
جایزه باز یھای جدی
Fourth Serious Games Prize

چھارمین دوره گزارش جامع









جایزه باز یھای جدی
Fourth Serious Games Prize

چھارمین دوره گزارش جامع



فھرست

۱......................................................................................

۲......................................................................................................................................

۵...................................................................................................

۶...................................................................................................................

۱۲............................................................................................

۱۴........................................................................................................

۱۶..........................................................................................................

۱۸..................................................................................

۱۸..............

۱۹..........................................

۱۹.

۲۰..............................................

۲۰.........................................................

۲۱..............................................

۲۲.............................................

۲۳......................................................................................................................

۲۴..........................................................................

۲۵........................

۲۶.....................................................

۲۷........................................................................................

۲۸.......................................................................................

۳۱............................................................................................

۳۳...............................................................................

۳۶................................................................................................................

پوستر چهارمین دوره جایزه باز يهاي جدي 1399

مقدمه

ساختار سازمانی جایزه باز يهاي جدي

نهادهاي مشارک تکننده

سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1399

جشنواره بازي جدي سال 1399

هکاتون باز يهاي جدي 1399

برگزاري سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1399

«Neuroscience and UX design in serious game» سخنرانی کلیدي خانم دکتر سلیا هودنت با عنوان

 «The Serious Business of Serious Games» :سخنرانی ژولین استورژي با عنوان 

«Serious Games Mechanics and Competence Development» سخنرانی دکتر کارلوس کاروالیو با عنوان 

 «Business Side of Serious Games» :سخنرانی دکتر هایدي لوکوش با عنوان 

 «Serious Pervasive Games» :سخنرانی دکتر آنتونیو کوئلیو با عنوان

 «Children, Serious Gams and Design» :سخنرانی دکتر جنت رید با عنوان

 داستان یک تیم: مصاحبه با اساتید و سرپرستان آزمایشگا ههاي برتر ساخت بازي جدي

ارائه مقاالت شفاهی 

 فینال بخش جشنواره و اختتامیه جایزه باز يهاي جدي 1399

سخنرانی مهندس سید صادق پژمان؛ مدیرعامل بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي و رییس جایزه باز يهاي جدي

سخنرانی مهندس مهدي تندگویان؛ معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

 ارائه خدمات همگرا به منتخبین باز يهاي جدي

جوایز در بخش جشنواره بازي جدي سال 1399

جوایز بخش هکاتون باز يهاي جدي 1399

جوایز بخش سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1399

برندگان بخش ایده آزاد



۱

گزارش جامع برگزاری چھارمین دوره «جایزه باز یھای جدی»



باز  يهاي جدي یا هدفمند (Serious Games)، بخشی کلیدي از صنعت باز يهاي دیجیتال هستند که اهدافی فراتر از سرگرمی را دنبال 

کرده و ما را در حوز ههایی همچون آموزش، تبلیغات، درمان، فرهن گسـازي و سـایر اهداف جدي دیگر یاري م یکنند. توســعه این باز يها 

عالوه بر دانش فنی باز يسازي، مستلزم وجود دانش علمی تخصـصـی در حوزه موردنظر است و بر این اساس، بیش از هر شاخه دیگري در 

باز يسازي، به تحقی قوتوسعه و مطالعات دانشگاهی نیاز دارند

بر اساس یک تعریف کلی، م یتوان بازيهاي جدي را شاخ هاي از باز يهاي دیجیتال دانست که صرفا براي سرگرمی ساخته نشـده و اهداف 

مشـخصــی در طراحی آ نها لحاظ شده است. دست هبند يهاي متعددي از این باز يها وجود دارد؛ اما به شکل کلی م یتوان این باز يها را در 

قالب جدول 1 بخ شبندي کرد.

جدول 1. دست هبندي باز يهاي جدي

مقدمه

۲
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چهارمین دوره از رویداد جایزه باز يهاي جدي، با هدف تحقیق، تولید و ترویج باز يهاي جدي با همکاري دانشــــــگاه عالمه طباطبائی در 

روزهاي سوم و چهارم د يماه به صورت آنالین برگزار شد. اقدامات برگزاري این رویداد از ابتداي سال 1399 در حال انجام بود و با توجه به 

شـیوع ویروس کرونا و رعایت پروتک لهاي بهداشـتی چندین سـناریو براي نحوه برگزاري این رویداد در نظر گرفته شـد. در نهایت ب همنظور 

 آنالینحفظ سالمت شرک تکنندگان و مدعوین و رعایت پروتک لهاي بهداشتی، سـناریوي برگزاري کامل این رویداد ب هصـورت در دسـتور 

نفر و در روز دوم  پخش شد. در روز اول (3 د يماه) در مجموع ب هصورت 1.132 کار قرار گرفت و تمامی برنام هها از بستر زنده      آپارا تگیم

خبر شبکه 4 صداوسیما، خبرگزار يهاي فارس، مهر،  (4 د يماه) نفر این رویداد را تماشا کردند. همچنین بازنشـر اخبار رویداد توسط  693

ایرنا، ایســنا، خبرآنالین، پانا، آنا، فناوران اطالعات، پیوست، پایگاه اطال عرسانی وزارت ارشاد، پایگاه اطال عرسانی دولت، ایکنا، جا مجم، 

نیز  همشــهري آنالین شبکه 5 تهران  و .... ب هطور مســتمر انجام شد و خبر برگزاري رویداد پس از خاتمه در شبک ههاي صداوسیما از جمله

پخش شد.

 در این دوره نیز همچون دوره گذشـته عالوه بر دریافت و بررسـی آثار تولیدي، تالیف مقاالت در این حوزه نیز مورد حمایت قرار گرفت و با 

نگاهی کالنتر نسـبت به سرگرمیهاي هدفمند، عالوه بر باز يهاي دیجیتال، این رویداد حامی سایر سرگرمیهاي جدي همچون باز يهاي 

بود.  رومیزي، باز  يوارسازي و شبیهسازها

رویداد امســـال در قالب سه رویداد مجزا شامل جشـــنواره بازي جدي سال 1399، هکاتون باز يهاي جدي 1399 و سمپوزیوم بی نالمللی 

باز يهاي جدي 1399، برگزار شـــد. جایزه باز يهاي جدي 1399 همچون ادوار گذشــــته، با بیش از 700 میلیون تومان جوایز نقدي و 

تسهیالت تجار يسازي و ایجاد شبکه بزرگی از حامیان و همکاران، فرصتی براي مشارکت در رشد باز يهاي جدي در کشور فراهم آورد.

۳
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با توجه به اینکه رویکرد اصلی بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي در برگزاري رویداد جایزه باز يهاي جدي، ایجاد شبکه گســــترده میان فعاالن حوزه 

باز يهاي هدفمند از جمله باز يپژوهان و دانشـگاهیان، صنعت و دولت در این حوزه است از ای نرو این مهم با حمایت 18 نهاد که هر یک نقشـی 

برجسته در برگزاري این رویداد داشتند حاصل شد.

۴

با هدف اتصال دانشـگاه و صنعت و تقویت رابطه میان این دو در حوزه باز يهاي جدي و ب همنظور تدوین و تقویت مبانی نظري دانشـگاهی در 

این حوزه، همچون سا لهاي گذشته مذاکره با یکی از دانشــگ اههاي معتبر در کشــور از بهمن سال 1398 آغاز شد. در این دوره دانشـــکده 

مدیریت و حسـابداري دانشــگاه عالمه طباطبائی مدنظر قرار گرفت و جلســات و مکاتبات انجام پذیرفت و این دانشــکده ب هعنوان یکی از 

دانشــک دههاي فعال در حوزه مدیریت براي همکاري در برگزاري رویداد اعالم آمادگی نمود. همزمان مذاکره با نهادها براي جلب حمایت از 

رویداد ب هویژه در بخش هکاتون باز يهاي جدي و پیش از سال 1399 آغاز شد و ب هصورت مستمر تا اواخر تابسـتان 1399 ادامه داشت. پس 

از مشخص شدن دانشگاه میزبان، طراح مساله و حامی بخش هکاتون، با تشکیل جلسه شوراي سیاس تگذاري رویداد مورخ 16 تیرماه 1399، 

تصــمیمات الزم اتخاذ و فراخوان جایزه باز يهاي جدي 1399 در تاریخ 28 تیرماه 1399 منتشــر شد و با اعالن فراخوان، ارسال مقاالت به 

بخش سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1399، ارسال آثار به بخش جشنواره بازي جدي سال 1399 و ثب تنام در بخش هکاتون باز يهاي 

جدي 1399 آغاز شد. الزم به تاکید است به دلیل استقبال مخاطبین از هر سه بخش رویداد، مهلت ارسال مقاالت، باز يها و ثب تنام دو مرتبه 

تمدید شد. نمودار 1 زما نبندي این رویداد را نشان م یدهد.

نمودار 1. زما نبندي رویداد جایزه باز يهاي جدي 1399
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دبیرخانه جایزه باز يهاي جدي متشـــــــکل از پنج رکن اساسی شامل رئیس جایزه باز يهاي جدي (مهندس سید صادق پژمان)، دبیر جایزه 

باز يهاي جدي (دکتر حامد نصــیري)، دبیر علمی جایزه باز يهاي جدي (دکتر بهروز مینایی بیدگلی)، دبیر علمی سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي 

جدي 1399 (دکتر سید سروش قاض ینوري) و دبیر اجرایی جایزه باز يهاي جدي (مهندس فریبا علیزاده) است.

 ساختار سازمانی جایزه باز يهاي جدي

۵

نمودار 2. ساختار سازمانی جایزه باز يهاي جدي

به طور کلی جایزه باز يهاي جدي متشـــــــــکل از سه گروه اصلی شامل شوراي سیاس تگذاري، کمیته علمی و کمیته داوري است. شوراي 

سیاس تگذاري از 20 عضو تشـکیل شده است که به عنوان هسـته اصلی، تصـمیمات ضروري از جمله سیاس تهاي برگزاري رویداد را در رأس 

تصمیمات خود قرار م یدهند. همچنین 71 عضو کمیته علمی و 38 عضـو کمیته داوري سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي براي داوري مقاالت 

زیر نظر دبیر علمی با دبیرخانه همکاري م یکنند.

از سوي دیگر، نظر به ماهیت میا نرشت هاي رویداد، اعضاي شوراي سیاس تگذاري، کمیته علمی و کمیته داوري از رشت ههاي متعدد دانشـگاهی 

و در قالب چهار حوزه علوم انسانی، علوم پزشکی، هنر و فنی مهندسی در این ترکیب جاي گرفت هاند.

رییس جایزه باز يهاي جدي: مهندس سیدصادق پژمان
شوراي سیاس تگذاري

دبیر جایزه باز يهاي جدي: حامد نصیري
کمیته داوري جشنواره
تیم منتورینگ هکاتون

دبیر علمی جایزه باز يهاي جدي: دکتر بهروز مینایی بیدگلی
دبیر علمی سمپوزیوم باز يهاي جدي1399: دکتر سیدسروش قاضی نوري نائینی

کمیته علمی

کمیته داوري
دبیر اجرایی جایزه باز يهاي جدي: فریبا علیزاده

مدیر روابط عمومی: سید مرتضی توکلی
مسئول هماهنگی بی نالملل: شقایق کلی

مدیر اجرایی: محرم مرادزاده
اعضاي دبیرخانه: صادق طلوع، محمدرضا صیدي، ریحانه محمودکالیه، سعیده محبی

سفیران دانشگاهی: ریحان ه رفی عزاده، هیال هومند، پریسا عبداللهی و زهره کاظمی
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چهارمین دوره جایزه باز يهاي جدي با حمایت و همراهی نهادها و مراکز متعددي برگزار شــــد. به طور کلی، بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي به عنوان 

موسس و صاحب برند رویداد و معاونت پژوهش بنیاد با نام مرکز تحقیقات باز يهاي دیجیتال (دایرِك) دبیرخانه دائمی رویداد است.

در مجموع 18 نهاد مشارک تکننده در برگزاري این رویداد سهم برجسـت هاي داشت هاند. در نمودار 3  نحوه مشـارکت هر یک از نهادها ب هطور 

مختصر ارائه شده و در ادامه تشریح شده است.

 نهادهاي مشارک تکننده

نمودار 3. نحوه مشارکت نهادهاي مختلف در برگزاري جایزه باز يهاي جدي 1399

۶
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بنیاد ملی بازیهاي رایانهاي به عنوان متولی صنعت بازي، صاحب برند جایزه بازیهاي جدي و برگزارکننده این رویداد بوده است.

1. بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي

۷

نمودار 2. ساختار سازمانی جایزه باز يهاي جدي

مرکز تحقیقات باز يهاي دیجیتال (دایرِك) به عنوان معاونت پـژوهش بنیاد، دبیـرخانه دائمـی 
رویداد محسوب م یشود.

بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي به عنوان متولی صنعت بازي، صاحب برند جایزه باز يهاي جدي و 
برگزارکننده این رویداد بوده است.

 بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي

دانشـگاه عالمه طباطبائی با داشتن ظرفیت باالیی از منظر رشت ههاي مدیریت و دانشـجویان و 
اســــاتید فعال در بحث مدیریت مطرح اســــت. از ای نرو ب همنظور تقویت جنبه مدیریت و 
کسـ بوکار باز يهاي جدي دانشــکده مدیریت و حســابداري دانشــگاه عالمه طباطبائی به 
نمایندگی از دانشـــگاه عالمه طباطبائی ب هعنوان میزبان علمی چهارمین دوره جایزه باز يهاي 
جدي مدنظر قرار گرفت و بر حسـن انجام سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1399 نظارت 

داشت.

 دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی

وا�ن� وزارت ورزش و 
� � � وا�ن� ور  � ا عاو

���� �� وا�ن��� ی  ما ه ا و ر �� �هر�ی و  د

طراح مسئله هکاتون باز يهاي جدي 1399 در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان و 
همچنین حامی مالی دو بخش هکاتون باز يهاي جدي 1399 و جشـــــنواره بازي جدي سال 

1399 بوده است.

 دفتر برنام هریزي و توسعه اجتماعی جوانان معاونت امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان
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۸

با توجه به شیوع بیماري کرونا و تصـــــمیم بر برگزاري آنالین رویداد جایزه باز يهاي جدي 
پخش زنده1399، مجموعه آپارا تگیم ب هعنوان حامی این رویداد،  را بر عهده داشت.

 مجموعه آپارا تگیم

مانند سال پیش، حامی رویداد بوده و عالوه بر حمایت مالی از باز يهاي منتخب حوزه سالمت، 
برنامههاي بلندمدتی را براي توسعه باز يهاي جدي در این زمینه ترتیب داده است.

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

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

جمهوري اسالمی ایران

حامی مالی در ســه بخش رویداد براي تحقیق و ترویج ســاخت باز يهاي جدي با اســـتفاده از 
فناور يهاي واقعیت گســترده و هوشمندسازي بوده است و عالوه بر حمایت مالی تســهیالت به 

باز يهاي منتخب ارائه م یکند.

ستاد توسعه فناور يهاي حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي معاونت علمی
و فناوري ریاست جمهوري

حامی مالی در ســـه بخش رویداد براي تحقیق و ترویج ســـاخت باز يهاي جدي با تمرکز بر 
موضوعات شناختی است و عالوه بر حمایت مالی، سوبســید فروش به باز يهاي منتخب ارائه 

م یکند.

 ستاد توسعه علوم و فناور يهاي شناختی
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همچون سال گذشته، میزبان هکاتون باز يهاي جدي در استان آذربایجان شـرقی بود و میزبانی و 
منتورینگ تی مهاي این استان را بر عهده داشت.

 دانشکده چند رسانه اي به نمایندگی از دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

۹

حامی مالی و سـرمایهگذار آن دسـته از مقاالت، اید هها و باز يهاي منتخب حاضـر در جایزه بوده 
است که سهم مشخصی در رشد و تربیت کودکان و نوجوانان داشت هاند.

 اداره کل سرگرم یهاي سازنده و باز يهاي رایانهاي کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان

حامی مالی رویداد است و عالوه بر حمایت مالی از بازي منتخب با موضوع واقعیت گســترده و 
باز يهاي هایپرکژوال، حمای تهاي شتا بدهی خود را از تی مهاي برگزیده ارائه میکند.

 شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب)

حامی مالی رویداد براي ترویج سـاخت باز يهاي جدي با هدف تقویت مهار تهاي فردي بوده 
است.

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

مخدر ستاد مبارزه با مواد

حامی مالی رویداد براي ترویج ســاخت باز يهاي جدي با هدف کتا بشـــناســـی و ترویج 
کتابخوانی بوده است.

نهاد کتابخان ههاي عمومی کشور
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۱۰

میزبان هکاتون باز يهاي جدي 1399 در اسـتان اصــفهان بود و میزبانی و منتورینگ تی مهاي 
این استان را بر عهده داشت.

 دانشگاه اصفهان

موسســه IEEE یک سازمان بی نالمللی حرف هاي و غیرانتفاعی است. هدف این مؤسســـه کمک به 
پیشــبرد فناوري ب هطور عام و حو زههاي وابســته به مهندسی برق و کامپیوتر و همچنین زمین ههاي 
وابسـته ب هطور خاص است. این پایگاه معتبر نمای هسازي، حامی علمی سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي 
جدي 1399 است. IEEE بخش ایران به نمایندگی از این پایگاه علمی، به نمای هسـازي این رویداد در 

IEEE Xplore کمک م یکند.

IEEE پایگاه استنادي 

آواگیمز به عنوان شتا بدهنده تخصــــصــــی حوزه بازي، عالوه بر حمایت معنوي در قالب 
منتورینگ و داوري رویداد، از باز يهاي منتخب در قالب برنامه شـــــتا بدهی خود حمایت 

خواهد کرد.

 شرکت سرمایهگذاري و شتا بدهی تخصصی آواگیمز

همکار در برگزاري رویداد جایزه باز يهاي جدي 1399 بوده است.

صندوق نوآوري و شکوفایی
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۱۱

جایزه باز يهاي جدي را به عنوان مبادي معرفی شرک تهاي خالق به برنامه توسعه زیســ تبوم 
شرک تهاي خالق به رسمیت م یشـناسـد و از شـرک تهاي برگزیده این رویداد در قالب برنامه 

مذکور حمایت م یکند.

 ستاد توسعه فناور يهاي نرم و هوی تساز معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

حامی رویداد براي ترویج باز يهاي جدي در برنامه تلویزیونی چ یچی شبکه پویا و عضـویت این 
باز يها در کتاب صنعت گیم است.

 کتاب فناور يهاي صنعت گیم ایران

براي حضـور مخاطبان جایزه باز يهاي جدي در کالس و کارگا ههاي کژوا لکمپ ب همنظور تقویت و 
ا ست. توانمندسازي، همکاري کرده

  کافه بازار
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سمپوزیوم به معناي مجمعی است که در راسـتاي اهداف علمی بوده و در آن افراد پیرامون موضـوعی واحد مقاالت و سـخنرانی ارائه م ینمایند. از 

ای نرو سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي ب همنظور جذب منابع دانشــی در حوزه مطالعات بازي، خصــوصا در زمینه باز يهاي جدي و با هدف 

تمرکزبخشی به منابع براي توسعه باز يهاي جدي برگزار شد که پذیراي مقاالت تخصصی در حوزه باز يهاي جدي بود.

ضمنا، بعد از اتمام رویداد مقاالت براي نمای هسازي به پایگاه معتبر استنادي IEEE Xplore ارسال م یشوند.

18 مقاله پذیرفته شد که از این تعداد 7 مقاله ارائه شفاهی و 11 مقاله ارائه پوسترياز میان 34 مقاله ارسالی در نهایت،  شـدند، در روز 

سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي (سـوم د يماه)، از میان مقاالت شـفاهی، یک مقاله به عنوان مقاله برتر برگزیده شـد و در روز اختتامیه 

جوایز نقدي به مقاله برتر و مقاالت شفاهی اعطا شد. همچنین ستاد توسعه فناور يهاي اقتصــــاد دیجیتال و هوشمندسازي، ستاد توسعه 

علوم و فناور يهاي شناختی و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به مقاالت منتخب خود به ترتیب با موضوعات واقعیت گسترده، 

علوم شناختی و کودك و نوجوان، جوایز نقدي اعطا کردند و مقاالت پذیرفته شده در سـمپوزیوم که به سـفارش سـتاد مبارزه با مواد مخدر 

تالیف شده بودند از سوي این نهاد مورد تقدیر قرار گرفتند. 

 سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1399

۱۲
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۱۳

آمار مقاالت ارسالی بر اساس محورهاي مقاالت و همچنین دست هبندي باز يهاي جدي به ترتیب در نمودار 4 و 5 ارائه شده است.

نمودار 4. مقاالت ارسال شده به تفکیک محورها

نمودار 5. مقاالت ارسال شده به تفکیک دست هبندي باز يهاي جدي
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پس از دریافت آثار ارســــالی، باز يهاي جدي در ســــه مرحله مورد داوري تولید، داوري تجاري و داوري علمی قرار گرفت و پس از 

بررس یهاي داوران، 6 تیم منتخب براي فینال، در روز پنجشـــنبه مورخ 4 د يماه 1399 در حضـــور داوران به ارائه دستاوردهاي خود 

پرداختند و برترین بازي، به عنوان بازي جدي سال 1399، انتخاب و معرفی شد.

مشـابه سه دوره گذشته، در این دوره نیز جایزه باز يهاي جدي میزبان آثار تولید شده در این زمینه است. افراد یا تی مهایی که در هر یک 

از شاخ ههاي معرفی شده براي باز يهاي جدي، صاحب اثري هسـتند، باز يهاي خود را براي دبیرخانه جایزه ارسال نمودند. در این دوره، 

75 اثر (11 بازي رومیزي و 64 بازي دیجیتال) براي دبیرخانه ارسال شد که نسبت به سا لهاي گذشته همچنان روند افزایشی داشته و 

39 درصد از این آثار به دانشگا هها وابسته بود هاند. نمودار6 تعداد آثار را در هر دوره نشان م یدهد. 

آمار باز يهاي ارسال شده به تفکیک حوزه مورد نظر، استان و دانشگاه در نمودارهاي 7، 8 و 9 ارائه شده است.

 جشنواره بازي جدي سال 1399

۱۴

نمودار 6. تعداد آثار دریافتی در بخش جشنواره بازي جدي سال در طول سالیان
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با توجه به حساسیت داوري در این حوزه، انتخاب داوران علمی بر اساس تجربه و دانش آنها در زمینه باز يهاي جدي بوده است و داوران 

تولید از منظر میزان تخصص در برنام هنویسـی، طراحی بازي و گرافیک انتخاب شدند. در بخش ارزیابی تجاري نیز شتا بدهنده آواگیمز 

به دلیل تجربه و تســــلط بر این موضوع، داوري تجاري باز يها را بر عهده داشت. همچنین در این بخش عالوه بر جایزه اصلی، نهادهاي 

متعددي که به شبکه جایزه باز يهاي جدي پیوسته بودند به باز يهاي منتخب خود جایزه و تسهیالت اعطا نمودند.

۱۵

نمودار 9. آثار ارسال شده به تفکیک سهم دانشگا هها

نمودار 8. آثار ارسال شده به تفکیک سهم استا نهانمودار 7. آثار ارسال شده به تفکیک حوزه
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هکاتون باز يهاي جدي یک رویداد باز يسازي سه روزه با هدف تجربه تولید یک بازي جدي است که سومین دوره آن از روز چهارشنبه، 

مورخ 19 آذرماه 1399 تا روز جمعه 21 آذرماه و براي اولین مرتبه ب هدلیل شـرایط کرونا و رعایت پروتک لهاي بهداشـتی ب هصـورت 

آنالین بر بستر دیسکورد برگزار شد.

نمودارهاي 10 و 11 تعداد تیم و افراد شرک تکننده طی دور ههاي برگزاري هکاتون را به تفکیک شهر میزبان نشــان م یدهد که حاکی از 

افزایش مخاطبان این بخش طی سالیان است.

این رویداد به شکل همزمان عالوه بر تهران، با میزبانی تبریز و اصفهان به نمایندگی از بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي و با حضــــور آنالین 

 ، «پیشــگیري از ابتال به کرونا»منتورهاي پزشکی، روانشــناسی و فنی برگزار شد. شرک تکنندگان هکاتون با انتخاب یکی از موضوعات 

«مراقبت از بیماران کرونایی» «ســبک زندگی در دوران کرونا» معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و و با حمایت مادي با 

 162 نفر 19 تیم 19 تیمتی مهاي حاضـر در اسـتان خود به رقابت پرداختند، در این رقابت تنگاتنگ در مجموع و در قالب در تهران، در 

40 بازي دیجیتالتبریز و  در اصفهان حضور داشتند و در نهایت  و  تولید شد. 6 بازي رومیزي 8 تیم

 هکاتون باز يهاي جدي سال 1399

۱۶

نمودار10. تعداد تی مهاي شرک تکننده در هکاتون در طول سالیان

نمودار11. تعداد افراد شرک تکننده در هکاتون در طول سالیان
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در این بخش، عالوه بر منتورهاي فنی خبره در حوزه برنامهنویسـی و طراحی بازي، منتورهاي تخصـصـی پزشکی و روانشـناسی در تهران، 

تبریز و اصفهان به  صورت آنالین و مستمر براي راهنمایی تی مها در فضـاي دیسـکورد حضـور داشتند. باز يهاي توسعه داده شده نهایتا تا 

نســــخه دِمو، تجرب هو ایده اولیه ساخت یک بازي جدي در موضوع مطرح شده بودند که توسط داوران نهادهاي حامی، بررسی و داوري 

شدند و در اختتامیه جایزه باز يهاي جدي 1399 برندگان هکاتون تهران، تبریز و اصفهان از نگاه داوران، معرفی و جوایز به آنها اعطا شـد. 

همچنین نهادهاي حامی این بخش از جمله ستاد اقتصـــــاد دیجیتال و هوشمندسازي، ستاد توسعه علوم و فناوریهاي شناختی، کانون 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان و شرکت هوشمند اول بهشــتی نیز در روز اختتامیه به برگزیدگان خود جوایز را اعطا کردند. بعد از 

رویداد، باز يهاي منتخب براي سرمای هگذاري تعقیبی به ذ ينفعان معرفی خواهند شد.

۱۷

تصویر 1. افتتاحیه هکاتون باز يهاي جدي 1399
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افتتاحیه سمپوزیوم باز يهاي جدي 1399 در روز چهارشنبه (3 د يماه) راس ساعت 9 صبح ب هصـورت آنالین آغاز شـد و پس از قرائت 

قرآن و سرود جمهوري اسالمی ایران، نخسـتین سخنرانی توسط دکتر سید سروش قاضی نوري دبیر علمی سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي 

جدي 1399 با خوشامدگویی و ارائه گزارشـی آماري از میزان مقاالت و حوزه مقاالت ارسـال شـده صـورت گرفت. در ادامه، دکتر حامد 

نصیري، دبیر جایزه باز يهاي جدي با خوشامدگویی به حاضرین، سخنان تکمیلی را ارائه نمود و سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي آغاز 

شد. همچنین به دلیل فشــرده بودن برنام هها و باال بودن تعداد سخنران یها و مصــاحب هها، برگزاري سمپوزیوم از ساعت 9:30 صبح روز 

پنجشنبه (4 د يماه) تا ساعت 13:00 قبل از شروع فینال جشنواره نیز ادامه داشت. سخنرانان خارجی پس از ارائه خود، ب هصورت آنالین 

به سواالت بینندگان پاسخ دادند.

برگزاري سمپوزیوم بی نالمللی بازي  هاي جدي 1399  

«Neuroscience and UX Design in Serious Game» سخنرانی کلیدي دکتر سلیا هودنت با عنوان 

سلیا هودنت (Celia Hodent) دکتراي روانشناسی از دانشگاه پاریس سوربن (Sorbonne) فرانسـه دارد. او تحصـیالت خود را در 

این دانشـــگاه به پایان رسانده و تمرکز و محور اصلی مطالعاتش بر محور رشد و توسعه شناختی در حوزه کودکان متمرکز است، همچنین 

سابقه همکاري او با شرک تهاي تولیدکننده بازي همچون یوب یسافت و اپی کگیمز ب هعنوان طراح تجربه کاربري باعث شده است تا در این 

زمینه نیز صاحب تجربه و دانش ارزشمندي باشد. هودنت در سخنرانی خود گفت: طراحی تجربه کاربري اهمیت بسیار فراوانی در تعامل 

مخاطب با بازي دارد و آنچه نحو  هتعامل مخاطب با بازي را شکل م یدهد، برداشت و ادراك او از معانی و مفاهیمی است که در طول بازي 

با آنها مواجه م یشود؛ که این قوه ادراك خود ب همرور زمان و در بستري از فرهنگ و باورهاي حاکم بر جامعه رشد و پرورش م ییابد.

۱۸
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ژولین استورژي (Julien Estourgie) فار غالتحصیل دوره ارشد مدیریت فناوري از دانشـگاه دلفت (Delft) هلند و مدیر تجاري بارن 

(The Barn) از شرک تهاي تولیدکننده و توسع هدهند هباز يهاي جدي در هلند است. استورژي در سخنرانی خود به اهمیت داشـتن مدل 

و الگوي تجاري براي کس بوکار و ضرورت آن در حوز هباز  يهاي دیجیتال تأکید کرد و ضمن ارائه را هکارهایی براي فعاالن حوز هباز يهاي 

جدي اظهار داشت که محور اصلی طراحی مدل تجاري مناسب در صنعت باز يهاي جدي پی شبینی و شناسایی شـرایط احتمالی در آینده 

است.

۱۹

«The Serious Business of Serious Games» :سخنرانی ژولین استورژي با عنوان 

کارلوس کاروالیو (Carlos Carvalho) دکتراي فناوري و سیسـت مهاي اطالعاتی از دانشــگاه مینهو (Minho) و در حال حاضر استاد 

مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی پل یتکنیک پورتو (ISEP) است. او به طور تخصصـی در حوز هباز يهاي جدي و چندرسان هاي مشـغول 

تدریس و فعالیت اســـــت و معاونت گروهی تحقیقاتی با محوریت تکنولوژ يهاي آموزشـــــی تعاملی را بر عهده دارد و در مورد نحوه 

تأثیرگذاري تکنولوژي بر فرایند یادگیري سخنرانی کرد. او اشاره کرد اهدافی که افراد را به بازي کردن تشــویق م یکند، بســیار متفاوت 

است، بازي کردن م یتواند با هدف سرگرمی، تعامل، همراهی با روایت داسـتان و حتی پاسـخگویی به نیازهاي مطر  حشـده در هرم مازولو 

باشد اما باز يهاي جدي، مخاطبان خود را به ماوراي این اهداف هدایت م یکنند.

«Serious Games Mechanics and Competence Development» سخنرانی دکتر کارلوس کاروالیو با عنوان 
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«Business Side of Serious Games» :سخنرانی دکتر هایدي لوکوش با عنوان 

هایدي لوکوش (Heide Lukosch) دانشـــیار دانشـــگاه کانتربري در نیوزلند است. فعالیت او  متمرکز بر شاخ هاي از رشته طراحی 

محصـول است که تالش م یکند براي تکنولوژ يهاي جدید رابط کاربري مشـابه و مطابق رفتارهاي انســان طراحی کند تا قابلیت هر چه 

بیشتر پذیرش این فناور يها را توسط انسا نها فراهم آورد.  لوکوش در این بحث بر شاخ هباز يهاي کاربردي تاکید کرد و پیرامون اهمیت 

و چال شهاي آنها سخنرانی کرد.

«Serious Pervasive Games» :سخنرانی دکتر آنتونیو کوئلیو با عنوان 

 GIG دانشیار دانشـکده مهندسی کامپیوتر دانشـگاه پورتو پرتغال است. او همچنین عضـو گروه (António Coelho) آنتونیو کوئلیو

(گروهی با رویکرد طراحی و توسعه گرافیک، تعامل و بازي)، محقق ارشد در INESC TEC و مسـئول سازماندهی بخش گرافیک رایان هاي 

و محی طهاي مجازي CSIG است. کوئلیو در سخنرانی خود به حوزه تحقیقاتی گروه GIG (زیرمجموع هاي از دپارتمان مهندسی دانشـگاه 

پورتو) که ب هصورت تخصصی بر روي باز يهاي جدي فراگیر تمرکز کرد هاند اشاره کرد و افزود که باز يهاي فراگیر باز يهایی هسـتند که 

فعالی تهاي بازیکن، هم در دنیاي واقعی و هم در دنیاي مجازي صـــورت م یپذیرند و باز يهاي جدي فراگیر (ب هعنوان زیرمجموع هاي از 

باز يها) فرایند بهبود و تغییر رفتار را تسریع م یبخشند.

۲۰
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دکتر جنت رید (Janet C Read) استاد دانشـــگاه النکاشایر مرکزي انگلیس است. او و همکارانش پروژ ههاي متعددي را در راستاي 

توسعه تعامل کودکان و کامپیوتر که در قالب بازي طراحی شده بود، به پایان رساند هاند که از جمله به بازي UThink (بازي جدي با هدف  

افزایش هوش احساسی در گروه سنی 11 تا 18 سال)، بازي UMSIC (بازي جدي با حمایت اتحادیه اروپا، با هدف افزایش تعامل کودکان 

با زبا نمادري متفاوت، مهاجران و کودکان داراي نیازهاي ویژه در گروه سنی 7 تا 10 سال) بازي TakTEEN (بازي جدي با حمایت دولت 

انگلسـتان براي گروه سنی 14 تا 17 سال که در راستاي آموزش و تغییر رفتارهاي نوجوانان در جهت حفظ محی طزیســت است) م یتوان 

اشاره کرد. رید در سخنرانی خود در خصوص چال شهایی که در زمان ساخت بازي براي کودکان با آن روبرو م یشوند گفت و تاکید کرد.

۲۱

«Children, Serious Gams and Design» سخنرانی دکتر جنت رید با عنوان 
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در این مصاحب هها، گفتگویی با مدیران و سرپرستان آزمایشگا ههاي برتر ساخت بازي جدي در خصوص تاریخچه آزمایشـگاه، دستاوردها 

و محصـوالت جدي، فعالی تهاي فعلی و برنام ههاي آینده و نحوه همکاري آ نها با آزمایشـگاه، انجام شد. همچنین به اید هها و تال شهایی 

که هر آزمایشگاه براي تجار يسازي باز يهاي جدي داشت هاند نیز توجه شده بود.

 داستان یک تیم: مصاحبه با اساتید و سرپرستان آزمایشگا ههاي برتر ساخت بازي جدي

۲۲

مصاحبه با دکتر طاهري عضو آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی دانشگاه صنعتی شریف

مصاحبه با دکتر وحیدي اصل سرپرست آزمایشگاه باز يسازي دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه با دکتر راستی رئیس مرکز تخصصی باز يهاي رایان هاي دانشگاه اصفهان

مصاحبه با دکتر احمدي مدیر مرکز جامع روانشناسی و تولید محتواي توتیا

(CARLAB) مصاحبه با دکتر سخاوت سرپرست آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی تبریز

مصاحبه با دکتر مرادي سرپرست آزمایشگاه گروه هوش ماشین و رباتیک دانشگاه تهران

مصاحب ه دکتر نصیري با دکتر احمدي

مصاحب ه دکتر شریفی با دکتر وحیدي اصل

مصاحب ه دکتر سیدحسینی با دکتر مرادي

مصاحب ه دکتر بابادي با دکتر راستی

مصاحب ه دکتر سیدحسینی با دکتر سخاوت

مصاحب ه دکتر بابادي با دکتر طاهري
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پس از اتمام بخشـی از سخنران  یها و مصــاحبه با اساتید در روز اول، از ساعت 14:30 ارائه مقاالت علمی، توسط نویســندگان ب هصورت 

آنالین آغاز شد و تا ساعت 17:30 ادامه یافت، همچنین افراد ارائ هدهنده به صـورت زنده به سـواالت بینندگان پاسـخ دادند. در مجموع 

تعداد 7 مقاله به صورت شفاهی در این بخش ارائه شدند و پانل داوري مقاالت متشکل از سه داور خبره به داوري مقاالت پرداختند. نتایج 

این پانل به همراه نظرات قبلی داوران براي تعیین مقاله برتر مورد استفاده قرار گرفت و مقاله برتر تعیین و در روز اختتامیه معرفی شد.

۲۳

ارائه مقاالت شفاهی

تصویر 2. ارائه و داوري مقاالت شفاهی
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پس از اتمام فینال جشـــنواره بازي جدي سال 1399، اختتامیه چهارمین دوره جایزه باز يهاي جدي با قرائت قرآن و سرود ملی جمهوري 

اسالمی ایران آغاز شد. 

در روز پنجشــنبه 5 د يماه فینال جشــنواره بازي جدي سال 1398 راس ساعت 13:00 آغاز شد. در این روز پس از قرائت قرآن و سرود 

جمهوري اسالمی، ابتدا مهندس فریبا علیزاده دبیر اجرایی جایزه باز يهاي جدي، آمار و ارقام و قوانین مرتبط با رقابت فینالیس تها را مطرح 

نمود. پس از آن باز يهاي فینالیست هر یک به مدت 10 دقیقه زمان داشتند که بازي خود را معرفی نموده و از مطالعات و تال شهاي انجام 

شده براي توسعه آن بازي دفاع کنند. پس از هر ارائه بازي، داوران 5 دقیقه براي پرسش و پاسخ و رفع ابهام از باز يها زمان داشـتند. هر 6 

داور علمی و تولید در ارائه باز يهاي فینال حضـور داشتند. فینالیسـ تها به ترتیب تکاپو، راز متان، ر ياکشــن، سردار، فیروزه، ویلکا به ارائه 

پرداختند و در نهایت از میان بازيهاي ارسال شده، بازي «سردار» از دانشگاه «هنر اسالمی تبریز» به عنوان بازي جدي سال 1399 انتخاب 

شد و جایزه 20 میلیون تومانی بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي را دریافت کرد.

 فینال بخش جشنواره و اختتامیه جایزه باز يهاي جدي 1399

۲۴

تصویر 3. ارائه و داوري فینالیس تهاي جشنواره بازي جدي سال 1399شکل 1. فینالیستهاي جشنواره بازي جدي سال 1399
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مهندس سید صادق پژمان با سـخنرانی خود به اهداف بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي از برگزاري این رویداد و انتخاب سـناریوي برگزاري 

آنالین رویداد در راستاي رعایت پروتک لهاي بهداشـتی اشـاره نمودند. مهندس پژمان با بیان این موضـوع که بنیاد ب هعنوان تنها متولی 

سیاس تگذاري، نظارت و حمایت در حوزه باز يهاي دیجیتال تالش دارد به همه بخ شهاي این زیســـــ تبوم و حوز ههاي متفاوت این 

اکوسیســـتم در قالب برنام ههاي کالن کوتا همدت و بلندمدت توجه داشته باشد، باز يهاي جدي را  یکی از شاخ ههاي مهم در این راستا 

برشــــمرد. مدیرعامل بنیاد این نوید را به منتخبان چهارمین دوره جایزه باز يهاي جدي نیز داد که به محض پایان چهارمین دوره این 

رویداد، فعالیت بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي در این خصـوص ادامه خواهد داشت و حتما به آثار متخب این رویداد در ابعاد مختلفی چون 

سرمای هگذاري و دان شافزایی کمک م یشود تا باز يهاي این تی مها تا سـال آینده در اختیار مردم قرار گرفته و مخاطب پیدا کرده باشـند. 

همچنین ضمن تشـکر از مشـارکت دستگا ههاي مختلف حاکمیتی، دولتی و خصـوصی در برگزاري این رویداد از ادامه این همکار يها نیز 

خبر دادند.

۲۵

 سخنرانی مهندس سید صادق پژمان؛ مدیرعامل بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي و رئیس جایزه باز يهاي جدي

تصویر 4. رونمایی از تندی سها در اختتامیه جایزه باز يهاي جدي 1399
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محمد مهدي تندگویان در سخنان خود به واسطه شرایط پیش آمده در خصوص همکاري معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 

بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي، اشاره کرد که این معاونت از بسـتر بازي براي ترویج پیا مهاي آموزشی و تربیتی خود به کودکان و نوجوانان 

ایرانی استفاده کرده و این رویکرد طی دو سال گذشته در این معاونت با جدیت بیشتري دنبال شده است که یکی از اقدامات در این راستا 

مشــــارکت با رویداد جایزه باز يهاي جدي و ساخت بازي جدي است. همچنین معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به انتخاب 

موضوع هکاتون به دلیل درگیري این روزهاي دنیا یعنی شیوع کرونا اشاره کرد و با حمایت معاونت از این بخش، این رویداد را بســــتر 

مناسبی براي ارائه پیام و اطال عرسانی در خصـوص کرونا دانســت و در پایان از اقدامات و همکاري بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي در این 

زمینه تشکر کرد.

سخنرانی مهندس محمد مهدي تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

تصویر 5. سخنرانی مهندس محمد مهدي تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
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۲۷

با پایان یافتن سخنران یها و سایر بخ شها، مراسـم معرفی برندگان هر سـه بخش و اعطاي جوایز آغاز شـد. در این اختتامیه باز يسـازان و 

باز يپژوهان برتر در بخ شهاي مختلف رویداد مورد تقدیر قرار گرفتند. عالوه بر رشد قاب لتوجه تعداد شـرک تکنندگان و آثار ارسـالی به 

700 میلیون توماناین رویداد، مقدار جوایز امسال نیز با افزایش قابل توجهی روبرو بود و مجموعا  جوایز نقدي و تسـهیالت تجار يسازي 

به مقاالت، باز يها و تی مهاي منتخب اهدا شد. 

1132 نفراین رویداد طی دو روز برگزاري ب هصورت زنده از بستر آپارا تگیم پخش شد که در روز اول،  بیننده رویداد بود هاند و بیشترین  

رویداد را تماشــا کردند که باالترین تعداد بینندگان  بوده اســت. در روز دوم نیز در مجموع  693 نفر تعداد بینندگان همزمان  174 نفر 

 218 نفرهمزمان در این روز به رسید.

200 میلیون توماندکتر سیدحسینی معاون حمایت بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي از تخصیص  اعتبارات تا پایان سال 1399 براي منتخبین 

جایزه باز يهاي جدي 1399 در ساختار همگرا خبر داد. وي افزود «بخشـــــی از این حمای تها مربوط به سطح دو و سه همگرا م یشود و 

متناسـب با این سـطح خدمات، حمای تهاي ویژه به باز يسـازان باز يهاي جدي که مورد تایید دایرِك باشــند، تعلق م یگیرد»؛ همچنین 

«بخش دیگري از این حمای تها مربوط به سطح چهار همگرا است که در این بخش به تی مهاي مستعد باز يسازي در حوزه باز يهاي جدي 

که جزو منتخبان سیگپ 2020 هســـتند و از سوي معاونت پژوهش بنیاد معرفی م یشوند، اعتباري اختصـــاص داده م یشود. این تی مها 

م یتوانند به عضویت ساختار حمایتی همگرا درآیند و از این اعتبار براي ارتقاء و توسعه بازي خود استفاده کنند». 

 ارائه خدمات همگرا به منتخبین باز يهاي جدي 



در بخش جشـــنواره بازي جدي سال 1399 که با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از آثار برتر برگزار م یشود، از مجموع 75 اثر ارسالی، 

نهایتا 6 بازي به مرحله فینال رسیدند که در این میان، با راي هیئت داوران، بازي سردار، عنوان بازي جدي سال 1399 را دریافت کرد. 

در جدول 2 برندگان و منتخبین نهادها در این بخش مشخص شده است:

 جوایز در بخش جشنواره بازي جدي سال 1399

نام تیم/شرکتنام اثرحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

بازي جدي سال 1399

رتبه دوم در جشنواره بازي جدي سال 1399

رتبه سوم در جشنواره بازي جدي سال 1399

رتبه چهارم در جشنواره بازي جدي سال 1399

رتبه پنجم در جشنواره بازي جدي سال 1399

رتبه ششم در جشنواره بازي جدي سال 1399

بهترین ب هروزرسانی

بازي رومیزي منتخب سال 1399

20

6

5

4

3

2

3

1

آزمایشگاه کارلَب

فناوران جوان رایکا

پارس ساوا نوین هنر فناور

استودیو سرگرم یسازان

آزمایشگاه کارلَب

فناوران شناختی پارس

گروه گریز عَلُ عِلُ عُلُ (شهر افعال)

جدول2. برندگان بخش جشنواره بازي جدي سال 1399

تصویر 6. سردار، بازي جدي سال 1399
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نام تیم/شرکتنام اثرحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

باز يهاي شناختی

7

5

1

1

1

7
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نام تیم/شرکتنام اثرحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)
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۳۰



در بخش هکاتون باز يهاي جدي امسال عالوه بر تهران و تبریز، استان اصفهان نیز میزبان شرک تکنندگان بود و رویداد به صورت همزمان 

در هر سه استان ب   هصورت آنالین برگزار شد، حامی اصلی و طراح مسـئله این بخش وزارت ورزش و جوانان با موضوع مهار تهاي زندگی؛ 

مواجهه با هم هگیري بیمار يها بود و عالوه بر این، ســــایر نهادها نیز با توجه به اولوی  تهاي مربوطه به منتخبین خود جوایزي اعطا کردند. 

جدول 3 برندگان این بخش را مشخص کرده است:

جوایز بخش هکاتون باز يهاي جدي 1399

نام تیمنام اثرحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

3C

8-Bit Adventure

3C

جدول 3. برندگان بخش هکاتون باز يهاي جدي سال 1399

گزارش جامع برگزاری چھارمین دوره «جایزه باز یھای جدی»
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نام تیم/شرکتنام اثرحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

8-Bit Adventure

گزارش جامع برگزاری چھارمین دوره «جایزه باز یھای جدی»
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در بخش سمپوزیوم باز  يهاي جدي، جوایز نقدي به مقاله برتر و مقاالت شـفاهی اعطا شـد، همچنین برخی از نهادها نیز به مقاالت منتخب 

خود در حوزه مربوطه جوایزي اعطا کردند که به شرح جدول 4 است:

 جوایز بخش سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي سال 1399

نویسندگانعنوان مقالهحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

گزارش جامع برگزاری چھارمین دوره «جایزه باز یھای جدی»
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نویسندگانعنوان مقالهحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

سهراب الماسی، لیال 
شاهمرادي، نورالدین 

نخستین، روشنک هنرپیشه 
و حسین احمدي
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نویسندگانعنوان مقالهحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)
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همچنین کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان امســـال در بخش ایده آزاد براي سرمایهگذاري روي بازي و اسباببازيها، در حوزه 

بازيهاي ویدئویی، سیگپ را به عنوان دروازه ورودي آثار خود انتخاب کرده بود. بر این اساس، 7 اثر قابل توسعه از میان آثار ارسـالی به 

عنوان بازيهاي منتخب برگزیده شدند که هر کدام عالوه بر جایزه 1 میلیون تومانی، فرصت ورود به فرآیند ایده آزاد کانون را به دست 

آوردند که در جدول 5 مشخص شده است:

 برندگان بخش ایده آزاد

نام تیمبازيحوزهحامی
میزان جایزه

(میلیون تومان)

گزارش جامع برگزاری چھارمین دوره «جایزه باز یھای جدی»
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www.Segap.ir

serious.games.prize@Gmail.com

 نشانی وبسایت:

www.ircg.ir
www.direc.ircg.ir

 

 

نشانی ایمیل:

مخدر ستاد مبارزه با مواد
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

جمهوري اسالمی ایران

وا�ن� وزارت ورزش و 
� � � وا�ن� ور  � ا عاو

��� � �� �� وا�ن� ی  ما ه ا و ر �� �هر�ی و  د

برنامه توسعه زیست بوم

شرک تهاي خلـــاق

@direc.ir :آ يدي اینستاگرام 

دبیرخانه دائمی SeGaP، مرکز تحقیقات باز يهاي دیجیتال (دایرك)، واقع در ساختمان اصلی بنیاد 
ملی باز يهاي رایان هاي بوده و از شنبه تا چهارشـنبه هر هفته آمادگی پاسـخگویی به سـواالت مخاطبان 

محترم را دارد.

براي برقراري تماس از یکی از رو شهاي زیر استفاده کنید:

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان مفتح شـــــمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیرك زاده، پالك 32، بنیاد ملی 

باز يهاي رایان هاي، طبقه 4، واحد پژوهش.

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

تلفن: 88310222-021-98+ داخلی 415

www.direc.irو www.segap.ir :نشانی وبسایت 

مخدر ستاد مبارزه با مواد

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

جمهوري اسالمی ایران

وا�ن� وزارت ورزش و 
� � � وا�ن� ور  � ا عاو

��� � �� �� وا�ن� ی  ما ه ا و ر �� �هر�ی و  د

برنامه توسعه زیست بوم

شرک تهاي خلـــاق

نشـانی: ایران، تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیر كزاده، پالك 32، بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي، 
طبقه 4، معاونت پژوهش.

آماده پاسخگویی به نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبان محترم خود است.

بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي
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