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ویداد جامع جایزه  اولیه راخوانف  1311 ی جدیهابازیر
Call for Serious Games Prize 2020 (SeGaP2020) 

 پیشگفتار 1
 ماندر تبلیغات،ی دیجیتال هستند که ما را در آموزش، هابازی، بخشی کلیدی از (Serious Gamesیا هدفمند ) ی جدیهابازی

سازی، مستلزم وجود دانش علمی تخصصی در عالوه بر دانش فنی بازی هابازیکنند. توسعه این یاری میو سایر اهداف جدی 

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

رویداد جشنواره بازی جدی سال با برگزاری سه کند تا دوره خود تالش می چهارمینی جدی، در هابازیرویداد جامع جایزه 

های علمی و صنعتی را برای توسعه زیرساخت، 9311ی جدی هابازیو سمپوزیوم  9311ی جدی هابازی، هکاتون 9311

محصوالت موجود در  سازیتجاریهای توسعه را از تحقیقات دانشگاهی تا ی جدی در کشور فراهم و حلقههابازیازپیش بیش

ها تومان جایزه و شبکه بزرگی از حامیان و گذشته، با میلیون ادوارهمچون  9311ی جدی هابازیه صنعت تقویت کند. جایز

 ی جدی در کشور است.هابازیهمکاران، فرصتی برای مشارکت در رشد 

ای هی دیجیتال، حامی سایر سرگرمیهابازیعالوه بر  های هدفمند،تر نسبت به سرگرمیبا نگاهی کالناین دوره رویداد 

سازان و از تمامی بازی SeGaP2020دبیرخانه . بر این اساس سازها هم خواهد بودی رومیزی یا شبیههابازیجدی همچون 

ورد تا به این جمع بزرگ بپیوندند و آجدی دعوت به عمل می هایسرگرمیمند به تولید و مطالعه در حوزه پژوهان عالقهبازی

 گذاری تجربیات مشارکت کنند.اشتراکو به هابازیعضوی از این شبکه همکاری در تولید مقاالت،  عنوانبه

 بازی جدی چیست؟ 2
 رفا  صها، علت اصلی تولید آنی دیجیتال دانست که هابازیای از را شاخه ی جدیهابازیتوان میبر اساس یک تعریف کلی، 

توان یهای مختلف مسرگرمی نبوده و هدفی آموزشی، فرهنگی یا درمانی برای ساختشان وجود دارد. این اهداف را با تکیه بر حوزه

پسند، تندرستی، درمان و آموزی، اصالحات اجتماعی و ترویج رفتارهای جامعهی حوزه آموزش نظری، مهارتهابازیشامل 

را  هاازیبتوان این وجود دارد؛ اما به شکل کلی می هابازیهای متعددی از این بندی. دستهبخشی و تبلیغات و اقناع دانستتوان

 بندی کرد.بخش 9 قالب جدولدر 
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 ی جدیهابازیبندی دسته -9جدول 

 هامثال تعریف نوع بازی جدی

 آموزش نظری
استفاده از بازی برای آموزش مفاهیم علمی و 

 تحصیلی
 مفاهیم نظری دیگرخارجی و  آموزش ریاضی، فیزیک، زبان

 آموزیمهارت
های استفاده از بازی برای اکتساب مهارت

 مختلف

نظامی، مدیریت بحران و مدیریتی،  هایمهارتطیفی گسترده از 

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

 تبلیغات و اقناع
و ترویج یک  ساخت بازی با هدف تبلیغات

 مفهوم

تبلیغ یک مکان گردشگری، یک حزب سیاسی، تبلیغات 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

، پاسداشت میراث فرهنگی، ترویج فرهنگ زیستمحیطحفاظت از 

ر پذیری اجتماعی، تغییبهداشت عمومی، مسئولیترعایت توریسم، 

 .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

 ابزار درمانی برای عنوانبهاستفاده از بازی 

های مختلف و بیماری تسهیل درمان

 بخشیتوان

، اوتیسم یا فوبیا و ADHDچون هایی درمان بیماریکمک به 

 و...نیان سکته مغزی، اختالالت ذهنی بخشی به قرباتوان

ویداد 3  اهداف این دوره از ر
  هاگیری بیماریمواجهه با همهدر حوزه  ساخت بازیتمرکز ویژه بر 

  سالمت و درمان ،های برترمبتنی بر فناوری آموزش، ی حوزههابازی سازیتجاریتداوم حمایت از تولید و 

  ی جدیهابازیاتصال دانشگاه و صنعت و تقویت رابطه میان این دو در حوزه 

 زاییوکار و اشتغالهای کسبکمک به توسعه فرصت 

  ی جدی با رویکرد توسعه این شاخه از صنعتهابازیهای سازنده حمایت از گروهشناسایی و 

 را دارند. های آموزشی، تبلیغاتی، درمانی، اجتماعی و... که امکان استفاده از بازیتحول در نظام 

  سازان فعالی جدی با معرفی و حمایت از بازیهابازیالگوسازی برای جوانان در زمینه توسعه 

 کنندگان و سایر مخاطبان صنعتگذاران، مصرفدر میان سیاست اه کارآمد به مقوله بازیترویج نگ 
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ویداد مزایای 4  شرکت در ر
 ی هدفمندهابازیگذاران حوزه نفعان و سرمایهبرقراری ارتباط با ذی 

  ی منتخبهابازیها، مقاالت و برای تیم توجهقابل غیر نقدیدریافت جوایز نقدی و 

  سازان جدی در کشورپژوهان و بازیبزرگ بازیاتصال به شبکه 

  ی جدیهابازیهمکاری در تولید علم در حوزه 

  تسریع توسعه تجاری بازی منظوربهدهی ی منتخب در مراکز رشد و شتابهابازیاستقرار 

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

  ی جدیهابازیهکاتون استفاده از فرصت تجربه توسعه بازی جدی در 

 1311 ی جدیهابازی جایزههای مختلف بخش 5
ی جدی و بررسی آثار تولیدی، از هابازیعالوه بر توسعه همچون سال گذشته ی جدی، هابازیدوره از رویداد جایزه  چهارمین

 :، سه رویداد مجزا شاملنیز کند. در این دورهمقاالت در این حوزه نیز حمایت می تألیف

  9911ی جدی هابازیسمپوزیوم 

  9911جشنواره بازی جدی سال 

  9911ی جدی هابازیهکاتون 

 برگزار خواهد شد.
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 2311ی جدی هابازیسمپوزیوم  1.2
این بخش  .شودمیبرگزار  هابازیی به منابع علمی و تحقیق در جهت توسعه این بخش تمرکزی جدی با هدف هابازیسمپوزیوم 

انه قرار گیرمورد داوری سخت داورسه  توسط آثار ارسالی و بود به زبان انگلیسیپذیرای مقاالت علمی این حوزه  9311در سال 

 صورتبه مقاله 94 و شفاهی صورتبه مقاله 1 تعداد این از که شد پذیرفته مقاله 33 ،تیدرنها ارسالی مقاله 54 میان ازگرفتند. 

 ضمن بخش این در .(مالحظه کنید از اینجا) شدند نمایه Xplore IEEE استنادی پایگاه در رویداد اتمام از پس و ارائه پوستری

 شد. تقدیر نقدی جایزه قالب در نیز یشفاه مقاالت سایر از ریالی، میلیون 33 جایزه اعطای و برتر مقاله معرفی

فرصت  ماهآبان 93مورخ  جمعهنهایتاً تا روز ، 9311ی جدی هابازیپژوهان در این دوره و برای ارسال مقاله به سمپوزیوم بازی

، شدهارسالاز میان مقاالت همچنین . شوندمیپذیرفته انگلیسی  صورتبهخواهند داشت و همچون سال گذشته، مقاالت فقط 

 . شوندمیشفاهی ارائه  صورتبهمقاالت منتخب عالوه بر دریافت جایزه نقدی، در روز سمپوزیوم 

  میلیون ریال جایزه برای مقاالتی که به موضوع  03به شکل ویژه امسال دبیرخانه رویداد مجموعا تا سقف

 های جدی پرداخته باشند، تدارک دیده است. سازی بازیتجاری

 نماید.، جوایز نقدی بخش سمپوزیوم را مشخص می3جدول 

 9911ی جدی هابازیجوایز نقدی بخش سمپوزیوم  -2جدول 

 مجموع سقف جوایز نهاد اعطاکننده جایزه نوع جایزه

 میلیون ریال 33 ی جدیهابازیدبیرخانه جایزه  مقاله برتر

 میلیون ریال 03 ی جدیهابازیدبیرخانه جایزه  شفاهیمقاالت 

های سازی بازیتجاری مرتبط بامقاالت 

 جدی
 میلیون ریال 03 های جدیدبیرخانه جایزه بازی

با مطالعه موردی مبتنی بر  مقاله منتخب

 واقعیت مجازی/ واقعیت افزوده
 میلیون ریال 33 و هوشمندسازی تالیجیاقتصاد د یهایستاد توسعه فناور

 متعاقبات اعالم خواهد شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مقاله منتخب حوزه کودک و نوجوان

 مراجعه فرمایید. www.segap.irاینجا کلیک کنید یا به سایت  9911ی جدی هابازیارسال مقاله به سمپوزیوم  برای

http://segap.ir/users/signup.php
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=2019%20International%20Serious%20Games%20Symposium%20(ISGS)
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=2019%20International%20Serious%20Games%20Symposium%20(ISGS)
http://segap.ir/users/signup.php
http://segap.ir/users/signup.php
http://segap.ir/users/signup.php
http://www.segap.ir/


 

6 

صورت  IEEE Xploreسازی مقاالت سمپوزیوم در پایگاه به جهت دریافت مجوز نمایه ات الزمنیز اقدام دورهبرای این ضمنا 

 شده سمپوزیوم در این کتابخانه دیجیتال نمایه خواهند شد. دیتائو پس از دریافت مجوز، مقاالت  گرفته است

 محورهای مقاالت 1.2.2
 المللینبی مرتبط و معتبر هایکنفرانس محورهای از متاثر موسمپوزی این محورهای باشند. جدی هایبازی حوزه در باید مقاالت

 هستند: زیر محورهای شرح به حوزه این در مرتبط موضوعات از برخی است.

 Technology track: 

 Architectures and Algorithms for SGs 

 Artificial intelligence and machine learning for SGs 

 Balancing and Dynamic Difficulty 

 Big data for SGs 

 Computer Graphics & Visual Effects 

 Emotions and Affective Interaction 

 Human-Computer Interaction for SGs 

 Interactive narrative and digital storytelling 

 Interoperability and standards 

 Modeling and simulation 

 Privacy 

 Procedural Content Generation (PCG) 

 Quality assessment for SGs 

 Security & privacy 

 Social computing 

 Technological support for collaborative games 

 User Experience and User Interface (UX, UI) 

 Virtual, Augmented and Mixed Reality (VR, AR, MR) 

 Wearable Technologies 

B. Cognitive Science track: 

 Cognitive processing in SGs 

 SG for Cognitive disorders 

 Cognitive Architecture in SG design and development 
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 Neuroscience in SG 

C. Pedagogical foundations track: 

 Pedagogical theories in the field of SGs 

 Support for educators and trainers 

 Support higher-order thinking through serious games 

D. SGs mechanics and design track: 

 Mapping pedagogical goals & principles into SGs mechanics 

 Design of score, rewards, achievements, and related interfaces 

 Ubiquitous/pervasive gaming 

 Support for educators and trainers 

 Balancing realism, engagement, learning and entertainment 

 Collaboration, cooperation, & participatory design of SGs 

E. Application track: 

 Case studies on developing/deploying serious games in application domains 

such as tourism, advertising (advergames), education, skill learning, 

healthcare, well-being, prosocial behaviors, and ETC. 

 User studies applying serious games in the above domains, studying 

effectiveness for learning/training 

 Understanding how, when, with whom, for what to use serious games 

 Verification of learning transfer 

 Study of the long-term impact 

 Assessing personal abilities through serious games 

F. Policy-making, Management, & Business track: 

 Policy instruments and measures to empower the SG developers 

 Policies for education & training in kindergartens, schools, and universities in 

the field of SGs 

 Models for especial serious game accelerators & incubators 

 Serious games market studies 

 Business models for SGs 
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 راهنمای نگارش مقاالت 1.2.2
  ،است. 9311ماه آبان 33مهلت نهایی ارسال متن کامل مقاالت 

 .مقاالت فقط باید به زبان انگلیسی باشند 

  مقاالت فقط باید در قالب ارائه شده توسطIEEE ( کلیک را اینجاارسال شوند .)کنید 

  در قالب تعیین شده است. صفحه 93تعداد صفحات مجاز برای نگارش مقاله، نهایتا 

 تواند چند مقاله ارسال نماید.هر نویسنده می 

 سندگانیاز مقاالت محرز شود، نو کیهر یبرا یکه سرقت علم یباشند. در صورت یاصالت پژوهش یدارا دیآثار با یتمام 

 نخواهند داشت. یامقاله چیآن مقاله امکان ارسال ه

 1311جدی سال  بازیجشنواره  5.5
در هر  هایی کهاست. افراد یا تیم موضوعات مختلف حوزه بازی جدیدر  تولیدشدهمیزبان آثار  همچون گذشته، بخش جشنواره

برای دبیرخانه جایزه ارسال ، آثار خود را ی جدی، صاحب اثری هستندهابازیبرای  شدهیمعرفهای شاخهموضوعات و یک از 

در سه مرحله مورد داوری تولید، داوری تجاری و داوری علمی قرار ی جدی هابازیپس از دریافت آثار ارسالی، . کنندمی

ازی ب تیدرنهاو  اهند پرداختهای منتخب برای فینال، به ارائه دستاوردهای خود خوهای داوران، تیمگیرند و پس از بررسیمی

 دبیرخانه رویداد در چهار موضوع زیر به آثار منتخب جایزه نقدی اهدا خواهد کرد: جدی سال معرفی خواهد شد.

  میلیون ریالی بنیاد خواهد بود. 333بازی جدی سال برنده جایزه بزرگ 

 میلیون ریال جایزه دریافت خواهند کرد. 333های جشنواره مجموعا تا سقف فینالیست 

 مجددا در بخش  توانندمیروزرسانی بازی خود اند، در صورت بهشرکت کردههای قبلی رویداد یی که در دورههابازی

 میلیون ریالی امتحان کنند. 33شرکت و شانس خود را برای برنده شدن جایزه  روزرسانیبهترین به

  ی جدی در حوزه هابازیمیلیون ریال جایزه برای  933به شکل ویژه امسال دبیرخانه رویداد مجموعا تا سقف

یی که در حوزه آموزش انتخاب سیاسی مناسب، فهم هابازیسواد سیاسی تدارک دیده است. بر این اساس، 

 گیرند.های سیاسی یا فرهنگ انتخابات ساخته شده باشند، به شکل ویژه مورد داوری قرار میساختار

 مراجعه فرمایید. www.segap.irاینجا کلیک کنید یا به سایت  9911 بازی خود به جشنواره بازی جدی سالارسال  برای

https://survey.porsline.ir/s/PM4kUKt
https://direc.ircg.ir/wp-content/uploads/2020/07/SGS2020-PaperTemplate.doc
https://survey.porsline.ir/s/PM4kUKt
https://survey.porsline.ir/s/PM4kUKt
https://survey.porsline.ir/s/PM4kUKt
http://www.segap.ir/
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 رد.بهای متعددی در موضوعات مختلف بهره میهای گذشته، بخش جشنواره از حمایت دستگاههمچون سالاست که  تأکیدقابل 

ی هاازیببا ارسال  توانندمیسازان ی منتخب در پنل ویژه داوری خود، بازیهابازیمشارکت نهادهای مختلف و اعطای جوایز به با 

های تایید شده تا لحظه انتشار مجموع حمایت توسط هر نهاد از این فرصت نیز بهره ببرند. شدهمطرحهای مطابق با اولویت

 است. 3فراخوان اولیه به شرح جدول 

 ی جدی دیجیتال طراحی شدههابازیبرای حوزه در نظر داشته باشند که اگرچه فرآیند اصلی جشنواره  کنندگانشرکت

 سازها را نیز ارسال کنند.ی رومیزی یا شبیههابازیمحور دیگر خود همچون آثار سرگرمی توانندمیها است، در سایر حوزه

 9911بازی جدی سال جوایز نقدی بخش جشنواره  -9جدول 

 مجموع سقف جوایز نهاد اعطاکننده جایزه شرایط احراز نوع جایزه

 بیشترین امتیاز در داوری اصلی جایزه بازی جدی سال

 ی جدیهابازیدبیرخانه جایزه 

 میلیون ریال 333

 های جشنوارهفینالیست
عنوان فینالیست امتیاز حدنصاب برای حضور به

 جشنواره
 ریالمیلیون  333

برنده بخش بهترین 

 روزرسانیبه

بیشترین امتیاز برای نسخه جدید از یک بازی جدی 

 در رویداد شرکت داده شده است. قبال  که 
 میلیون ریال 33

 سیاسیبازی برگزیده 
 و انتخاب یاسیس یساختارها ،یاسیآموزش سواد س

 یاسیدرست در انتخابات س
 میلیون ریال 933

بازی برگزیده بخش 

 سالمت
 بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش سالمت

موسسه ملی توسعه تحقیقات 

علوم پزشکی )نیماد( به نمایندگی 

از وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 میلیون ریال 333

بازی برگزیده بخش 

 فناوری

بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش استفاده از 

 برترهای فناوری

های حوزه فناوریتوسعه ستاد 

 هوشمندسازیاقتصاد دیجیتال و 
 میلیون ریال 903

برگزیده بخش  بازی

 و ازدواج سبک زندگی

 و بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش سبک زندگی

 ازدواج

و توسعه  یزیردفتر برنامه

جوانان معاونت امور  یاجتماع

 جوانان وزارت ورزش و جوانان

 تهران

 میلیون ریال 333

 میلیون ریال جایزه + 933شرکت هوشمند اول بهشتی بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش استفاده از بازی برگزیده بخش 
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ریال خدمات  میلیارد 9 )هاب( های برترفناوری فناوری

 دهیشتاب

بازی برگزیده بخش 

 های زندگیمهارت

های مهارتبیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش 

 زندگی
 میلیون ریال 943 ارزه با مواد مخدرستاد مب

بازی برگزیده بخش 

 کودک و نوجوان

بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش کودک و 

 نوجوان

کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان
 متعاقبات اعالم خواهد شد.

بازی برگزیده بخش 

 خوانیکتاب

بیشترین امتیاز در داوری ویژه بخش ترویج 

 خوانیکتاب
 میلیون ریال 933 های عمومی کشورکتابخانه نهاد

 

 1311ی جدی هابازیهکاتون  5.3
و تجربه ساخت یک بازی جدی برگزار  پردازیایدهکه با هدف  است روزهسهسازی ی جدی یک رویداد بازیهابازیهکاتون 

ر عالوه ب پردازند ورقابت می، در روز برگزاری به نامثبتپس از اعالن فراخوان و  کنندگانشرکت در این بخش .شودمی

نیز حضور دارند. با توجه به مسئله و دغدغه حامی منتورهای فنی خبره در حوزه تولید و طراحی بازی، منتورهای تخصصی 

 و ایده اولیه ساخت یک بازی جدی در موضوع مطرح شده هستند. تا نسخه دِمو، تجربه نهایتا   شدهدادهی توسعه هابازی

صرف فرهنگ م جیترو، کیستیاوت مارانیو تعامل با ب سمیدرمان اوتدر موضوعات ی جدی طی دو دوره گذشته هابازیهکاتون 

ا استقبال ببرگزار و  : انتخاب آگاهانهیزندگ یهامهارتو  (انیکودکان، نوجوانان و ناشنوا ی)برا یسیآموزش زبان انگل، دارو یمنطق

با توجه به موضوع، در سال جاری رود سومین دوره این رویداد نیز و انتظار می شده استتوجه مخاطبان و حامیان مواجه قابل

 مخاطبان قرار گیرد.گسترده های میزبان، مورد توجه حامیان و تعداد استان

و  تبریز ،تهران شهرهایدر با حمایت مجدد وزارت ورزش و جوانان  9311ی جدی در سال هابازیسومین دوره هکاتون 

ر مدیریت فردی د توجه بهو همچنین  کرونا گیر شدن ویروسهمه لیدل به امسال برگزار خواهد شد. زمانهم صورتبه اصفهان

 هاگیری بیماریهای زندگی: مواجهه با همهمهارت ارائه موضوعبا  وزارت ورزش و جوانانمهم،  یامسئلهعنوان شرایط بهاین 

دیر این بخش تق ی رومیزی یا دیجیتالیهابازی و از بهترین استاین رویداد در سه استان مذکور ئله سمالی و طراح محامی 

عنوان معرف منتورهای تخصصی این حوزه، دیگر نهاد ، بهوسسه نیماد نیز با توجه به موضوعخواهد نمود. الزم به ذکر است که م

 9911 ماهآبان 93تا روز جمعه مورخ  نهایتاً توانندمیمند عالقه هایافراد و تیمبنابراین  ؛همکار در برگزاری این دوره است

 کنند. نامثبتفردی یا تیمی  صورتبهشرکت در رویداد مندی از این فرصت و بهرهبرای 
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هر  ی منتخبهابازی، شودمیاعطا  حامیانجایزه نقدی که از طرف است و عالوه بر  4جوایز نقدی این بخش به شرح جدول 

های اقتصاد است ستاد توسعه فناوری تأکیدالزم به  .مدنظر قرار خواهند گرفت سازیتجاریتعقیبی و  گذاریسرمایهبرای  نهاد

ی برگزیده خود در این بخش عالوه بر جوایز نقدی، در قالب ارائه تسهیالت جهت توسعه بازی هابازیاز  و هاب بهشتی دیجیتال

 حمایت خواهد کرد.

 9911ی جدی هابازیبخش هکاتون  غیر نقدیو جوایز نقدی  -4جدول 

 مجموع سقف جوایز نهاد اعطاکننده جایزه نوع جایزه

 تهرانی برگزیده هکاتون هابازی

 یو توسعه اجتماع یزیردفتر برنامه

جوانان معاونت امور جوانان وزارت 

 تهران ورزش و جوانان

 میلیون ریال 333

 میلیون ریال 333 تبریزی برگزیده هکاتون هابازی

 میلیون ریال 333 اصفهانی برگزیده هکاتون هابازی

تنی مببرگزیده هکاتون در سه استان ی هابازی

 بر واقعیت گسترده

های اقتصاد ستاد توسعه فناوری

 هوشمندسازیدیجیتال و 

 میلیون ریال جایزه نقدی 333

+ 

 یدهبرگزبه سه بازی  میلیون ریال تسهیالت 9433

برگزیده هایپرکژوال در هکاتون سه  یهابازی

 استان
 شرکت هوشمند اول بهشتی )هاب(

 میلیون ریال جایزه نقدی 43

+ 

 میلیون ریال تسهیالت 433

 
  

 مراجعه فرمایید. www.segap.irاینجا کلیک کنید یا به سایت  9911ی جدی سال هابازینام تیمی یا فردی در هکاتون برای ثبت

https://survey.porsline.ir/s/Cu4RakA
https://survey.porsline.ir/s/Cu4RakA
https://survey.porsline.ir/s/Cu4RakA
https://survey.porsline.ir/s/Cu4RakA
http://www.segap.ir/
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ویداد کنندگانمشارکت 6  این دوره ر
ی در کشور، شناسای هابازیها برای تولید و ترویج این زمینه ترینمهمی جدی، یکی از هابازیمحور بودن با توجه به مسئله

از طریق ساخت و  توانندمیهای مربوطه دارند و هایی در راستای اولویتهایی است که در حوزه فعالیتی خود دغدغهسازمان

، جلب مشارکت نهادها برای روازاینی جدی گامی مهم در جهت حل مسائل و بهبود شرایط خود بردارند. هابازیاستفاده از 

 در نظر گرفته شده است. رویدادها، یکی از اهداف مهم نعنوان ابزاری کارآمد برای آبه هابازیر و معرفی استفاده از این بست

های مختلف با این رویداد همراه ی جدی نهادهای بسیاری از حوزههابازیبر این اساس، طی سه دوره برگزاری رویداد جامع 

 برگزار خواهد شد.نهادهای متعددی های قبل، رویداد امسال نیز با مشارکت اند. به سیاق دورهبوده

 های دیجیتال )دایرِک(ای و مرکز تحقیقات بازیهای رایانهبنیاد ملی بازی 1.2
 در کشوربازی  صنعت یمتولتنها عنوان به 9314وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال  زیر نظر یاانهیرا یهایباز یمل ادیبن

رگزاری ، بنیاد تالش دارد تا با بای دیجیتالهای از بازیعنوان شاخههای جدی )هدفمند( بهکند. با توجه به اهمیت بازیفعالیت می

ها را ، پتانسیل بالقوه این بازیهاآن خصوصی و دولتی و مشارکتهای جدی و ایجاد شبکه بزرگی از فعاالن رویداد جایزه بازی

 یلاص یهااز رسالترو یکی های جدی در کشور کمک نماید. از اینهای گوناگون شناسایی کرده و به پیشرفت بازیدر حوزه

های بازی جایزهبرگزارکننده رویداد عنوان بههر سال که  استدر کشور  یجد یهایباز جیو ترو دیتول ق،یاز تحق تیحما بنیاد

 دارد.تحقق آن گام بر میجهت در جدی 

 یهدف اصل نیبا ا 9315( از سال رکی)دا تالیجید یهایباز قاتیبا نام مرکز تحق ایانهیرا هاییباز یمل ادیمعاونت پژوهش بن

فعاالن صنعت،  با یتعامل یارتباط رکیراستا دا نیدهد. در ا شیافزا تالیجید یهایرا در صنعت باز قاتیشد تا سهم تحق سیتاس

 یهاشیمایپ یبرقرار نموده و سپس با اجرا گذاراناستیها و سها، دانشگاهناشران، رسانه ،یازدهنده بتوسعه یهاشامل شرکت

ی الوه بر این، یک. عدارد یاز داده و اطالعات دسترس یکننده در سراسر کشور، به حجم قابل توجهمطالعه رفتار مصرف یادوره

های جدی و شناسایی فعاالن دانشگاهی و صنعتی این حوزه است که هر سال با های دایرِک تمرکز بر بازیترین ماموریتاز مهم

 ای آن نظارت دارد.بر اجرای رویداد و امور دبیرخانه های جدیدبیرخانه رویداد جایزه بازیمسئولیت 

 عالمه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه 1.2
دانشکده  93است و در حال حاضر با  تاسیس شده 9333به عنوان دانشگاه تخصصی در حوزه علوم انسانی از سال  ئیدانشگاه عالمه طباطبا

 شور و درهای کبا تکیه بر تحقیقات علمی، در دانشگاههای جدی بازینماید. امروزه تحصیلی مختلف فعالیت می و گرایش رشته 333و 
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نیز  یئهای گوناگون همچون علوم شناختی، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی و ... مخاطبان خود را پیدا کرده است. دانشگاه عالمه طباطباحوزه

ر حوزه های علمی فعال دعنوان یکی از قطبها، بههای مرتبط، دانشجویان و اساتید فعال دراین حوزهبا داشتن ظرفیت باالیی از منظر رشته

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی به نمایندگی  روهای جدی بخصوص در بحث علوم انسانی مطرح است. از اینزیبا

مدنظر قرار گرفت و بر حسن انجام سمپوزیوم  های جدیجایزه بازی چهارمین دوره میزبان علمیعنوان به عالمه طباطبائی دانشگاه از

 ارت خواهد داشت.نظ 9311های جدی بازی

 صندوق نوآوری و شکوفایی 1.3
ها و مؤسسات قانون حمایت از شرکت 4مطابق ماده نهادی مالی با نام صندوق نوآوری و شکوفایی  9319در اواخر سال 

ا ت بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایدهدر راستای تحقق اقتصاد دانشو  ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریدانش

ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و سازی نوآوریاین صندوق به منظور تجاری .تاسیس شد، بازار

بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، های دانشبازار از شرکت تکمیل زنجیره ایده/ محصول/

 .نمایدامین میت هاآنتسهیالت و مشارکت برای 

های مورد نیاز همچون اینترنت و زیرساختهمچنین فراهم نمودن سالن برگزاری و میزبانی و با  9310از سال  این صندوق

کند. در این دوره نیز میزبان هکاتون های جدی همکاری میهای جدی با رویداد جایزه بازیهکاتون بازی درسایر تجهیزات الزم 

 های جدی در تهران خواهد بود.بازی

 ای دانشگاه هنر اسالمی تبریزدانشکده چندرسانه 1.4
خود  تیعالاست که ف تالیجید یمحتوا دیکشور در حوزه تول یدانشکده تخصص، زیتبر یدانشگاه هنر اسالم ایرسانهدانشکده چند

 تولید یبرا ییفضا با ایجاد یو هنر یوتریامپکاز متخصصین دانشکده  نیا یعلم اتیهترکیب آغاز نموده است.  9313را از سال 

ه را کدانشکده  نیا تیمامور، و وب لیموبا یکاربرد یبرنامه ها شن،یمیان ،دیجیتال هاییدر قالب باز ایمحصوالت چندرسانه

 . رده استمحقق ک است تالیجید یمتخصص در حوزه هنرها یروهاین تیترب یبرا وتریهنر و علوم کامپ نیب یپل ارتباط جادیا

صدا،  ویدواست ،یمجاز تواقعی کپچر،موشن همچونروز شامل و به شرفتهیپ یهادستگاههمچنین این دانشکده با ارائه تجهیزات و 

را  تالیجید یمحتوا یاحرفه دیامکان تول، روزبه یاز ابزارها گرید یاریو بس یامواج مغز لیحرکات چشم، ثبت و تحل رگیره

 فراهم کرده است.



 

94 

های مورد نیاز همچون اینترنت و زیرساختهمچنین میزبانی و فراهم نمودن سالن برگزاری و با  9311دانشکده از سال این 

کند. در این دوره نیز های جدی همکاری میبا رویداد جایزه بازی در تبریز های جدیهکاتون بازی درسایر تجهیزات الزم 

 خواهد بود. تبریزهای جدی در میزبان هکاتون بازی

 دانشگاه اصفهان 1.1
در  ،یدج یهایباز شگاهیآزما و یسرگرم عیصنا یمرکز نوآور یاندازبا راه شرویجامع و پ یعنوان دانشگاهدانشگاه اصفهان به

دن های جدی و دارا بوبا توجه به سابقه فعالیت این دانشگاه در حوزه بازی .نمایدبازی فعالیت می یارشتهانیو م نینو حوزه

میزبانی ا ب های جدی، مرکز نوآوری صنایع سرگرمی به نمایندگی از دانشگاه اصفهانظرفیت تحقیقاتی و عملیاتی در بخش بازی

های مورد نیاز همچون اینترنت و سایر زیرساختهمچنین و  ، منتورهای فنی و تخصصین برگزاریو فراهم نمودن سال

 کند.های جدی همکاری میبا رویداد جایزه بازی اصفهان های جدیهکاتون بازی درتجهیزات الزم 

 آواگیمز دهی تخصصیگذاری و شتابشرکت سرمایه 1.1
 9314از سال  فعالیت خود را است که دیجیتالهای بازی دهی تخصصی در زمینهگذاری و شتابآواگیمز یک شرکت سرمایه

 ای باتجربههمربی محل کار اشتراکی، شبکه همچونخدماتی  های دیگر ارائهدهندهبا شتاب آواگیمزتفاوت نقطه آغاز کرده است. 

 یشناخت بازار، رشد، ثبت حقوق د،یتول یهانهیتخصصی در زم هایها مشاورهبه صورت مداوم به تیماست که خارجی و داخلی 

 . ددهارائه می یجهان یشرکت و ورود به بازارها

های جدی همکاری های منتخب رویداد با جایزه بازیهای جدی با ارائه خدمات خود به تیمآواگیمز از اولین دوره جایزه بازی

 از این خدمات در راستای توسعه بازی خود استفاده نمایند. توانندهای برگزیده میرو تیمکند، از اینمی

ازی س، وظیفه بررسی ابعاد اقتصادی و کمک به تجاریداور تجاری عنوانبه، دهیارائه خدمات شتابعالوه بر مجموعه آواگیمز 

 دارد و با این دوره رویداد نیز همکاری خواهد داشت.های رویداد را بر عهده بازی

 یتوسعه تحقیقات علوم پزشکی )نیماد( به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکموسسه ملی  1.6
 یوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ینهاد دولت کی( مادی)ن رانیا یعلوم پزشک قاتیتوسعه تحق یمؤسسه مل

 اتقیو توسعه تحق تیحما ت،یریمد ،یجهت رهبر یعلم رتبهینهاد عال کی جادیاا هدف بتأسیس و  9313در سال است که 

 فعالیت خود را آغاز کرده است. ی،در علوم پزشک یو فناور یدر کشور شامل آموزش، توسعه، نوآور یعلوم پزشک
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ی جدی، مشارکت و همکاری خود را از دومین دوره آغاز نمود. اولین هابازیجایزه  یان کلیدیحامعنوان یکی از به مادینموسسه 

بوده است که با اعطای جوایز نقدی  9310ی جدی هابازینقش موسسه در این رویداد، طرح مسئله و حمایت مالی از هکاتون 

اختصاص اعتبارات  و دارو یفرهنگ مصرف منطق جیتروو  سمیدرمان اوتی منتخب در حوزه هابازیمیلیون ریالی به  943

، نیماد از 9310همچنین در بخش جشنواره بازی جدی سال به اعتبار این بخش از رویداد افزود.  هابازیبه این  سازیتجاری

عنوان نیماد بهمیلیون ریال حمایت کرد. همچنین  43ای نقدی به ارزش بازی منتخب خود در حوزه بهداشت و درمان با جایزه

 333ی منتخب حوزه سالمت با جوایز نقدی تا سقف هابازیحامیان سومین دوره جشنواره بازی جدی سال، از یکی از همراهان و 

 میلیون ریال تقدیر کرد.

 یریگمواجهه با همهی حوزه سالمت و با نگاهی به مواجهه با هابازیدر موضوع  امسال نیز نیماد، هادر ادامه این همکاری

 آورد:ی زیر را به عمل میهاحمایتحامی رویداد است و  هایماریب

 مشروط به  سال جشنواره بازی جدیدر حوزه سالمت ی منتخب هابازیبه  جوایز نقدی میلیون ریال 233 سقف تا

 داشتن تحقیقات و مطالعات اثربخشی

 ی جدیهابازیدر بخش هکاتون  هاگیری بیماریعلمی در موضوع همه منتورینگ 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هوشمندسازیهای حوزه اقتصاد دیجیتال و ستاد توسعه فناوری 6.8
های یهای توسعه فناورها و تعیین اولویتمنظور تدوین سیاستبه هوشمندسازیو  تالیجیاقتصاد د یهایستاد توسعه فناور

ت. این اسوکارهای فناورانه عه کسبرفته و هدف آن توساقتصاد دیجیتال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گ

های ، اولویتمحورو آینده محور یفناورهای هایی همچون توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، اولویتنهاد با در نظر گرفتن اولویت

 طیحمرتبط با توسعه و بهبود م یهاتیفعال ییافزانسبت به هم یو فرادستگاه یمل کردیبا اتخاذ رومحور و نیازمحور و مساله

 .دینمایماقدام  التیجیدر حوزه اقتصاد د یو دولت یبخش خصوصو تعامل و جلب مشارکت  یاستارتاپ بومستیزوکار، توسعه کسب

ت، در سازان از این فرصمندی بازیتالش دارد تا با همکاری ستاد بتواند با ایجاد زمینه برای بهرهای ی رایانههابازیبنیاد ملی 

با شته از سال گذهای اقتصاد دیجیتال آن، ستاد توسعه فناوری دنبال بهی جدی گام بردارد. هابازیراستای تقویت و توسعه 

و واقعیت ترکیبی ( VR) یمجاز تیواقع (،AR) افزوده تیواقع هایزههای نوین در حوی جدی مبتنی بر فناوریهابازیحمایت از 

(MR ) تقدیر کرد. فناورانه یجد یهابازیاز  میلیون ریال 943و با حمایت مالی در شبکه همکاران و حامیان قرار گرفت 

های مبتنی بر فناوری یهابازیدر موضوع  9311ی جدی هابازیجایزه  دادیروستاد در های در ادامه این همکاری، حمایت
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 به شرح زیر است: (، بالکچین و هوش مصنوعیVR) یمجاز تیواقع(، AR) افزوده تیواقع

  ی منتخب ستاد در جشنواره بازی جدیهابازیجوایز نقدی به  میلیون ریال 903تا سقف 

 ی جدیهابازیی منتخب ستاد در هکاتون هابازیجوایز نقدی به  میلیون ریال 933 تا سقف 

 ی جدیهابازیجوایز نقدی به مقاالت منتخب ستاد در سمپوزیوم  میلیون ریال 93 تا سقف 

 ی های مورد نیاز و رفع موانع( برابه بالعوض، زیرساخت لیتبدقابل)در قالب وام  میلیون ریال تسهیالت 533 تا سقف

 ی جدیهابازی در هکاتونستاد سه بازی برگزیده 

 وزارت ورزش و جوانان 6.1
 یهامطالعه و پژوهش در حوزهو جوانان با اهداف وزارت ورزش ریزی و توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان دفتر برنامه

مربوط به  حل مسائل یمناسب برا یو ارائه راهبردها هاآنگوناگون  یازهایمسائل و ن نییمنظور تبامور جوانان به یراهبرد

وظایف کلیدی این نهاد در راستای تحقق اهداف مربوطه  ازجملهنماید. فعالیت می ربوطهای اجرایی مجوانان با همکاری دستگاه

یری های پیشگراهبری برنامه، های اجتماعیمنظور باال بردن سطح آگاهی و مهارتها بهها و سازمانهمکاری با دستگاهتوان به می

 اشاره نمود. های اجتماعی جوانانمنظور ارتقاء مهارتریزی بههبرنام و همچنین و ارتقاء سالمت روانی، اجتماعی و معنوی جوانان

ی جدی و منطبق با اهداف و وظایف مذکور این نهاد، همکاری میان هابازیمحور بودن رویداد جایزه با توجه به رویکرد مساله

دفتر  9311منظور حمایت مالی از این رویداد شکل گرفت. در سال ای و وزارت ورزش و جوانان بهی رایانههابازیبنیاد ملی 

ی هابازیعنوان حامی مالی هکاتون ، بهوزارت ورزش و جوانانریزی و توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان به نمایندگی از برنامه

میلیون  943ی تا سقف نقد زیجوا یاعطاو « های زندگی، انتخاب آگاهانهمهارت» مسئلهدر شهر تبریز، با طرح  9311جدی 

 یحضور منتورها از برندگان این بخش تقدیر نمود. در این رویداد، وزارت ورزش و جوانان عالوه بر حمایت مالی، معرفی و ریال

 را بر عهده داشت. حوزه نیا یتخصص

های در موضوع مهارت 9311ی جدی هابازیجایزه  دادیرودر  جوانان وزارت ورزش و یهاتیحما، هادر ادامه این همکاری

ی جدی سه استان تهران، تبریز و اصفهان و موضوع بهبود سبک هابازیها در هکاتون گیری بیماریزندگی: مواجهه با همه

 به شرح زیر است: 9911ازدواج در بخش جشنواره بازی جدی سال  فرهنگ زندگی و ترویج

 استان به ازای هری جدی هابازی هکاتوندر  خودمنتخب  یهابازیبه  جوایز نقدی میلیون ریال 933 تا سقف 

 سال بازی جدیجشنواره در منتخب  یهابازیجایزه به  میلیون ریال 933 تا سقف 
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 شرکت هوشمند اول بهشتی )هاب( 6.16
)همراه اول( و دانشگاه  رانیا اریشرکت ارتباطات س کیبا مشارکت استراتژ 9313( از سال یهاب )شرکت هوشمند اول بهشت

دهنده در شتاب کیعنوان هاب به استقرارکرده است.  ایدر کشور را مه یتالیجینوآورانه د یهادهیرشد ا یسکو ،یبهشت دیشه

ان را فراهم امک نیهاب ا یبوده و برا یدانشگاه یایپو یبه فضا یکینزد یبرا یفرصت یبهشت دیتهران و در محل دانشگاه شه

 تیو حما ینیآموزش کارآفر یدر راستا ییهاتیو با انجام فعال انیدانشجو نیو تفکر خالق در ب ینوآور یفضا جادیتا با ا آوردیم

وکار کسب شروع ییدوره ابتدا سکیدر دانشگاه بپردازد و ضمن کاهش ر نانهیخالقانه و کارآفر یهادهیبه پرورش ا نانیاز کارآفر

 .دینما لیرا تسه هادهیا سازیتجاری ندیفرآنوپا، 

 نیافتتاح شده است. همچن 9311حوزه از بهمن  نیو فناوران ا نانیهاب جهت ارائه خدمت به کارآفر XR یتخصص شگاهیآزما

خدمات شامل  نیرا آغاز کرده است. ا یلیموبا یهابازیخود در حوزه  ی، هاب خدمات نشر تخصص9311تابستان  یاز ابتدا

توسعه و  یبرا گذاریسرمایه...( و  شن،یزیتایمان ،ی)باالنس باز یتخصص نگینتورم ،یفن رساختیو جذب کاربر، ارائه ز یابیبازار

 است. یباز یسازنهیبه

حوزه آموزش  یهابازی، از 9311در سال  یجد یهابازی زهیدوره جا نیسوم انیاز حام یکیعنوان است هاب به یادآوریبه  الزم

 کرد. ریتقد ینقد زهیجا ریال ونیلیم 43 یسال با اهدا یجد یدر بخش جشنواره باز

های برتر ی مبتنی بر فناوریهابازی در موضوع 9311 یجد یهابازی زهیجا دادیرودر  هاب یهاتیحمادر ادامه این همکاری، 

 ی جدیهابازیی هایپرکژوال در بخش هکاتون هابازی)واقعیت مجازی و واقعیت افزوده( در بخش جشنواره بازی جدی و 

 است: ریبه شرح ز

 در بخش جشنواره بازی جدی میلیارد ریال جوایز غیر نقدی 9 ومیلیون ریال جوایز نقدی  933 تا سقف 

 ی جدیهابازیدر بخش هکاتون میلیون ریال جوایز غیر نقدی  533 ومیلیون ریال جوایز نقدی  53 تا سقف 

 مبارزه با مواد مخدرستاد  6.11
 یریشگیمسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پ یریگیو پ ینظارت، هماهنگ ،یزیربرنامه یستاد مبارزه با مواد مخدر برا

یکی از اهداف ستاد شد.  یاندازص مصلحت نظام راهیبا مصوبه مجمع تشخ ،9330به مواد مخدر و درمان آن از سال  ادیاز اعت

 است. موادمخدر هیعل غیو تبل یو آموزش عموم یریشگیپ یهابرنامهاستفاده از 

پسند، ستاد مبارزه با مواد مخدر سازی و ترویج رفتارهای جامعهی جدی و کاربرد آن در فرهنگهابازیبا توجه به ماهیت 
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 یباورها رییاز مصرف مواد مخدر و تغ یریشگیپخود و  ی جدی در جهت تحقق هدفهابازی گیری از ظرفیتمنظور بهرهبه

در این  .کرد تیحما 9311بازی جدی سال جشنواره  درمنتخب  یهابازیاز  عنوان یکی از حامیان رویداد، بهمردم نیغلط در ب

میلیون ریال  33 با دریافت های ستاد مبنی بر ترویج زندگی سالم و پیشگیری از اعتیاد تولید شده بودکه با اولویت رویداد، بازی

 جایزه نقدی از سوی ستاد مورد تقدیر قرار گرفت.

های خودآگاهی، ارتقای مهارت اتدر موضوعو  9311ی جدی هابازیجایزه  دادیرو در ستاد یهاتیحمادر ادامه این همکاری، 

 زیجوا میلیون ریال 953 تا سقف انتقادیگیری، تفکر خالق، حل مسئله و تفکر ، روابط بین فردی، تصمیممؤثرهمدلی، ارتباط 

 سال است. یجد یمنتخب در جشنواره باز یهابه بازی ینقد

ورش فکری کودکان و نوجوانان 6.15  کانون پر
 دادیکودکان و نوجوانان از دوره سوم رو یاز کانون پرورش فکر یندگیبه نما یاانهیرا یهابازیسازنده و  یهایاداره کل سرگرم

 دوره نیبوده است. در چهارم یجد یهابازی زهیجا زبانیاز آثار مرتبط با کودکان و نوجوانان م تیو حما ییبا هدف شناسا

آثار مرتبط به حوزه کودکان و نوجوانان خواهد بود.  زبانیشده و در سه بخش م ترگستردهداد ینهاد با رو نیا یهمکار داد،یرو

ا ر ییدئویو یهابازیبار  نیاول یآزاد است که برا دهیا یمل دادیرو یرودامسال دروازه و یجد یهابازی زهیبه شکل خاص، جا

 هستند: ریبه شرح ز های کودکان و نوجواناندر موضوع بازیکانون  یهاتی. حماکندیم رشیپذ

  منتخب در جشنواره بازی جدی یهایبه بازجوایز نقدی 

 های جدیجوایز نقدی به مقاالت منتخب در بخش سمپوزیوم بازی 

 کانون دیتول یآن طرح در شورا بیدر صورت تصو منتخب یهایباز دیمشارکت و تول 

 کننده در رویداد ملی ایده آزادهای ویدئویی شرکتها و بازیحمایت از ایده 

 های ویدئوییبازی آزاد دهیا یمل دادیرودر مورد 

وم سال س یآزاد را برا دهیا دادیکودکان و نوجوانان، رو یکانون پرورش فکر یاانهیرا یهابازیسازنده و  یهایکل سرگرم اداره

 ییدهمامنظور گربه ییدئویو یهابازیدر حوزه  یاانهیرا یهابازی یمل ادیبن یمرتبه با همکار نیاول یو برا یبازدر حوزه اسباب

 یازاد بهانهآ دهی. اکندیبرگزار م یگفرهن-یاقتصاد ۀحوز نیمندان انظران و عالقهصاحب اندرکاران،دست دکنندگان،یطراحان، تول

 نند.را فراهم ک یبازصنعت  ییایتعامل سازنده، بستر رشد و پو کیبتوانند در  یباز ۀعرص ایده پردازاناست تا طراحان و 

پردازان و  دهیاز ا یتیحما یفضا جادیافراد مستعد و خالق و ا یی. شناسا9با هدف  ییدئویو یهابازیآزاد  دهیا یمل دادیرو
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 یبرا ییدئویو یهابازیو توسعه فرهنگ  جی. ترو3اند، که تا کنون فرصت ارائه آثار نداشته ییدئویو یهابازیحوزه  یاستعدادها

 یمعرف یمناسب برا یبستر جادی. ا3 ،ییدئویو یهابازیورود به حوزه  یناب برا یاستعدادها وطراحان  قیو تشو پردازانایده

 یهارشته جادیا یبرا یمراکز دانشگاه بی. ترغ5و  گذاریسرمایه یبرا یاسالم-یرانیآورانه و مطابق با فرهنگ انو یهادهیا

 دهیا یمل دادیو ضوابط شرکت در بخش رو ندیفرآ .شودمیبه صورت مشترک برگزار  ییدئویو یهابازیبا موضوع  یدانشگاه

 به شرح زیر است: ییدئویو یهابازیآزاد 

 ی، با موضوع9311 یجد یهاشده در هکاتون بازی دیتول ایسال  یجد یآثار ارسال شده به جشنواره باز یتمام ؛نامثبت 

د. بخش شرکت کنن نیتوانند در اباشند، می دهیسازی نرسآزاد در حوزه کوکان و نوجوانان که هنوز به مرحله تجاری

اجرا از نظر  تی. قابل5. مرتبط بودن با موضوع، 3 ده،یا الت. اص3. نوآورانه بودن، 9آزاد  دهیشروط ورود به بخش ا

 نیدر ا نیاست. همچن دهیا یو آموزش یفرهنگ یها. دارا بودن جنبه3و  یاقتصاد هی. دارا بودن توج4 ،یو عمل یعلم

 ای موشده تا مرحله دِ دیتول یهابازی به جشنواره، یشده در هکاتون و آثار ارسال دیتول یهابخش عالوه بر بازی

 شوند.می رشیپذ زین پیپروتوتا

 خواهند کرد و  دایراه پ یبرتر به مرحله بعد یهادهیا داد،یبه رو دهیرس یهادهیا انیمرحله از م نیدر ا ؛هیاول یداور

به  یکینزد دهیهر ا ازیترین امترا انجام خواهند داد. مهم دهیبرگز یهادهیا یبا حضور داوران منتخب، داور یعلم تهیکم

 است. گذارانهیمابازار هدف و قابل اجرا بودن از نظر سر

 آن متعاقبا اعالم خواهد شد،  خیکه تار دهیمرحله ارائه ا ؛ییدئویو یهاآزاد بازی دهیا یمل دادیمراسم رو یبرگزار

و ج. پرسش و پاسخ  دهیکنندگان از صاحب اب. پرسش و پاسخ شرکت ده،یا یدر سه بخش خواهد بود. الف. معرف

 دهیداوران از صاحب ا

 یهای بعداعطا و همکاری ینقد زیجوا الیر ونیلیم 933تا سقف  یجد یهابازی زهیبه آثار برتر در جا ؛زیجوا یاهدا 

 خواهد شد. یریگیها پسازی بازیگذاری و تجاریسرمایه یبا صاحبان آثار منتخب برا

 های عمومی کشورنهاد کتابخانه 6.13
است  یردولتیغ ی؛ نهاد عموم9313مصوب  یعموم یهاو نحوه اداره کتابخانه سیکشور بر اساس قانون تأس یعموم یهانهاد کتابخانه

منابع، ارائه  نیتام ،یگسترش، بازساز ز،یساخت، تجه تینهاد مسئول نیدر کشور است. ا یعموم یهااداره کتابخانه یقانون یکه متول

 د.سراسر کشور را برعهده دار یعموم یهاامور کتابخانه رینظارت و سا ت،یریمد ،یکتابخوان جیو ترو سعهتو ،یاخدمات کتابخانه
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و کاهش سرانه مطالعه کتاب در  شودمیکتاب در مجامع مختلف مطرح  یاز اهال یاریبس یاز سو یدغدغه کتاب و کتابخوان امروزه

 نیرا در ا هاتاسیو س ماتیاز گذشته ضرورت اتخاذ تصم شیاست که ب یشده و از جمله مسائل لیتبد یکشور به زنگ خطر فرهنگ

از جمله اقدامات  تالیجیجذاب و د یها با استفاده از ابزارهانمربوطه آ نیها و قوانو کتابخانه کتاب ی. معرفکندیدوچندان م نهیزم

 یهابازیراستا  نیهمراه خواهد بود، در ا یافراد به کتابخوان لیتما شیاست که با افزا یفرهنگ کتابخوان جیو ترو قیتشو یبرا یاساس

 مساله بردارند. نیدر حل ا یدیکل یگام نه،یزم نیفراهم آوردن ا اب توانندمیهستند که  یهدفمند ابزار ای یجد

با هدف  و یجد یهابازی زهیجا دادیرو انیاز حام یکیعنوان کشور به یعموم یهامرتبه، نهاد کتابخانه نینخست یمنظور، برا نیبد

 .کندیم تیحما 9311سال  یجد یجوانان، از جشنواره باز انیدر م یفرهنگ کتابخوان جیبا کتاب و ترو ییآشنا

داران کتاب یشغل تیاهم ،یعموم یهاکتابخانه گاهیو ارتقاء جا یمعرف. 9و در موضوعات  دادینهاد در رو یهاتیو اولو هاتیحما

 ینقد زیجوا الیر ونیلیم 933 سقف تا منابع فاخر یو معرف یشناسکتاب. 9و  یخوانکتاب جیترو. 2، هامراجعه به آن شیو افزا

 است. یجد یجشنواره بازنهاد در بخش منتخب  یهایبه باز

 علمی و فناوری ریاست جمهوری ساز معاونتهای نرم و هویتفناوری توسعهستاد  6.14
هبردی را تیبنا بر ضرورت و با توجه بر اهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازتینرم و هو یهایستاد توسعه فناور

توسعه  های الفتیاولو ءجز« ینرم و فرهنگ یهایفناور» گرفتن نرم و قرار هایو فناوری یو محصوالت فرهنگ عیو اقتصادی صنا

هداف و تحقق ا کشور ینوآور ستمیخالق در اکوس یهااز شرکتمنظور حمایت به شده است. جادی، ایفناوری در نقشه جامع علم

 یعلم معاونت سازهویتنرم و  یهایستاد توسعه فناورزیر نظر « خالق بومزیستبرنامه توسعه » ای با عنوانخدمت ویژه، ستاد

 تیپس از احراز صالحهای متخصص مربوطه، مجموعه نامهنییآمطابق با  .شده است ینیبشیپ یجمهور استیر یو فناور

 .دارند عهده برخالق را  یهاشرکت تائیدو  یتخصص یبررس تیخالق، مسئول یهاشرکت یمعرف یعنوان مبادبه

ی هایبازی ارسالی به دبیرخانه جایزه هابازیدر نظر گرفته شد و چنانچه آثار و ستاد عنوان مبادی به 9311از سال این رویداد 

خالق معرفی  بومزیستوکار حقوقی تولیدشده باشند، با انجام ارزیابی اولیه توسط دبیرخانه به برنامه توسعه جدی در قالب کسب

 مند شوند:بهره به شرح زیرت مربوطه از خدما توانندمیعنوان شرکت خالق، ها بهخواهند شد و پس از ثبت آن

 کاروکسب خدمات تسهیل فضای 

 خدمات توسعه بازار 

 خدمات پشتیبانی، تأمین مالی و جذب سرمایه 
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 های مهمتاریخ 7
 93 رویداد های مختلفتیمی یا فردی در بخش نامثبت، ثبت آثار و آخرین مهلت ارسال مقاالت: 9911 ماهآبان 

 0  های مختلف رویدادهای بخشو فینالیست مقاالت شفاهی و پوستریمعرفی : 9911آذرماه 

 91  در هر سه استان 9311ی جدی هابازی: برگزاری هکاتون 9911آذرماه  29تا 

 4 9311ی جدی هابازی: برگزاری سمپوزیوم 9911 ماهدی 

 5 9311ی جدی هابازیاختتامیه جایزه فینال جشنواره و : 9911ماه دی 

 نامثبتشرایط و ضوابط  8
. بدیهی دکناعالم  نامثبتنماینده تیم در فرم  عنوانبهموظف هستند یک فرد حقیقی را ، رویداددر  کنندگانشرکتهمه  .9

ال فرم از زمان ارسنماینده الزم است که بنابراین  ؛انجام خواهد شداست که کلیه ارتباطات با تیم سازنده از طریق آن فرد 

 سترس و پاسخگو باشد.تا پایان رویداد همواره در د

های تواند در مسابقه شرکت داده شود و پس از توسعه نسخه نهایی، در دورهاگر بازی ارسالی در حالت نیمه آماده باشد، می .3

 ی جدی را دارند.هابازییک مرتبه امکان شرکت در جایزه  صرفا ی نهایی شده هابازی؛ اما کندشرکت  مجددا  بعدی 

  :انی شرکت روزرسدر بخش بهترین به توانندمیاند، فقط در جایزه شرکت داده شده نیازاشیپیی که هابازیتبصره

 داده بشوند.

در جشنواره مختص به  نامثبتبرای جشنواره وجود ندارد؛ اما هر فرم  شدهارسالی جدی هابازیمحدودیتی در مورد تعداد  .3

 فقط یک بازی است.

توسط  صرفا  ( از یک بازی دیگر باشند و باید Localizedشده )ی یا نسخه بومیبرداری جدی ارسالی، نباید کپیهابازی .5

 صاحبان اثر توسعه داده شده باشند.

ی نیازمند طی مراحل خاص نصب و اجرای آن کهیدرصورتباید دارای نصب سریع و آسان باشد و  جشنوارهارسالی به  بازی .4

ه بتیم داوری به هر دلیل قادر  کهیدرصورت. شوندراهنمای نصب ارسال  عنوانبهنیازها همراه بازی 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 .3
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برای داوری استفاده کرده و بر حفظ  صرفا ی جدی از این مستندات هابازیاگرچه دبیرخانه جایزه  ی جدی قرار دهد.هابازی

 دارد. تأکیدحقوق مالکیت معنوی آثار 

ی جدی، هابازیتاپ، سنسورهای حرکتی، هدست و...( برای توسعه بازی در هکاتون تجهیزات تولید )مانند لپ نیتأموظیفه  .0

 کننده است.شرکتبه عهده تیم یا فرد 

 باشد.در یک استان تواند فقط عضو یک تیم ی جدی هر فرد میهابازیدر هکاتون  .1

 هاست.اند به عهده خود آنی جدی شرکت کردههابازیهایی که در هکاتون اسکان شبانه افراد یا تیم .1

سرقت علمی برای هریک از مقاالت محرز  کهیدرصورتباشند.  یپژوهش ، تمامی آثار باید دارای اصالتدر بخش سمپوزیوم .93

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

یین ها داشته باشد، وظیفه تعکنندهای تمایل به همکاری با یکی از شرکتدهندهگذار یا نهاد سفارشسرمایه کهیدرصورت .99

رد و گیی جدی صورت میهابازیب شده توسط دبیرخانه جایزه گذاری انتخاارزش پروژه مدنظر از طریق متخصص قیمت

 دهند.را مبنای مذاکرات خود قرار می شدهاعالمطرفین نظر کارشناسی 

 .شودمیهای رویداد عدم رعایت اصل صداقت در ارائه اطالعات، موجب حذف کامل از تمام بخش .93

 با دبیرخانهارتباط برقراری و  نامثبتارسال آثار،  شیوه 1
دو فُرم جداگانه طراحی شده است که بنا به تمایل خود برای یا هکاتون،  )و همچنین بخش ایده آزاد( در جشنواره شرکتبرای 

ها را تکمیل کنید. در مورد ارسال مقاله به سمپوزیوم نیز الزم است تا مقاالت توانید یکی یا هر دوی فرُمشرکت در هر کدام، می

 ال مقاالت برای دبیرخانه بارگذاری کنید.خود را از طریق سامانه ارس

 از لینک زیر استفاده کنید: 9911جدی سال  برای ارسال اثر به جشنواره بازی

https://survey.porsline.ir/s/PM4kUKt 

 از لینک زیر استفاده کنید: 9911ی جدی هابازیفردی یا گروهی در هکاتون  نامثبتبرای 

https://survey.porsline.ir/s/Cu4RakA 

 از سایت زیر وارد سامانه شوید: 9911ی جدی هابازیبرای ارسال مقاله به سمپوزیوم 

www.segap.ir 

https://survey.porsline.ir/s/PM4kUKt
https://survey.porsline.ir/s/Cu4RakA
http://www.segap.ir/


 

 

و در  ای بودهی رایانههابازیواقع در بنیاد ملی  ی دیجیتال )دایرک(،هابازیمرکز تحقیقات  ،ی جدیهابازیجایزه دبیرخانه 

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

 های زیر استفاده کنید:یکی از روش

 :ی هابازی، بنیاد ملی 92زاده، پالک ایران، تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیرک نشانی

 ، معاونت پژوهش4ای، طبقه رایانه

 :495+ داخلی 18-329-88993222 تلفن 

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

 :نشانی ایمیلserious.games.prize@gmail.com 

http://www.ircg.ir/
http://www.direc.ir/
http://www.segap.ir/
mailto:serious.games.prize@gmail.com

