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SeGaP2021 درباره 

باز يهاي جدي یا هدفمند (Serious Games)، بخشـی کلیدي از صنعت باز يهاي دیجیتال هسـتند که اهدافی فراتر از سرگرمی را 
دنبال کرده و ما را در حوز ههایی همچون آموزش، تبلیغات، درمان، فرهن گسازي و سایر اهداف جدي دیگر یاري م یکنند. توسعه این 
باز يها عالوه بر دانش فنی باز يسازي، مستلزم وجود دانش علمی تخصصی در حوزه موردنظر است و بر این اساس، بیش از هر شاخه 

دیگري در باز يسازي، به تحقی قوتوسعه و مطالعات دانشگاهی نیاز دارند.

پنجمین دوره جایزه باز يهاي جدي در سال 1400 با همکاري دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشـگاه تهران در روزهاي چهارم و 
پنجم آذرماه برگزار م یشود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتک لهاي بهداشتی و همچنین حفظ سالمت شـرک تکنندگان 
 نیم هحضــوريو مدعوین، برگزاري این رویداد ب هصورت و تنها با حضـــور نماینده مقاالت و تی مهاي منتخب بوده و البته از بســـتر 

زندهنیز ب هصورت  پخش م یشود.  آپارا تگیم 

در این دوره سه رویداد مجزا شامل جشــــنواره بازي جدي سال 1400، هکاتون باز يهاي جدي 1400 و سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي 
جدي 1400، برگزار م یشود. جایزه باز يهاي جدي 1400 نیز همچون ادوار گذشته، با میلیو نها تومان جایزه و شـبکه بزرگی از حامیان و 
همکاران، فرصتی براي مشــارکت در رشد باز يهاي جدي در کشــور فراهم آورده است. این دوره رویداد با نگاهی کالنتر نســـبت به 
 سرگرمیهاي جدي همچون باز يهاي رومیزي یا شبیهسازهاسرگرمیهاي هدفمند، عالوه بر باز يهاي دیجیتال، حامی سایر بوده است. 

 سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400
بخش سمپوزیوم باز يهاي جدي با هدف تمرکز بخشی به منابع علمی و تحقیق در جهت توسعه این باز يها پذیراي مقاالت تخصصـی 
در حوزه باز يهاي جدي بود و با هدف افزایش کیفیت مقاالت ارسال شده، داوري مقاالت سـخ تگیرانه انجام پذیرفت که از میان 30 
 18 مقاله پذیرفته شـد که از این تعداد 5 مقاله ارائه شـفاهی و 13 مقاله ارائه پوسـتريمقاله ارسـالی در نهایت، شــدند، در روز 
سمپوزیوم باز يهاي جدي (چهار آذرماه)، از میان مقاالت شـفاهی، یک مقاله به عنوان برتر برگزیده م یشـود و در روز اختتامیه جوایز 
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SeGaP2021 درباره 

 نقدي تا سقف 100 میلیون ریال به مقاله برتر و مقاالت شفاهی اعطا خواهد شد. همچنین ستاد توسعه علوم و فناور يهاي شـناختی به 
مقاالت منتخب خود با موضوع علوم شناختی، مجموعا تا سقف صد میلیون ریال جایزه نقدي اعطا خواهند کرد. 

ضمنا، مقاالت پذیرفت هشده پس از رویداد ب همنظور نمای هسازي به پایگاه استنادي IEEE Xplore ارسال خواهند شد.

 جشنواره بازي جدي سال 1400
مشابه چهار 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 هستند، باز يهاي خود را براي دبیرخانه جایزه ارسال نمودند. در این 
اثر براي دبیرخانه ارسال شد و پس از دریافت آثار ارسالی، باز ي هاي جدي در سه مرحله مورد داوري تولید، داوري تجاري  81 دوره، 
10و داوري علمی قرار گرفت و پس از بررســـ یهاي داوران،  تیم منتخب براي فینال، در روز جمعه مورخ 5 آذرماه 1400 در مقابل 

داوران به ارائه دستاوردهاي خود م یپردازند و برترین بازي، به عنوان بازي جدي سال 1400، انتخاب و معرفی خواهد شد.

داوران بخش تولید:

آقاي هادي اسکندري

آقاي بهزاد خورسند

آقاي سجاد قل یزاده

داوران بخش علمی:

خانم مهناز استکی

آقاي مهرداد آشتیانی

آقاي سیدمحمدعلی سیدحسینی

داور بخش تجاري:
حسین مزروعی (شرکت سرمای هگذاري

 و شتا بدهی تخصصی آواگیمز)

داور بخش بازي رومیزي:

آقاي صمد خطیبی

همچنین در این بخش عالوه بر جایزه اصلی، نهادهاي متعددي به باز يهاي منتخب خود جایزه اعطا خواهند کرد.
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 هکاتون باز يهاي جدي 1400 
هکاتون باز يهاي جدي یک رویداد باز يسـازي ســه روزه با هدف تجربه تولید یک بازي جدي اســت که چهارمین دوره آن از روز 
چهارشنبه، مورخ 12 آبا نماه 1400 تا روز جمعه 14 آبا نماه و براي سـال دوم ب هدلیل شـرایط کرونا و رعایت پروتک لهاي بهداشـتی 

ب هصورت آنالین بر بستر دیسکورد برگزار شد. 

این رویداد به شکل همزمان عالوه بر تهران، با میزبانی تبریز و اصفهان به نمایندگی از بنیاد ملی باز يهاي رایانهاي و با حضـور آنالین 
منتورهاي علوم شناختی و فنی برگزار شد. شـرکت کنندگان هکاتون با انتخاب موضـوعی در زمینه اسـتعدادیابی و توانمندسـازي با 
ستاد توسعه علوم و فناور يهاي شناختی و بنیاد ملی نخبگان و با حمایت مادي  با تی مهاي حاضر در اسـتان خود به  رویکرد شناختی
در تهران، در تبریز و در اصفهان حضور داشتند و در نهایت 39 بازي   13 تیم  17 تیم 8 تیمرقابت پرداختند، در این رقابت تنگاتنگ،

توسط تی مها ساخته و ارائه شد. 

در این بخش، عالوه بر منتورهاي فنی خبره در حوزه برنامهنویسـی و طراحی بازي، منتورهاي علوم شناختی در تهران، تبریز و اصفهان 
ب هصورت آنالین و مستمر براي راهنمایی تی مها در فضـاي دیسـکورد حضـور داشتند. باز يهاي توسع هداد هشده نهایتا تا نسـخه دِمو، 
تجرب هو ایده اولیه ساخت یک بازي جدي در موضوع مطرح شده بودند که توسط داوران نهادهاي حامی، بررسی و داوري شـدند و در 
اختتامیه جایزه باز يهاي جدي 1400 برندگان هکاتون تهران، تبریز و اصفهان از نگاه داوران، معرفی و جوایز به آ نها اعطا خواهد شد. 

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

SeGaP2021 درباره 

منتورهاي شناختی

1.  لیال ابراهیمی

2.  ثمینه سادات پورتا كدوست

3.  ماریه رفیعی

4.  زهره فتحی

5.  مهدیه کرمی

6. فاطمه موسوي بصیرت
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منتورهاي فنی 

 تهران:

1.  وهاب احمدوند

2.  علی حس نزاده

3.  طه رسولی

4.  بهزاد عابدی نزاده

5.  امید فت حا هللازاده

6.  سینا نوروزنیا

7.  علی نی کنژاد

8.  محمدرضا نیکوهمت

 تبریز:
1.  یونس سخاوت

2.  میالد جعفري سیسی

3.  حسین زارعی

4.  حسام ساکیان

5.  سید وحید مصطفوي

6.  محمدصادق نعمانی

    اصفهان

1.  جواد راستی

2.  مهدي ماهري

3.  میثاق آقاخانی

4.  امیررضا انواري

5.  علیاصغر حیدري

6.  عاطفه داوریان

7.  علی دشتیان

8.  احسان سراهیان

    

9.  شمیمه صنی عثالث

10.  محمدمهدي کرمانی

11.  محمد کریمی

منتورهاي بورد گیم

1. صمد خطیبی

2. سهراب مستقیم
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SeGaP2021  نقشه بخ شھای مختلف 

ھکاتون باز یھای جدی ۱۴۰۰تبریز

ھکاتون باز یھای جدی ۱۴۰۰تھران

ھکاتون باز یھای جدی ۱۴۰۰ اصفھان

جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

سمپوزیوم بی نالمللی باز یھای جدی ۱۴۰۰

جایزه
 باز یھای جدی

۱۴۰۰ 
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SeGaP2021 ساختار سازمانی 

رئیس جایزه باز يهاي جدي:
مهندس سید صادق پژمان (مدیرعامل بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي)

دبیر جایزه باز يهاي جدي: 
دکتر حامد نصیري

دبیر علمی جایزه باز يهاي جدي: 
دکتر بهروز مینایی بیدگلی

دبیر علمی سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400: 
دکتر هادي مرادي

دبیر اجرایی جایزه باز ي هاي جدي: 
مهندس فریبا علیزاده

مدیر اجرایی: 
محرم مرادزاده 

مدیر روابط عمومی: 
فرزانه شریفی

مسئولین هماهنگ یبی نالملل: 
شقایق کلی و دریا رمضانی
کارشناسان دبیرخانه: 

محمدصادق طلوع برکاتی، محمدرضا صیدي، سعیده محبی و فاطمه حافظی
مدیریت هنري:

 ریحانه محمودکالیه
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SeGaP2021  اعضای کمیته علمی 

حوزه علوم انسانی
دکتر مهناز استکی؛ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

دکتر داود نعمتی انارکی؛ دانشیار دانشگاه صدا سیما
دکتر کبري بخش یزاده؛ استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر کاظم پورالوار؛ استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دکتر محمدصالح ترکستانی؛ استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر فاطمه جعفرخانی؛ استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی
دکتر سید بشیر حسینی؛ استادیار دانشگاه صداوسیما

دکتر داتیس خواج هئیان؛ استادیار دانشگاه تهران
دکتر زهره خوش نشین؛ استادیار دانشگاه خوارزمی

دکتر بهناز دوران؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقی هاهللا
دکتر حسین دهقا نزاده؛ استادیار دانشگاه تبریز

دکتر تارا رضاپور؛ استادیار موسسه علوم شناختی
دکتر محسن روشنیان رامین؛ دکتراي تکنولوژي آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر سید محمدعلی سیدحسینی؛ معاون حمایت بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي
دکتر احسان شا هقاسمی؛ استادیار دانشگاه تهران

دکتر فرزانه شریفی؛ مدیر انستیتوي ملی باز يسازي بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي
دکتر سیاوش صلواتیان؛ استادیار دانشگاه صداوسیما

۸
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دکتر مینو عالمی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب
دکتر محمدمهدي فرقانی؛ دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر سید سروش قاضی نوري نائینی؛ دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
دکتر لیال کاشانی وحید؛ استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر مهدیه کرمی؛ دکتراي علوم شناختی موسسه علوم شناختی
دکتر محمدعلی مظاهري؛ رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حامد نصیري؛ دکتراي مدیریت فناوري دانشگاه عالمه طباطبائی
دکتر کاظم نظري؛ استادیار دانشگاه صداوسیما

دکتر مقداد مهرابی؛ پژوهشگر پسادکتراي دانشگاه تهران
دکتر محمد رستمی؛ دکتراي علوم شناختی

دکترMalte Behrmann؛ دانشیار دانشگاه BBW برلین
دکتر Stefen Gobel؛ دانشیار دانشگاه دارمشتات آلمان

دکتر Jon Roozenbeek؛ پژوهشگر پسادکتري دانشگاه کمبریج
دکترMargarida Romero؛ دانشیار دانشگاه الوال کانادا

دکتر Pamela M. Kato؛ مدیر مطالعات باز يهاي جدي دانشگاه کاونتري
دکتر Theresa Devine؛ دانشیار دانشکدهی علوم سالمتی دانشگاه مک مسترکانادا

دکترJuan Martin Quevedo ؛ دانشیار دانشگاه اونیر
دکترSuzan Tackenberg ؛ عضو انجمن بازي آلمان و موسس گروه باز يهاي جدي

دکتر Ebrahim Mohseni Ahooei؛ دکتراي مطالعات ارتباطات و رسان ههاي نوین دانشگاه وین اتریش

۹



حوزه فنی و مهندسی
دکتر عاطفه احمدي؛ استادیار موسسه آموزش عالی سپاهان

دکتر اعظم باستا نفرد؛ استادیار دانشگاه صداوسیما
دکتر مرتضی در يگیو؛ استادیار دانشگاه سمنان

دکتر جواد راستی؛ استادیار دانشگاه اصفهان
دکتر محمدحسین رضوانی؛ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

دکتر یونس سخاوت؛ استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دکتر آرش شریفی؛ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علیرضا طاهري؛ استادیار دانشگاه شریف
دکتر هادي مرادي؛ دانشیار دانشگاه تهران

دکتر ناصر مزینی؛ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مریم مصلح؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

دکتر علی مقداري؛ استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بهروز مینایی بیدگلی؛ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر امین بابادي؛ پسادکتراي دانشگاه آلتو 
دکترOzgur Turetken ؛ استاد تمام دانشگاه رایرسون کانادا

دکترCarlos Vaz de Carvalho ؛ دکتراي موسسه پلی تکنیک پورتو
دکترChristian Sebastian Loh ؛ استاد دانشگاه ایلینوي جنوبی آمریکا

دکتر Robin Isfold Munkvold؛ استادیار دانشگاه نورد

SeGaP2021  اعضای کمیته علمی 
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دکتر Aurora Ruiz Rodríguez؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه توونته هلند
دکتر Janet C Read؛ استاد دانشگاه النکاشایر مرکزي

دکتر Antonio Coelho؛ دانشیار دانشگاه پورتو
حوزه علوم پزشکی

دکتر رضا رستمی؛ استاد تمام دانشگاه تهران
دکتر هدایت صحرایی؛ استاد تمام دانشگاه بقی هاهللا

دکتر هادي زرافشان؛ دکتراي روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر بیتا مسگرپور؛ مشاور معاون تحقیقات و فناوري و مدیر روابط عمومی و بی نالملل موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)

حوزه هنر
دکتر Javad Khajavi؛ دانشیار دانشگاه مینوث ایرلند

SeGaP2021  اعضای کمیته علمی 
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حوزه علوم انسانی
دکتر سید محمدعلی سیدحسینی: دکتري علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالم تهران شمال

دکتر فرزانه شریفی؛ دکتري علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالم تهران شمال
دکتر مینو عالمی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

دکتر محسن روشنیان؛ دکتراي دانشگاه عالمه طباطبائی
دکتر امید قهرمان؛ استادیار دانشگاه شیراز

دکتر مهدیه کرمی؛ دکتراي تخصصی پژوهشکده علوم شناختی
دکتر حجت دهقا نزاده؛ دکتراي تکنولوژي آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین دهقا نزاده؛ استادیار دانشگاه تبریز
دکتر محمد رستمی؛ دکتراي علوم شناختی

دکتر تارا رضاپور؛ عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
دکتر جواد حاتمی؛ دکتراي علوم شناختی

دکتر لیال کاشانی وحید؛ استادیار دانشگاه علوم تحقیقات
سمانه بهزادپور؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید بهشتی

نرگس اسفندیاري؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید بهشتی
ساناز حلمی؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید بهشتی

نیکزاد قنبري؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید بهشتی
صادق فالح؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه تربیت مدرس

زهره کاظمی؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه الزهرا

SeGaP2021  اعضای کمیته داوری 
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صالح اسمعیلی؛ دانشجوي دکتراي تکنولوژي آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
فرخنده فاضل بخششی؛ دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات انگلیسی

حامد نصیري؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه عالمه طباطبائی
محمدصادق طلوع برکاتی؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه تربیت مدرس

لیال ابراهیمی؛ دانشجوي دکتراي روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
پریسا علیخانی؛ دانشجوي دکتراي پژوهش هنر

حوزه فنی و مهندسی
دکتر هادي مرادي؛ دانشیار دانشگاه تهران

دکتر مهرداد آشتیانی؛ استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یونس سخاوت؛ استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دکتر محمدحسین رضوانی؛ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
دکتر جواد راستی؛ استادیار دانشگاه اصفهان

دکتر عاطفه احمدي؛ استادیار موسسه آموزش عالی سپاهان
صمد روحی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

حسین زارعی؛ دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید بهشتی
حسام ساکیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

حوزه علوم پزشکی
دکتر بیتا مسگرپور؛ مشاور معاون تحقیقات و فناوري و مدیر روابط عمومی و بی نالملل موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)

دکتر هادي زرافشان؛ دکتراي دانشگاه علوم پزشکی ایران

SeGaP2021  اعضای کمیته داوری 
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     بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي
بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي به عنوان متولی صنعت بازي، صـاحب برند جایزه باز يهاي جدي و برگزارکننده این رویداد بوده و مرکز 

تحقیقات باز يهاي دیجیتال (دایرِك) به عنوان معاونت پژوهش بنیاد، دبیرخانه دائمی رویداد محسوب م یشود.

     دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشـگاه تهران به عنوان میزبان علمی پنجمین دوره جایزه باز يهاي 

جدي مدنظر حضور داشته و بر حسن انجام سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400 نظارت خواهد داشت.

 نقش نھادھای مختلف در جایزه بازیھای جدی ۱۴۰۰ 
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     بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان به عنوان حامی هکاتون باز يهاي جدي در کنار ستاد علوم شناختی، طراح مسئله بوده و از منتخبین خود با اعطاي امتیاز 

فعالیت نخبگی حمایت کرده است.

     ستاد توسعه علوم و فناور يهاي شناختی
ستاد توسعه علوم و فناور يهاي شناختی با همکاري ویژه در برگزاري هکاتون به عنوان طراح مسئله و حامی مادي مشـارکت داشته و 

همچنین از آثار و مقاالت برگزیده خود در بخش جشنواره و سمپوزیوم نیز حمایت کرده است. 

 نقش نھادھای مختلف در جایزه بازیھای جدی ۱۴۰۰ 
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IEEE پایگاه استنادي     
موسسه IEEE یک سازمان بی نالمللی حرف هاي و غیرانتفاعی است. هدف این مؤسسـه کمک به پیشـبرد فناوري ب هطور عام و حوز ههاي 

وابســــته به مهندسی برق و کامپیوتر و همچنین زمین ههاي وابســــته ب هطور خاص است. این پایگاه معتبر نمای هسازي، حامی علمی 

سـمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400 اسـت. IEEE بخش ایران به نمایندگی از این پایگاه علمی، به نمای هســازي این رویداد در 

IEEE Xplore کمک م یکند.

     صندوق نوآوري و شکوفایی
همکار در برگزاري رویداد جایزه باز يهاي جدي 1400 است.

 نقش نھادھای مختلف در جایزه بازیھای جدی ۱۴۰۰ 

     مجموعه آپارا تگیم
با توجه به شیوع بیماري کرونا و برگزاري نیم هحضـوري رویداد جایزه 

باز يهاي جدي 1400، مجموعه آپار تگیم ب هعنوان حامی این رویداد، 

پخش زنده را بر عهده خواهد داشت.
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 نقش نھادھای مختلف در جایزه بازیھای جدی ۱۴۰۰ 

    دانشـکده چند رسان هاي به نمایندگی از دانشـگاه هنر 

اسالمی تبریز 
همچون دور ههاي گذشـته، میزبان هکاتون باز  يهاي جدي 1400 

در شهر تبریز است.

    دانشگاه اصفهان
همچون سـال گذشــته میزبان هکاتون باز يهاي جدي 1400 در 

شهر اصفهان است.

    پژوهشکده علوم شناختی 

در آموزش تخصـــصــــی شرک تکنندگان کارگا ههاي مدرسه 
باز يهاي جدي شـــــناختی و همچنین منتورینگ تی مها در روز 

برگزاري هکاتون 1400 مشارکت داشته است.

    شرکت سرمایهگذاري و شتا بدهی تخصصی آواگیمز

آواگیمز به عنوان شتا بدهنده تخصصی حوزه بازي، عالوه بر حمایت 

معنوي در قالب منتورینگ و داوري تجاري جشــنواره، از باز يهاي 

منتخب در قالب برنامه شتا بدهی خود حمایت خواهد کرد.
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مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

جمهوري اسالمی ایران

 نقش نھادھای مختلف در جایزه بازیھای جدی ۱۴۰۰ 

    نهاد کتابخان ههاي عمومی کشور
حامی مالی رویداد براي ترویج ســـاخت باز يهاي جدي با هدف 

کتا بشناسی و ترویج کتا بخوانی است.

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

ب ر حمایت  همچون دور ههاي گذشـــته، حامی رویدادب وده و عالوه
ب رنامههايب لندمدتی را  ب از يهاي منتخب حوزه ســالمت، مالیا ز

براي توسعهب از يهاي جدي درا ین زمینه ترتیب دادها ست.

    پژوهشکده سوانح طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

به عنوان یکی از حامیان رویداد در راســــتاي اولوی تهاي خود و 
حوزه سوانح طبیعی بوده است.

    ستاد توسعه فناور يهاي حوزه اقتصـــــاد دیجیتال و 

هوشمندسازي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

حامی مالی در ســـه بخش رویداد براي تحقیق و ترویج ســــاخت 

باز يهاي جدي با استفاده از فناور يهاي نوین است.
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 نقش نھادھای مختلف در جایزه بازیھای جدی ۱۴۰۰ 

    ســتاد توســعه فناور يهاي نرم و هوی تســاز معاونت علمی و 
فناوري ریاست جمهوري

جایزه باز يهاي جدي را به عنوان مبادي معرفی شرک تهاي خالق به برنامه 
توسعه زیسـ تبوم شرک تهاي خالق به رسمیت م یشناسد و از شرک تهاي 

برگزیده این رویداد در قالب برنامه مذکور حمایت م یکند.

    سـتاد ویژه توســعه فناور يهاي نانو، معاونت 
علمی ریاست جمهوري

این ستاد یکی از حامیان جشـنواره در حوزه فناور يهاي 
نانو است.

    اداره کل سرگرم یهاي سـازنده و باز يهاي رایانهاي کانون 

پرورش فکري کودکان و نوجوانان 

حامی مالی و سرمایهگذار آن دسته از مقاالت، اید هها و باز يهاي منتخب 
حاضر در جایزه است که سهم مشــخصــی در رشد و تربیت کودکان و 

نوجوانان داشته باشند.

    سـازمان پژوهش و برنام هریزي آموزشـی، دفتر 

انتشارات و فناوري آموزشی 

حامی باز يهاي جدي آموزشی براي دریافت نشان استاندارد 

و درج و معرفی آ نها در مدارس و مجالت رشد است.
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SeGaP2021 ان یھای  سخنر

«Secrets to successful serious games: Living on the edge» سخنرانی کلیدي خانم پامال کاتو با عنوان

پامال کاتو (Pamela M. Kato) به عنوان موسس شرکت HopeLab واقع در سیلیکون ولی، فرآیند طراحی و تولید یک بازي به نام 
Remission را رهبري کرده است. این بازي از نظر بالینی تایید شده و هدف آن کمک به کودکان مبتال به سـرطان در فرآیند درمان 

است. بیش از 250000 نسخه از این بازي در 81 کشور دنیا عرضه شده است.

از فعالی تهاي دیگر دکتر کاتو م یتوان به پروژه شبی هساز آموزشی Air Medic Sky 1 که برنده جوایز متعددي بوده است، اشاره کرد. 
او هم چنین بنیا نگذار شرکت مشـاوره پی.ام. کاتو است که در آن از طریق ترکیب روانشـناسی تغییر رفتار با رویکردهاي متمرکز بر 

کاربر در بازي ها، به طراحی باز يهایی می پردازد که سالمتی افراد را بهبود بخشند.

دکتر پامال اِم کاتو در این سخنرانی خواهد گفت که در مسیر ساخت باز يهاي جدي براي تغییر زندگی مردم به چه چیزهایی نیاز است. 
او تجربیاتی با ما به اشتراك خواهد گذاشت که طی بیست سال فعالیت در حوز هي باز يهاي نوین و بی نالمللی به دست آورده است. 
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SeGaP2021 ان یھای  سخنر

 «The K-12 Innovation Game» :سخنرانی دکتر امیر زرکش با عنوان
دکتر امیر زرکش (Amir Zarkesh) مدیر و ه مبنیا نگذار شرکت پال یآپ است. او همچنین یکی از موسسین شرکت بلوچیپ سیستم، 
و شرکت کرانچ تکنولوجیز است که تمرکزش بر استفاده از هوش مصـنوعی در فیل مهاست. شرکت پال یآپ، بســتري فراهم کرده تا 

دانش آموزان بتوانند در خالل بازي مهار تهاي مختلفی یاد بگیرند.

یک باور عمومی این است که هرچه نمر هي دان شآموزان در دروس STEM (علوم، فناوري، مهندسی و ریاضیات) باالتر باشد، وضعیت 
اقتصـاد نوآوري یک کشــور بهتر خواهد بود. با این حال، داد هها نشــان م یدهند که هرچند این امر ضروري ست، اما کافی نیســت. 
دان شآموزان به چیزي فراتر از سواد STEM  نیاز دارند. آنها باید مهار تهایی از جمله تفکر محاسباتی، تفکر سیســتمی، تفکر طراحی، 
ارتباطات، همکاري و توانایی رهبري را بیاموزند. ما یک بازي براي نوآوري معرفـی مـ یکنیم که باعث یادگیـري چنین مهار تهایـی 
م یشود و م یتواند به عنوان پلی میان ریاضی مدرسه و آمادگی براي ورود به اقتصــــــاد نوآوري عمل کند. این بازي در لحظاتی که 

یادگیري اتفاق میافتد، بازیک نها را به بیشترین شکل ممکن درگیر م یکند.

دکتر زرکش در سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400 در خصوص این مهار تها سخنرانی خواهند کرد.
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SeGaP2021 ان یھای  سخنر

Meaningful Play as a key ingredient of Lifelong Learning for 100 » :سخنرانی باب دو اسکوتر با عنوان
 «million 50+ year old players

دکتر باب دو اسکوتر (Bob De Schutter) طراح بازي، محقق، استاد و مدافع بازي در سنین باال اسـت که جوایزي نیز در کارنام هي 
خود دارد. او مدرس طراحی بازي کاربردي در دانشگاه نورت ایسترن است و به طور مشترك در دانشکده هنر، رسانه و طراحی، و نیز 

دانشکده علوم کامپیوتر فعالیت م یکند. او هم چنین مالک شرکت الیف النگ گیمز نیز است.

در این سخنرانی، باب اشاره خواهد کرد که حوزه باز يها و نیز سالخوردگی چگونه براي بیش از 15 سـال الها مبخش کار وي به عنوان 
ـ هاي که افراد باالي 50 سال را احاطه کرده و اینکه که طراحان باانگیزه  یک محقق و طراح بازي بوده است. همچنین از تفکرات کلیشـ
چطور از طریق تمرکز بر یادگیري مادا مالعمر و اصول زیبای یشناختی متناسب با هر سن می توانند باز يهاي بهتري براي سـنین باالتر 

بسازند صحبت خواهد کرد.
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SeGaP2021 ان یھای  سخنر

Implementing Serious Games in the classroom- different » سخنرانی رابین ایســفلد مانکولد با عنوان

«pedagogical approaches

دکتر رابین ایسفلد مانکولد (Robin Isfold Munkvold)، دانشـیار دانشـگاه نورد نروژ، در حوز هي فناوري اطالعات فعالیت م یکند. 

عالیق تحقیقاتی او شامل بازي و یادگیري، طراحی بازي و آموزش مقاطع باالتر است. 

 در این سخنرانی رابین چارچوبی در مورد چگونگی سازماندهی این نوع فعالی تهاي یادگیري (در محیط کالس درس) و چند مثال در 

مورد نحوه انجام آن ارائه خواهد کرد.
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SeGaP2021 ان یھای  سخنر

«Getting your Game Out There» سخنرانی ترسا چن با عنوان

دکتر ترسا چن (Teresa Chan) پزشک و دانشیار دانشـکد ه  علوم سالمتی دانشـگاه مک مسـتر کاناداست. او به نوآوري در حوز هي 

آموزش پزشـکی و ارزیابی آن عالق همند اسـت. براي مثال، یک بازي جدي به نام GridlockED در قالب یک بازي رومیزي طراحی 

کرده که در آن به دانشجوهاي پزشکی یا به طور کلی کادر درمان آموزش داده م یشود چطور بیماران را تریاژ کنند.

دکتر چن در این سخنرانی به بازاریابی باز يهاي جدي م یپردازد و با اشاره به فرآیند بازاریابی بازي GridlockED، به شما نشــــان 

خواهد داد که چطور از پلتفر مهاي مختلف جهت معرفی بازي خود استفاده کنید.
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SeGaP2021 مقاالت شفاھی 
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SeGaP2021 مقاالت پوستری 
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SeGaP2021 مقاالت پوستری 

۲۹



SeGaP2021  فینال جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰ و اعطای جوایز 

در اختتامیه رویداد، پس از برگزاري فینال جشنواره بازي جدي سال 1400، جوایز مختلفی در دست ههاي زیر اهدا خواهد شد:

- مقاله برتر سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400

- برندگان هکاتون باز يهاي جدي 1400 تهران

- برندگان هکاتون باز يهاي جدي 1400 تبریز

- برندگان هکاتون باز يهاي جدي 1400 اصفهان

- برندگان جوایز حامیان بخش جشنواره بازي جدي سال 1400 و سمپوزیوم بی نالمللی باز يهاي جدي 1400

- برنده عنوان «بازي جدي سال 1400»

همچنین پس از رویداد به نویسندگان مقاالت شفاهی و فینالیس تهاي جشنواره بازي جدي سال 1400 هدایایی تعلق خواهد گرفت.
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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یادداشت
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مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

جمهوري اسالمی ایران
برنامه توسعه زیست بوم

شرک تهاي خلـــاق

دبیرخانه دائمی SeGaP، مرکز تحقیقات باز يهاي دیجیتال (دایرك)، واقع در ساختمان اصلی بنیاد ملی باز يهاي 

رایان هاي بوده و از شنبه تا چهارشنبه هر هفته آمادگی پاسخگویی به سواالت مخاطبان محترم را دارد.

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

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیرك زاده، پالك 32، بنیاد ملی باز يهاي رایان هاي، 

طبقه 4، واحد پژوهش.

تلفن: 88310222-021-98+ داخلی 415

 www.direc.irو segap.ir :نشانی وبسایت 

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

@direc.ir :آیدي اینستاگرام 
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