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ویداد جامع جایزه بازیف  8931 های جدیراخوان ر
Call for Serious Games Prize 2019 (SeGaP2019) 

 پیشگفتار 1

و سایر اهداف جدی  درمان تبلیغات،های دیجیتال هستند که ما را در آموزش، های جدی، بخشی کلیدی از صنعت بازیبازی

سازی، مستلزم وجود دانش علمی تخصصی در حوزه موردنظر ها عالوه بر دانش فنی بازیکنند. توسعه این بازییاری می دیگر

 د.نوتوسعه و مطالعات دانشگاهی نیاز دارسازی، به تحقیقدر بازی است و بر این اساس، بیش از هر شاخه دیگری

با برگزاری سه رویداد جشنواره بازی جدی سال کند تا های جدی، در سومین دوره خود تالش میرویداد جامع جایزه بازی

را برای توسعه های علمی و صنعتی زیرساخت، 8931های جدی و سمپوزیوم بازی 8931های جدی ، هکاتون بازی8931

سازی محصوالت موجود در های توسعه را از تحقیقات دانشگاهی تا تجاریهای جدی در کشور فراهم و حلقهازپیش بازیبیش

ها تومان جایزه و شبکه بزرگی از حامیان های گذشته، با میلیونتر از سالبزرگ 8931های جدی صنعت تقویت کند. جایزه بازی

های ، فرصتی برای مشارکت در رشد بازیانداند و یا امسال به جمع ما پیوستههای گذشته در کنار ما بودهکه از سال و همکاران

 جدی در کشور است.

های جدی دعوت به مند به تولید و مطالعه در حوزه بازیپژوهان عالقهسازان و بازیاز تمامی بازی SeGap2019دبیرخانه 

گذاری تراکاشها و بهپیوندند و به عنوان عضوی از این شبکه همکاری در تولید مقاالت، بازیورد تا به این جمع بزرگ بآعمل می

 تجربیات مشارکت کنند.

 بازی جدی چیست؟ 2
های دیجیتال دانست که صرفا برای سرگرمی ساخته نشده ای از بازیرا شاخه های جدیبازیتوان میبر اساس یک تعریف کلی، 

ن تواها وجود دارد؛ اما به شکل کلی میهای متعددی از این بازیبندیها لحاظ شده است. دستهآنو اهداف مشخصی در طراحی 

 بندی کرد.بخش 8 قالب جدولها را در این بازی
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 های جدیبندی بازیدسته -1جدول 

 هامثال تعریف نوع بازی جدی

 آموزش نظری
استفاده از بازی برای آموزش مفاهیم 

 علمی و تحصیلی
 مفاهیم نظری دیگرخارجی و  آموزش ریاضی، فیزیک، زبان

 آموزش مهارتی
استفاده از بازی برای اکتساب 

 های مختلفمهارت

نظامی، مدیریت بحران مدیریتی،  هایمهارتطیفی گسترده از 

 های شغلی تا آموزش نماز به کودکان و...و حرفه

 ساخت بازی با هدف تبلیغات تبلیغات و اقناع
یک مکان گردشگری، یک حزب سیاسی، تبلیغات تبلیغ 

 مذهبی، تبلیغات محصوالت، برندها و...

اصالحات اجتماعی و 

ترویج رفتارهای 

 پسندجامعه

الگوسازی برای بهبود و یا تغییر وضعیت 

های اخالقی و و ترویج آموزه اجتماعی

 به کمک بازی اجتماعی

ج وی، پاسداشت میراث فرهنگی، ترزیستمحیطحفاظت از 

 پذیریبهداشت عمومی، مسئولیترعایت فرهنگ توریسم، 

 .اجتماعی، تغییر رفتارهای اجتماعی و..

 تندرستی
جلوگیری از بیماری و حفظ سالمت به 

 کمک بازی

جلوگیری از مسائلی همچون دیابت، چاقی یا اعتیاد و تشویق 

 به رعایت رژیم غذایی سالم و ورزش

 بخشیدرمان و توان
بازی به عنوان ابزار درمانی استفاده از 

 بخشیهای مختلف و توانبرای بیماری

، اوتیسم یا فوبیا و ADHDچون هایی درمان بیماریکمک به 

 ...ونیان سکته مغزی، اختالالت ذهنی بخشی به قرباتوان

 برگزارکنندگان این دوره رویداد 3

 های جدی است.بازی ، موسس و صاحب برند رویداد جایزهایهای رایانهبنیاد ملی بازی 

 شود.، دبیرخانه دائمی رویداد محسوب میهای دیجیتال )دایرِک(مرکز تحقیقات بازی 

 نهاد علمی همکار است و بر حسن اجرای سمپوزیوم به عنوان یک رویداد علمی نظارت دارد.دانشگاه شهید بهشتی ، 

 طراح مسئله هکاتون امسال و حامی کیش موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد ،

 مالی هر سه بخش رویداد است.

 است. 8931های جدی ، میزبان هکاتون بازیصندوق نوآوری و شکوفایی 
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 حامیان این دوره رویداد 4

 مانند  ،موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی )نیماد( به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

های بلندمدتی را برای های منتخب حوزه سالمت، برنامهحامی رویداد بوده و عالوه بر حمایت مالی از بازی، پیشسال 

 های جدی در این زمینه ترتیب داده است.توسعه بازی

 دف های جدی با ه، حامی مالی رویداد برای ترویج تولید بازیمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

 از شیوع اعتیاد در جامعه است.پیشگیری 

 حامی مالی و سرمایهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانهای رایانههای سازنده و بازیاداره کل سرگرمی ،-

کودکان و نوجوانان حاضر در جایزه است که سهم مشخصی در رشد و تربیت  منتخب هایگذار آن دسته از بازی

 داشته باشند.

  حامی مادی و معنوی رویداد است و عالوه بر حمایت مالی از بازی منتخب در بهشتی )هاب(شرکت هوشمند اول ،

 کند.های برگزیده ارائه میدهی خود را از تیمهای شتابحوزه آموزش، حمایت

 های جدی را به ، جایزه بازیساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریهای نرم و هویتستاد توسعه فناوری

شناسد و از های خالق به رسمیت میبوم شرکتهای خالق به برنامه توسعه زیستبادی معرفی شرکتعنوان م

 کند.های برگزیده این رویداد در قالب برنامه مذکور حمایت میشرکت

  پایگاه استنادیIEEE است. 8931های جدی ، حامی علمی سمپوزیوم بازیبخش ایران 

 اهداف این دوره از رویداد 5

  ویژه بر مدیریت و ترویج فرهنگ گردشگری در کشورتمرکز 

 های حوزه سالمت و درمانسازی بازیتداوم حمایت از تولید و تجاری 

 های جدیبازیکودکان و بهبود عملکرد مغز با  کمک به رشد خالقیت و تقویت یادگیری 

 های آموزشیافزایش تولیدات و مطالعات در حوزه بازی 

 های جدیدانشگاهی در حوزه بازی تدوین و تقویت مبانی نظری 
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 های جدیاه و صنعت و تقویت رابطه میان این دو در حوزه بازیاتصال دانشگ 

 زاییوکار و اشتغالهای کسبکمک به توسعه فرصت 

 های جدی با رویکرد توسعه این شاخه از صنعتهای سازنده بازیشناسایی و حمایت از گروه 

 های جدیلی توسعه بازیگذاران برای تامین ماجذب سرمایه 

 را دارند. از بازی های آموزشی، تبلیغاتی، درمانی، اجتماعی و... که امکان استفادهتحول در نظام 

 سازان فعالهای جدی با معرفی و حمایت از بازیالگوسازی برای جوانان در زمینه توسعه بازی 

 کنندگان و سایر مخاطبان صنعترفگذاران، مصدر میان سیاست ترویج نگاه کارآمد به مقوله بازی 

 مزایای شرکت در رویداد 6

 ظور به من و آموزش ، کودک و نوجوان، سالمتگذاران حوزه مدیریت گردشگرینفعان و سرمایهبرقراری ارتباط با ذی

 هاهای جدی در این حوزهیادگیری و توسعه بازی

  های منتخبو بازی ، مقاالتهاقابل توجه برای تیمدریافت جوایز نقدی و غیرنقدی 

 ای و جام قهرمانان بازی ویدیوییهای رایانهاعطای تسهیالت به برگزیدگان برای نمایشگاه بازی 

 سازان جدی در کشورپژوهان و بازیاتصال به شبکه بزرگ بازی 

 های جدیهمکاری در تولید علم در حوزه بازی 

 ور تسریع توسعه تجاری بازیدهی به منظهای منتخب در مراکز رشد و شتاباستقرار بازی 

 گذاراناستفاده از فضای تبلیغاتی گسترده مسابقه برای معرفی بازی به مخاطبان و سرمایه 

  های جدیهکاتون بازیاستفاده از فرصت تجربه توسعه بازی جدی در 

 1331های جدی های مختلف جایزه بازیبخش 7

ه و عالوه بر توسع های پیشین از رشد بیشتری برخوردار استبا دوره در مقایسههای جدی، سومین دوره از رویداد جایزه بازی

کند. در این دوره، سه رویداد مجزا شامل های جدی و بررسی آثار تولیدی، از تالیف مقاالت در این حوزه نیز حمایت میبازی

 برگزار خواهد شد. 8931های جدی و سمپوزیوم بازی 8931های جدی ، هکاتون بازی8931جشنواره بازی جدی سال 
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 1331جشنواره بازی جدی سال  7.1

ی که هایهای جدی میزبان آثار تولید شده در این زمینه است. افراد یا تیممشابه دو دوره گذشته، در این دوره نیز جایزه بازی

تا روز جمعه مورخ  نهایتاتوانند بازی خود را های جدی، صاحب اثری هستند، میهای معرفی شده برای بازیدر هر یک از شاخه

های جدی در سه مرحله مورد داوری پس از دریافت آثار ارسالی، بازی. کنندبرای دبیرخانه جایزه ارسال  1331آذرماه  15

های منتخب برای فینال، به ارائه دستاوردهای های داوران، تیمگیرند و پس از بررسیتولید، داوری تجاری و داوری علمی قرار می

 پرداخت.اهند خود خو

واند ت، نسخه جدیدی از بازی را آماده کرده باشد، میکردههای قبلی در جشنواره شرکت یک بازی که در دوره اگر، بر اینعالوه 

 شرکت کرده و جایزه این بخش را دریافت کند.« روزرسانیبخش بهترین به»در داوری 

، 8931های جدی در عین حال، به جز جوایز نقدی، نهادهای حامی جایزه بازی است. 2جوایز نقدی این بخش به شرح جدول 

هایی که در حوزه های برگزیده و منتخب آماده خواهند کرد. به شکل خاص بازیگذاری روی بازیشرایط را برای سرمایه

ط گذاری توسصت سرمایهتوانند از فرکودک و نوجوان و آموزش طراحی شده باشند، می سبک زندگی، گردشگری، سالمت،

 نهادهای حامی بهره ببرند.

 1331های جدی هکاتون بازی 7.2

سازی سه روزه است که با موضوعی در حوزه گردشگری که متعاقبا اعالم خواهد شد، های جدی یک رویداد بازیهکاتون بازی

نام برای شرکت در رویداد ثبت 1331آذرماه  15نهایتا تا روز جمعه مورخ توانند مند میهای عالقهشود. افراد و تیمبرگزار می

سازی که با حمایت موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد کیش کنند. در این رویداد بازی

شکل گرفته است، عالوه بر منتورهای فنی خبره در حوزه تولید و طراحی بازی، منتورهای تخصصی حوزه گردشگری نیز حضور 

 و ایده اولیه ساخت یک بازی جدی در موضوع مطرح شده هستند.  های توسعه داده شده نهایتا تا نسخه دِمو، تجربهدارند. بازی

جایزه نقدی که از طرف موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به است و عالوه بر  9جوایز نقدی این بخش به شرح جدول 

نفعان به ذیسازی و تجاریگذاری تعقیبی های منتخب برای سرمایهشود، بازیینمایندگی از سازمان منطقه آزاد کیش اعطا م

 معرفی خواهند شد.
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1331جوایز نقدی بخش جشنواره بازی جدی سال  -2جدول   

 مبلغ جایزه نهاد اعطاکننده جایزه شرایط احراز نوع جایزه

 میلیون ریال 222 های جدیبازیدبیرخانه جایزه  داوری اصلیبیشترین امتیاز در  جایزه بازی جدی سال

 های جشنوارهفینالیست
امتیاز حدنصاب برای حضور به 

 عنوان فینالیست جشنواره
 های جدیدبیرخانه جایزه بازی

 02مجموعا تا سقف 

 میلیون ریال

برنده بخش بهترین 

 روزرسانیبه

بیشترین امتیاز برای نسخه جدید از 

یک بازی جدی که قبال در رویداد 

 داده شده است.شرکت 

 میلیون ریال 92 های جدیدبیرخانه جایزه بازی

بازی برگزیده بخش 

 گردشگری

بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش 

 گردشگری

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش 

به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد 

 کیش

 میلیون ریال 02

بازی برگزیده بخش 

 سبک زندگی سالم

 داوری ویژه بخشبیشترین امتیاز در 

 پیشگیری از اعتیاد

معاونت اجتماعی و پیشگیری از 

 وقوع جرم قوه قضاییه

 222مجموعا تا سقف 

 میلیون ریال

بازی برگزیده بخش 

 سالمت

 در داوری ویژه بخش بیشترین امتیاز

 سالمت

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم 

پزشکی )نیماد( به نمایندگی از 

آموزش وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکی

 میلیون ریال جایزه 02

+ 

میلیون ریال اعتبار  802

 سازیتجاری

بازی برگزیده بخش 

 کودک و نوجوان

 در داوری ویژه بخشبیشترین امتیاز 

 کودک و نوجوان

های سازنده و اداره کل سرگرمی

ای کانون پرورش های رایانهبازی

 فکری کودکان و نوجوانان

 02مجموعا تا سقف 

 یالمیلیون ر

 بازی برگزیده بخش

 آموزش

بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش 

 آموزش
 میلیون ریال 02 شرکت هوشمند اول بهشتی )هاب(
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1331های جدی جوایز نقدی بخش هکاتون بازی -3جدول   

 مبلغ جایزه نهاد اعطاکننده جایزه نوع جایزه

 میلیون ریال 802 نمایندگی از سازمان منطقه آزاد کیشموسسه آموزشی علوم و فنون کیش به  بازی حائز رتبه اول

 میلیون ریال 02 موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد کیش بازی حائز رتبه دوم

 میلیون ریال 92 موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد کیش بازی حائز رتبه سوم

 1331های جدی مپوزیوم بازیس 7.3
در زمینه  هبه ویژهای دیجیتال در جذب منابع دانشی در حوزه مطالعات بازی، با توجه به تجربه موفق کنفرانس تحقیقات بازی

های جدی پذیرای مقاالت های جدی، بخش سمپوزیوم بازیهای جدی و با هدف تمرکزبخشی به منابع برای توسعه بازیبازی

 های جدی است.در حوزه بازی های آموزشیگاهو کار تخصصی

با هدف افزایش کیفیت مقاالت  شوند وپذیرفته می ماهآبان 31نهایتا تا روز پنجشنبه مورخ  و فقط به زبان انگلیسیمقاالت 

از میان مقاالت ارسال شده، مقاالت  .پژوهشی خواهد بود-گیرانه و در سطح مقاالت علمیارسال شده، داوری مقاالت سخت

، جوایز نقدی بخش سمپوزیوم 4. جدول شوندارائه میبه صورت شفاهی در روز سمپوزیوم عالوه بر دریافت جایزه نقدی، منتخب 

 نماید.را مشخص می

 1331های جدی جوایز نقدی بخش سمپوزیوم بازی -4جدول 

 مبلغ جایزه نهاد اعطاکننده جایزه نوع جایزه

 میلیون ریال 822مجموعا تا سقف  های جدیدبیرخانه جایزه بازی مقاالت منتخب برای ارائه شفاهی

 مقاله منتخب حوزه گردشگری
موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به نمایندگی از 

 سازمان منطقه آزاد کیش
 ریالمیلیون  02

 IEEEبا توجه به دریافت حمایت پایگاه استنادی  حامی این رویداد است و IEEE IRAN SECTION الزم به تاکید است که

شابه به نیز اقدام م این رویدادمالحظه کنید(، برای  از اینجاهای دیجیتال )سازی مقاالت دومین کنفرانس تحقیقات بازیو نمایه

 صورت گرفته است. IEEE Xploreسازی مقاالت سمپوزیوم در پایگاه نمایه دریافت مجوز جهت

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=dgrc
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=dgrc
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 های مهمتاریخ 1

 31 8931های جدی آخرین مهلت ارسال مقاالت به سمپوزیوم بازی: 1331ماه آبان 

 15 8931: آخرین مهلت ثبت بازی جدی در جشنواره بازی جدی سال 1331ماه آذر 

 15 8931های جدی نام فردی یا تیمی در هکاتون بازی: آخرین مهلت ثبت1331ماه آذر 

 22  8931های جدی های منتخب برای شرکت در هکاتون بازی: معرفی افراد و تیم1331آذرماه 

 22  8931های جشنواره بازی جدی سال : معرفی فینالیست1331آذرماه 

 27  8931های جدی هکاتون بازی: برگزاری 1331آذرماه  23تا 

 31  8931های جدی : برگزاری سمپوزیوم بازی1331آذرماه 

 5 8931های جدی : اختتامیه جایزه بازی1331ماه دی 

 نامشرایط و ضوابط ثبت 3
نام اعالم موظف هستند یک فرد حقیقی را به عنوان نماینده تیم در فرم ثبتدر جشنواره یا هکاتون، کنندگان همه شرکت .8

از زمان اینده نمالزم است که بنابراین . انجام خواهد شد. بدیهی است که کلیه ارتباطات با تیم سازنده از طریق آن فرد کند

 ارسال فرم تا پایان رویداد همواره در دسترس و پاسخگو باشد.
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های تواند در مسابقه شرکت داده شود و پس از توسعه نسخه نهایی، در دورهاگر بازی ارسالی در حالت نیمه آماده باشد، می .2

 های جدی را دارند.های نهایی شده صرفا یک مرتبه امکان شرکت در جایزه بازی؛ اما بازیکندبعدی مجددا شرکت 

 سانی روزرتوانند در بخش بهترین بهاند، فقط میت داده شدههایی که پیش از این در جایزه شرکتبصره: بازی

 شرکت داده بشوند.

نام در جشنواره مختص های جدی ارسال شده برای جشنواره وجود ندارد؛ اما هر فرم ثبتمحدودیتی در مورد تعداد بازی .9

 به فقط یک بازی است.

( از یک بازی دیگر باشند و باید صرفا توسط Localizedشده )برداری یا نسخه بومیهای جدی ارسالی، نباید کپیبازی .4

 صاحبان اثر توسعه داده شده باشند.

ی نیازمند طی مراحل خاص باید دارای نصب سریع و آسان باشد و در صورتی که نصب و اجرای آن جشنوارهارسالی به  بازی .0

ه ب. در صورتی که تیم داوری به هر دلیل قادر دشوننیازها همراه بازی به عنوان راهنمای نصب ارسال است، باید این پیش

 از مسابقه حذف خواهد شد. موردنظراجرای بازی نباشند، بازی 

ها و اسناد موردنیاز را ارسال نموده و در اختیار دبیرخانه جایزه تیم سازنده بازی جدی ارسالی متعهد است که تمام فایل .0

های جدی از این مستندات صرفا برای داوری استفاده کرده و بر حفظ بازیاگرچه دبیرخانه جایزه  های جدی قرار دهد.بازی

 حقوق مالکیت معنوی آثار تاکید دارد.

های جدی، تاپ، سنسورهای حرکتی، هدست و...( برای توسعه بازی در هکاتون بازیوظیفه تامین تجهیزات تولید )مانند لپ .0

 کننده است.به عهده تیم یا فرد شرکت

 هاست.اند به عهده خود آنهای جدی شرکت کردههایی که در هکاتون بازیافراد یا تیماسکان شبانه  .1

باشند. در صورتی که سرقت علمی برای هریک از مقاالت محرز  یپژوهش ، تمامی آثار باید دارای اصالتدر بخش سمپوزیوم .3

 نخواهند داشت. ایمقاله هیچ شود، نویسندگان آن مقاله امکان ارسال

عیین ها داشته باشد، وظیفه تکنندهای تمایل به همکاری با یکی از شرکتدهندهگذار یا نهاد سفارشکه سرمایه در صورتی .82

رد و گیهای جدی صورت میگذاری انتخاب شده توسط دبیرخانه جایزه بازیارزش پروژه مدنظر از طریق متخصص قیمت

 دهند.ار میطرفین نظر کارشناسی اعالم شده را مبنای مذاکرات خود قر

 شود.های رویداد میعدم رعایت اصل صداقت در ارائه اطالعات، موجب حذف کامل از تمام بخش .88
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 با دبیرخانهارتباط برقراری نام و ارسال آثار، ثبت شیوه 11

وانید تدو فُرم جداگانه طراحی شده است که بنا به تمایل خود برای شرکت در هر کدام، مییا هکاتون، در جشنواره  شرکتبرای 

ها را تکمیل کنید. در مورد ارسال مقاله به سمپوزیوم نیز الزم است تا مقاالت خود را از طریق سامانه ارسال یکی یا هر دوی فرُم

 مقاالت برای دبیرخانه بارگذاری کنید.

 از لینک زیر استفاده کنید: 1331جدی سال  برای ارسال اثر به جشنواره بازی

https://survey.porsline.ir/s/yISfzKc 

 از لینک زیر استفاده کنید: 1331های جدی نام فردی یا گروهی در هکاتون بازیبرای ثبت

https://survey.porsline.ir/s/i30IpOE 

 از سایت زیر وارد سامانه شوید: 1331های جدی برای ارسال مقاله به سمپوزیوم بازی

www.segap.ir 

ای بوده و در های رایانهبازیواقع در بنیاد ملی  های دیجیتال )دایرک(،مرکز تحقیقات بازی ،های جدیجایزه بازیدبیرخانه 

روزهای کاری آمادگی پاسخگویی به سواالت مخاطبان محترم را دارد. برای برقراری تماس و دریافت اطالعات بیشتر، از یکی 

 های زیر استفاده کنید:از روش

 :ای، های رایانهی بازی، بنیاد مل92زاده، پالک ایران، تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیرک نشانی

 ، معاونت پژوهش4طبقه 

 :480+ داخلی 31-228-11982222 تلفن 

  :وبسایتwww.ircg.ir، www.direc.ir  وwww.segap.ir 

 :نشانی ایمیل serious.games.prize@gmail.com 

https://survey.porsline.ir/s/yISfzKc
https://survey.porsline.ir/s/i30IpOE
http://www.segap.ir/
http://www.ircg.ir/
http://www.direc.ir/
http://www.segap.ir/
mailto:serious.games.prize@gmail.com
mailto:serious.games.prize@gmail.com

