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ات می توانید امواج نشاط آفرین »مامی توانیم« را تقویت کنید   ...
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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هنر، ره کار بدون عیب است و ما همه باید تالش کنیم 
هن حرف زبنیم، عمل کنیم و تعامل داشته باشیم. هنرمندا

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری
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بازی اهی رایاهن ای می تواند بستر دیپلماسی رنم اریان را ابتدا رد آسیا و سپس 
رد جهان فراهم کرده و هب موفقیت ربساند.

دکتر علی جنتی، وزری فرهنگ و ارشاد اسالمی
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بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در ســال1394 کوشــید باحرکــت در مســیر قانون گــذاری و ایجــاد 
ــاز  ــود آغ ــت گذاری های خ ــن را در سیاس ــردی نوی ــازی، رویک ــوزه ب ــاخت های الزم در ح زیرس
ــی  ــی و محتوای ــای فن ــه حمایت ه ــوان ب ــرد می ت ــن رویک ــای ای ــن بخش ه ــه از مهم تری ــد ک کن
از بازی ســازان بــه جــای مشــارکت مســتقیم مالــی از یــک ســو و تــالش بــرای رفــع خالءهــای 
ــی ایــن صنعــت از رهگــذر تهیــه و تدویــن آیین نامه هــای حمایتــی و نظارتــی اشــاره کــرد. قانون
در ســالی کــه گذشــت، کوشــیدیم مقولــه بازی هــای رایانــه ای را بــه مثابــه یــک گفتمــان فرهنگــی 
ــد،  ــم. بی تردی ــش دهی ــت پوش ــت و صیان ــازی، حمای ــی جریان س ــور اساس ــه مح ــور در س در کش
تصویــب برنامــه ملــی بازی هــای رایانــه ای بــه اهتمــام شــورای عالــی فضــای مجــازی و ابــالغ 
آن بــه کلیــه دســتگاه های مســئول توســط رئیــس جمهــوری محتــرم اتفاقــی مبــارک بــود و بدیــن 

ترتیــب، حــوزه بــازی در کشــور صاحــب ســندی محکــم و برنامــه ای مشــخص شــد.
ــروردگار متعــال و همراهــی همــه دســتگاه های مســئول و همــکار  امیــد کــه در ســایه عنایــات پ
ــای  ــت بازی ه ــای صنع ــال نوپ ــل نه ــاهد تبدی ــک ش ــده ای نزدی ــم در آین ــازی بتوانی ــوزه ب در ح

ــار باشــیم. رایانــه   ای کشــور بــه درختــی پرب

حسن کریمی قدوسی
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  برنامــه ملــی/  فصــل ســوم  اصــالح بــازار/  فصــل 
ــانه ای ــارم جریان ســازی رس چه

فصل اول آموزش و پژوهش/ فصل دوم حمایت های زیرساختی

ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز / صدور مجوز/ نظارت/ رده بندی سنی
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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 برنامه هــای کالنــی کــه موجــب تقویــت و هدفمنــد شــدن جنبه هــای 
ــت.  ــف اس ــای مختل ــزاری رویداده ــود، برگ ــی ش ــت م ــک صنع ــف ی مختل
ــه  ــزاری ب ــار دوره برگ ــس از چه ــران پ ــه ای ته ــای رایان ــنواره بازی ه جش
خواســتگاه بازی ســازان کشــور تبدیــل شــده بــود و بــا توجــه بــه رشــد تولیــدات 

ــکوه تر  ــا ش ــر و ب ــاوت، فنی ت ــن دوره آن متف ــه پنجمی ــود ک ــاز  ب ــی نی داخل
برگــزار شــود. برخــی برنامه هــا ماننــد رونمایــی از بازی هــای ایرانــی از جملــه 
اقدامــات بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در ایــن زمینــه بــود کــه مختصــر آن 

ــد. ــه می آی در ادام

زمانبندی
1. آغاز به کار: 1394/3/19 

3. اختتامیه: 1394/6/4

مکان
مرکز همایش های برج میالد تهران

پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران

گام اول
جریان سازی

اهداف
1. برگزاری بزرگترین گردهمایی بازی سازان ایران

2. شــناخت و حمایــت از اســتعدادهای موجــود صنعــت بازی هــای رایانــه ای در کشــور 
بــا رویکــرد بومی ســازی و تقویــت تولیــد ملــی

3. ایجــاد فضــای رقابــت علمــی، فنــی، فرهنگــی و هنــری میــان جوانــان فعــال در 
ــه منظــور ارتقــا و رشــد کمــی و کیفــی تولیــدات ــه ای ب عرصــه بازی هــای رایان

4. ایجــاد زمینــه بــرای رشــد و شــکوفایی خالقیت هــای جوانــان در صنعــت 
ــازی ــرگرمی و ب س

ــرای  ــه ب ــی و ایجــاد زمین ــدان ایران 5. نمایــش توانمندی هــای متخصصــان و هنرمن
ــان ــای جوان ــکوفایی خالقیت ه ــد و ش رش

6. معرفی بازی های برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازی سازی
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ــط  ــنواره توس ــن جش ــزاری پنجمی ــرای برگ ــاز ب ــورد نی ــای م ــه فعالیت ه کلی
ــروه تخصصــی انجــام شــد. ــت کارگ هف

  کارگروه دبیرخانه و انتخاب
  کارگروه مسابقه
  کارگروه هنری
  کارگروه اجرایی
  کارگروه صحنه

  کارگروه اطالع رسانی
  کارگروه اسپانسرینگ

  فراخوان
فراخــوان پنجمیــن جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهــران، بــه دبیــری »متیــن 
ایــزدی« منتشــر شــد و مهلــت ارســال آثــار، بــر اســاس ایــن فراخــوان تــا 31 

خــرداد 94 تعییــن شــده بــود امــا بعــد از آن  تــا 15 تیرمــاه تمدیــد شــد.

  آثار ارسال شده
149 اثــر بــه ایــن دوره از جشــنواره ارســال شــد کــه 2۰ اثــر، بازی نامــه و 129 

اثــر نیــز بــازی بودنــد.

  جذب حامی
بــا تــالش کارگــروه اسپانســرینگ، شــرکت های هــوآوی، کافــه بــازار، دیجــی 
ــوان حامــی جشــنواره کــه هــر کــدام  ــه عن کاال ســیبچه، بازیــک، بازیتــک ب
نــه بــه صــورت نقــدی بلکــه بــا ارایــه خدمــات رایــگان از پنجمیــن جشــنواره 

حمایــت کردنــد.
ــی،  ــا، زومج ــو، گیمف ــازی، دیجیات ــای ب ــوان، دنی ــهری ج ــانه های همش رس

ســخت افــزار، زوچــه و  پردیــس گیــم از حامیــان رســانه ای جشــنواره بودنــد.
 

  بهترین بازی از نگاه مخاطب
در جشــنواره چهــارم یــک جایــزه بــه جوایــز جشــنواره اضافــه شــد و مخاطبــان 
در یــک مســابقه پیامکــی بهتریــن بــازی ایرانــی )خــروس جنگــی( را برگزیدند. 
جشــنواره پنجــم نیــز ایــن کار را ادامــه داد و بهتریــن بــازی از نــگاه مخاطــب 

)موتــوری( بــا مشــارکت بیــش از 8۰هــزار نفــر انتخــاب شــد.

  اپلیکیشن رسمی پنجمین جشنواره
ــوص  ــار و به خص ــر اخب ــر و بیش ت ــه بهت ــر چ ــانی ه ــتای اطالع رس در راس
بازی هــای جشــنواره، اپلیکیشــن رســمی پنجمیــن جشــنواره بازی هــای 
ــل  ــتم عام ــرای سیس ــه ب ــه ک ــن برنام ــد. در ای ــر ش ــران منتش ــه ای ته رایان

ــود. ــاهده ب ــل مش ــنواره قاب ــی از جش ــوای کامل ــده محت ــد ش ــد تولی اندروی

  معرفی بازی های جشنواره در شبکه های اجتماعی
پــس از فراخــوان ارســال شــده بــه شــرکت کنندگان در جشــنواره جهــت ارســال 
ــن بازی هــا آغــاز  ــاره ای ــه اطالع رســانی، اطالع رســانی درب ــوط ب اطالعــات مرب
شــد. ایــن اقــدام بــرای دیــده شــدن هــر چــه بیش تــر تــالش کــرد تــا بازی های 
حاضــر در جشــنواره در فضــای مجــازی تبلیــغ و دربــاره آنهــا اطالع رســانی شــود.

  حضور 13 داور خارجی 
پــس از انجــام مکاتبــات طوالنــی بــا بازی ســازان مطــرح دنیــا، 13داور 
خارجــی کــه 5نفــر از آنهــا ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور و 8 بازی ســاز مطــرح 
ــن جشــنواره را  ــای پنجمی ــد، مشــخص شــدند و بازی ه ــا بودن ــی دنی غیرایران

ــد. داوری کردن

1.  انتخاب بهترین بازی سال ایرانی
2.  اهدای جوایز به بازی سازان برتر )جوایز مالی و جوایز عملیاتی(

3.  ایجاد ارتباط با شبکه های توزیع داخلی بازی
4.  انعقاد تفاهم نامه با کافه بازار، سیبچه جهت انتشار بازی های برتر

5.  موفقیت در جلب حامیان رسانه ای و خبرسازی برای بازی ها
6.  استفاده از  داوران بین المللی در جریان داوری بازی های شرکت کننده

گزارش برنامه

دستاوردها
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آییــن اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهــران بــا شــعار »بلــوغ بازی ســازی در ایــران« روز چهارشــنبه چهــارم شــهریور مــاه مصــادف بــا میــالد 
ــا حضــور وزیــر  ــرج میــالد برگــزار شــد. در ایــن مراســم کــه ب امــام هشــتم شــیعیان حضــرت علــی ابــن موســی الرضا علیه الســالم، در مرکــز همایش هــای ب
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و اهالــی رســانه برگــزار شــد، هنــر- صنعــت بازی ســازی در ایــران بهترین هــای خــود را شــناخت. نامزدهــا و برنــدگان ایــن جشــنواره 

بــه شــرح ذیــل اســت:

بهترین بازی سال
غزال زرین: شمشیر تاریکی؛ آخرین جنگاور

بهترین بازی سال از دید مخاطبان
غزال زرین: موتوری

بهترین بازی موبایل سال
دیپلم افتخار: نبرد آدون

غزال زرین: شمشیر تاریکی

بهترین بازی اکشن
غزال زرین: شمشیر تاریکی؛ آخرین جنگاور

بهترین بازی ماجرایی
غزال زرین: به صورت مشترک مموراندا و شهر بختک ها

بهترین بازی اکشن ماجرایی
غزال زرین: جنون سیاه؛ تله ذهن

بهترین بازی سکوبازی
غزال زرین: خاله قزی

بهترین بازی استراتژی
دیپلم افتخار: به صورت مشترک نبرد آدون و هشت خوان

بهترین بازی ساده )کژوال(
دیپلم افتخار: به صورت مشترک کیپری و ما قهرمان نیستیم

غزال زرین: به صورت مشترک رینگ مانیا و مگنیس

بهترین بازی ورزشی
دیپلم افتخار: ویراژ

بهترین دستاورد فنی
دیپلم افتخار: به صورت مشترک هشت خوان و جنون سیاه؛ تله ذهن

غزال زرین: شمشیر تاریکی؛ آخرین جنگاور

بهترین دستاورد طراحی بازی
دیپلم افتخار: کیپری

غزال زرین: شمشیر تاریکی؛ آخرین جنگاور

بهترین دستاورد هنری
دیپلم افتخار: جنون سیاه؛ تله ذهن

غزال زرین: به صورت مشترک شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور و خاله قزی

بهترین موسیقی
غزال زرین: خاله قزی

بهترین صداگذاری
غزال زرین: شمشیر تاریکی؛ آخرین جنگاور

بهترین دستاورد بازی نامه
دیپلم افتخار: مبارک نوشته  میالد بنک دار و حسام مشفق

غزال زرین: نبرد حران نوشته  جواد سلطانی

بهترین دستاورد داستان
دیپلم افتخار: قتل در کوچه های طهران 2

غزال زرین: جنون سیاه؛ تله ذهن

برندگان پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران
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بازتاب رسانه ای

گام اول
جریان سازی
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رومنایی از بازی ارتش های فرازمینی

زمان
94/3/26

مکان
فرهنگسرای ارسباران

اهداف
  حمایت از بازی های ایرانی

  معرفی بازی های ایرانی به مخاطب
  جریان ســازی رســانه ای بــرای تولیــد 

ملــی در حــوزه بازی هــای رایانــه ای

بــازی رایانــه ای »ارتش هــای فرازمینــی« یکــی از تولیــدات فاخــر بازی ســازان ایرانــی در ســطح ملــی و بین المللــی 
ــوزه  ــود در ح ــازی خ ــازی و جریان س ــه فرهنگ س ــتای وظیف ــه ای در راس ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــت و بنی اس
بازی هــای رایانــه ای، آییــن رونمایــی ایــن بــازی را بــا حضــور اهالــی رســانه و مســئولین وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــر تشــویق و  ــن مراســم تــالش شــد عــالوه ب ــدان و جمعــی از بازی ســازان برگــزار کــرد. در ای اســالمی، هنرمن

ترغیــب بــازی ســازان بــه تولیــد آثــار فاخــر، توجــه مخاطــب بــه ایــن محصــول جلــب شــود.

گزارش برنامه

گام اول
جریان سازی
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گزارش برنامه

رومنایی از 8 بازی موبایلی 

زمان
94/8/19

مکان
ــات/  ــگاه مطبوع ــران / نمایش ــالی ته مص

ســالن اصلــی نشســت ها
اهداف

  حمایت از بازی های ایرانی
  معرفی بازی های ایرانی به مخاطب

  جریان ســازی رســانه ای بــرای تولیــد 
ملــی در حــوزه بازی هــای رایانــه ای

نمایشــگاه مطبوعــات بــه دلیــل حضــور حداکثــری خبرنــگاران، اقشــار فرهیختــه جامعــه و نیــز گروه هــای تأثیرگذار 
یکــی از فرصت هــای بســیار مناســبی اســت تــا بتــوان در حــوزه بازی هــای رایانــه ای جریان ســازی کــرد.

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه مطبوعــات میزبــان رونمایــی از هشــت بــازی جدیــد ایرانــی بــود کــه همگــی بــرای 
موبایــل تولیــد شــدند. »هشــتمین حملــه«، »فارمولــر«، »تخــت گاز«، »آرماهیــرو«، »مگنیــس«، »1۰۰درصــد«، 
ــه ای رونمایــی شــدند.  ــاد ملــی بازی هــای رایان ــد کــه توســط بنی ــا« بازی هایــی بودن »خــوش نفــس« و »ملودی

گام اول
جریان سازی



منایه عملکرد 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1394

24

گام اول
جریان سازی

رومنایی از بازی »بال های تاریک«

زمان
94/1۰/7

مکان
فرهنگسرای اندیشه

اهداف
  حمایت از بازی های ایرانی

  معرفی بازی های ایرانی به مخاطب
  جریان ســازی رســانه ای بــرای تولیــد 

ملــی در حــوزه بازی هــای رایانــه ای

ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــت و بنی ــی اس ــان ایران ــر جوان ــدات فاخ ــی از تولی ــک« یک ــای تاری ــه ای »بال ه ــازی رایان ب
رایانــه ای بــرای فرهنــگ ســازی و جریــان ســازی در عرصــه بــازی هــای رایانــه ای، آییــن رونمایــی ایــن بــازی را 

برگــزار کــرد.
ــوان  ــت عن ــته اس ــده و توانس ــد ش ــاد تولی ــد قن ــای مجی ــی آق ــد ارزش ــی هنرمن ــه کنندگ ــه تهی ــازی ب ــن ب ای
ــع  ــه مرج ــی« ک ــالید دی ب ــایت »اس ــد و در س ــاص ده ــود اختص ــه خ ــه ای« را ب ــازی رایان ــینمایی ترین ب »س
ــرد. ــرار گی ــال 2۰15 ق ــر س ــازی برت ــن 5۰ ب ــت، در بی ــی اس ــای ویدئوی ــران بازی ه ــای کارب ــی نظره بین الملل

گزارش برنامه
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گزارش برنامه

هم اندیشی مدیران رشکت های بازی سازی

زمان
94/6/31

مکان
مجتمع باغ زیبا

اهداف
  بررسی خواسته ها و مشکالت بازی سازان

  طرح برنامه های بنیاد 
ــازان  ــارکت بازی س ــطح مش ــش س   افزای

ــاد ــای بنی در برنامه ه

بازی ســازان ایرانــی بــه عنــوان اصلی تریــن بدنــه هنر-صنعــت بازی ســازی در کشــور، موفقیت هــا، فــراز و فرودهــا 
و شــرایط مختلفــی را همــراه بــا تغییــرات در بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و نیــز تغییــر شــرایط در اقتصاد کشــور، 

ــه کردند. تجرب
در دولــت قبــل بــه دلیــل وجــود منابــع مالــی نســبتا قابــل توجــه و تقســیم ایــن منابــع بــرای تولیــد بــازی باعــث 
متولــد شــدن تعــداد قابــل توجهــی شــرکت های بازی ســازی شــد و در شــرایط ســخت اقتصــادی دولــت و عــدم 
اختصــاص آن منابــع، ایــن شــرکت های حبابــی تــوان ادامــه حیــات بــدون منابــع و حمایت هــای دولتــی را نداشــتند 

لــذا از چرخــه تولیــد بــازی حــذف شــدند.
امــا در ایــن میــان شــرکت هایی کــه بــر مبنــای تــوان علمــی، فنــی، هنــری و بــا نــگاه درســت مدیریتــی تشــکیل 
شــده بودنــد، تــوان ادامــه کار بــدون منابــع دولتــی را داشــتند و برخــی از آنهــا حتــی عملکــرد موفــق و روبه رشــدی 
دارنــد و در تعامــل بــا بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای نیــاز بــه همفکــری، هماهنگــی بیشــتر، تبــادل دیــدگاه و بیان 
مشــکالت بــود کــه شــرکت های فعــال بــا مدیرعامــل بنیــاد در نشســتی صمیمــی و چنــد ســاعته عــالوه بــر مــوارد 

مذکــور بــه دســتاوردهای مشــخصی بــرای حــل مشــکالت ایــن صنعــت دســت یافتند.
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)GDX( رويداد ماهانه تجربه بازي ساز

زمانبندی: 
تجربه بازي ساز 1 )آذرماه(

تجربه بازي ساز 2 )دي ماه(
تجربه بازي ساز 3 )بهمن ماه(
تجربه بازي ساز 4 )اسفند ماه(

مکان:  سالن کنفرانس مجتمع باغ زیبا

  انتقال تجربه
  ارتقای سطح عملی 

  توسعه دامنه کارگاه هاي آموزشي براي افراد سطوح باالتر

اهداف:

ــراي  ــزي ب ــه برنامه ری ــدام ب ــازی اق ــی بازی س ــتیتو مل ــال 1394 انس در س
رویــداد ماهانــه اي بــا نــام تجربــه بازي ســاز یــا بــه اختصــار GDX )مخفــف

Game Developer Experience( نمــود. انســتیتو در ایــن رویــداد، 
ــزار  ــر برگ ــداف زی ــا اه ــي ب ــرد و برنامه های ــع ک ــم جم ــازان را دور ه بازي س

کــرد:
ــازنده  ــا س ــط اعض ــي توس ــاي ایران ــد بازي ه ــد تولی ــکافي رون   کالبدش

ــه. ــال تجرب ــور انتق ــه منظ ــا ب بازي ه

  ســخنراني هاي آموزشــي توســط بازي ســازان درخصــوص مــوارد علمــي، 
هنــري، طراحــي بــازي و مدیریــت پــروژه و تجربیــات آنهــا در ایــن حوزه هــا.
  نمایــش فیلم هــاي بــه روز از ســخنراني ها و کنفرانس هــاي خارجــي 

ــي ــس فارس ــا زیرنوی ــازي ب ــه بازي س ــوط ب مرب
  گفتگو میان بازي سازان در خصوص موارد مرتبط.

ــارم 16۰  ــر و در دوره چه ــوم 18۰ نف ــا س ــار دوره از دوره اول ت ــن چه در ای
ــد. ــر شــرکت کردن نف

گزارش برنامه
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کالس های آموزشی فالوین کوبیه   

زمانبندی: 
94/12/11 تا 94/12/14

مکان:  مرکز رشد بنیاد ملی بازی های رایانه ای - انستیتو ملی بازی سازی- سالن کنفرانس مجتمع باغ زیبا

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

اهداف:

ــتیتو  ــی انس ــی تعامل ــش طراح ــر بخ ــه، مدی ــن کوبی ــی  فالوی کارگاه آموزش
ــه  ــی تجرب ــوان کارگاه آموزش ــه عن ــس ب ــانه ای پاری ــد رس ــت و چن اینترن

ــد.  ــزار ش ــازی برگ ــازی  س ــی ب ــتیتو مل ــاز در انس بازی س
بخش های مختلف این کارگاه به شرح زیر بود:

  فعالیــت درجایــگاه یــک طــراح بــازی )فکــر کــردن بــه کلیــت کارگردانــی 
کار، ثبــات و ســادگی در طراحــی(

ــب  ــر، ترکی ــه هن ــگ، تاریخچ ــوری رن ــد )تئ ــگاه هنرمن ــت در جای   فعالی
ــدی( بن

  فعالیــت در جایــگاه فنــی )تکنیــک هــای هنــری در بازی هــای ویدیویــی، 
پروســه هنــری یــک بــازی ویدیویــی(

  فعالیت در جایگاه مدیر )مدیریت تیم و شرایط بازاریابی(

ایــن کارگاه بــه صــورت تعاملــی و در چهــار جلســه و در مجمــوع 18 ســاعت 
برگــزار شــد. مباحــث بــه صــورت عمومــی و بــا دیــدگاه هنــری بــوده و مدیران 

ــد. ــدان مرتبــط در آن شــرکت کردن ــی و هنرمن تیم هــای بازی ســازی ایران
هزینــه ثبــت نــام در ایــن کارگاه هــا 2۰۰هــزار تومــان بــود کــه بــرای اعضای 

انســتیتو 5۰درصــد تخفیــف در نظــر گرفته شــد.
ــازی ســازی  ــر و ب ــه هن ــس در زمین ــا تدری ــه ســابقه ســال ه ــن کوبی فالوی
ــرروی  ــی ســافت و ب را دارا اســت. همچنیــن در کارنامــه وی فعالیــت در یوب
 Chubby Kings – و Assassin’s Creed Pirates بازی هــای

ــن شــرکت وجــود دارد. Penguins ای
 The عــالوه بــر ایــن وی کارگــردان هنــری و طــراح مراحــل بــازی

بــوده اســت. بفتــا 2۰12  برنــده دو جایــزه   Unfinished Swan

گزارش برنامه

گام اول
جریان سازی
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مشارکت و حضور در رویدادها  .2

خوشــبختانه رویدادهــای قابــل توجهــی در حــوزه بــازی هــای رایانــه ای از ســوی 
ــاد  ــز برخــی نهادهــا برگــزار می شــود و از آنجــا کــه بنی بخــش خصوصــی و نی
ملــی بازی هــای رایانــه ای، متولــی رســمی ایــن صنعــت در کشــور اســت وظیفــه 
ــا حــد امــکان  ــه ای ت ــازی رایان ــه ب ــوط ب ــد کــه در رویدادهــای مرب خــود می دان
مشــارکت کنــد. ایــن مشــارکت در برخــی رویدادهــا حمایــت مســتقیم مالــی و در 

برخــی تنهــا مشــاوره علمــی اســت.
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گام اول
جریان سازی

بیست و هشتمین منایشگاه بین املللی کتاب تهران

زمان:  16 تا 26 اردیبهشت

مکان: مصالی تهران

  معرفی کتاب هایی که توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای در حوزه بازی های رایانه ای تولید شده
  عرضه بسته بازی های ایرانی

  معرفی بازی های رایانه ای ایرانی به عنوان یک بسته فرهنگی

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــرای اولیــن بــار در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران شــرکت و کتاب هایــی را کــه از پیــش در حــوزه بازی هــای رایانــه ای 
منتشــر کــرده بــود را بــا همــکاری انتشــارات آذر بــاد در  بیســت و هشــتمین نمایشــگاه عرضــه کــرد. 

بــا حضــور در ایــن رویــداد عــالوه بــر عرضــه ایــن کتاب هــا، مخاطبــان فرهنگــی نمایشــگاه بــا کتاب هــای تخصصــی بازی ســازی آشــنا شــدند و در کنــار آن 
بســته بازی هــای ایرانــی کــه در غالــب یــک بســته زیبــا طراحــی شــده بــود عرضــه و بــه فــروش رســید.

نمایش کارکترهای بازی های ایرانی از جمله فعالیت های این بنیاد در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران بود.

اهداف

گزارش برنامه
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Game connection 2015 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
  ایجــاد تعامــل بــا شــرکت هــای بیــن المللــی بــرای معرفــی بازی هــای 

نی  یرا ا
  ایجاد بستر مناسب برای نشر تولیدات داخلی 

  اگاهی از آینده بازار بازی های رایانه ای

ــاز  ــرای بورســیه کــردن دانشــجویان ممت ــا دانشــگاه IIM  پاریــس ب   تعامــل ب
ــی ــای آموزش ــدن دوره ه ــت گذران ــران جه ــزی ای ــی بازی اس ــتیتو مل انس

  برگزاری دوره های آموزشی در ایران به کمک اساتید فرانسوی
  معرفی اولین ناشر بازی های ایرانی در خارج از کشور

  امضــای تفاهم نامــه همــکاری بــا Universal Speaking  بــرای اســتفاده از 
آزمایشــگاه کنــرل کیفیــت بازی هــا 

اهداف
دستاوردها

ــور   ــا حض ــر 2۰15(ب ــا 31 اکتب ــه )29 ت ــن فرانس ــم کانکش ــگاه گی نمایش
ــس  ــهر پاری ــران و ... در ش ــادا، ای ــکا، کان ــن، آمری ــان، ژاپ ــورهای آلم کش
برگــزار شــد و بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای بــرای چهارمیــن بــار در 

ــرد. ــن نمایشــگاه شــرکت ک ای
گــروه اعزامــی بنیــاد بــا بــازی ســازان و ناشــران در ســطح دنیــا در جلســاتی 

از پیــش تنظیــم شــده در خصــوص تعامــالت بیــن المللــی مذاکــره کردنــد.
ــت الزم  ــه کیفی ــی ک ــا بازی هــای ایران ــه ای ب ــی بازی هــای رایان ــاد مل بنی
ــم  ــی را داشــتند در نمایشــگاه گی ــن الملل ــرای حضــور در عرصه هــای بی ب

کانکشــن فرانســه حضــور یافــت. 
ــه  ــاری در عرص ــداد تج ــک روی ــه ی ــن فرانس ــم کانکش ــگاه گی نمایش
ــورهای  ــرای کش ــبی را ب ــت مناس ــه فرص ــت ک ــه ای اس ــای رایان بازی ه
مطــرح در زمینــه تولیــد گیــم بــرای تبــادل نظــر و انتقــال دانــش فراهــم 

ــد.  مــی کن
حضــور مســتمر و پررنــگ بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در مجامــع و 
رویدادهــای بیــن المللــی نشــانگر پیشــرفت چشــمگیر جمهــوری اســالمی 
ایــران در عرصــه گیــم و خیــز بلنــد بــازی ســازان ایرانــی بــرای تولیــد آثــار 
تکنیکــی و جــذاب و بازاریابــی در مقیــاس منطقــه ای و بیــن المللــی اســت.

ــی،  ــازی هــای ایران ــد و عرضــه ب ــر حمایــت از تولی ــاد عــالوه ب ــن بنی ای
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
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Gamescom منایشگاه

زمان:  15 تا 17 مرداد ماه

مکان: شهر کلن در کشور 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
  شناساندن ظرفیت صنعت بازی های رایانه ای کشور به جهان

  معرفی نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای ایران

اهداف

گام اول
جریان سازی
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دومیــن رویــداد مهــم صنعــت بــازي جهــان در شــهر کلــن آلمــان 
ــداد  ــن روی ــوان دومی ــه عن ــزکام ب ــگاه گیم ــد. نمایش ــزار ش برگ
ــود را در  ــت خ ــال 2۰۰9 فعالی ــان از س ــازي جه ــت ب ــم صنع مه
ــش از 5۰۰  ــان بی ــال میزب ــر س ــرده و ه ــاز ک ــان آغ ــن آلم کل
ــور  ــش از 3۰ کش ــه اي از بی ــاي رایان ــع بازي ه ــده صنای ارائه کنن
ــزکام،   ــگاه گیم ــئوالن نمایش ــالن مس ــق اع ــت.  طب ــان اس جه
ــال 2۰15  ــف از نمایشــگاه س ــر از 96 کشــور مختل ــزار نف 345ه
ــد. ــاب مي آی ــه حس ــورد ب ــود رک ــوع خ ــه در ن ــد ک ــد کردن بازدی

ــاي  ــه قطب ه ــان ک ــن و آلم ــده، ژاپ ــاالت متح ــر ای ــالوه ب ع
ــتقل و  ــازندگان مس ــتند، س ــزکام هس ــده گیم ــي برگزارکنن اصل
غیرمســتقل از کشــورهایي نظیــر، چیــن، انگلیــس، کانــادا، ترکیــه، 

ــتند. ــان حضــور داش ــن آلم ــز در کل ــا نی ــد و ایتالی فنالن
ــده جمهــوري  ــوان نماین ــه عن ــه اي ب ــي بازي هــاي رایان ــاد مل بنی
ــن  ــراي هفتمی ــه اي ب ــاي رایان ــوزه بازي ه ــران در ح ــالمي ای اس
بــار متوالــي در ایــن نمایشــگاه حضــور پیــدا کــرد و عنــوان تنهــا 

ــه خــود اختصــاص داد. ــه را ب ــده خاورمیان نماین

حمایت از بازي سازان ایراني
ــي  ــود مبن ــه خ ــه اي براســاس وظیف ــاي رایان ــي بازي ه ــاد مل بنی
ــازي  ــرکت بازي س ــي، از دو ش ــازان ایران ــت از بازي س ــر حمای ب
ــن  ــدگان ای ــرد. نماین ــت ک ــران حمای ــه ای ــراي حضــور در غرف ب
شــرکت ها بــا دریافــت هزینــه ســفر و میــز اختصاصــي از بنیــاد، 
بــه معرفــي  محصــوالت خــود و مذاکــره بــا ناشــران بین المللــي 

پرداختنــد.

شرکت در کنفرانس بازی سازان
ــزار  ــزکام برگ ــگاه گیم ــیه نمایش ــازان در حاش ــس بازی س کنفران
شــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران بــرای پنجمیــن بــار در ایــن 

کنفرانــس شــرکت نمــود.
ایــن کنفرانــس ســه دوره در ســال در کشــورهای آلمــان، ایــاالت 
متحــده و چیــن برگــزار می شــود کــه در هــر دوره،  بازی ســازان 
ــب  ــه روز قال ــان س ــدت زم ــد و در م ــرد می آین ــم گ ــا دور ه دنی
ــه یکدیگــر اســتفاده  ــش و تجرب ــک ســاعته از دان کارگاه هــای ی

می کننــد.
در همیــن راســتا تیمــی متخصــص در حوزه هــای متعــدد از قبیــل 
ــروژه و اقتصــادی از  ــت پ ــری ، مدیری ــازی، هن ــی، طراحــی ب فن
ــت  ــس اعــزام شــدند کــه در نهای ــن کنفران ــه ای ــران ب کشــور ای

گزارش برنامه
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پــس از بازگشــت از کنفرانــس، یافته هــای خــود را در کارگاه 
ــد. ــال دادن ــوزه انتق ــن ح ــدان ای ــه عالقه من ــای آموزشــی ب ه

ــه ای  ــای رایان ــت بازی ه ــت صنع ــاندن ظرفی شناس
ــور کش

برگــزاری جلســات متعــدد پیــش از برگــزاری نمایشــگاه هماهنگی 
ــا ناشــران  و برنامه ریــزی شــد و در نهایــت بیــش از 2۰ جلســه ب
ــه ای کشــورهای مختلــف  بین المللــی، مســئوالن بازی هــای رایان
ــه ای  ــای رایان ــنی بازی ه ــدی س ــام رده بن ــس نظ ــژه رئی ــه وی ب
ــران آموزشــگاه های  ــر ، مدی ــکا )ESRB( ، بازی ســازان برت آمری
تخصصــی و دانشــگاه های بین المللــی در زمینــه بازی هــای 
ــوارد  ــتاورد آن در م ــه دس ــد ک ــزار ش ــم و برگ ــه ای  تنظی رایان

مختلــف  و در طــول ســال بــه اجــرا درآمــد.

توسعه ارتباطات رسانه ای
یکــی از دســتاوردهای حضــور در ایــن نمایشــگاه توســعه ارتباطــی 
ــار  ــز انتش ــی و نی ــی بین الملل ــری و تخصص ــانه های خب ــا رس ب
ــه ای  ــران در حــوزه بازی هــای رایان فعالیت هــا و دســتاوردهای ای

در ســطح جهانــی اســت.
گفــت و گــوی اختصاصــی پنــج رســانه بین اللملــی بــا نماینــدگان 
ــا  ــاط ب ــران و ارتب ــه ای ــگاران از غرف ــزارش روزنامه ن ــران، گ ای
ــت  ــار صنع ــتمر اخب ــار مس ــرای انتش ــی ب ــگاران بین الملل خبرن
از  بین المللــی  رســانه های  در  ایــران  رایانــه ای  بازی هــای 

ــود. ــگاه ب ــن نمایش ــتاوردهای ای دس
البتــه طــی پیگیری هــای مســتمر، امســال خبرنــگاران صداوســیما 
ــرده  ــدا ک ــور پی ــران حض ــه ای ــار در غرف ــن ب ــرای اولی ــا ب و ایرن
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی ــا مدیرعام ــده ب ــوی زن ــت و گ و گف

ــد. ــش ش ــاعت 2۰ پخ ــار س ــان در اخب ــه ای از آلم رایان

توزیع بروشور
ــات  ــاوی اطالع ــورهایی ح ــه، بروش ــزی صورت گرفت ــا برنامه ری ب
و ظرفیت هــای بــازار ایــران در حــوزه فنــاوری اطالعــات و 
بازی هــای رایانــه ای، فعالیت هــای ایــران در زمینــه آمــوزش 
بازی ســازی و اطالعــات جامــع برتریــن و جدیدتریــن بازی هــای 

ــن نمایشــگاه  عرضــه شــد. ــان ای ــه مخاطب ــد و ب ــی، تولی ایران

گام اول
جریان سازی
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اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

زمان: 28 تا 3۰ بهمن ماه

مکان: دانشگاه اصفهان - شهر اصفهان

اهداف

 بررسی جایگاه ایران در صنعت بازی های رایانه ای
 آسیب شناسی صنعت بازی های رایانه ای ملی

 بررسی جایگاه علوم انسانی و هنر در توسعه  بازی های رایانه ای

برنامه های جنبی 

 نمایشگاه دستاوردهای صنعت بازی های رایانه ای ملی
 رویداد بازی سازی

ــری و  ــی و هن ــف فن ــاد مختل ــورد ابع ــی )در م ــای آموزش  کارگاه ه
اجتماعــی توســعه  بازی هــای رایانــه ای(

 مسابقه  لیگ بازی های رایانه ای

پیش رویدادها 

 رویداد ایده شو گیم و بازی های رایانه ای
 کارگاه »ساخت بازی flappybird در چهار ساعت«

 کارگاه »بدون کدنویسی بازی بسازید«
ــرد  ــا رویک ــینمایی ب ــن س ــن انیمیش ــد اولی ــی »تولی  کارگاه تخصص

لمللــی بین ا

گام اول
جریان سازی
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ــن  ــه ای، اولی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــارکت بنی ــا مش ــان ب ــگاه اصفه دانش
ــزار  ــا« را برگ ــا و چالش ه ــه ای؛ فرصت ه ــای رایان ــی »بازی ه ــس مل کنفران
کــرد. ایــن همایــش علمــی بــه همــراه رویدادهــای جانبــی آن ماننــد برگــزاری 
نمایشــگاه بــزرگ بازی هــای رایانــه ای ملــی، رویــداد بازی ســازی، کارگاه هــای 
آموزشــی متنــوع و لیــگ بازی هــای رایانــه ای، یــک رویــداد کم نظیــر علمــی-
فرهنگــی در عرصــه  ایــن رســانه  نویــن بــود و فرصتــی را بــرای هم اندیشــی و 
ارتقــاء همــکاری میــان متخصصــان فنــی و علــوم انســانی کشــور و همچنیــن، 
ــران و  ــه مدی ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــت مل ــای صنع ــش ظرفیت ه نمای

ــم آورد. ــی فراه ــی و اجتماع ــت گذاران فرهنگ سیاس

 نشست خبری
ــی  ــاد مل ــس بنی ــاه در ســالن کنفران ــس 17 آذرم ــن کنفران ــری ای نشســت خب
بازی هــای رایانــه ای بــا دعــوت  و حضــور خبرنــگاران و عکاســان رســانه های 
ــاد  ملــی  عمومــی و تخصصــی برگــزار شــد. در ایــن نشســت مدیرعامــل بنی
ــس را اعــالم  ــن کنفران ــس برنامه هــای ای ــر کنفران ــه ای و دبی بازی هــای رایان

کردنــد.

 نمایشگاه دستاوردهای صنعت بازی های رایانه ای ملی
ایــن نمایشــگاه کــه در بــرج جهــان نمــای شــهر اصفهــان برگــزار شــد شــامل 
ــاد  ــه بنی ــی،  غرف ــه اســرا، بازی هــای ایران ــه غرف غرفه هــای متعــددی از جمل

ــود. ــه ای و... ب ــی بازی هــای رایان مل

 رویداد بازی سازی
در ایــن ماراتــن ســه روزه حاضریــن تــالش کردنــد تــا ایــده خــود را بــه یــک 
ــت  ــه رقاب ــن زمین ــا در ای ــایر تیم ه ــا س ــد و ب ــل کنن ــاری تبدی ــول تج محص
ــرکت کنندگان  ــار ش ــران در کن ــق ای ــه و موف ــا تجرب ــازان ب ــد. بازی س کردن
بودنــد و تجربیــات خــود را از تولیــد و تجاری ســازی بــازی در اختیــار 

ــد.  ــرار دادن ــدان ق عالقه من
 کارگاه های آموزشی

ــت قلم 24  ــد راس ــازی« - حمی ــری ب ــط کارب ــی راب ــای طراح کارگاه »رازه
بهمــن و کارگاه »تولیــد محتــوای ســه بعدی از صفــر تــا صــد« - ســید محمــد 

حســینی 25 بهمــن در دانشــکده فنــی دانشــگاه اصفهــان  برگــزار شــد.

ــی  ــی تحول ــه ای و ویژگ ــای رایان ــی »بازی ه ــل تخصص  پن
پیش دبســتانی« کــودکان 

ــوزه   ــران« در ح ــی در ای ــه  »کودک ــج مطالع ــه  نتای ــور ارائ ــل به منظ ــن پن ای
بازی هــای رایانــه ای در حاشــیه کنفرانــس روز 28 بهمــن در تــاالر پیامبــر اعظم 

دانشــگاه اصفهــان برگــزار  شــد.

 مسابقه  لیگ بازی های رایانه ای
ــاه و در رشــته های  ــرداد م ــس در م ــزاری کنفران ــش از برگ ــن مســابقات پی ای

ــر معرفــی شــدند. FIFA و PES انجــام شــد و نفــرات برت

 مقاالت برتر کنفرانس
14۰ مقالــه بــه ایــن کنفرانــس رســید کــه یکصــد عنــوان مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و 24 مقالــه در کنفرانــس ارایــه شــد. عناویــن مقــاالت برتــر ایــن کنفرانــس 

طبــق جــدول ذیــل اســت.

گزارش برنامه

گام اول
جریان سازی

پدیدآورنده عنوان مقاله ردیف
علیرضا رنجبر چالش ها و فرصت هاي پیش روي حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال گسترش بازي هاي رایانه اي جنگي 1
رضا رضازاده مدخلي بر رهیافت نقادانه در بازي هاي رایانه اي 2

مهرناز ثقفي، علي خالقي، محسن عیني حقوق و مرز بین واقعیت و بازي هاي آنالین  3

سید حسین حسیني، سید امیر آقایي، شهداد اسحق پور ــر رشــد و  ــر ب اســتفاده از رویکــرد سیســتمي و روش مقایســات زوجــي در شناســایي و اولویت بنــدي عوامــل موث
ــران  ــه اي در ای ــت بازي هــاي رایان توســعه کســب و کار صنع 4

رسول مظاهري کوهانستاني، بهناز فتاحي، مهرداد 
حکمت خواه مسئولیت مدني سازندگان و استفاده کنندگان از بازي هاي رایانه اي  5

مریم پاک نیت، محمد پاک نیت مروري بر اهمیت حقوق مالکیت فکري در رشد اقتصادي صنعت بازي هاي رایانه اي 6
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گام اول
جریان سازی

مرتضي وصالي ناصح ابعاد فقهي و حقوقي بازي هاي مجازي 7
حمیده محمدي نسب تاثیر بازي ابداعي رایانه اي »چم چاره« بر افزایش کارایي راهبردهاي مقابله اي اضطراب اجتماعي در کودکان 8-4 ساله تهراني 8

فرهاد سراجي، هدي السادات موسوي معین ــاي  ــاس مولفه ه ــر اس ــي ب ــراي دوره  ابتدای ــود ب ــي موج ــه اي آموزش ــاي رایان ــواي بازي ه ــت محت ــي کیفی ارزیاب
ــودن و یادگیــري فعــال ــودن، اکتشــافي ب تعاملــي ب 9

فرنوش یزدان بخش، مژده علیان تحلیل تأثیر بازي هاي رایانه اي بر رفتار دانش آموزان دخترمقطع متوسطه )اول( ناحیه5 شهراصفهان 1۰
سعید خزایي، سعید کتابي بررسي تأثیر کاربرد شیوه   یاد دهي و یادگیري ترکیبي مشتمل بر بازي هاي همراه بومي بر مهارت شنیدار انگلیسي فراگیران ایراني 11

فاطمه سمیعي بازي هاي رایانه اي و تربیت شغلي 12
مصطفي نجفي، زهرا فاضل نیا، علیرضا معافي تأثیر بازي هاي رایانه اي بر کیفیت زندگي کودکان تحت شیمي درماني 13

زهرا آزادي، ناهید اکرمي ADHD تأثیر بازي هاي رایانه اي بر میزان توجه و بیش فعالي در دانش آموزان مبتال به 14
نرگس حقیقتي، جواد راستي، عرفان افقري توانبخشي به  کمک بازي رایانه اي و کمربند هشدار عدم تعادل کودکان مبتال به فلج مغزي  15

حامد شهبازي ربو خیمه شب باز: طراحي و ساخت یک بازي تعاملي جدید مبتني بر یادگیري تقلیدي ربات انسان نما از انسان 16

محمد مهدي رضاپور، مازیار پالهنگ هوشــمند ترین-جذاب ترین هــوش مصنوعــي: روشــي وفق پذیــِر برخــط بــراي تعییــن ســطح پویــاي هوشــمندي 
عامل هــاي غیــر بازیکــن بــا توجــه بــه مهــارت بازیکنــان 17

فاطمه زارع مهرجردي، مریم زارع، مهدي رضائیان نمایش مدل سه بعدي حالت هاي چهره موجود در ویدئو با استفاده از دوربین کینکت براي بازي هاي کامپیوتري 18
آرمان رحیمي بروجردي، مجید جودکي پیش بیني رفتار بازیکن در بازي هاي راهبردي بي درنگ با بهره گیري از مدل پنهان مارکف و درخت پیشینه ي بازي 19

عاطفه محسني اژیه، بهروز شاهقلي قهفرخي چارچوبي براي پیاده سازي بازي هاي نظارت شونده توسط والدین به منظور تقویت هوش هیجاني کودکان 2۰
علیرضا شیرواني، جواد راستي تولید محتواي رویه اي براساس احساسات کاربر با استفاده از الگوریتم هاي تکاملي 21
راضیه حسیني، عاطفه احمدي ADHD شیوه طراحي سیستم هاي نرم افزاري آموزشي براي کودکان مبتال به 22
امین بابادي، مجید روحاني یادگیري مدل براي انجام عمومي بازي هاي ویدیویي 23

فریبا نوري، محمد کاظمي فرد تغییر رنگ واسط کاربري بازي حدس شکل وفق پذیر با هیجانات و حالت کاربر 24
حسین زارعي، یونس سخاوت، صمد روحي افزایش حس غوطه وري در بازي هاي مبتني بر تلفن هاي هوشمند با استفاده از تکنیک واقعیت افزوده 25

علي رازي زاده عناصر شکل دهنده روایت هاي تعاملي در بازي هاي رایانه ای 26
اصغر جواني، محمد جواد صافیان، ریحانه رفیع زاده تحلیل رسانه واقعیت افزوده به مثابه یک رسانه غوطه وري اجتماعي و تن یافتگي کاربر در بازي هاي مبتني بر آن 27

پرستو حقي، صمد روحي بررسي امکان استفاده از فناوري واقعیت افزوده براي آموزش الفباي فارسي 28
آیناز فروزنده، نوشین موسوي، صمد روحي شناسایي عوامل موثر بر حس غوطه وري در بازي هاي سبک معمایي-ماجراجویي با بهره گیري از تجربه کاربري 29

مهرداد بهادري، فائزه قاسمي، مهران عمادي انداني طراحي بازي با ابزار کم هزینه بر اساس بیوفیدبک در افزایش حفظ تعادل ایستایي: یک مطالعه  اولیه 3۰
مریم زارع مهرجردي، فاطمه زارع مهرجردي تقلید حرکت بازوي یک عامل انساني توسط آواتار با استفاده از دوربین کینکت  31
محمد رضا ذوقي پایدار، سید علي شریفي فرد بررسي تاثیر بازي هاي رایانه اي بر روابط والد – فرزند 32

سید امیر آقایي، شهداد اسحق پور، سید حسین حسیني بررسي تجارب بین المللي در ساختار و سازوکار توسعه صنعت بازي هاي رایانه اي )مطالعه موردي فنالند و سنگاپور(  33
سید امیر آقایي، سیدحسین حسیني، شهداد اسحق پور ترسیم و آسیب شناسي نگاشت نهادي ذي نفعان صنعت بازي هاي رایانه اي کشور  34
سید امیر آقایي، سیدحسین حسیني، شهداد اسحق پور شناخت وضع موجود و آسیب شناسي موانع توسعه کسب وکار صنعت بازي هاي رایانه اي کشور با استفاده از تحلیل زنجیره ارزش 35

وحید ترابي جهرمي، شراره جعفري جهرمي تحلیل ذات گرایانه از بازي هاي رایانه اي 36
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گام اول
جریان سازی

لیگ بازی های رایانه ای ایران 

زمان: در سه مرحله خرداد ماه، تیرماه و شهریورماه
مکان: برج میالد تهران و پاریس 

گزارش برنامه
ــوان پیشــرو تریــن مجموعــه بخــش  ــه عن شــرکت مکعــب در ســال 1387 ب
خصوصــی در زمینــه برگــزاری مســابقات بازی هــای رایانــه ای فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرد و همــه ســاله مســابقات کشــوری بازی هــای رایانــه ای را در ایــران 
ــه کســب نمایندگــی  ــق ب ــن شــرکت موف ــن ای ــرده اســت. همچنی ــزار ک برگ
جــام جهانــی بازی هــای رایانــه ای در ایــران گردیــد و از ســال 91 همــه ســاله 
مســابقات انتخابــی ایــران بــرای حضــور در جــام جهانــی بازی هــای رایانــه ای 
را در بــرج میــالد تهــران برگــزار و نفــرات برتــر ایــران را راهــی جــام جهانــی 
ــا در  ــرده اســت ت ــس ک ــهر پاری ــه ای در کشــور فرانســه و ش ــای رایان بازی ه
ــی از  ــا حریفان ــه ای ب ــای رایان ــه بازی ه ــی در زمین ــت جهان ــن رقاب بزرگ تری

ســایر کشــورهای جهــان بــه رقابــت بپردازنــد.
ایــن رویــداد در ســال 94 بــا حمایــت بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه  ای انجــام 
شــد و یــک ایرانــی توانســت مقــام چهــارم دنیــا را در رشــته فیفــا کســب کنــد.

حمایت های بنیاد از این رویداد عبارتند از:
-  اهــدای جوایــز برنــدگان در ســه مرحلــه کــه در ایــران انجــام شــد و تیــم 

نهایــی انتخــاب شــدند.
- حمایت مالی برای اعزام تیم منتخب به کشور فرانسه

- حمایت تبلیغاتی و اطالع رسانی
- در اختیار گذاشتن تجهیزات
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منایشگاه عطر حضور همزمان با اجالس رسارسی مناز 

زمان:  1 تا 6 بهمن ماه

مکان: قزوین

ــی  ــوان نمایشــگاه جانب ــه عن ــر حضــور ب نمایشــگاه عط
ــزار  ــن برگ اجــالس سراســری نمــاز در شهرســتان قزوی
ــی  ــی، عموم ــتگاه دولت ــگاه 6۰ دس ــن نمایش ــد. در ای ش
ــار در  ــا نمایندگــی 7۰۰ ناشــر و منتخــب آث ــی ب و مردم
نمایشــگاه عطــر حضــور حضــور داشــتند کــه بنیــاد ملــی 
ــی  ــای ایران ــه بازی ه ــا ارای ــز ب ــه ای نی ــای رایان بازی ه
ــی  ــالمی و معرف ــی اس ــبک زندگ ــن و س ــوزه دی در ح
ــه  ــه ای )اســرا( ب نظــام رده بنــدی ســنی بازی هــای رایان
مخاطبــان نمایشــگاه بــه عنــوان ابــزار شــناخت و تمیــز 
ــن  ــف در ای ــنی مختل ــای س ــرای رده ه ــازی ب دادن ب

ــگ داشــت. نمایشــگاه حضــوری پررن
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــی جنت ــر عل دکت
نیــز بــا حضــور در نمایشــگاه عطــر حضــور در بیســت و 
ــع در نمایشــگاه  ــن اجــالس سراســری نمــاز واق چهارمی
فرهنگــی  فعالیت هــای  از  قزویــن  بین المللــی شــهر 

ــرد. ــد ک ــه ای بازدی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی

ــت در  ــن صنع ــود ای ــای موج ــل از ظرفیت ه ــت کام حمای
کشــور بــا رویکــرد بومی ســازی و تقویــت تولیــدات داخلــی

گزارش برنامه

هدف:
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 Kashan GDC 2016 چهارمین دوره مسابقات بازی سازی کاشان

زمان: 19 تا 21  اسفند 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

ایــن برنامه در اســفندماه 94 در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کاشــان برگــزار گردید. 
ــه ای  ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــارکت بنی ــا مش ــه ب ــابقات ک ــن دوره از مس در ای
ــر  ــگاه های معتب ــوزی از دانش ــجویی و دانش آم ــای دانش ــد، تیم ه ــزار گردی برگ
سراســر کشــور و مــدارس مختلــف حضــور داشــتند. تیم هــای شــرکت کننده در 
مــدت 48 ســاعت در ســه لیــگ دانشــجویی، دانش آمــوزی و آزاد و در دو ســطح 
دوبعــدی و ســه بعــدی بــه رقابــت پرداختنــد. در طــول مــدت برگزاری مســابقات 
فعالیــت تیم هــا توســط داوران مــورد ارزیابــی مســتمر قــرار گرفتــه و در پایــان از 
هــر لیــگ تیم هــای برتــر در مراســم اختتامیــه معرفــی شــده و بــا اعطــای لــوح 

مســابقات و جوایــز ارزنــده از ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد. 

حمایت های ویژه بنیاد ملی بازی های رایانه ای
ــاد  ــژه بنی ــی وی ــته های حمایت ــده، بس ــام ش ــادی انج ــت م ــر حمای ــالوه ب ع

ــد از: ــابقات عبارتن ــر مس ــرات برت ــه ای از نف ــای رایان ــی بازی ه مل
ــای  ــتفاده از کالس ه ــرای اس ــد( ب ــا 7۰ درص ــژه )ت ــف وی ــای تخفی   اعط

ــن ــازی آنالی ــوزش بازی س آم
ــل  ــرای تکمی ــه شــرکت های بازی ســاز ب ــر ب  معرفــی شــرکت کنندگان برت

و بهبــود بازی هــای تولیــدی
ــت  ــت تس ــگان جه ــورت رای ــاد به ص ــزات بنی ــتن تجهی ــار گذاش  در اختی

بازی هــای تولیــدی روی پلتفرم هــای مختلــف موبایــل

گزارش برنامه
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سمپوزیوم نوروگیم

زمان:  2 تا 4 دی ماه ه

مکان: دانشگاه علوم پزشکی ایران

  گردآوری متخصصینی که به بازی ها با نگاهی نو می نگرند
   هم افزایی علمی

  تجربه مسابقه پژوهشی رایانه ای با سبک و روشی جدید 
  بررسی اثرات مثبت و منفی بازی های ویدئویی 

اهداف:
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گزارش برنامه

بررســی اثــرات مثبــت و منفــی بازی هــای ویدئویــی )حیــن و بعــد از انجــام آن( 
بــر روی هــر فــرد، متفــاوت از دیگــری اســت چــرا کــه تاثیرگــذاری بازی هــای 
ــان  ــدت زم ــس، م ــن، جن ــه س ــی از جمل ــاخص های متفاوت ــه ش ــی ب ویدئوی

بــازی، نــوع بــازی و غیــره بســتگی دارد. 
شــرکت عصــر فنــاوری پــارس کــه برآمــده از گــروه نوروگیــم اســت، بــا توجــه 
بــه نــگاه متفــاوت خــود بــرای تحلیــل و بررســی پدیــده بــازی از علــوم مختلف 
ــی  ــت و منف ــرات مثب ــروه بررســی اث ــن گ ــی ای ــداف اصل ــرد. اه ــره می گی به
بازی هــای ویدئویــی و اســتخراج شــاخص های مرتبــط بــا آن در جهــت ارتقــاء 
ــاخص های  ــتخراج ش ــی و اســالمی اســت. اس ــت ایران ــی و هوی ــبک زندگ س
ــای  ــد بازی ه ــل آن تولی ــه حاص ــازان ک ــه بازی س ــه آن ب ــاز و ارای ــورد نی م

هدفمنــد خواهــد بــود.

گــروه نوروگیــم در ســال 1393 طــی انجــام بررســی علمــی در ســومین کنگــره 
علــوم اعصــاب پایــه و بالینــی نشــان داد کــه بازی هــای ویدئویــی بــر خــالف 
ــطح  ــای س ــرای ارتق ــد ب ــش، می توان ــان دان ــردم و گاه صاحب ــه م ــر عام نظ

ســالمت فــرد اســتفاده شــود.
ایــن گــروه در چهارمیــن کنگــره علــوم اعصــاب پایــه و بالینــی نیــز بــا حمایــت 

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بخشــی را بــه خــود اختصــاص داد.
ــر  ــازی ب ــر ب ــده تاثی ــه ای و نمایــش زن ــده مســابقه بازی هــای رایان اجــرای زن
ــن کنگــره انجــام شــد و  ــود کــه در ای ــی ب ــه برنامه های ــز از جمل عملکــرد مغ
یــک بــازی ایرانــی بــه نــام Clash of Brains کــه هنــوز منتشــر نشــده 
نیــز بــه عنــوان یکــی از بازی هــا جهــت برگــزاری ایــن آزمــون مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت.
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تنظیم و تصویب برنامه ملی بازی های رایانه ای

  دستیابی به یک برنامه راهبردی جهت همسو کردن تمامی نهادها و سازمان ها برای پیشرفت صنعت بازی های ویدئویی

درتدویــن ایــن برنامــه ضمــن بررســی تجربیــات از نظــرات اســاتید دانشــگاه، نخبــگان، تولیدکننــدگان وتوزیع کننــدگان ،اصحــاب رسانه،کارشناســان مذهبــی و 
فرهنگــی و مســئوالن و متولیــان ایــن حــوزه نیــز اســتفاده شــده اســت.

بــرآورد می شــود در صــورت اجــرای ایــن طــرح توســط دســتگاه های متولــی، ســاختار صنعــت بازی هــای رایانــه ای دچــار تحــول عظیمــی شــود و شــرایط بــرای 
تولیــد بــازی باالخــص بازی هــای برخــط فراهــم آیــد.

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در تدویــن ایــن برنامــه نقــش محــوری داشــته اســت و در کنــار آن، دیگــر نهادهــا ماننــد معاونــت علمــی وفنــاوری ریاســت 
جمهــوری، شــورای عالــی اطــالع رســانی، وزارت ورزش و جوانــان، ســازمان تبلیغــات اســالمی، وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و آمــوزش و پــرورش  در تدویــن 

ایــن برنامــه ملــی همــکاری کردنــد.
بــا توجــه بــه نقــش محــوری، راهبــردی و مدیریتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ایــن موضــوع، بــرای پیاده ســازی ایــن برنامــه و ایجــاد هماهنگی هــای 

الزم بــا ایــن وزارتخانــه اقداماتــی بــه عمــل آمــده اســت.
ایــن برنامــه پــس از تکمیــل و تهیــه، در نهایــت طــی چنــد جلســه پشــت ســر هــم در شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا ریاســت رییــس جمهــوری، سیاســت های 

کلــی برنامــه بــه تصویــب رســید و در اواخــر اســفند مــاه توســط دبیرخانــه شــورای عالــی فضــای مجــازی ابالغ شــد.

هدف

گام اول
جریان سازی
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فصل سوم
هدایت و اصالح بازار
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ــرای  ــی، ســاز و کاری ب ــای ایران ــزان حمایت شــان از بازی ه ــه لحــاظ می ــدی ناشــرین ب ــه بن ــس از رتب ــن طــرح پ در ای
اعطــای کوپــن خریــد بــه آنهــا اختصــاص یافــت تــا اســاس کار فراینــد طــرح انحصــار شــکل بگیــرد.

ســاماندهی بــازار نشــر و فراهــم کــردن بســتر اعطــای امتیــاز تکثیــر بازی هــای غیرایرانــی بــه صــورت انحصــاری از اهــداف 
ــن طــرح بود.  ای

در ایــن خصــوص فراینــد اعطــای امتیــاز انحصــار از ابتــدا تــا انتهــا بــا رویکــرد نقشــه راه مشــتری بررســی شــد و مراحــل 
طــی شــده ناشــرین و مــواردی کــه بــه بهبــود فراینــد و افزایــش رضایت منــدی ناشــران منتهــی می شــود مــورد مطالعــه 
قــرار گرفــت. طــرح اولیــه در جلســاتی توســط کارشناســان بنیــاد مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت طــرح نهایــی بــا 
ــت ناشــران،  ــس از بررســی و بازخوردهــای مثب ــی ســال پ ــه اعــالم شــد.  در ماه هــای پایان بازنگری هــای صــورت گرفت
چندیــن بــازی بــه صــورت آزمایشــی مجــوز انحصــاری  گرفتنــد و از ابتــدای ســال 95 تمامــی مجوزهــای بــازی بــه صورت 

انحصــاری داده خواهــد شــد.

ایــن اقــدام بــا هــدف بهبــود وضعیــت رقابتــی بیــن ناشــرین و در نتیجــه بــاال رفتــن کیفیــت وضعیــت نشــر بازی هــای 
ــان مجــوز نشــر دریافــت  ــر اول و پرنی ــه، شــرکت های هن ــی در کشــور انجــام شــد و  طــی جلســات صــورت گرفت ایران

کردنــد.

تدوین طرح اعطای کوپن به نارشین 

طراحی مکانیزم اعطای امتیاز انحصار تکثیر و توزیع بازی های غیر ایرانی 

ترغیب رشکت های جدید برای ورود به عرصه نرش بازی های رایانه ای 
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گام اول
جریان سازی

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

ســر بگــذارد.
چهــار مخاطــب اصلــی بنیــاد یعنــی مســئوالن مرتبــط، خانواده هــا، کاربــران بازی هــای رایانــه ای و بازی ســازان مــورد هــدف حــوزه ارتباطــی 
ــد کــردن  ــف و انجــام شــد. دغدغه من ــاد تعری ــات خــاص خودشــان فعالیت هــای بنی ــرای هــر کــدام براســاس نیازهــا و ادبی ــد و ب ــاد بودن بنی
اهالــی رســانه و مســئوالن، همــراه کــردن بازی ســازان بــا اهــداف بنیــاد، مطلــع کــردن خانواده هــا و توجــه کاربــران بــه بازی هــای ایرانــی و 
نیــز افزایــش کمــی و کیفــی اخبــار و مطالــب ایــن حــوزه از اهــداف جریان ســازی رســانه ای بنیــاد بــوده اســت کــه در ادامــه بــه آن  پرداختــه 

می شــود.

فصل چهارم
جریان سازی رسانه ای
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فعالیت های رسانه ای

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

رادیو صدای بازی 

 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 بازی هــای رایانــه ای باشــد که 

مشــخصا مخاطــب ایرانــی را بــا یــک برنامــه جــذاب بــه ســمت بازی هــای ایرانی 
ســوق بدهــد. معرفــی و تبلیــغ بازی هــای ایرانــی و جریان ســازی ایــن حــوزه در 

میــان افــکار عمومــی از مهم تریــن کاکردهــای ایــن برنامــه اســت.
در ایــن خصــوص از ســال گذشــته پیگیری هــای زیــادی انجــام شــد و بــا شــبکه 
دو ســیما قــرارداد بســته شــد امــا از ســوی ایــن شــبکه بــه مرحلــه عمــل درنیامد. 

شــبکه یــک ســیما آخریــن شــبکه مــورد توافــق بــرای ایــن برنامه اســت.

صــدای بــازی هر چهارشــنبه از 94/3/2۰ تــا 16 /94/12 در 35 قســمت در فضای 
ــی و گزارش هــای  ــی بازی هــای ایران ــا هــدف معرف مجــازی منتشــر شــده و ب
هفتگــی و اخبــار ســعی بــر آن داشــته تــا قدمــی هرچنــد کوتــاه در پیشــرفت و 
تعالــی صنعــت گیــم ایــران برداشــته شــود.  صــدای بــازی به عنــوان تنهــا مرجــع 

صوتــی )پادکســت( در زمینــه بازی هــای ایرانــی در ســطح کشــور مشــغول بــه 
کار اســت.  بخش هــای مختلــف ایــن رادیــو شــامل معرفــی بــازی ایرانــی هفتــه، 
گفــت وگــو بــا بــازی ســاز ایرانــی، اخبــار مهــم صنعــت بــازی هــای رایانــه ای و 

گــزارش موضوعــی هفتــه اســت.

439 خبر تهیه و تولید خبر برای سایت بنیاد و رسانه ها
3۰2 خبر ارسال اخبار برای رسانه ها، رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها

رسانه های مکتوب: 14 مورد

هماهنگی با رسانه ها برای تهیه گزارش و گفت و گو با مسئوالن بنیاد، 
کارشناسان و تولیدکنندگان

سیما: 25 مورد
صدا: 16 مورد

رسانه های بین المللی: 15 مورد
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فصلنامه هرن هشتم

ــران  ــا هــدف حســاس کــردن مدی ــر هشــتم ب فصلنامــه خبــری - تحلیلــی هن
ــا  ــازی و بازی ســازی تولیــد و منتشــر می شــود ت ــه ب فرهنگــی کشــور نســبت ب
مدیــران فرهنگــی عــالوه بــر اینکــه متوجــه عملکــرد بنیــاد در هــر فصــل شــوند، 

از ابعــاد مختلــف ایــن صنعــت در کشــور مطلع تــر شــوند.
در بولتــن هــر شــماره جــدول زمانــی وجــود دارد کــه مهم تریــن اتفاقاتــی کــه در 

هــر فصــل در صنعــت بــازی کشــور افتــاده را نمایــش می دهــد. 
گزارش عملکرد واحد نظارت در هر شماره منتشر می شود.

هــر شــماره یــک پرونــده و گــزارش ویــژه کار می شــود و همیشــه ســعی بــر آن 
اســت تــا موضوع هایــی انتخــاب شــود کــه می توانــد بــرای مســئوالن فرهنگــی 

مفیــد و الزم باشــد.
انتشــار گزارش هایــی از جنــس وضعیــت بازی ســازان در ایــران و ســوددهی آنهــا 
می توانــد عــالوه بــر مدیــران فرهنگی، بــرای فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاران 

نیز جــذاب باشــد.
تا کنون چهار شماره از این نشریه منتشر و توزیع شده است.

گام اول
جریان سازی
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طراحی سایت جدید بنیاد

ــار و  ــواع اخب ــا هــدف پوشــش ان ــاد ب   بازطراحــی کامــل ســایت بنی
فایل هــای چندرســانه ای

  تبدیل شدن به مرجعی برای معرفی سرویس های بنیاد
  بازطراحی با نگاه به آینده و دیدگاه آرشیو محور

ــازی  ــای ب ــرکت ه ــا و ش ــازی ه ــی ب ــت معرف ــدن جه ــع ش   مرج
ــازی س

  معرفی برنامه های جاری و آتی بنیاد
  ایجاد آرشیو برای بخش در آینه مطبوعات

  ارتبــاط آســان مخاطبــان و بــازی ســازان بــا بخــش هــای مختلــف 
د بنیا

ایــن پــروژه توســط شــرکت طراحــی اســپیرال انجــام شــد. بــه دلیــل 
ــک  ــا و گرافی ــول در طرح ه ــد معم ــش از ح ــت بی ــواس و دق وس
ســایت، بارهــا و بارهــا طــرح هــا تغییــر کــرد تــا بــه شــکل فعلــی 
رســید. همیــن عامــل باعــث شــد تــا پــروژه از زمــان بنــدی خــود 
ــه رو شــود. مســائل فنــی ســایت نیــز  ــر روب ــا تاخی خــارج شــده و ب
ــت هایی  ــوارد و درخواس ــر م ــرف دیگ ــتردگی و از ط ــل گس ــه دلی ب
کــه از طــرف ناظــر فنــی قــرارداد داده شــد بــا تاخیــر روبــه رو شــد. 
در طــول پــروژه بــه دلیــل وجــود پروفایــل بــازی هــا و شــرکت هــا 
ــچ ســایت شــائبه ای وجــود نداشــته  ــه جهــت اینکــه پــس از الن و ب
باشــد، ســامانه Iran Rate بــه روز رســانی شــد تــا بــازی ســازان 
بتواننــد اطالعــات شــرکت و بــازی خــود را جهــت درج در ســایت از 

طریــق ایــن ســامانه وارد کننــد.
ــا  ــه و ب نســخه انگلیســی ایــن وب ســایت نیــز بــه صــورت جداگان
ــاده ســازی خواهــد  ــده ای نزدیــک پی ــه نیازســنجی در آین توجــه ب

شــد.
ــی از  ــای مختلف ــانی بخش ه ــر اطالع رس ــالوه ب ــون ع ــم اکن ه
جملــه صفحــات اختصاصــی بازی هــای ایرانــی، شــرکت های 

بازی ســازی، خدمــات متنــوع بنیــاد و... وجــود دارد.

اهداف
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گام دوم   حمایت

حمایــت و آمــوزش دو بنــد اساســنامه بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای اســت کــه از ســال 93 در معاونــت حمایــت بــه 
صــورت متمرکــز  پی گیــری و عملیاتــی شــد.

ــدی  ــای جدی ــود، برنامه ه ــه پیشــتر طراحــی شــده ب ــت ک ــن معاون ــای ای ــت برنامه ه ــر تقوی ــالوه ب در ســال 94 ع
ــد. ــه اجــرا درآم ــن صنعــت طراحــی و ب ــازار ای ــه ای و ب ــت بازی هــای رایان ــرات شــرایط  صنع براســاس تغیی

نــگاه اصلــی در ایــن خصــوص رفــع نیــاز علمــی و نیــروی انســانی صنعــت بازی ســازی در کشــور و نیــز اســتفاده از 
ظرفیت هــای همــه نهادهــای کشــور بــرای ایــن صنعــت اســت.
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آموزش  و پژوهش 

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.  از ســوی دیگــر پژوهــش در حــوزه 
ــد. ــر کن ــازان را هدفمندت ــت بازی س ــا فعالی ــود ت ــت محســوب می ش ــه ای یکــی از ارکان حمای ــای رایان بازی ه

گام دوم
حمایت
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گام دوم
حمایت

انســتیتو ملــی بازي ســازی بــه طــور مســتمر دوره هــا و کالس هــای 
ــد. ــزار می کن آمــوزش بازی ســازی را برگ

دوره هــاي حضــوري بازي ســازي انســتیتو در ســه گرایــش 
ــدف آن  ــود و ه ــزار مي ش ــازي برگ ــي ب ــري و طراح ــي، هن فن
ــاي  ــت بازي ه ــاز صنع ــاني موردنی ــروي انس ــتقیم نی ــت مس تربی
رایانــه اي کشــور اســت. ایــن دوره هــا بیــن یــک تــا دو ســال طول 
ــدن  ــا گذران ــراد ب ــا اف ــن شــده اند ت ــه شــکلي تدوی مي کشــند و ب

ــوند. ــازي ش ــرکت هاي بازي س ــه ش ــاده ورود ب ــا آم آنه

ــاي  ــي هنره ــازي، مبان ــي بازي س ــوزش دروس مبان ــون آم ــا کن ت
دیجیتــال و آشــنایي بــا ســبک هاي بازي هــاي رایانــه اي بــه صــورت 
ــاي  ــدي کالس ه ــاي بع ــده و در ترم ه ــوزش داده ش ــن آم آن الی
آموزشــي مختلفــي در شــاخه هاي طراحــي بــازي، پیاده ســازي فنــي 

ــت.  ــرار خواهــد گرف ــدان ق ــار عالقه من ــري در اختی و هن

آموزش

آموزش حضوري

آموزش غیرحضوري )آنالین(

عنوان
تعداد ورودي هاي جدید

تعداد ترم هاي برگزار شده
تعداد کالس هاي برگزار شده

عنوان
تعداد ورودي هاي جدید

تعداد ترم هاي برگزار شده
تعداد کالس هاي برگزار شده

تعداد
130

3
30

تعداد
110

1
3
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گام دوم
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کارگاه هــاي آموزشــي بــه منظــور ارائــه آموزش هــاي کوتــاه مــدت، 
بازي ســازي در  توانایي هــاي دانش پژوهــان، معرفــي  افزایــش 
ــان  ــش می ــال دان ــي و انتق ــن هــم افزای ــف و همچنی ــز مختل مراک

ــد.  ــزار ش ــازان برگ بازي س

کارگاه ها 

عنوان
تعداد کارگاه هاي برگزار شده

مجموع شرکت کنندگان

تعداد
17

260 نفر

بــه منظــور هــم افزایــي در میــان بــازي ســازان و انتقــال تجربیــات 
و هــم چنیــن توســعه دامنــه کارگاه هــاي آموزشــي بــراي افــرادي 
ــتند، در  ــه کار هس ــغول ب ــت مش ــري درصنع ــطوح باالت ــه در س ک
ــزي  ــه برنامه ری ــدام ب ــازی اق ــی بازی س ــتیتو مل ــال 1394 انس س
بــراي رویــداد ماهانــه اي بــا نــام تجربــه بازي ســاز یــا بــه اختصــار 
GDX )مخفــفGame Developer Experience( نمــود. 

)GDX( رویداد ماهانه تجربه بازي ساز

عنوان
تجربه بازي ساز 1 )آذر(
تجربه بازي ساز 2 )دي(

 تجربه بازي ساز 3 )بهمن( 
تجربه بازي ساز 4 )اسفند(

شرکت کننده
180
180
180
160

مرکــز رشــد بــازي ســازي بــه منظــور ایجــاد فضایــي مناســب براي 
ــن  ــتقل و همچنی ــاي مس ــد بازي ه ــه تولی ــدان ب ــراد عالقه من اف
دانــش پژوهــان انســتیتو فعالیــت مي کنــد. فعالیــت ایــن مرکــز در 

ســال 1394 بــه شــرح زیــر اســت:

مرکز رشد بازي سازي

عنوان
تعداد کل تیم ها و بازي ها

تیم هاي فعال
تعداد بازي هاي تمام شده

تعداد بازي هاي در حال ساخت
تعداد گیم جم هاي برگزار شده

تعداد
18
10
8

10
3
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گام دوم
حمایت

  تهیه بانک منابع علمی حیطه بازی های دیجیتال: با حجم 25۰۰ منبع علمی
Video Gamers ترجمه کتاب  

  بازآمایی داده های پیمایش ملی بازیکنان در سال 92
Game Assets گزارشی از فروشگاه های  

  بنچمارک محصول شرکت های آماری بین المللی در حیطه بازی های دیجیتال
  اجرای پروژه تعیین اولویت های پژوهشی صنعت بازی های دیجیتال کشور

  تهیه محتوای دو ماهنامه پژوهشی مرتبط با حیطه بازی های دیجیتال
  داده آمایی وضعیت پژوهش های مرتبط با بازی های دیجیتال در کشور در سال 94

  داده آمایی وضعیت »رده بندی سنی« و »توزیع و نشر« بازی های دیجیتال در کشور در سال 94
  داده آمایی دوره های مختلف جشنواره بازی های رایانه ای تهران

  طراحی و اجرای پیمایش ملی از بازیکنان ایرانی در سال 94
  ارزیابی توانمندی شرکت های تحقیقات بازار و مراکز افکارسنجی در کشور جهت انتخاب برای اجرای پیمایش ملی

  انتشار جامع ترین گزارش آماری از 5 دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران

 DIREC ــام ــا ن ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــش بنی ــد پژوه واح
ــرد.  ــاز ک ــاه 94 آغ ــود را از خردادم ــت خ فعالی

ایــن واحــد، تخصصی تریــن واحــد تحقیقاتــی صنعــت بازی هــای 
ــی  ــاد مل ــاس نامه  بنی ــتای اس ــه در راس ــت ک ــور اس ــال در کش دیجیت

ــت. ــده اس ــکیل ش ــه ای تش ــای رایان بازی ه
تولیــد و انتشــار کتــاب ســال صنعــت بازی هــای دیجیتــال بــرای ســال 
ــر تحلیــل داده هایــی اســت کــه از حوزه هــای تولیــد،  94 کــه مبتنــی ب
ــگاه  ــدازی پای ــده،هم چنین راه ان ــع آوری ش ــدگان جم ــر و مصرف کنن نش
ــای  ــال از برنامه ه ــای دیجیت ــه بازی ه ــی در زمین ــع و علم داده  ای جام

ایــن واحــد بــود.
ــار  ــا اعتب ــان ب ــه موسســه ای دانش بنی ــد ب ــن واح ــاله ، ای ــق 1۰ س در اف
جهانــی تبدیــل خواهــد شــد و بــه اســتخراج، تبییــن و تحلیــل داده هــا 
ــد  ــال خواه ــای دیجیت ــت بازی ه ــی از صنع ــی و بین الملل ــطح مل در س

پرداخــت.

پژوهش

فعالیت و دستاوردها



منایه عملکرد 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1394

فصل دوم56
حمایت های زیرساختی  

ــاخته  ــه ای س ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــده بنی ــا از عه ــه تنه ــی اســت ک ــا ملزومات ــا و فعالیت ه برخــی برنامه ه
اســت تــا زیرســاخت های الزم را بــرای فعالیــت بهتــر بازی ســازان فراهــم کنــد. بنیــاد در ســال 94 تــالش کــرد 

شــرایطی را فراهــم آورد تــا فعالیــت بازی ســازان در عرصــه تولیــد ســهولت یابــد. 

گام دوم
حمایت
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سامانه جمع آوری اطالعات و امتیازدهی به رشکت های تولیدکننده بازی

سامانه توزیع محتوای آموزشی بازی سازی

هــدف اصلــی ایــن ســایت ســاماندهی اطالعــات پراکنــده شــرکت  یــا 
ــر  ــت ه ــی اســت جه ــران اســت. بدیه ــازی در ای ــده ب ــد کنن ــای تولی گروه ه
گونــه اقــدام در زمینــه حمایــت همچــون اعطــای وام قرض الحســنه و یــا ســایر 
ــام و  ــت ن ــامانه ثب ــن س ــد در ای ــر بای ــورد نظ ــرکت م ــر ش ــای دیگ حمایت ه

ــد. ــرده باش ــل ک ــتی را تکمی ــات درخواس اطالع
ایــن اقــدام در راســتای وظیفــه حمایــت از بــازی ســازان اســت کــه بــا جمــع 
ــه را  ــن وظیف ــر ای ــوان بهت ــده می ت ــد کنن ــرکت های تولی ــات ش آوری اطالع

انجــام داد.

ــی  ــای ایران ــد بازی ه ــاز فرهنگــی و اقتصــادی کشــور در تولی ــه نی ــه ب ــا توج ب
و کمبــود منابــع و محتــوای معتبــر آموزشــی در ایــن زمینــه پــس از تحقیقــات 
ــک ســایت  ــب ی ــن ســامانه در قال ــا ای ــر آن شــد ت ــم ب ــه تصمی صــورت گرفت

ایفــای نقــش کنــد.
ــط  ــره توس ــی و غی ــری، صوت ــای تصوی ــم از فایل ه ــاز اع ــورد نی ــات م اطالع

ــن  ــه بهتری ــت و ب ــده اس ــع آوری ش ــه جم ــن زمین ــرب در ای ــان مج کارشناس
شــکل ممکــن دســته بنــدی می شــود. در صــورت لــزوم بــه دلیــل نیــاز کاربــران 
محتواهــای مهــم و پــر کاربــرد بــه زبــان فارســی برگردانــده خواهــد شــد کــه این 

ســامانه در ســال 95 بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
نمونه ای از نسخه پیش نمایش سایت به شرح تصویر می باشد.

گام دوم
حمایت
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ویکی پدیای بنیاد ملی بازی های رایانه ای

معرفــی صنعــت بــازی ســازی ایــران در قالــب اســتاندارد مطابــق بــا اســتانداردهای 
ــی  ــاد مل ــق اســت و بنی ــور منظــم و دقی ــه ط ــانی ب ــد اطــالع رس ــی نیازمن جهان
بازی هــای رایانــه ای تنهــا نهــاد رســمی در کشــور اســت کــه بــه صــورت خــاص 
در زمینــه بازی هــای رایانــه ای فعالیــت داشــته و از چنیــن اطالعاتــی بــا دقــت بــاال 

برخــوردار اســت. در اختیــار قــراردادن آنــی اطالعــات در دســترس عموم هــدف اصلی 
ایــن پــروژه بــوده کــه هــم اکنــون در ســایت رســمی ویکــی پدیــا  بــه نشــانی 

)fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد ملی بازی های رایانه ای(
 در دسترس همگان قرار دارد.

وام وجوه اداره شده

ــه ای،  ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــط بنی ــده توس ــام ش ــای انج ــرو رایزنی ه پی
ــده وزارت  ــوه اداره ش ــتم وام وج ــق سیس ــال از طری ــارد ری ــغ 1۰۰میلی مبل
ــه ای تخصیــص داده  ــد بازی هــای رایان ــت از تولی ــرای حمای ــه ب ارتباطــات ب
ــه  ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــن بنی ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــن ام ــد. ای ش

ــای درخواســتی شــروع شــد و کارگروهــی  ــاد کارشناســی طرح ه ــوان نه عن
ــا طرح هــای ارســالی را بررســی و  ــاد تشــکیل شــد ت ــوان در بنی ــن عن ــا ای ب

ــد. اعــالم نظــر کن
جدول ذیل عملکرد این کارگروه را تشریح می کند.

مجموع وام درخواستی 
)ریال( تعداد بررسی های صورت گرفته

تعداد جلسات 
برگزارشده با تولید 

کنندگان
مجموع طرح های ارسال 

شده تعداد شرکت کنندگان
اطالعات کلی

17۰/286/984/325 48 34 53 47

بازارسازی و کمک به توسعه صادرات بازی ایجاد زیرساخت های بازی های 
رایانه ای و ارایه سرویس های مربوطه

تولید بازی های رایانه ای 
و کنسول

تولید بازی های موبایلی 
و تبلتی محور/ زمینه طرح ها

2 9 16 25
مردود از طرف وزارت 

ارتباطات مردود در صف انتظار نیاز به تکمیل مستندات تأیید
وضعیت بررسی

19 9 11 4 9
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سامانه اطالعات شغلی فعاالن صنعت

نیــروی انســانی در صنعــت بازی هــای رایانــه ای ماننــد همــه صنایــع و هنرهــای 
دیگــر یــک نیــاز اساســی اســت. فعــاالن ایــن صنعــت بــه دلیــل نبــود شــبکه 
ارتباطــی بیــن شــرکت ها و گروه هــای بازی ســازی شــرایط الزم و کافــی بــرای 
ــازی  ــرکت های بازی س ــی ش ــد و از جهت ــب را ندارن ــگاه مناس ــردن جای پیداک
بــرای تأمیــن نیــروی انســانی خــود نیــاز بــه اطالعــات جامعــی در ایــن زمینــه 

دارنــد کــه موجــود نیســت.
ســامانه اطالعــات شــغلی فعاالن صنعــت در راســتای رفع ایــن نیــاز از فعالیت های 
ســال 94 بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــود کــه در معاونــت حمایــت ایجاد شــد 

و در ســال 95 بــه بهــره بــرداری خواهد رســید.

گام دوم
حمایت

آزمایشگاه بازی سازی)موبایل(

در چنــد ســال اخیــر شــاهد رشــد چشــمگیر بازی هــای ســاخته شــده در قالــب 
ــمند  ــوذ گوشــی های هوش ــاالی نف ــب ب ــه ضری ــه ب ــا توج ــم و ب ــل بودی موبای
ــد( یکــی از نیازهــای زیرســاختی  در ایــران و تنــوع بســیار )از نظــر مــدل و برن
ــر روی  ــده ب ــاخته ش ــازی س ــخه ب ــی نس ــده بررس ــد کنن ــرکت های تولی ش

ــود. ــازار ب ــود در ب ــای موج مدل ه
ــه ای  ــی بازی هــای رایان ــاد مل ــه توســط بنی ــل ک آزمایشــگاه بازی ســازی موبای
ــی های  ــای گوش ــواع مدل ه ــد ان ــع آوری و خری ــا جم ــت ب ــده اس ــدازی ش راه ان
هوشــمند ایــن امــکان را در اختیــار تولیــد کننــدگان قــرار می دهــد تــا بــا تســت 
ــرای  ــت اج ــف از صح ــای مختل ــر روی پلتفرم ه ــده ب ــاخته ش ــای س بازی ه

صحیــح پــروژه ســاخته شــده اطمینــان حاصــل کننــد.
شــرکت ها و گروه هــای بازی ســازی در ســه حــوزه از ایــن آزمایشــگاه اســتفاده 
کردنــد؛ 1.  تســت کارکــردی بــازی 2. تســت ســازگاری بــازی بــا دســتگاه های 

مختلــف 3. تســت رنــد بــازی
در سال 94 تعداد 53 بازی از خدمات این آزمایشگاه بهره بردند.
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بسته ارتقای صنعت ملی بازی های رایانه ای 

بــا توجــه بــه نقــاط ضعــف عمــده کنونــی صنعــت ملــی بازی هــای رایانــه ای، 
بســته ای بــا کارشناســی بلندمــدت بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و بــه دعــوت 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری آمــاده شــد.
در ابتــدا، کارگروهــی متشــکل از کارشناســان هــر دو نهــاد مذکور تشــکیل شــد و 
بعــد از تهیــه بســته، بــه تصویــب هــر دو نهــاد رســید. طبــق ایــن تصویــب بنیــاد 
ــه عنــوان ناظــر پروژه هــای تعریــف شــده، تعییــن  ــه ای ب ملــی بازی هــای رایان

. شد
در ایــن بســته بــا دیــدن حوزه هــای مختلــف زنجیــره تولیــد و عرضــه محصــول 
ســعی شــده اســت برخــی از وجــوه ایــن نقاط ضعــف برطرف شــود. پیشــنهادهای 

مطــرح شــده در ایــن بســته همگــی پروژه هــای عملیاتی و پژوهشــی زیرســاختی 
ــه و تواناســاز  ــد زیرســاخت های فناوران ــه در صــورت انجــام می توانن هســتند ک
صنعــت را بــه وجــود آورنــد. حوزه هایــی کــه در ایــن بســته مــورد پوشــش قــرار 

ــد عبارتنــد از: گرفته ان
بازار: شامل سیستم توزیع و عرضه دیجیتال بازی ها

زیرســاخت: آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد و ارتقــای ســطح کیفی 
محصوالت

ــاد و  ــرد ایج ــا رویک ــازی ب ــزرگ بازی س ــرکت های ب ــت از ش ــد: حمای تولی
تقویــت اســتارت آپ های تخصصــی

  ارائــه یــک سیســتم عرضــه نویــن و کارآمــد بــا جمعیــت بالقــوه 5۰ میلیــون 
. ی نفر

  حــذف واســطه در عرضــه کــه درآمــد بســیار بیشــتری را بــرای تولیدکننــده 
ــد. ــاد می کن ایج

ــوالت  ــه محص ــرای عرض ــر ب ــتقل و کوچکت ــازان مس ــه بازی س ــک ب   کم
ــه صــورت مســتقیم. خــود ب

  ایجاد مکانیزم های اشتراک گذاری و پیشنهاددهی بازی ها.

ــه  ــا و ارائ ــدگان بازی ه ــان بازی کنن ــی می ــبکه اجتماع ــک ش ــاد ی   ایج
مکانیزم هــای رقابتــی بیشــتر.

ــد پرداخــت درون  ــر همانن ــی جدیدت ــت ایجــاد مکانیزم هــای درآمدزای   قابلی
برنامــه ای )In-app purchase( کــه بــه مــدل محبوبــی میــان کاربــران 

ــران و چــه در عرصــه بین المللــی تبدیــل شــده اســت. چــه در ای
ــمت محصــوالت و  ــه س ــی ب ــد داخل ــای بان ــردن مصــرف پهن ــدار ک   هدف

ــی. ــی و مل ــدات بوم تولی

  تربیت نیروی انسانی کارآمد برای صنعت بازی سازی
  آموزش همیشگی در هر زمان و برای همه کس

  صرفه جویی در هزینه های آموزش
  ارائــه محتــوای بــا کیفیــت آموزشــی بــا اســتفاده از صنعتگــران درجــه یــک 

صنعــت بازی ســازی و اســاتید خبــره دانشــگاهی
ــاوت  ــختی متف ــطوح س ــده در س ــی سازمان دهی ش ــوای درس ــاد محت   ایج

بســته بــه ســطح کیفــی دانشــجویان
ــی  ــاد مل ــران و بنی ــم و صنعــت ای ــد دانشــگاه عل ــه مــدرک مــورد تایی   ارائ

بازی هــای رایانــه ای
ــازی  ــت ب ــه صنع ــالن رشــته ب ــارغ التحصی ــان ف ــل ارتباطــی می   ایجــاد پ
ــه ای و  ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــا بنی ــگاه ب ــل دانش ــق تعام ــازی از طری س

شــرکت های خصوصــی پیشــرو

ــع  ــزی جام ــه دارای برنامه ری ــه شــرکت هایی ک ــره ب ــم به ــای ک اعطــای وام ه
ــد کمــک  ــرای افزایــش ابعــاد و ســطح کاری خــود هســتند می توان و مســتند ب
فراوانــی بــه بهبــود وضعیــت تولیــدات داخلــی کنــد. رویکــرد بنیــاد ملــی بــازی-

ــت  ــوزه صنع ــزرگ در ح ــرکت های ب ــاد ش ــمت ایج ــه س ــه ای ب ــای رایان ه
ــادی شــرکت کوچــک  ــداد بســیار زی ــه جــای ایجــاد تع ــه ای ب بازی هــای رایان

و الغــر اســت. از همیــن رو، بنیــاد طــی مکاتبــات رســمی از شــرکت هایی کــه 
ــت  ــد درخواس ــب کرده ان ــا را کس ــن رتبه ه ــود باالتری ــدی خ ــتم رتبه بن در سیس
نمــوده اســت کــه مســتندات برنامــه توســعه خــود را عرضــه نماینــد در این بســته 
ــت بازی ســازی ضمیمــه  ــی صنع طــرح توســعه 3 اســتودیوی ســطح اول کنون

شــده اســت. 

چارچوب کلی 

ارتقای ابعاد و توانایی شرکت های تولیدکننده

سیستم توزیع و عرضه دیجیتال

سیستم آموزش مجازی

گام دوم
حمایت
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  امــکان متمرکــز کــردن همــه محتــوی موجــود کنونــی یــا هرگونــه محتــوی 
تولیــد شــده در آینــده زیــر یــک چتــر واحــد.

  تقســیم بندی محتــوی بــه فیلم هــای آموزشــی داخلــی و خارجــی، کتاب هــای 
ــار و  ــی، آم ــی و خارج ــر داخل ــای معتب ــه ه ــده، مقال ــه ش ــی و ترجم ــان اصل زب

ــه ای. ــای رایان ــوزه بازی ه ــده در ح ــام ش ــای انج پژوهش ه
  امکان برنامه ریزی برای تولید محتوی و انتشار آنها به صورت دیجیتال.

ــه  ــی ب ــی، منته ــل ذات دیجیتال ــه دلی ــوی ب ــار محت ــه انتش ــش هزین   کاه
اقتصــادی شــدن فرآینــد تولیــد محتــوی شــده و امــکان کســب درآمــد از آن را 

ــی آورد. ــه وجــود م ب
ــه  ــور ب ــه از کش ــر نقط ــران در ه ــیعی از کارب ــتره وس ــی گس ــکان دسترس   ام

ــت آموزشــی. ــا کیفی ــوای ب محت
  ایجــاد بســتری از شــبکه های اجتماعــی حــول محتــوای تولیــدی کــه می توانــد 

بــه فرومــی بــرای نشــر و تولیــد دانــش تبدیل شــود.
  توانایی ایجاد نقشه راه های متفاوت برای درآمدزایی مناسب.

ــت  ــوزه صنع ــانی در ح ــع انس ــت مناب ــش و تربی ــای دان ــه ارتق ــک ب   کم
رایانــه ای بازی هــای 

ــت  ــی و مقایســه ی کیفی ــع روش هــای ســنجش، ارزیاب ــن مســتند جام    تدوی
بازی هــای رایانــه ای.

  تدوین مستند جامع روش های اجرایی کنترل کیفیت بازی های رایانه ای.
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــی و فعالیت های ــای اجرای ــع روش ه ــتند جام ــن مس   تدوی

ــوند. ــه ای می ش ــای رایان ــت بازی ه ــن کیفی تضمی
  تدوین مستند جامع روش های ارتقای کیفیت بازی های رایانه ای.

ــای  ــت بازی ه ــرل کیفی ــون و کنت ــی آزم ــز تخصص ــن مرک ــاد اولی   ایج
ــور. ــه ای در کش رایان

ــت  ــودن و تس ــرای آزم ــرده ب ــل ک ــرب و تحصی ــای مج ــوزش نیروه   آم
رایانــه ای. بازی هــای 

  ایجــاد یــک نهــاد مجــرب بــرای انجــام عمــل کنتــرل کیفیــت بازی هــای 
رایانــه ای.

ابر بازی

آزمایشگاه کنترل کیفیت و آزمون بازی های رایانه ای

گام دوم
حمایت

جدول هزینه و اشتغال زایی پروژه ها

هزینه مصوب وام )ریال(هزینه مصوب گرنت )ریال(مدت زماننام طرحردیف

17.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سالشبکه توزیع دیجیتال بازی1

13.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سالابر بازی2

23.12۰.۰۰۰.۰۰۰ سالآزمایشگاه کنترل کیفیت و آزمون بازی های رایانه ای3

13.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سالآموزش مجازی بازی سازی4

طرح مطالعاتی تدوین ساختار تیم های بازیسازی بر 5
11.164.۰۰۰.۰۰۰ سالحسب سبک، سکو و مکانیک

ساخت سه بازی توسط استودیو مدریک با حمایت از 6
126.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سال9 شرکت استارتاپ

ساخت 8 بازی کوچک کژوال و موبایل در سه شهر 7
21۰.561.۰۰۰.۰۰۰ سالتهران، کاشان و سقز

ساخت یک بازی بزرگ اسطوره ای برای رایانه های 8
214.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سالشخصی و موبایل

17.284.۰۰۰.۰۰۰71.361.۰۰۰.۰۰۰مجموع
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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 88 و بنــا بــر تغییــر اساســنامه ای کــه در بنیــاد ملی 

بــازی هــای رایانــه ای بــه وقــوع پیوســت ، بــر عهــده بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانه ای گذاشــته شــد. 
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ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز

ــاد  ــگ و ارش ــرم فرهن ــر محت ــتور وزی ــق دس ــال 93 طب ــه در س ــس از آنک پ
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــه بنی ــه ای ب ــای رایان ــازار بازی ه ــارت برب ــالمی، نظ اس
رایانــه ای تفویــض شــد ایــن بنیــاد وظیفــه نظــارت و کنتــرل محصــوالت ایــن 
صنعــت را بــر عهــده دارد و براســاس ایــن وظیفــه ســتاد مبــارزه بــا بازی هــای 
غیرمجــاز رایانــه ای تشــکیل شــد. در ســال 94 ایــن ســتاد گســترش پیــدا کــرد و 

ــکیل داد. ــور تش ــر کش ــود را در سراس ــتانی خ ــای اس نمایندگی ه
اهم فعالیت های این ستاد در ادامه می آید.

عملکرد نوع کار

1390 واحد توزیع تعداد مراکز فروش شناسایي شده فعال )سطح تهران(

193 واحد  تعداد گیم نت هاي شناسایي شده فعال )سطح تهران(

9064 رصد تعداد واحدهاي رصد شده مراکز فروش

468 رصد تعداد گیم نت رصد شده

56 بار )244 مورد( تعداد مستند سازي از مراکز توزیع و گیم نت ها

75 مرحله در331 واحد فروش تعداد عملیات جمع آوري

395/226 حلقه  تعداد بازي هاي غیر مجاز جمع آوري شده

660 پک بازي غیر مجاز  تعداد بازي هاي غیر مجاز موجود در آرشیو

108 فقره تعداد گیم نت متخلف اعالم شده به اتحادیه جهت برخورد قانوني 

423 واحد توزیع و گیم نت تعداد واحدهاي فروش شناسایي شده در شهرستان ها

گام سوم
نظارت
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گام سوم
نظارت

90 واحد توزیع بازي هاي رایانه اي  تعداد واحدهای مستندسازی شده در شهرستان ها

104 واحد توزیع بازي هاي رایانه اي  تعداد واحدهاي مورد عملیات جمع آوري قرار گرفته در شهرستان ها

293/035 پک بازي غیرمجاز تعداد بازي هاي غیر مجاز جمع آوري شده در شهرستان ها

5/240/181 قطعه نظارت بر الصاق هالوگرام در محل شرکت هاي توزیع کننده

187 مرکز فروش بازي هاي رایانه اي در 
کل تهران

توزیع اطالعیه ممنوعیت فروش بازي هاي غیرمجاز و لیبل هشداردهنده 
به مراکز جدید

363 سایت و 10290 لینک مستقل و 66 
ایمیل هشداردهنده ارسال لینک هاي مجرمانه به کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه

3 مورد حضور در محل برگزاري مسابقات بازي هاي رایانه اي

انجام شد پیگیري و افتتاح بخش گیم در پلیس فتا

راه اندازي سایت ستاد مبارزه با بازي هاي غیرمجاز رایانه اي 
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گام سوم
نظارت جمع آوری در تهران 

جمع آوری در اهواز 

جمع آوری در ایالم 
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گام سوم
جمع آوری در رشت نظارت

جمع آوری در قم 

جمع آوری در زنجان 
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گام سوم
نظارت

نظارت و ارزشیابی

صدور مجوز بازی ها

صدور پروانه

معاونــت نظــارت و ارزشــیابی بنیــاد عــالوه بــر وظایــف پیشــین خــود مبنــی بــر 
صــدور مجــوز بــرای تولیــد و نشــر بازی هــا، دو کار مهــم را ایجــاد کــرد؛ تشــکیل 
دبیرخانــه نظــارت بــر مســابقات بازی هــای رایانــه ای و دبیرخانــه صــدور مجــوز 
موسســات فرهنگــی تــک منظــوره در حــوزه بــازی. البتــه نظــام رده بندی ســنی 
بــازی هــای رایانــه ای )اســرا( از زیرمجموعــه هــای ایــن معاونــت اســت کــه بــه 

دلیــل اهمیــت آن، گــزارش اســرا جــدای از ایــن بخــش می آیــد.

تعداد عنوان

980 بازي هاي خارجي
105 بازی های دسکتاپی
10 بازی های آنالین خارجی
30 بازی های موبایلی
58 بازی های مادسازی شده

576 بازی های ویرایشی
22 بازی های ایرانی
12 بازي هاي آنالین ایرانی

تعداد عنوان
8 مسابقه پروانه مسابقات
69 بازی پروانه ساخت
21 بازی بازی های کابینی
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گام سوم
نظارت

بازی های ایرانی منترش شده

ناشر پلتفورم نام بازی
عصر تجارت مجازي افرند Mobile, Tablet )The Fire Shots( شلیک هاي آتشین

آقاي یاسین مشهدي PC Online کالب فوتبال ایرانیان
همراهان آتیه پاسارگاد  PC Online/ Mobile & Tablet PC

Online
ثروتمند دانا

آقاي محمد مهدي خلیلي PC Golden Cup

آقاي محسن نکو همت مطلق PC Magical Tree )درخت جادویي(
آقاي مهدي زارعي PC Online کاله قرمزي )رویاي شکالتي(
بهکاوان نوآور آرنا PC Online پارس کاپ

فناوري اطالعات توسعه سامان PC Online عصر پادشاهان
توسعه گر شبیه ساز PC آسمان دژ

آقاي حسین عظیمي PC راز روشن
آقاي حسین عظیمي PC Online قاهر اف-313

سبحان پایا PC Online فایدیم
مؤسسه آویسا خلیج فارس PC جام مجازي خلیج فارس

رسانا افزار شریف PC تراتئون
رسانه گستر بنیسي PC »عملیات انهدام: نبرد فاو« و »عملیات انهدام 2: نبرد 

خرمشهر«
آقاي حامد سدهي راد PC Online لبخند پیروزي
آقاي فرهاد آسترکي PC نگهبان جنگل
آقاي فرهاد آسترکي PC سوال
آقاي فرهاد آسترکي PC جزیره ویتامین ها
آقاي فرهاد آسترکي PC پازل

فن آوران نوین رسانه پارسیان PC آتش بست: ترکمنچاي
خانم نسرین سجادي PC هوتي 1 و 2
آقاي یاسین مشهدي PC Online کالب فوتبال ایرانیان
پویا نهایان کاکتوس PC والیبال مدرن
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گام سوم
نظارت

موسسه فرهنگي توسعه بازي زروان Android پرچم کي باالتره؟
آقاي فرزین جهان بخش Android خون آشوب
آقاي محمد امین فروغي Android هشت خوان
بهبود رایانه پردازان مدرن PC پایان گمراهي

آقاي فرهاد منافي آذر Android پادشاهان جهان
خانم سمیره اصیل وندي PC مکعب هاي کهس

آقاي اکبر بیرامي PC شهر زباله ها
آقاي محمد گودرزي منش Android قصاب گیاه خوار مي شود

توسعه فن افزار سرآمد PC جاده هاي دانش
بهکاوان نوآور آرنا Android آشوب: آخرین برگ
ویژه  پرداز پارس Android نبرد زیرزمیني

آقاي سید صادق یوسف زاده Android گوسفند دیوانه
آقاي امیر اندخشیده PC Online میز جنگ

بهبود رایانه پردازان مدرن PC قتل در کوچه هاي طهران 2: توهم سیاه
بهبود رایانه پردازان مدرن PC شیطنت هاي علیمردان مالقات با مرلین

آقاي امید ذاکري نیا PC Online دژکوب
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Quoridor( راهرو
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android،تحت وب )Birds Flappy( پرنده هاي شل و ول
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب 2۰48
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Dots&Boxes( نقطه خط
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Raimopic( رایموپیک
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Bird Runaway( فرار پرنده
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Chess( شطرنج
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Mill( دوز
نوآوران ژرف اندیش فناوري اطالعات Android ،تحت وب )Reversi( ریورسي

آقاي ساسان یوسفي Android کفترین
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گام سوم
نظارت

فروشگاه های مجازی

تدوین آیین نامه عرضه و نرش بازی رای

ــا  ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــات 94/9/24 ش ــات جلس ــرای مصوب در اج
ــن  ــه ای، تدوی ــای رایان ــه بازی ه ــوط ب ــات کالن مرب ــوان سیاســت و اقدام عن
آیین نامــه عرضــه و نشــر بــازی رای بــا همــکاری پلیــس نظــارت بــر اماکــن 
عمومــی پلیــس امنیــت اخالقــی، مرکــز توســعه فــن آوری اطــالع و رســانه های 
دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و بــه منظــور ســاماندهی و نظــارت 

بــر عرضــه و نشــر بــازی بــه صــورت فیزیکــی و دیجیتــال در دســتور کار بنیــاد 
قــرار گرفــت.

پیــش نویــس آیین نامــه یــاد شــده پــس از برگــزاری جلســات متعددکارشناســی، 
ــال  ــاد اســالمی ارس ــگ و ارش ــرم فرهن ــر محت ــب وزی ــرای تصوی ــن و ب تدوی

شــده اســت.

تدوین و ابالغ شیوه نامه فعالیت در حوزه 

عرضه دیجیتال بازی های تلفن همراه و تبلت ها 

ــد و آی او  ــای اندروی ــتم عامل ه ــا سیس ــدن بازی ب ــر ش ــه فراگی ــه ب ــا توج ب
اس در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه و دغدغــه مســووالن ذیربــط در ارتبــاط بــا 
 ESRA بررســی محتوایــی و نظــارت بــر عرضــه بازی هــا یــاد شــده، نظــام
ــای  ــنی بازی ه ــدی س ــده دارد، رده بن ــر عه ــه ب ــئولیتی ک ــاس مس ــر اس ب
تلفن همــراه و تبلت هــا را از ابتــدای ســال 94 آغــاز کــرد و بــرای ســاماندهی 
ــا حضــور  ــاد جلســاتی ب ــارت بنی ــت نظ ــق معاون ــا از طری ــن بازی ه ــازار ای ب

ــر  ــنی ه ــت رده س ــوه ثب ــاماندهی و نح ــدف س ــا ه ــزرگ ب ــای ب مارکت ه
ــه  ــت در جلس ــد. در نهای ــزار ش ــن ها برگ ــر روی اپلیکیش ــا ب ــک از بازی ه ی
 IOS  و Android مــورخ 94/12/15 دســتورالعمل بررســی بازی هــای
ــیوه نامه  ــن ش ــت و همچنی ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــور مارکت ه ــا حض ب
فعالیــت در حــوزه عرضــه دیجیتــال بازی هــای تلفن همــراه و تبلت هــا 

ــد. ــالغ ش ــا اب ــرای مارکت ه ب

پرونده های تشکیل شده
صدور موافقت نامه اصولی

صدور مجوز یکساله
معرفی نامه به ارشاد

114
72
32
32
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صدور مجوز موسسه تک منظوره بازی های رایانه  ای 

پــس از تفویــض حکــم تاســیس موسســه تــک منظــوره بازی هــای رایانــه  ای بــه بنیاد 
ملــی بــازی هــای رایانــه ای، بــرای اینکــه آییــن نامه هنــری منطبــق بر فضــای بازی 
هــای رایانــه ای شــود، ارتبــاط نزدیکــی بــا دفتــر تــک منظــوره وزارت ارشــاد برقــرار 
شــد و پــس از تدویــن شــیوه نامــه دریافــت پروانــه فعالیــت موسســه تــک منظــوره  با 
همــکاری  دفتــر هنــری  آییــن نامــه و تدویــن شــیوه نامــه تهیــه شــد. ســپس بــرای 

اطــالع عمــوم در قالــب خبــری اطــالع رســانی شــد.
ــی  ــا اطالعیه های ــال 94 ب ــه ای  در س ــازی رایان ــوزه ب ــاالن در ح ــدان و فع عالقه من

کــه از طریــق خبــر منتشــر شــد بــا نحــوه عملکــرد موسســه تــک منظــوره آشــنا و 
تقاضــای خــود را بــرای تاســیس موسســه ارســال کردنــد و تا کنــون 42پرونــده تکمیل 
و تشــکیل شــده کــه از ایــن تعــداد 4۰پرونــده بــه هیئــت رســیدگی رســیده اســت و 
حــدود 9 جلســه هیئــت برگــزار شــده اســت و تــا کنــون 11 موسســه موفق بــه دریافت 
پروانــه فعالیــت شــده اند و مــا بقــی در مراحــل تکمیــل و ثبــت اساســنامه هســتند . از 
مزایــای ثبــت موسســات مــی تــوان بــه معافیــت از  مالیــات موسســات  و تخفیف هایی 

نیــز بــرای پرداخــت قبــوض آب، بــرق و گاز ایــن موسســات اشــاره کــرد.

گام سوم
نظارت

تدوین آیین نامه بازیگاه 

در اجــرای مصوبــات جلســه مــورخ 94/9/24 شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــه ای،  ــای رایان ــه بازی ه ــوط ب ــات کالن مرب ــت ها و اقدام ــوان سیاس ــا عن ب
تدویــن آیین نامــه صــدور مجــوز فعالیــت و نظــارت بــر بازیگاه هــا بــا 
همــکاری پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومی،پلیــس امنیــت اخالقــی، وزارت 
ــه در  ــا ک ــر بازیگاه ه ــارت ب ــاماندهی و نظ ــور س ــه منظ ــان ب ورزش و جوان
حــال حاضــر متولیــان غیــر مرتبطــی در ســطح کشــور دارنــد در دســتور کار 

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای قــرار گرفــت. براســاس ایــن آیین نامــه کــه 
پیــش نویــس آن بــرای تصویــب وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــکاری ادارات  ــا هم ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــده اســت، بنی ــال ش ارس
ــارت  ــه صــدور مجــوز و نظ ــتان ها وظیف ــاد اســالمی اس ــگ و ارش کل فرهن
ــناخته  ــی ش ــرگرمی فرهنگ ــز س ــک مرک ــوان ی ــه عن ــه ب ــا ک ــر بازیگاه ه ب

ــت. ــد داش ــده خواهن ــر عه ــود را ب می ش
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)ESRA( رده بندی سنی بازی های رایانه ای

PC
360 Xbox
PC Online

Smart Phone & Tablet
PS2
PS1

+3
+7

+12
+15
+18

توصیه نمی شود
مجاز به شرط ویرایش

کل بازی های بررسی شده
بازی های ممنوع اعالم شده به مارکت ها

تعداد بازی های  مجاز 

ایرانی
خارجی

Xone و PS4 بازی های بررسی شده پلتفرم
Xone و PS4 تعداد عنوان های مجاز

343
31
13
47
59
65

115
107
117
85

113
21
93

5120
595

4525

56
502

61
38

بازی های رده بندی شده برحسب پلتفرم

بازی های رده بندی شده برحسب رده سنی

بازی های رده بندی شده موبایلی

بازی های رده بندی شده برحسب ایرانی-خارجی

Xone و PS4 بازی های

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی
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ــری،  ــتاد مطه ــهید اس ــان ش ــران، خیاب ته
خیابــان شــهید مفتــح، خیابــان گلــزار، نبــش 

ــماره 32 ــرک زاده ش ــهید زی ــان ش خیاب
8 8 3 1 0 2 2 2
www.ircg.ir


