنیــای اســام نمی داننــد. فرزن
ــگ  ــا فرهن ــب ب ــازی متناس ــد ب ــح می دهن ــامی ترجی ــع اس ــزود: جوام وی اف
اســامی را بــرای فرزنــدان خــود تهیــه کننــد. همچنیــن بایــد بــه بُعد اثربخشــی 
بازی هــای رایانــه ای نیــز توجــه کــرد کــه تأثیرگذارتــر از صنعــت ســینما شــده 
اســت. چــرا کــه یــک گیمــر تمــام ظرفیــت ذهنــی و روانــی خــود را در طــول 

ــرد. ــه کار می گی ــه ای ب ــازی رایان ــک ب ی
مدیرعامــل بنیــاد بازی هــای رایانــه ای گفــت: همــه بازی هــا بــا انگیــزه اقتصادی 
تولیــد نمی شــوند بلکــه هــدف از تولیــد برخــی از آنهــا صرفــا پیــش بــردن جنگ 
نــرم اســت لــذا از ایــن منظــر آســیب بازی هــای رایانــه ای بســیار عمیــق اســت. 
ــای  ــازار بازی ه ــه نظــارت و پاکســازی ب ــد ب ــق باشــیم بای ــم موف ــر بخواهی اگ

رایانــه ای توجــه بیشــتری شــود.
 وی ادامــه داد: از مهم تریــن موانــع در راه ایجــاد صنعــت بومــی، عــدم کنتــرل 
کامــل بــازار اســت و در حــوزه بازی هــای رایانــه ای عــاوه بــر نظــارت بــر توزیــع 
مجــازی و فیزیکــی بازی هــا، نیــاز بــه قوانیــن کافــی و حمایــت کننــده بــرای 
ایــن صنعــت داریــم تــا بتوانیــم بازی هایــی کــه متناســب بــا فرهنــگ اســامی 

را بــه دنیــای اســام عرضــه کنیــم.
مدیرعامــل بنیــاد بازی هــای رایانــه ای بــه پاکســازی بــازار از بازی هــای مخــرب 
رایانــه ای اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری کارگاه های آموزشــی شناســایی و کشــف 
بازی هــای غیرمجــاز و مخــرب رایانــه ای می توانــد گامــی مهــم در تطهیــر بــازار 

. شد با
ــتان ها،  ــز اس ــه مراک ــی از کلی ــروی انتظام ــدگان نی ــا نماین ــن کارگاه ه در ای
نماینــدگان ادارات ارشــاد از بیشــتر اســتان های کشــور و نماینــدگان پلیــس امنیت 
اخاقــی، پلیــس فتــا، پلیــس اماکــن و معاونــت اجتماعــی ناجــا حضــور داشــتند. 

گام اول
جریان سازی
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برگزاری 7 رویداد بازی سازی

هدف:
ســابقه برگــزاری رویدادهــای بــازی ســازی بــه ابتــدای تاســیس انیســتیتو ملــی بــازی ســازی بــاز می گــردد. برگــزار کــردن ایــن دوره، تشــویق جوانــان بــه ســاخت 

بــازی و منفعــل نشــدن آنهــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

مســابقه »بازســازی یــک بــازی« بــه منظــور ارتقــای ســطح توانایــی دانــش 
پژوهــان در تولیــد گیــم، 22 خردادمــاه بــا همــکاری انســتیتو ملــی بازی ســازی 

در مرکــز رشــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای برگــزار شــد.
ــا حضــور 150 نفــر از دانــش پژوهــان در  ــازی« ب مســابقه »بازســازی یــک ب
ــش  ــازی و دان ــد بازی س ــز رش ــای مرک ــره از اعض ــای 3 نف ــروه ه ــب گ قال
پژوهــان ورودی ســال 91 و 92 انســتیتو ملــی بــازی ســازی، روز پنجشــنبه 22 

ــا20 برگــزار شــد.  خــرداد مــاه از ســاعت 8 ت
 دانــش پژوهــان در قالــب ایــن رویــداد یــک بــازی کوچــک را بازســازی کــرده 

و بــا رونــد تولیــد بــازی هــای کوچــک  آشــنا شــدند.
بــر اســاس اعــام مرکــز رشــد بــازی ســازی بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای، 
بــرای تیــم هــای برتــر ایــن رویــداد بــه ترتیــب تیــم اول: 5 میلیــون ریــال، تیــم 

دوم 3 میلیــون ریــال و تیــم ســوم مبلــغ 2 میلیــون ریــال، جایــزه تعلــق گرفــت.

گام اول بازسازی یک بازی )یک روز(
جریان سازی
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رویــداد بازیســازی  48 ســاعته Game Jam   بیــن المللــی بــوده و عــاوه 
بــر بازیســازان ایرانــی، بازیســازان خارجــی نیــز در آن شــرکت می کننــد. ایــن 
رویــداد از ایــن پــس هــر ســال برگــزار خواهــد شــد و موضــوع آن یــک کشــور 
خواهــد بــود. بازی ســازانی نیــز کــه در ایــن مســابقه شــرکت می کننــد وظیفــه 

دارنــد بــر اســاس ویژگی هــای مختلــف آن کشــور بــازی خــود را تولیــد کننــد. 
موضــوع مســابقه امســال کشــور ژاپــن بــود. جایــزه ایــن رویــداد مجموعــا 500 
دالر تعییــن شــده بــود کــه 250 دالر آن کارت هدیــه خرید از فروشــگاه دیجیتالی 

اســتیم و 250 دالر یــک جعبــه شــامل ســوغاتی هــای کشــور ژاپــن بــود.

  Let’s Go Japan )یک روز(

Global Game Jam بزرگتریــن رویــداد بــازی ســازی در جهــان، 3 تــا 5 
بهمــن مــاه در انســتیتو ملــی بــازی ســازی بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و 

309 مــکان در63 کشــور جهــان برگــزار شــد. 
ــه اشــتراک  ــرای ب ــازی ســازان ب ــن ب ــاط بیشــتر بی ــداد، ارتب ــن روی هــدف ای
ــود.  ــی ب ــطح جهان ــود در س ــای خ ــارت ه ــک مه ــا و مح ــه ه ــذاری تجرب گ
رویــدادGlobal Game Jam  در 48 ســاعت انجــام شــد و تمامــی 
ــوت  ــت دع ــن رقاب ــه ای ــلیقه ای ب ــابقه و س ــر س ــا ه ــان را ب ــازان جه بازی س

ــرد. ــویق ک و تش
شــیوه برگــزاری ایــن رویــداد بــه ایــن شــکل بود کــه تمامــی شــرکت کنندگان 
ــع  ــم جم ــه دور ه ــخص ب ــکان مش ــاه 93 در م ــن م ــه 3 بهم ــح جمع در صب
ــد؛ در آخــر موضــوع مــورد  ــاه کلیــدی را تماشــا کردن شــده و یــک فیلــم کوت
نظــر بــرای ســاخت بــازی را دریافــت کــرده و پــس از آن تمامــی ســایت ها از 

کشــورهای مختلــف شــروع بــه رقابــت و ســاخت بــازی کردنــد.

  گلوبال گیم جم )یک روز(

گام اول
جریان سازی
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    Ludum dare )سه روز(

سایر رویدادهای بازی سازی

   PewDiePie  )یک روز(
   Ludum Dare 31 )یک روز(

ــی  ــی و تجرب ــی، کیف ــطح علم ــا س ــدف ارتق ــا ه ــازی ب ــد بازی س ــز رش مرک
ــا  ــرو را ب ــرای میک ــازی  ب ــی ۳ روزه بازی س ــتقل، گردهمای ــازان مس بازی س

ــرد. ــزار ک ــاه برگ ــان م ــا ۲۰ آب ــوان NES JAM ۱۸ ت عن

ــاس  ــره براس ــا ۴ نف ــای ۱ ت ــب تیم ه ــت در قال ــدگان می بایس ــرکت کنن ش
ــول  ــازی کنس ــی ۳ روز ب ــی، ط ــن گردهمای ــرای ای ــده ب ــن ش ــن تدوی قوانی

ــاختند. ــخصی می س ــای ش ــه ه ــرای رایان ــرو ب میک

   NES JAM  )سه روز(

گام اول
جریان سازی
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برگزاری نشست بازی های رایانه ای و رسانه ها در بیستمین منایشگاه مطبوعات

زمان: ۲۲ آبان ماه

مکان: سالن همایش های نمایشگاه مطبوعات، مصالی تهران

ارتقــاء و رشــد صنعــت بــازی ســازی در کشــور بــدون شــک بــا حمایــت رســانه 
هــای جمعــی محقــق خواهــد شــد و ایــن فرآینــد هرچــه تخصصــی تــر باشــد، 
بهتــر و ســریع تر مــی تــوان بــه ایــن امــر دســت یافــت. نشســت تخصصــی 
بــازی هــای رایانــه ای و رســانه هــا بــا هــدف آگاهــی بیــش از پیــش اهالــی 

ــتاوردها و  ــز دس ــاز و نی ــای غیرمج ــازی ه ــدی ب ــای ج ــیب ه ــا آس ــانه ب رس
اهمیــت بــازی هــای تولیــد داخــل کشــور برگــزار شــد کــه از آبــان تــا پایــان 
ــی  ــی و کیف ــر کم ــا از نظ ــانه ه ــب رس ــمگیری در مطال ــاوت چش ــال، تف س

مشــاهد شــد.

ــا حضــور،  ــاه ب ــان م ــی و رســانه ها« ۲۲ آب ــه ای ایران نشســت »بازی هــای رایان
قائــم مقــام بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای، مدیــر روابــط عمومــی و جمعــی 
ــای  ــالن همایش ه ــری در س ــوب و تصوی ــانه های مکت ــی رس ــران فرهنگ از دبی

نمایشــگاه مطبوعــات واقــع در مصــالی تهــران برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ویژگی هــای خبــری و ظرفیــت هــای رســانه ای بــازی هــای 

رایانــه ای مــورد بررســی قــرار گرفــت و اهالــی رســانه توانســتند چالــش هــا و 
بایســته هــای کار خبــری در حــوزه بــازی هــای رایانــه ای را مطــرح نماینــد.

ــاره  ــی رســانه درب ــه اهال ــاد ب ــران بنی در ایــن نشســت گزارشــی از ســوی مدی
ــه ای  ــازی هــای رایان اهمیــت و وضعیــت فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی ب

ارایــه شــد.

هدف:

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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بازی سازی 48 ساعته در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

زمان: 9 تا ۱۱ اردیبهشت ماه 

مکان: دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

 کشف استعدادهای خالق و مبتکر و خلق آثار نو در عرصه بازی سازی
 آشنایی شرکت  کنندگان با دستاوردها و توان ملی ارایه شده در زمینه بازی های رایانه ای

 برقراری ارتباط میان صنعت و بازار تجارت از طرفی و دانش و هنر و نو آوری از سوی دیگر 
 بسترسازی محیط علمی دانشگاه برای کشف و رشد استعدادهای بازی سازی مبتنی بر علم و هنر ایرانی اسالمی

 ترویج طراحی و ساخت بازی های بومی و ملی مبتنی بر ارزش های واالی معنوی و ارزشی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
 هدف گذاری ارتقای میزان انگیزه و اشتیاق دانشجویان و عالقه مندان به بازی سازی با ایجاد فضایی رقابتی بین دانشگاه ها و مراکز ایده پردازی 

 طراحی و تولید بازی در سطح کشور 

اهداف:

مشارکت و حضور در رویدادها  .2

خوشــبختانه رویدادهــای قابــل توجهــی در حــوزه بــازی هــای رایانــه ای از ســوی 
بخــش خصوصــی و نیــز برخــی نهادهــا برگــزار مــی شــود و از آنجــا کــه بنیــاد 
ــت  ــور اس ــت در کش ــن صنع ــمی ای ــی رس ــه ای، متول ــای رایان ــازی ه ــی ب مل
وظیفــه خــود مــی دانــد کــه در رویدادهــای مربــوط بــه بــازی رایانــه ای تــا حــد 
ــن مشــارکت در برخــی رویدادهــا حمایــت مســتقیم  ــد. ای امــکان مشــارکت کن

گام اولمالــی و در برخــی تنهــا مشــاوره علمــی اســت.
جریان سازی
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 IRAN GDC 2014 ســومین دوره مســابقات ملــی بازی ســازی رایانــه ای
از 9 تــا ۱۱ اردیبهشــت مــاه  بــا حمایــت بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در 

دانشــگاه آزاد اســالمی کاشــان برگزار شــد.
ــه صــورت مســتمر  اســتان کاشــان جــزو معــدود دانشــگاه هایی اســت کــه ب
ســالیانه یــک رویــداد بــازی ســازی را در محیــط دانشــگاه برگــزار مــی کنــد 
ــوده کــه  ــازی ســازهای جــوان در دانشــگاه هــا ب کــه حســن آن مشــارکت ب

منجــر بــه کشــف اســتعدادهای نــاب نیــز مــی شــود.
نکتــه قابــل توجــه در برگــزاری ایــن رویــداد، مشــخص کــردن یــک موضــوع 
ــا  ــه ب ــدگان در رابط ــرکت کنن ــی ش ــت و تمام ــابقه اس ــاز مس ــل از آغ قب
ــوع  ــه موض ــی کنندک ــازی م ــاخت ب ــه س ــدام ب ــده اق ــخص ش ــوع مش موض
مســابقه امســال نیــز  بــا عنــوان »بســیار ســفر بایــد تــا پختــه شــود خامــی« 

ــداد از  ــن روی ــم در دور دوم ای ــم در دور نخســت و ۳۰ تی ــد. ۳۴ تی ــزار ش برگ
ــازی  ــاعته ب ــاخت ۴۸ س ــابقه س ــب مس ــور در قال ــر کش ــگاه های سراس دانش

حضــور داشــتند.
همچنیــن ۳۰ تیــم پنــج نفــره دانشــجویی در دور ســوم از رقابت هــا  از 
ــت،  ــم و صنع ــریف، عل ــی ش ــون صنعت ــور همچ ــر کش ــگاه های معتب دانش
دانشــگاه تهــران، آزاد اصفهــان، فنــی حرفــه ای قــم، شــهید جباریــان همــدان، 
فخــر رازی همــدان، دانشــگاه مازنــدران، آزاد کاشــان، آزاد واحــد آبــادان، فنــی 

ــتند. ــور داش ــگاه ها حض ــر دانش ــیراز و دیگ ــر ش ــهید باهن ــی ش مهندس
ــگ  ــر، فرهن ــراه فج ــان هم ــرکت برنامه نویس ــازی، ش ــازی س ــی ب ــتیتو مل انس
پــرداز تســنیم، متیــن سیســتم ره نگــر و رســانا شــکوه کویــر از تیم های شــرکت 

کننــده در لیــگ آزاد دومیــن دوره مســابقات ملــی بازی ســازی بودنــد. 

گزارش برنامه:

دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز فرهنگ و هرن ارشاد

زمان: ۲۰ تا ۲6 بهمن

مکان: تاالر وحدت

گام اول
جریان سازی
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ــزار  ــالمی برگ ــاد اس ــگ و ارش ــط وزارت فرهن ــالیانه توس ــنواره س ــن جش ای
ــودن  ــل دارا ب ــه دلی ــز ب ــه ای نی ــازی هــای رایان ــی ب ــاد مل ــه بنی می شــود ک
دانشــگاه جامــع علمــی- کاربــردی، ســال 9۳ بــرای نخســتین بــار در جشــنواره 
ــن  ــرد.  دومی ــرکت ک ــاد ش ــر ارش ــگ و هن ــز فرهن ــدات مراک ــار و تولی آث
جشــنواره آثــار و تولیــدات مراکــز آمــوزش علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر 

ــد. ــزار ش ــدت برگ ــاالر وح ــن در ت ــا ۲6 بهم ــر کشــور از ۲۰ ت سراس
ــکاری  ــا هم ــر ب ــگ و هن ــردی فرهن ــی کارب ــی علم ــوزش عال ــه آم موسس
مراکــز علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر در راســتای تحقــق نامگــذاری ســال 
»اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی« توســط مقــام معظــم 
ــاالن  ــام فع ــزاری و اهتم ــت نرم اف ــازی نهض ــعه بومی س ــرای توس ــری ب رهب
ــح و  ــن عرصــه در راســتای تربیــت صحی ــران مراکــز و دانشــجویان ای و مدی

ــن دوره  ــه برگــزاری دومی ــدام ب ــی اق ــر اســالمی ایران ترســیم فرهنــگ و هن
ایــن جشــنواره کــرد.

عــالوه بــر بــازی هــای رایانــه ای، موضوعــات دیگــری نیــز در جشــنواره وجــود 
داشــت کــه از مهــم تریــن آن هــا مــی تــوان بــه قــرآن و عتــرت، روابــط عمومی 
و امــور فرهنگــی، هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی، هنرهــای تصویــری و 

ســینما، زبــان و ادبیــات، هنرهــای نمایشــی و گردشــگری اشــاره کــرد.
ایــن آثــار در مــدت فعالیــت دو ســاله مرکــز توســط دانشــجویان بــه عنــوان 
پــروژه هــای درســی و یــا در قالــب دروس کارورزی و پــروژه تهیــه شــده بــود.
ــی و  ــوع »مبان ــا موض ــی ب ــک کارگاه آموزش ــخنرانی و ی ــک س ــن ی همچنی
ــه ۲۴  ــازان در روز جمع ــط بازی س ــه ای« توس ــازی رایان ــازی س ــم ب مفاهی

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــل نمایش ــن در مح بهم

گزارش برنامه:

 توسعه بومی سازی نهضت نرم افزاری در حوزه فرهنگ و هنر
 اهتمام فعاالن و مدیران مراکز و دانشجویان عرصه فرهنگ و هنر در راستای تربیت صحیح و ترسیم فرهنگ و هنر اسالمی ایرانی

 کمک به خودباوری و بروز استعدادها و قابلیت های علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان
 تبادل فرهنگ و هنر میان استان ها در سطح ملی

 بسترسازی رقابتی به منظور معرفی فرهنگ و هنر غنی اسالمی ایرانی در سطح منطقه ای و بین المللی
 زمینه سازی برای کشف استعدادها و خالقیت های نوین فرهنگی و هنری دانشجویان سراسر کشور 

اهداف:

گام اول
جریان سازی
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ITDMEX دومین منایشگاه بین املللی فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال

زمان:  ۱5 تا ۱۸ شهریورماه

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

  معرفی نقش مهم و محوری صنعت گیم 
  ایجاد زمینه برای معرفی شرکت های بازی ساز

  ایجاد زمینه برای تشویق سرمایه گذاری برای بازی های بومی

اهداف: گام اول
جریان سازی
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ــن  ــن نمایشــگاه بی ــه ای در»ITDMEX« دومی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــا  ــاوری اطالعــات و رســانه هــای دیجیتــال در قالــب غرفــه ای ب المللــی فن
ــدی ســنی  ــازی ســازی و نظــام رده بن ــی ب حضــور ۱5 شــرکت، انســتیتو مل

ــه ای»اســرا« شــرکت کــرد. ــازی هــای رایان ب
نظــام ملــی رده بنــدی ســنی بــازی هــای رایانــه ای بخشــی از غرفــه بنیــاد بــود 
کــه خانــواده هــا را بــا آســیب هــای اســتفاده از بــازی هــای رایانــه ای غیرمجاز و 
همچنیــن چگونگــی اســتفاده صحیــح  از ایــن بــازی هــای مجــاز آشــنا می کــرد.

ــاوری  ــی فن ــن الملل ــا حضــور در نمایشــگاه بی ــازی ســازی ب ــی ب انســتیتو مل
ــان  ــدان و نوجوان ــذب عالقه من ــه ج ــال ب ــای دیجیت ــانه ه ــات و رس اطالع

ــت. ــه پرداخ ــن حرف مســتعد در ای
ــورت  ــای ص ــی ه ــه بررس ــه ب ــا توج ــه ای ب ــای رایان ــازی ه ــی ب ــاد مل بنی
گرفتــه از ســه منظــر  متخصصــان، بازدیــد کننــدگان و غرفــه داران در دومیــن 
نمایشــگاه فنــاوری اطالعــات و رســانه هــای دیجیتــال گواهینامــه غرفــه برتــر 

را دریافــت نمــود.

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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)GDC 2014( کنفرانس بازی سازان

زمان:  ۲۰ الی ۲۲ مرداد ماه

مکان: کلن آلمان

  شرکت در کارگاه ها و سخنرانی های تخصصی
  بهره مندی و انتقال دانش روز بازی سازی

  بهره مندی و انتقال دانش و تجربیات تجاری سازی بازی های رایانه ای

اهداف:

ــا ۲۲ مردادمــاه ســال 9۳ در کشــور آلمــان  ــازی ســازان از ۲۰ ت کنفرانــس ب
ــن  ــار در ای ــن ب ــرای چهارمی ــران ب ــوری اســالمی ای ــه جمه ــد ک ــزار ش برگ

ــود. ــس شــرکت نم کنفران
ایــن کنفرانــس ســه دوره در ســال در کشــورهای آلمــان، ایــاالت متحــده و 
چیــن برگــزار مــی گــردد کــه در هــر دوره  بــازی ســازان دنیــا دور هــم گــرد 
ــاعته از  ــک س ــای ی ــب کارگاه ه ــه روز قال ــان س ــدت زم ــد و در م ــی آین م

دانــش و تجربــه یکدیگــر اســتفاده مــی کننــد.
ــی،  ــل فن ــدد از قبی ــای متع ــوزه ه ــن راســتا تیمــی متخصــص در ح در همی
ــه  ــران ب ــروژه و اقتصــادی از کشــور ای ــت پ ــری ، مدیری ــازی، هن طراحــی ب
ایــن کنفرانــس اعــزام شــدند کــه در نهایــت پــس از بازگشــت از کنفرانــس، 
یافته هــای خــود را در کارگاه هــای آموزشــی بــه عالقــه منــدان ایــن حــوزه  

در جشــنواره بــازی هــای مســتقل انتقــال دادنــد.

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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جام خلیج فارس

زمان:  ۲6  تا ۳۰ مرداد

مکان: مرکز تجاری مگامال اکباتان

اهداف:

اولیــن دوره از جــام بــزرگ بــازی هــای رایانــه ای خلیــج فــارس بــه همت شــبکه 
ملــی فرهنــگ مرکــز رســانه هــای دیجیتــال و بــا همــکاری بنیــاد ملــی بــازی 
ــا اســتقبال چشــمگیری  هــای رایانــه ای در مرکــز تجــاری مگامــال برگــزار و ب
ــرو شــد.  ــه ای روب ــه بازی هــای رایان ــد ب ــان عالقه من ــان و جوان از ســوی نوجوان
ایــن جــام بــا حضــور بیــش از 6 هــزار گیمــر در سراســر کشــور برگــزار شــد و 6۰۰ 
نفــر از برتریــن گیمرهــای ایــران پــس از گــذر از مرحلــه مقدماتــی وارد مرحلــه 
نهایــی شــدند و بــرای کســب 6۰ میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بــه تهــران آمــده و 

بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.
ایــن دوره از مســابقات در شــش رشــته انفــرادی و گروهــی بــر روی رایانه هــای 
شــخصی و کنســول هــای خانگــی انجــام شــد و بــرای اولیــن بــار نــام بازی های 
داخلــی از جملــه مبــارزه در خلیــج عــدن )مــدار۱۰ درجــه(، میــر مهنــا و همچنیــن 
بــازی فاخــر ارتــش هــای فرازمینــی در کنــار بــازی هــای  خارجــی قــرار گرفــت.   
جوایــز بخــش بــازی هــای ایرانــی بــه ارزش ۲۰۰ میلیــون ریــال توســط بنیــاد 

ملــی بــاز ی هــای رایانــه ای اهــدا گردیــد.

گزارش برنامه:

  ایجاد شور و نشاط در بین جوانان
  تقویت حس رقابت سالم، پویایی و تقویت ذهن و روح

  پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
  شناخت برترین های رشته های مختلف و یافتن استعدادهای کشور 

  حمایت از بازی سازان ایرانی و ترویج بازی های ایرانی 

گام اول
جریان سازی
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Game connection 2014 منایشگاه

زمان:  7 تا 9 آبان ماه

مکان: فرانسه

  آشنایی با خواسته های ناشرین و بازار بین المللی
  شناخت سلیقه مخاطب  بین المللی

  آگاهی از حجم مخاطب در سایر کشورها
  ایجاد تعامل با شرکت های بین المللی برای معرفی بازی های ایرانی 

  ایجاد بستر مناسب برای نشر تولیدات داخلی 
  اگاهی از آینده بازار بازی های رایانه ای

اهداف:
گام اول

جریان سازی
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نمایشــگاه گیــم کانکشــن فرانســه )۲9 تــا ۳۱ اکتبــر ۲۰۱۴(بــا حضــور  
کشــورهای آلمــان، ژاپــن، آمریــکا، کانــادا، ایــران و ... در شــهر پاریــس برگــزار 
شــد و بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای بــرای چهارمین بــار در این نمایشــگاه 

شــرکت کــرد.
گــروه اعزامــی بنیــاد بــا بــازی ســازان و ناشــران در ســطح دنیــا در جلســاتی از 

پیــش تنظیــم شــده در خصــوص تعامــالت بیــن المللــی مذاکــره کردنــد.
بنیــاد بــه عنــوان تنهــا نهــاد متولــی بــازی هــای رایانــه ای از ســوی جمهــوری 
اســالمی ایــران در ایــن حضــور موفــق بــه انعقــاد ۲5 تفاهــم نامــه بــا شــرکت 

هــای ناشــر و ارســال ۱5 بــازی ایرانــی شــد.
ایــن بنیــاد بــا۳۰ بــازی ایرانــی کــه کیفیــت الزم بــرای حضــور در عرصه هــای 
بیــن المللــی را داشــتند در نمایشــگاه گیــم کانکشــن فرانســه حضــور یافــت. 
ــهر  ــبگرد، ش ــی، ش ــای فرازمین ــه ارتش ه ــوان ب ــی ت ــا م ــازی ه ــن ب از ای
ــاه،  ــات روب ــه، عملی ــداری، پروان ــاد آزادی، بی ــا، خــروس جنگــی، فری بختک ه

 Bloody ــازی ــن، Hate the sin, Love the sinner و ب ــه خف کل
ــرد. ــاره ک Streets اش

نمایشــگاه گیــم کانکشــن فرانســه یــک رویــداد تجــاری در عرصــه بازی هــای 
رایانــه ای اســت کــه فرصــت مناســبی را بــرای کشــورهای مطــرح در زمینــه 

تولیــد گیــم بــرای تبــادل نظــر و انتقــال دانــش فراهــم مــی کنــد. 
ــع و  ــه ای در مجام ــای رایان ــازی ه ــی ب ــاد مل ــگ بنی ــتمر و پررن حضــور مس
ــالمی  ــوری اس ــمگیر جمه ــرفت چش ــانگر پیش ــی نش ــن الملل ــای بی رویداده
ــار  ــد آث ــرای تولی ــی ب ــازی ســازان ایران ــد ب ــز بلن ــران در عرصــه گیــم و خی ای
ــی اســت. ــن الملل ــه ای و بی ــاس منطق ــی در مقی تکنیکــی و جــذاب و بازاریاب
ایــن بنیــاد عــالوه بــر حمایــت از تولیــد و عرضــه بــازی هــای ایرانــی، زمینــه 
اعــزام و حضــور بــازی ســازان و فعــاالن ایــن عرصــه را از گذشــته تــا کنــون در 
نمایشــگاه هــا و مجامــع مختلــف خارجــی فراهــم کــرده کــه نمــوه آن اعــزام 

تیــم تولیدکننــده بــازی ارتــش هــای فرازمینــی در ســال جــاری بــوده اســت.

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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Gamescom 2014 منایشگاه

زمان:  ۲۲ تا ۲6 مردادماه

مکان: آلمان

   تعامل با شرکت های حاضر در عرصه بازیسازی دنیا
   رایزنی با ناشران خارجی جهت توزیع بازیهای ایرانی

   ارزیابی امکان جذب سرمایه گذار و تولید پروژه های مشترک
   آگاهی از روند حرکت بازی سازی در دنیا 

اهداف: گام اول
جریان سازی
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بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــه منظــور معرفــی توانمندی هــا و آخریــن 
ــال  ــمین س ــرای شش ــی، ب ــه ی جهان ــی در عرص ــازان ایران ــدات بازیس تولی
ــش از ۲۰  ــرد و بی ــرکت ک ــان ش ــزکام ۲۰۱۴ آلم ــگاه گیم ــی در نمایش متوال
عنــوان بــازی جدیــد ایرانــی در ســبک هــای مختلــف در نمایشــگاه گیمــزکام 
ــداد معتبــر بیــن  ــد بازدیدکننــدگان ایــن روی آلمــان معرفــی و در معــرض دی

المللــی قــرار داد.
ــا انجمــن  ــه مذاکــره ب ــوان ب ــه دســتاوردهای ایــن نمایشــگاه، مــی ت از جمل

IGDA  )انجمــن بــازی ســازان جهانــی(  اشــاره کــرد کــه پــس از فراهــم 
شــدن مقدمــات اولیــه آن، کشــور ایــران در تاریــخ ۱5 بهمــن مــاه ســال 9۳، 

عضــو انجمــن بــازی ســازان جهانــی شــد.
ــی  ــن الملل ــای بی ــن رویداده ــی از بزرگتری ــان یک ــزکام آلم ــگاه گیم نمایش
صنعــت گیــم دنیاســت و ســاالنه صدهــا هــزار بازدیدکننــده از سراســر جهــان 
از آن دیــدن مــی کننــد. ایــن نمایشــگاه از تاریــخ ۱۳ تــا ۱7 آگوســت )۲۲ تــا 

۲6 مــرداد( در شــهر کلــن آلمــان برگــزار شــد.

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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نخستین گردهامیی توسعه دهندگان بازار اندروید )پنجشنبه بازار(

زمان:  ۳۰ بهمن ماه

مکان: مرکز همایش های بین المللی رازی

  فرصتی برای نزدیکی و گفتگو بین فعاالن داخلی و خارجی از جمله توسعه دهندگان، مدیران محصول، سرمایه گذاران و کافه  بازار
  گرد هم آوردن توسعه دهندگان برنامه های موبایل ایرانی جهت تبادل نظر و در میان گذاشتن تجربیات فعاالن این حوزه با یکدیگر

اهداف:

نخســتین گردهمایــی توســعه دهنــدگان بــازار اندرویــد، بــا عنــوان پنج شــنبه بازار، 
ــای  ــت برنامه ه ــاالن صنع ــر از فع ــش از ۳۰۰ نف ــا حضــور بی ــاه ب ــن م ۳۰ بهم
موبایــل در مرکــز همایش هــای بیــن المللــی رازی برگــزار شــد. در ایــن 
گردهمایــی، توســعه دهنــدگان وب، مدیــران و مســئوالن نــرم افــزار کافــه بــازار، 
مهنــدس جهانگــرد و برخــی دیگــر از مدیــران و فعــاالن موبایل در کشــور حضور 
داشــتند تــا عــالوه بــر شــناخت فرصــت هــای موجــود، از بهتریــن هــای کافــه 

بــازار نیــز تقدیــر کننــد.

ــرد  ــراهلل جهانگ ــدس نص ــه مهن ــوان ب ــه می ت ــن برنام ــخنرانان ای ــه س از جمل
)معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران(، امین رضــا وهوشــی 
)مدیرعامــل شــرکت رهنمــا(، مجیــد زمانی)مدیــر عامــل شــرکت تأمین ســرمایه 
ــد  ــد(، حمی ــده دیمون ــتاب دهن ــل ش ــرور )مدیرعام ــا مس ــد رض کاردان(، احم
محمــدی )مدیــر عامــل دیجــی کاال( و حســن کریمــی قدوســی )قائــم مقــام بنیاد 
ــان و  ــل ســود ، زی ــرد. کارگاه بررســی عل ــاره ک ــه ای( اش ــای رایان ــی بازی ه مل

نحــوه حمایــت از بــازی هــای بومــی بــا مشــارکت بنیــاد برگــزار گردیــد.

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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منایشگاه زیبا کنار

زمان:  ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه

مکان: مجتمع فرهنگی و تفریحی صدا و سیما زیباکنار

در دومیــن دوره نمایشــگاه صــدا وســیما کــه در تاریــخ ۱۱ تــا ۱۴ شــهریورماه 
ــه  ــش ب ــن بخ ــد، بزرگتری ــزار ش ــیما برگ ــدا و س ــازمان ص ــیج س ــط بس توس

ــت.                                                                        ــاص یاف ــه ای اختص ــای رایان بازی ه
ــه ای  ــای رایان ــازی ه ــی ب ــوان متول ــه عن ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی

ــغ و  ــد، تبلی ــای مفی ــه بازی ه ــه ارائ ــبت ب ــگاه، نس ــن نمایش ــور در ای ــا حض ب
ــنی  ــدی س ــتم رده بن ــی سیس ــن معرف ــب و همچنی ــای مناس ــج بازی ه تروی
ــیمای  ــدا و س ــازمان ص ــیج س ــت. بس ــارکت داش ــه ای مش ــای رایان ــازی ه ب

ــود. ــه ب ــن برنام ــان ای ــوری اســالمی میزب جمه

گزارش برنامه:

گام اول
جریان سازی
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رومنایی از بخش آنالین بازی ارتش های فرازمینی

زمان:  ۲۸ مرداد ماه

مکان: مرکز تجاری مگامال اکباتان

ــازی هــای  ــازی رایانــه ای ارتــش هــای فرازمینــی از تولیــدات بنیــاد ملــی ب ب
رایانــه ای در آییــن پایانــی جــام خلیــج فــارس توســط وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی روز پنــج شــنبه۳۰ مــرداد بــا حضــور مهنــدس ذبیــح الــه فیــض آبادی 
مدیرعامــل بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای، مهدی افراســیابی رییس شــبکه 
ملــی فرهنــگ، دکتــر موســویان رییــس مرکــز رســانه هــای دیجیتــال و دکتــر 

ســوالری عضــو هیئــت مدیــره بنیــاد رونمایــی شــد.

ارتش هــای فرازمینــی یــک بــازی کامــال ایرانــی  اســت کــه شــرکت راســپینا 
از اواســط ســال ۱۳9۰ تولیــد آن را آغــاز کــرده اســت.

ارتش هــای فرازمینــی طــی فرآینــد ســاخت بــا حضــور در رویدادهــای مختلــف 
بیــن المللــی توانســته نظــر گیمرهــا، منتقــدان و کارشناســان را بــه خــود جلــب 
کنــد تــا آنجــا کــه بــه عنــوان بهتریــن بــازی مســتقل ســال ۲۰۱۳ از ســوی 

کاربــران ســایت معتبــر IndieDB انتخــاب شــده اســت.       

گزارش برنامه:
گام اول

جریان سازی
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منایشگاه جانبی اجالس رسارسی مناز در اهواز 

زمان:  7 تا ۱۱ دی ماه

مکان: اهواز

ــد  ــه ای جدی ــازی رایان ــوان ب ــا هفــت عن ــه ای ب ــی بازی هــای رایان ــاد مل بنی
ــه 7  ــاز ک ــری نم ــالس سراس ــومین اج ــت و س ــی بیس ــگاه جنب در نمایش
ــه اجــالس سراســری نمــاز در اهــواز  ــا اختتامی ــان ب ــاه همزم ــا ۱۱ دی م ت

برگــزار شــد، حضــور یافــت.
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور دســتگاه های اجرایــی فرهنگــی همچــون  وزارت 
ــرورش،  ــوزش و پ ــه    ای، آم ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــالمی، بنی ــاد اس ارش

کمیتــه امــداد، ســازمان ملــی جوانــان  و ... برگــزار شــد.
بنیــاد بــه دلیــل نقــش مهــم و محــوری در زمینــه صنعــت گیــم در نمایشــگاه 
ــه  ــازی رایان ــوان ب ــت عن ــا هف ــاز ب ــومین اجــالس سراســری نم ــی س جنب
ــرواز دوران«،  ــن«، »پ ــر خونی ــرگ: کف ــیاه«، »م ــال های س ــد »س ای جدی
»مســیر عشــق«، »بازمانــده«، »عملیــات انهــدام« و »فریــاد آزادی« 

حضــور داشــت.

حمایت کامل از ظرفیت های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی سازی و تقویت تولیدات داخلی

گزارش برنامه:

هدف:

گام اول
جریان سازی
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اولین منایشگاه رسانه های دیجیتال استان هرمزگان

زمان:  ۱۳ تا ۱9 دی ماه

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس

ــاب  ــزرگ کت ــن نمایشــگاه ب ــه ای در دوازدهمی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــتین نمایشــگاه رســانه های دیجیتــال، ۱۰ بــازی بــه  ــزگان و نخس هرم

عنــوان نمونــه عرضــه کــرد کــه ابتــدا افــراد بــه صــورت رایــگان بازی هــا 
ــد. ــدام مــی نمودن ــد اق ــرای خری را انجــام و ســپس ب

حمایت کامل از ظرفیت های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی سازی و تقویت تولیدات داخلی

گزارش برنامه:

هدف:

گام اول
جریان سازی
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نیــروی انســانی بزرگتریــن ســرمایه صنعــت بــازی هــای رایانــه ای محســوب مــی شــود و در نتیجــه کشــوری در ایــن صنعــت رشــد خواهــد کــرد 
کــه دارای نیــروی انســانی مجــرب در بخــش هــای مختلــف ایــن حــوزه باشــد.

بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف در بخــش آمــوزش، کتــاب هــای روز دنیــا را ترجمــه کــرده و در اختیــار 
افــراد عالقــه منــد قــرار مــی دهــد. تحقیقــف پژوهــش و تألیــف از دیگــر اقدامــات بنیــاد مــی باشــد.

بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در راســتای رســالت خــود در خصــوص اشــاعه مبانــی فرهنگــی، پژوهــش هایــی را در زمینــه مســائل روز دنیــا 
و دغدغــه هــای موجــود انجــام داده و ایــن پژوهــش هــا را بــه صــورت مجلــد در اختیــار بــازی ســازان قــرار می دهــد تــا در نتیجــه بــه نوشــتن 

بــازی نامــه هــای غنی تــر کمــک کنــد. 

فصل دوم
تحقیق، تالیف، ترجمه 
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 Game Architectureو Level Up ترجمه دو کتاب

چاپ کتاب فرهنگ واژگان و دانش نامه تولید بازی های رایانه ای 

پژوهش در حوزه بازی نامه 

کتــاب فرهنــگ واژگان در ســال 9۳ 
ــازی  ــی ب ــاد مل ــید. بنی ــاپ رس ــه چ ب
ــه  ــاب را ک ــن کت ــه ای ای ــای رایان ه
ــج  ــم رای ــازی ســازی و مفاهی اصــول ب
در آن گنجانــده شــده، بــه عنــوان بســته 
حمایتــی و بــه صــورت رایــگان در 
اختیــار بازی ســازان عالقه منــد قــرار 

می دهــد. 

بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در ســال 9۳ اقــدام بــه ترجمــه و انتشــار دو 
ــوای  ــاب    Level UP و Game Architecture نمــوده کــه محت کت
آن را بــرای اولیــن بــار بــه صــورت رایــگان و در قالــب دیجیتــال در اختیــار 

عالقــه منــدان قــرار داده اســت.

   واقعه  عاشورا 
   برررســی خاطرات مبارزان انقالب اســالمی و نقش مسجد در انقالب اسالمی 

   بررســی نقش زورخانه و فرهنگ پهلوانی 
   برررســی بازی Sims ۳ در حوزه ســبک زندگی غربی 

   بررســی مهدویت و مفهوم آخرالزمان در بازی ها 
   برررســی شمایل های گوناگون قهرمانان در بازی 

   ریخت شناســی انواع کاراکترها در بازی 
   ریخت شناســی جادو و جادوگری در بازی 

موضوعات پژوهش:
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بــا توجــه بــه شــروع آمــوزش بــازی ســازی از ابتــدای ســال ۱۳9۰ در بنیــاد، توســعه آمــوزش و افزایــش ظرفیــت نیــروی انســانی فعــال در ســال 
۱۳9۳ در دســتور کار بنیــاد قــرار گرفــت. بــر ایــن مبنــی، بنیــاد تصمیــم گرفــت عــالوه بــر اینکــه بخــش بــازی ســازی بــا کیفیــت مطلوب تــری 
آمــوزش داده شــود، آمــوزش بــه بــازی ســازان فقــط محــدود بــه اســتان تهــران نباشــد و ســایر اســتان ها نیــز از ایــن خدمــات بهره منــد شــوند. 

فصل سوم
افزایش ظرفیت نیروی انسانی
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)IGDA( پیوسنت ایران به جامعه جهانی بازی سازان

انعقاد تفاهمنامه برای راه اندازی مرکز رشد و انستیتو ملی بازی سازی در قزوین

دیگر اقدامات

عضویــت در جامعــه جهانــی بــازی ســازان مزایــای بســیاری داشــته از 
جملــه اینکــه همــه ســاله افــراد مختلفی را بــه دانشــگاه ها، جشــنواره ها 

ــد.  ــدد بورســیه می کن و نمایشــگاه های متع
 Gamescom ــگاه ــرکت در نمایش ــی ش ــز در پ ــران نی ــور ای کش
ــا انجمــن IGDA، در  ــرات خــود ب 2014 آلمــان و در نتیجــه مذاک
ــه عضویــت ایــن انجمــن درآمــد کــه در  ۱5 بهمــن مــاه ســال 9۳ ب
آینــده مزایــای بــی شــماری بــرای بــازی ســازان فعــال خواهد داشــت. 

بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در صــدد منحصــر نکــردن آموزش 
بــازی ســازی در اســتان تهــران و راه انــدازی آن در شــهرهای مختلف 
اســت کــه در ایــن زمینــه بــا شــبکه ملــی فرهنــگ تفاهــم نامــه ای را 
در خصــوص راه انــدازی مرکــز رشــد و انســتیتو ملــی بازی ســازی در 

اســتان قزویــن منعقــد کرده اســت. 

   انعقــاد تفاهمنامــه جهــت راه انــدازی مرکــز رشــد و انســتیتو 
ملــی بازیســازی بــا همــکاری فــاوا شــهرداری در شــهر مشــهد

ــتیتو  ــد و انس ــز رش ــدازی مرک ــت راه ان ــه جه ــرات اولی    مذاک
ــان  ــهر کاش ــازی در ش ــی بازی س مل

ــی  ــه درســی مقطــع کاردان ــن برنام ــروه تدوی ــری کارگ    راهب
ــاوری ــات و فن ــوم، تحقیق ــه ای در وزارت عل ــازی رایان بازی س

   تشکیل انجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
   تدویــن برنامــه درســی اســتانداردهای مهــارت بازی ســازی 
رایانــه ای و تصویــب در کمیتــه برنامه ریــزی درســی وزارت 

ــرورش  ــوزش و پ آم
   تبدیــل مرکــز رشــد ملــی بازیســازی بــه »خانــه بازی ســازان 
 indiegamehouse.ir مســتقل ایران« و راه انــدازی وب ســایت
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ــی  ــت در صورت ــده اس ــخص ش ــته مش ــنوات گذش ــات س ــاس تجربی ــر اس ب
کــه بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای موضوعــات خاصــی را انتخــاب کــرده 
ــت  ــوال کیفی ــازی بســازند معم ــات منتخــب، ب ــراد در خصــوص موضوع و اف

ــوب و مدنظــر را نخواهــد داشــت.  مطل
لــذا در اوایــل ســال 9۳ از بازی نامــه نویســان مجــرب و کارشناســان فرهنگــی 
ــا و  ــا در خصــوص دغدغه ه ــد ت ــل آم ــه عم ــوت ب ــب کارگروهــی دع در قال
ــائل  ــا مس ــه ت ــالب گرفت ــی انق ــائل ارزش ــی از مس ــف فرهنگ ــث مختل مباح
ــل آن،  ــت ماحص ــه در نهای ــد ک ــره کنن ــران، مذاک ــی در ای ــت محیط زیس

ــد:  ــل ش ــات ذی ــا موضوع ــه ب ــج بازی نام ــگارش پن ن

  فرار از خانه و تمایز نسل ها با موضوع اجتماعی 
  عاشورا و آزادگی دینی با موضوع دینی 

  عیاران با موضوع اخالقی 
  نقــش مســجد در زمــان انقــالب اســالمی بــا موضــوع گفتمــان انقــالب 

اســالمی 
  گونه های نادر حیوانات ایرانی با موضوع محیط زیست

ــار  ــی در احتی ــه های ــی مناقص ــور ط ــای مذک ــه ه ــازی نام ــال 9۴ ب در س
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاخت ق ــت س ــدگان جه تولیدکنن

در راســتای لــزوم ایجــاد توجیــه اقتصــادی بــرای ســاخت بــازی هــای رایانه 
ــکیل  ــادی تش ــایل  اقتص ــه مس ــی را در زمین ــروه متخصص ــاد کارگ ای، بنی
داده اســت کــه تــا اواســط ســال ۱۳9۴ نقشــه راه پنــج ســاله صنعــت بــازی 
ســازی را بــا بررســی بــازار بیــن المللــی و در نظــر گرفتــن شــرایط خــاص 

موجــود در کشــور اســتخراج کــرده و در اختیــار بــازی ســازان قــرار دهنــد.
ــده،  ــال های آین ــاد در س ــی بنی ــوه درآمدزای ــه راه، نح ــن نقش ــی ای خروج
ــد  ــز خواه ــی نی ــای دولت ــه بودجــه ه ــدم وابســتگی ب ــی و ع اســتقالل مال

ــود. ب

ــه  ــفته در زمین ــازار آش ــی، ب ــت داخل ــود در صنع ــدی موج ــی از معظــالت ج یک
عرضــه بــازی هــای رایانــه ای بــه صــورت ســنتی اســت. بــا هــدف رفــع ایــن 
مشــکل و بــا توجــه بــه زمــان محــدود یــک ســاله، بنیــاد اقدامات ذیــل را در ســال 

۱۳9۳ در دســتور کار خــود قــرار داد:
1. طرح نظارت بر الصاق هولوگرام

هولوگــرام کــه ابــزاری بــرای کنتــرل بــازار بــه شــمار مــی رود در ســنوات گذشــته 
بــه صــورت غیرســاختار یافتــه در اختیــار ناشــران قــرار داده می شــد.  

ــازار  ــی از ب ــار دقیق ــدن آم ــت آم ــا و بدس ــداد هولوگرام ه ــاماندهی تع ــت س جه
ــدازی  ــه ای از اواســط ســال راه ان ــاد ملــی بازی هــای رایان داخلــی، بخشــی در بنی

شــد.
بخــش ذکــر شــده، بــه نوعــی حالــت پیشــگیرانه داشــته و بــه جــای نــگاه کــردن 
بــه تخلفــات در ســطح بــازار، بــه نحــوه الصــاق هولوگــرام روی بازی هــا نظــارت 
می کنــد و در نتیجــه، محصــول هولوگــرام دار در بــازار مجــاز شــناخته می شــود. 
ایــن امــر در نهایــت آمــار صحیــح فــروش بازی هــای مجــاز در ایــران را بــه بنیــاد 

ملــی بــازی هــای رایانــه ای و صنعــت ارایــه خواهــد نمود.
2. تأسیس انجمن ویرایشگران

ویرایشــگران بــازی هــای رایانــه ای جــزو الینفــک عرضــه صحیــح و مجــاز بازی 
ــه اهمیــت ایــن حــوزه و   ــا توجــه ب هــای بیــن المللــی در ایــران مــی باشــند. ب
تصمیــم بــه افزایــش میــزان بــازی هــای مجــاز در بــازار، بــا کمــک بنیــاد انجمن 
ویرایشــگران بــازی هــای رایانــه ای بــا هــدف افزایــش تعــداد افــراد ایــن حــوزه 

تأثیرگــذار تأســیس گردیــد.
3. تدوین طرح رتبه بندی ناشران 

از ســال هــای گذشــته موضــوع ســودآوری و تــوازن بــازی هــای خارجــی و داخلی 
در بــازار ایــران، یکــی از دغدغــه هــای بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و ناشــران 
بــازی هــای رایانــه ای بــوده اســت. بــر همیــن اســاس طرحــی از ابتــدای ســال 
9۳ در راســتای بــرون رفــت از مشــکالت و عــدم تــوازن بــازار و نیــز تعامل بیشــتر 
میــان بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای و ناشــران و رســیدن بــه یــک نقطــه 

واحدکــه ســودآوری را در بــازار بــه دنبــال داشــته باشــد، برنامه ریــزی شــد. 
ــن  ــای بی ــوز بازی ه ــه مج ــت ک ــن اس ــده، ای ــزی ش ــرح برنامه ری ــدف از ط ه
المللــی، انحصــاری شــده و بــر اســاس میــزان حمایــت ناشــران از بــازی ایرانــی 
و عملکــرد آنهــا رتبه بنــدی صــورت گیــرد کــه نهایتــا ســال آینــده شــرکت های 

ــازی خارجــی را دریافــت می کننــد. ــر اســاس رتبــه دریافتــی، مجــوز ب ناشــر ب

تشکیل کارگروه بازی نامه نویسی

به دست آوردن نقشه راه در پنج سال آینده در حوزه اقتصادی

ساماندهی نرش بازی در ایران

گام اول
جریان سازی
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بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1393

55

رســانه هــا مهــم تریــن و بــزرگ تریــن ابــزار بــرای جریــان ســازی در ســطح افــکار عمومــی هســتند. بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای نیــز 
بــرای اســتفاده بهتــر از ایــن ابــزار، از ظرفیــت هــا و ارتباطــات موجــود اســتفاده کــرده و توانســته اســت یکــی از پرخبرتریــن ســال هــای خــود را 

پشــت ســر بگــذارد.
دغدغــه منــد کــردن اهالــی رســانه، اختصــاص صفحــات ویــژه بــازی رایانــه ای در رســانه هــا، افزایــش تعــداد رســانه هــای ویــژه بــازی هــای 
رایانــه ای و نیــز افزایــش کمــی و کیفــی اخبــار و مطالــب ایــن حــوزه از اهــداف جریــان ســازی رســانه ای بنیــاد بــوده اســت کــه در ادامــه بــه 

ــود. ــه می ش آن  پرداخت

فصل پنجم
جریان سازی رسانه ای

گام اول
جریان سازی
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بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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تهیه و تولید محتوای خرب

رایزنی و هامهنگی های نهایی برای تولید و پخش برنامه هفتگی ویژه بازی های رایانه ای در صدا و سیام

ارتباط رسانه ای

تهیه و تولید خبر
گزارش تصویری

بازنشر اخبار بازی های رایانه ای
تولید بنرهای تبلیغاتی برای فضای مجازی

نظرسنجی

هماهنگی با رسانه ها و خبرگزاری ها برای تهیه گزارش و مصاحبه با مسووالن، کارشناسان بنیاد و تولیدکنندگان
حضور مسووالن و کارشناسان بنیاد در برنامه های رادیویی و تلویزیونی

پوشش خبری شبکه های مختلف صوتی و تصویری از برنامه ها و جشنواره های بنیاد
برگزاری نشست های خبری، همایش و مراسم  مختلف

553 خبر
12 رویداد
319 مورد
43 مورد
4 مورد

60 مورد
10 مورد
27 مورد
7 مورد

 یکــی از مهــم تریــن نیازهــای صنعــت بــازی ســازی در کشــور، تبلیغــات و اطالع 
رســانی اســت تــا مخاطــب بــا بــازی هــای ایرانــی بیشــتر آشــنا شــود و در نهایــت 
ارتبــاط میــان تولیدکننــده و مصــرف کننــده تثبیــت شــود. ایــن فرآینــد نیــاز بــه 
ــاد و بخــش خصوصــی  ــی دارد کــه از عهــده بنی ــه هــای هنگفــت تبلیغات هزین
خــارج اســت.  پخــش یــک برنامــه هفتگــی  در صــدا و ســیما مــی توانــد بهتریــن 
جایگزیــن ابــزار تبلیغاتــی و اطــالع رســانی صنعــت بــازی هــای رایانــه ای باشــد 

کــه مشــخصا مخاطــب ایرانــی را بــا یــک برنامــه جــذاب بــه ســمت بــازی هــای 
ایرانــی ســوق بدهــد. معرفــی و تبلیــغ بــازی هــای ایرانــی و جریــان ســازی ایــن 

حــوزه در میــان افــکار عمومــی از مهــم تریــن کاکردهــای ایــن برنامــه اســت.
در ایــن خصــوص تمــام هماهنگــی هــای الزم و تولیــد مقدماتــی محتــوا انجــام 
شــده و از ابتــدای ســال 9۴ ایــن برنامــه در ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران 

پخــش خواهــد شــد.

گام اول
جریان سازی



منایه عملکرد 
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فصل ششم

همکاری

گام اول
جریان سازی
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بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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دانــش آمــوزان یکــی از بزرگتریــن مخاطبــان بازی هــای رایانــه ای در ایــران بــه 
ــدارس،  ــا در م ــاماندهی بازی ه ــه س ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای ــمار می رون ش

ــوده اســت. ــه رو ب ــا نقص هایــی رو ب همــواره ب
در همیــن راســتا در پــی تعامــالت بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــا معاونــت 
آموزشــی- پژوهشــی وزارت آمــوزش و پــرورش، تفاهمنامــه ای در تاریخ۲۰ بهمن 

ــا محورهــای فــروش بازی هــای رایانــه ای ایرانــی در مــدارس، برگــزاری  مــاه ب
مســابقات بازی هــای رایانــه ای ایرانــی بیــن مــدارس، ســاخت بازی هــای 
ــا و مربیــان در  ــرای توجیــه اولی ــه ای آموزشــی و برگــزاری همایش هایــی ب رایان
خصــوص تاثیــرات بازی هــای رایانــه ای منعقــد شــد کــه در ســال 9۳ بــا تشــکیل 

کارگــروه هــای مربــوط آغــاز و در ســال 9۴ اجرایــی خواهــد شــد.

یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه در بحــث صنعــت بــازی هــای رایانــه ای 
در ایــران وجــود دارد ، عــدم وجــود قوانیــن الزم در بخــش هــای مختلــف از 

جملــه حمایــت و نظــارت اســت.
ــا  ــال ب ــدای س ــود از ابت ــل خ ــه ای در تعام ــای رایان ــازی ه ــی ب ــاد مل  بنی
شــورای عالــی فضــای مجــازی، طــی جلســات متعــددی برنامــه ملــی بــازی 

ــب  ــوا تصوی ــاء محت ــیون ارتق ــش کمیس ــال 9۳ در بخ ــاه س ــن م را در بهم
کــرد کــه در حــال حاضــر آمــاده تصویــب در صحــن رســمی شــورا اســت. در 
صــورت تصویــب ایــن برنامــه ملــی، اکثــر نیازهــای قانونــی بــازی ســازان و 
ــرآورده  ــرا ب ــت درون زا و برون گ ــک صنع ــدن ی ــود آم ــرای به وج ــران ب ناش

خواهــد شــد.

تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش

همکاری مستقیم با شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قوانین مربوط به بازی های رایانه ای

گام اول
جریان سازی
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بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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گام دوم   حمایت

یکــی از بندهــای اساســنامه بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــه حمایــت از تمامــی ظرفیت هــای موجــود در بحــث 
صنعــت گیــم و بنــدی دیگــر نیــز بــه آمــوزش اختصــاص داشــته کــه بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای، بــا تجمیــع ایــن 

دو بنــد اقــدام بــه تشــکیل بخشــی بــه نــام »معاونــت حمایــت« کــرده اســت. 
معاونــت حمایــت از ابتــدای ســال 9۳ تشــکیل شــده کــه مدیــر انســتیتو ملــی بــازی ســازی، مدیــر مرکــز رشــد 
بــازی ســازی، مدیــر دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، مدیــر فرهنگــی و مدیرتولیــد در ذیــل آن قــرار می گیرنــد  تــا 

حمایــت بــه صــورت متمرکــز انجــام شــود.
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فصل اول
آموزش نیروهای متخصص در 

ساخت بازی های رایانه ای 

یکــی از وظایــف بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای کــه در اساســنامه نیــز بــه آن اشــاره شــده ، آمــوزش نیروهای 
متخصــص در حــوزه ســاخت بازی هــای رایانــه ای اســت. 

نیــروی انســانی یکــی از بزرگتریــن منابــع صنعــت گیــم بــه شــمار رفتــه و بالطبــع تربیــت ایــن نیــروی عظیــم 
بــرای پیشــرفت  صنعــت در جامعــه، از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. 

گام دوم
حمایت
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نام برخی از کالس های انستیتو:

تعداد ورودی های جدید:79
تعداد فارغ التحصیالن: ۳۴

تعداد ترم های برگزار شده: بهار، تابستان و پاییز
تعداد کالس های برگزار شده: ۴۰

آموزش در ۳ رشته: فنی، هنری، طراحی بازی
اشــخاص عالقــه منــد بــه بــازی ســازی مــی تواننــد در کالس هــای آموزشــی انســتیتو شــرکت کــرده و آمــوزش هــای الزم را در قالــب تــرم، دوره و یــا اخــذ مــدرک 

ــرا بگیرند.  ف

کالس های آموزشی انستیتو  

گام دوم
حمایت



منایه عملکرد 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1393

62

کالس های آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بازی های رایانه ای

فارغ التحصیالن: ۸
تعداد ترم های برگزار شده: بهار، تابستان و پاییز

تعداد کالس های برگزار شده: ۴۰
آموزش در۳رشته: کاردانی فنی بازی سازی، کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی، کاردانی حرفه ای طراحی بازی

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــه دلیــل ورود بــه بحــث آکادمیــک، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی را در ســال 9۱ تاســیس کــرد تــا فــارغ التحصیــالن در ایــن 
دانشــگاه، مــدرک کاردانــی ســاخت بــازی اخــذ کننــد. 

در ســال ۱۳9۳ بــه دلیــل بودجــه محــدود بنیــاد بــه نســبت ســال هــای گذشــته، امــکان افزایــش فضــای دانشــگاه مهیــا نشــد کــه در نتیجــه ایــن محدودیــت باعــث 
جلوگیــری از جــذب دانشــجویان جدیــد در تــرم هــای پاییــز و بهــار امســال گردیــد.

نام برخی از کالس های دانشگاه:

گام دوم
حمایت
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کارگاه های آموزشی 

تعداد کارگاه های برگزار شده: ۱9
کارگاه هــای آموزشــی در مــدت زمــان یــک یــا چنــد روزه بــا حضــور اســاتید بــازی ســازی برگــزار مــی گــردد و در آن در خصــوص مســایل فنــی ســاخت بــازی 

امــوزش داده مــی شــود. 

گام دومنام برخی از کارگاه ها:
حمایت
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فصل دوم

حمایت از بازی های بومی و 
پدید آورندگان آنها  

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــه عنــوان تنهــا متولــی صنعــت بــازی هــای رایانــه ای و بــر اســاس وظایــف 
منــدرج در اســاس نامــه خــود از محصــوالت بومــی حمایــت مــادی و معنــوی  بــه عمــل مــی آورد.

گام دوم
حمایت
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رتبه بندی رشکت ها و پروژه های بازی سازی

بهره برداری از آزمایشگاه تست بازی های موبایلی

قیمت گذاری بازی های ایرانی

تعریف ناظر در پروژه های ساخت بازی 

یکــی از بزرگتریــن اقداماتــی کــه در ســال 9۳ توســط بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای انجــام شــد، رتبــه بنــدی شــرکت ها و پــروژه هــای بــازی ســازی بــود. بــر 
اســاس نظــر کارشناســان، نحــوه حمایــت مــادی از مشــارکت در ســاخت کــه باعــث ناراحتــی بــازی ســازان شــده بــود، تغییــر یافــت و تصمیــم بــه حمایــت در قالــب 

وام هــای کم بهــره  گرفتــه شــد. متأســفانه بــه دلیــل عــدم اختصــاص بودجــه مناســب، امــکان اعطــای ایــن گونــه وام هــا در ســال جــاری فراهــم نگردیــد.
بــا ایــن وجــود، مکانیــزم رتبــه بنــدی شــرکت هــا و پــروژه هــا در قالــب وبســایت iranrate.ir از بهمــن مــاه ســال 9۳ شــروع شــد. هــدف از ایــن طــرح، اعطــای 

حمایــت هــای هدفمنــد و براســاس شایســته ســاالری بــود کــه در همیــن زمینــه بیــش از ۱5۰ شــاخص رتبــه بنــدی تعریــف و بــه تصویــب رســید.
گفتنی است در سال 9۳، تعداد هشت شرکت رتبه بندی شده است.

یکــی از مشــکالتی کــه همــواره بــر ســر راه بــازی ســازان موبایلــی وجــود داشــته متفــاوت بــودن دســتگاه های موبایــل اســت، چــرا کــه بــازی ســاخته شــده بایــد بــر 
روی دســتگاه های متعــدد آزمایــش شــود تــا بهینــه باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه هزینــه تهیــه ایــن تعــداد دســتگاه برای بــازی ســازان مشــکالتی را بــه همــراه دارد. 
بــر همیــن اســاس بنیــاد در ســال 9۳ آزمایشــگاهی را بــا عنــوان »آزمایشــگاه تســت بازی هــای موبایلــی« راه انــدازی کــرده کــه بــازی ســازان پــس از ثبــت نــام در 
وبســایت   mobilgamelab.ir و حضــور در ایــن آزمایشــگاه، بــا پرداخــت هزینــه ای جزئــی می تواننــد از دســتگاه های مختلــف موبایــل اســتفاده کــرده و بــازی 

خــود را بــه روی آنهــا آزمایــش کننــد.

قیمــت گــذاری بــر روی بــازی هــای ایرانــی در گذشــته در معاونــت بازرگانــی بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای انجــام و قیمــت تجــاری بــازی هــا در نظــر گرفتــه 
می شــده کــه درســال ۱۳9۳ ایــن  مکانیــزم بــا اصالحــات ســاختاری بــه معاونــت حمایــت انتقــال یافتــه اســت.

هــدف ایــن بــوده کــه یارانــه ای بــه  ازای هزینــه تمــام شــده بــه ناشــران تعلــق گیــرد تــا بــا وجــود اوضــاع نامســاعد بــازار، توانایــی خریــد و عرضــه بــازی هــای 
ایرانــی حفــظ شــود. در واقــع بــا بــرآورد هزینــه ســاخت محصــول، ســعی مــی شــود هزینــه تولیــد بــه تولیدکننــده بــاز می گــردد. در ایــن خصــوص تعــداد پروژه هــای 

قیمــت گــذاری شــده در ســال 9۳ شــامل ۲6 مــورد بــوده اســت.

یکی از اتفاقات مهمی که در سال 9۳ روی داد، ورود »ناظر« در پروژه های ساخت بازی بود.
بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در ســال 9۳ بــرای کاهــش هزینــه هــای تولیــد یــک بــازی و نیــز کوتــاه کــردن زمــان تولیــد، بــرای پروژه هــای تولیــد بــازی ناظــر 

معرفــی کــرد تــا عــالوه بــر کنتــرل هزینــه و زمــان تولیــد بــازی، کیفیــت آن توســط ناظــر کنتــرل و تأییــد گــردد.
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کمک ریالی به بازی های ایرانی 

مشاوره به بازی نامه نویسان

ایجاد بانک ثبت بازی نامه 

حامیت از بازی سازان مستقل 

بــر اســاس سیاســت های جدیــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای، ایــن بنیــاد در قــدم اول بــه عنــوان نهــادی »تســهیل کننــده« بــرای بازی ســازان عمــل خواهــد 
کــرد و بــرای تولیــد بــازی رایانــه ای بــه جــای کمــک مســتقیم ریالــی، زیرســاخت هایی را ایجــاد کــرده و می کنــد. 

بــه همیــن منظــور در ســال 9۳ بــه نســبت ســالیان گذشــته از پــروژه هــای کمتــری حمایــت مســتقیم مالــی شــده اســت. بــا توجــه بــه تعهــدات ســنوات گذشــته، در  
۱۲ پــروژه ســاخت بــازی در ســال 9۳ بــه اتمــام رســیده و دو مــورد شــروع شــده اســت. همچنیــن تعــداد قراردادهــای جــاری ۱6 عنــوان اســت.

بــه دلیــل رعایــت نکــردن برخــی از خطــوط قرمــز فرهنگــی و قانونــی کشــور در برخــی از بــازی نامه هــا کــه ناشــی از عــدم آگاهــی کافی بــوده،  مرکــز مشــاوره ای در 
مدیریــت فرهنگــی بنیــاد راه انــدازی شــد تــا تولیدکننــدگان پیــش از آغــاز تولیــد و دریافــت پروانــه ســاخت از خدمــات مشــاوره ای بهــره مند شــوند.

یکــی از معضــالت بــازی ســازان داخلــی، بــه خصــوص بــازی نامــه نویســان، نبــود مالکیــت معنــوی )copy right( اســت کــه بــر همیــن اســاس »بانــک ثبــت 
بــازی نامــه« در ســال 9۳ ایجــاد شــد. بــا وجــود ایــن بخــش، پــس از ثبــت اثــر و دریافــت شــماره پیگیــری، بــازی نامــه شــخص بــه رســمیت شــناخته شــده و از 

هرگونــه ســوء اســتفاده احتمالــی جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد.

بــا توجــه بــه اینکــه بــازی ســازان مســتقل، وابســته بــه هیــچ نهــاد دولتــی نبــوده و دارای مــکان مناســب و تجهیــزات الزم نیســتند؛ بنیــاد از اواســط ســال ۱۳9۱ مرکز 
رشــدی را در اختیــار بــازی ســازان جهــت اســتفاده از تجهیــزات روز بــازی ســازی قــرار داده اســت. در ســال ۱۳9۳ ماننــد ســنوات گذشــته، چنــد عنــوان از پروژه هــای 

ســاخته شــده کــه امــکان تجــاری شــدن را داشــتند مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت.

تیم های مستقر در مرکز رشد
بازی های مورد حمایت شده

بازی های منتشر شده
بازی های تمام شده

بازی های در حال ساخت

12
2
2

30
16

جدول آمار مرکز رشد بازی سازی در سال 1393
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انعقاد تفاهمنامه با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت استفاده از خدمات استودیوهای ضبط صدا

متدید تفاهم نامه موسسه شهید آوینی جهت استفاده بازی سازان از خدمات موشن کپچر

گردآوری و چاپ کتاب بانک اطالعات نارشین

یکــی از مــوارد حائــز اهمیــت در ســاخت بــازی، ضبــط صــدا اســت. بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای تفاهــم نامــه ای را در ســال 9۳ بــا کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان منعقــد کــرد کــه در ایــن زمینــه بازی ســازان عالقمنــد می تواننــد از اســتودیوهای ضبــط صــدای موجــود در کانــون پــرورش فکــری کــودکان 

بــه صــورت رایــگان بهره منــد شــوند. 

مطابــق ســنوات گذشــته، بازی ســازانی کــه نیــاز بــه خدمــات موشــن کپچــر )ضبــط حرکــت( دارنــد، توســط بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــه موسســه شــهید 
آوینــی کــه مجهزتریــن مــکان موشــن کپچــر محســوب می شــود، معرفــی شــده تــا از خدمــات ایــن مرکــز اســتفاده کننــد.

تولیدکنندگان تاکنون منبعی که به وسیله آن، به سلیقه ها و عالیق ناشران بین المللی دسترسی داشته باشند را در اختیار نداشته اند.
در ایــن راســتا بنیــاد  ملــی بــازی هــای رایانــه ای اطالعــات کامــل مربــوط بــه ناشــرانی کــه از ابتــدای ســال ۱۳۸5 تــا کنــون بــا آنهــا مذاکــره کــرده، در کتابــی ۳5۰ 

صفحــه ای جمــع آوری کــرده تــا بــه صــورت رایــگان در اختیــار عالقــه منــدان بــه حــوزه بــازی ســازی قــرار دهــد.

نام برخی از بازی های تمام شده مرکز رشد:
   توپ های تنبل 

   بابکان 

   آبهای آبی 
   قضاوت 

   مسابقه مرگبار  

   مبارک 
   مبارزه خیابانی 
   گرنی و گریم

احراز صالحیت رشکت های دانش بنیان

تهیه و عرضه بسته نوروزی بازی های ایرانی

بســیاری از شــرکت های بازی ســازی، دانــش بنیــان بــه شــمار می رونــد امــا بــه دلیــل موانــع قوانیــن موجــود بــرای دانــش بنیــان شــدن، بــا مشــکالت عدیــده ای 
روبــرو هســتند. بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در پــی تعامــل بــا معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــه عنــوان »کارگــزار احــراز صالحیــت شــرکت های 
دانــش بنیــان« انتخــاب شــده اســت. بــر همیــن اســاس بازی ســازانی کــه ثبــت نــام می کننــد پرونــده آنهــا بــه بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای ارســال شــده و 
پــس از بررســی های فنــی و طی کــردن پارامترهــای معیــن، بــه معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری جهــت دانــش بنیــان شــدن، معرفــی می شــوند. تاکنــون 

۱۰ شــرکت بــازی ســازی بــا نظــر کارشناســی بنیــاد، دانــش بنیــان شــده انــد.

به مناسبت نوروز بسته ای شامل بهترین بازی های ایرانی در قالب یک بسته زیبا با عنوان عیدی تهیه، تولید و عرضه شد.
ایــن کار بــا هــدف آشــنایی بیشــتر کاربــران و نیــز خانــواده هــا بــا محصــوالت ایرانــی بــود کــه در فروشــگاه های شــهروند، ایســتگاه های متــرو و بازارچه های نــوروزی 

بــه فــروش رســید. هــدف بنیــاد، توزیــع بیــش از 9۰ هــزار نســخه بــازی ایرانــی در نــوروز 9۴ بود.
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گام سوم    نظارت

وظیفه صدور مجوز بر عهده بخش نظارت بنیاد ملی بازی های رایانه ای است.
بخــش صــدور مجــوز و نظــارت بــر نحــوه توزیــع بــازی هــا از ســال ۸۸ و بنــا بر تغییــر اساســنامه ای کــه در بنیــاد ملی 

بــازی هــای رایانــه ای بــه وقــوع پیوســت ، بــر عهــده بنیــاد ملی بــازی هــای رایانه ای گذاشــته شــد. 
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کارشناسی فرهنگی محتوای بازی نامه ها 

رده بندی سنی بازی ها 

رعایــت چارچوب هــای قانونــی و هنجارهــای اجتماعــی در تولیــد بــازی هــای رایانــه ای الزامــی اســت و محتــوای آن بایــد مــورد تاییــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانه ای 
قــرار گیــرد. بــه همیــن منظــور مدیریــت فرهنگــی بنیــاد بــه صــورت مســتمر اقــدام بــه بررســی  بــازی نامــه هــای بــازی هایــی مــی کنــد کــه درخواســت دریافــت  

پروانــه ســاخت و یــا مجــوز نشــر را دارنــد.

بررسی جهت صدور مجوز نشر و یا پروانه ساخت بازی
تعداد بررسی شده : 31

مشاوره و تصحیح سناریو
تعداد بررسی شده : 22

کشور ایران اولین کشوری است که در جهان اسالم و خاورمیانه و حتی در غرب آسیا دارای نظام رده بندی سنی است.
رده بنــدی ســنی بــازی هــای ایرانــی توســط مدیریــت اســراء انجــام مــی شــود و بــرای گرفتــن مجــوز نشــر الزامــی اســت. ایــن سیســتم رده بنــدی از ســال ۱۳۸۸ بــا 

کمــک اســاتید حــوزه و دانشــگاه در بنیــاد آغــاز بــه کار کــرده اســت.

نمودار تعداد بازی های رده بندی شده

داد
تع

سن پیشنهادی

مجموع بازی های بررسی شده
554

گام سوم
نظارت
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داد
تع

نمودار بازی های بررسی شده

106

404

34

بازی های مشروط بازی های خارجی بازی های ايرانی
بازی های 

ایرانی

بازی های 

خارجی

بازی های 

مرشوط

صدور پروانه ساخت بازی های ایرانی 

تدوین طرح و شیوه نامه ساماندهی فروشگاه های مجازی

از ابتدای سال ، ۴۳ پروانه ساخت بازی های ایرانی در سبک های مختلف صادر شده است.

فروشــگاه هــای اینترنتــی کــه اقــدام بــه فــروش و یــا دانلــود بــازی هــای غیرمجــاز چــه بــه صــورت رایــگان و یــا پرداخــت هزینــه مــی کننــد ، حجــم فراوانــی از 
فضــای اینترنــت را اشــغال مــی کننــد.

در ایــن خصــوص بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای اقــدام بــه تدویــن طــرح و شــیوه نامــه ا ی بــرای ســاماندهی فروشــگاه هــای مجــازی نمــوده اســت کــه از ابتدای 
طــرح تاکنــون ۲۳ عنــوان ســایت موفــق بــه دریافــت مجــوز از بنیــاد  گردیــده اند. 

گام سوم
نظارت
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صدور مجوز نرش 

بــر اســاس جایــگاه حاکمیتــی بنیــاد و همچنیــن وظیفــه کنتــرل بــازار، هــر گونــه بــازی خارجــی و ایرانــی در صورتــی مــی توانــد وارد بــازار شــود کــه مجــوز نشــر را 
دریافــت کنــد و ایــن مجــوز در صورتــی صــادر مــی شــود کــه:

   درخواست کننده، یک شرکت ناشر باشد.
   بازی وارد شده رده بندی سنی شده باشد.
   شرکت، تخلفی در حوزه نشر نداشته باشد.

نمودار تعداد صدور مجوز نشر

تعداد کل مجوزهای صادر شده
2256

داد
تع

بازی های خارجی بازی های مادسازی شده بازی های ایرانی

گام سوم
نظارت
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نظارت بر عملکرد موسسات 

موسســات در حــوزه تولیــد و یــا توزیــع ، توســط هیئــت بازرســی کــه در بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای وجــود دارد رســیدگی مــی شــوند و از نحــوه کارکــرد 
موسســات بــه صــورت مســتمر گــزارش تهیــه مــی شــود.

نمودار نظارت بر عملکرد

داد
تع

مسابقاترشکت های توزیع کننده

گام سوم
نظارت
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تشکیل دبیرخانه و هیئت رسیدگی به موسسات فرهنگی تک منظوره

بنــا بــه تفویــض وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســال 9۳ اختیــار صــدور مجــوز موسســات فرهنگــی تــک منظــوره بــازی هــای رایانــه ای بــه بنیــاد ملــی 
ــر دارد. ــازی ســازان در ب ــرای ب ــی را ب ــی ســپرده شــده اســت کــه دریافــت ایــن مجــوز ، معافیــت هــای مالیات بازی هــای ایران

بــر اســاس ایــن تفویــض، بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای اقــدام بــه تشــکیل دبیرخانــه نمــوده و تاکنــون۲۰ پرونــده در ایــن دبیرخانــه بررســی شــده کــه بــه 9 مورد 
آن مجــوز موسســه فرهنگــی تــک منظــوره بــازی هــای رایانــه ای اعطاء شــده اســت.

تعداد مراکز فروش شناسایی شده فعال )در سطح شهر تهران(
تعداد گیم نت های شناسایی شده فعال )در سطح شهر تهران(

کشف مراکز تکثیر و توزیع بازی های غیرمجاز زیرزمینی
تعداد واحدهای فروشگاهی رصد شده

تعداد گیم نت های رصد شده
تعداد عملیات جمع آوری )در سطح شهر تهران(

تعداد بازی های غیرمجاز جمع آوری شده )در سطح شهر تهران(
تعداد گیم نت های اعالم شده به اتحادیه ها )در سطح شهر تهران(
تعداد ماموریت های شهرستانی برای جمع آوری بازی های غیرمجاز

1361
208

6
2849
321
12

25160
105

2 )گرگان و ارومیه(

شناسایی و برخورد با تخلفات 

بــر اســاس تفویــض وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، نظــارت بــر بــازار بــازی هــای رایانــه ای در آبــان مــاه ســال 9۳  بــه بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای بازگشــته 
ست.  ا

در ایــن زمینــه ســتادی بــا عنــوان ســتاد مبــارزه بــا بــازی هــای غیــر مجــاز رایانــه ای در بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای تشــکیل شــده اســت کــه وظیفــه کنتــرل 
و نظــارت بــر بــازار بــازی هــای رایانــه ای را بــه عهــده دارد.

جدول آمار بازرسی گام سوم
نظارت
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ــری،  ــتاد مطه ــهید اس ــان ش ــران، خیاب ته
خیابــان شــهید مفتــح، خیابــان گلــزار، نبــش 
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