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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا اشــاره بــه آمــار و ارقــام منتشرشــده در حــوزه بازی هــای دیجیتــال عنــوان 

کــه در ســاختارهای جدیــد فرهنگــی، مصــارف جدیــد فرهنگــی نظیــر بازی هــای دیجیتــال موردتوجــه  کــرد 

ــا توجــه بــه میــزان رغبــت بــه آن، یکــی از زمینه هــای  ــازی  ب کــه امــروز بســتر ب گرفــت؛ چرا بیشــتری قــرار خواهــد 

گاهی بخشــی بــه مخاطبــان بــه شــمار مــی رود و ایــن حــوزه نیازمنــد هدف گــذای اســت. وی بــا بیــان  مهــم آ

این کــه جایــزه بازی هــای جــدی رویــداد مهــم و جذابــی در حــوزه بازی هــای دیجیتــال اســت، توضیــح داد: آثــار 

کــه در آنجــا نیازمنــد آمــوزش و فرهنگ ســازی هســتیم، ایــن آمــوزش از  ایــن رویــداد مربــوط بــه حوزه هایــی بــود 

ــری اســت. ــل انجــام و پیگی طریــق بازی هــای جــدی قاب

گزیده ای از سخنرانی محمدمهدی اسماعیلی؛
بازی هــای جــدی ارشــاد اســالمی در جشــــــــــــــن 5 ســالگی جایــزه  و  وزیــر فرهنــگ 
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ــق،  ــر تحقی ــز ب ــه تمرک ــا اشــاره ب ــزه بازی هــای جــدی، ب ــه ای و رئیــس جای ــی بازی هــای رایان ــاد مل مدیرعامــل بنی

کــه تمــام تــالش بنیــاد ایــن اســت  کــرد  تولیــد و ترویــج بازی هــای جــدی از طریــق برگــزاری ایــن رویــداد، عنــوان 

کــه بازی ســازان، بازی پژوهــان، نخبــگان و سیاســت گذاران بــا مســئله بــازی بیشــتر آشــنا شــوند تــا در ادامــه 

بیــان اینکــه  گیــرد. وی ضمــن  آشــنایی، اقدامــات تأثیرگذارتــری در حــوزه بازی هــای دیجیتــال انجــام  ایــن 

کــه  گذشــته  آن  وقــت  دیگــر  کــرد  بیــان  بگیــرد  را جــدی  بازی هــای جــدی  بایــد موضــوع  آموزش وپــرورش 

بخواهیــم در ایــن حــوزه مطالعــه و سندنویســی شــود و به جــای آن الزم اســت بــر یــک اقــدام تحولــی برآینــدی 

ــد  کی ــا تأ ــان ب ــدی در پای ــزه بازی هــای ج ــرد. رئیــس جای ک ــز  ــدت دســته جمعی تمرک در ســایه حمایــت و معاض

ــزان جوایــز طــی دوره  هــای برگزارشــده عنــوان  ــر بخــش ترویجــی رویــداد و رشــد شــبکه حامیــان و افزایــش می ب

کــه ایــن ســیر صعــودی نشــان دهنده پیشــرفت انتقــال دغدغه هــا در حــوزه بازی هــای دیجیتــال اســت. کــرد 

گزیده ای از سخنرانی سید صادق پژمان؛
جــدی بازی هــای  جایــزه  رئیــس  و  رایانــه ای  بازی هــای  ملــی  بنیــاد  مدیرعامــل   
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دکتــر نیلــی احمدآبــادی در ســخنرانی خــود ضمــن معرفــی قابلیت هــای شــناختی به عنــوان زیرســاخت های 

ســرمایه های  ارتقــاء  و  بهبــود  بــه  اشــاره  همچنیــن  و  آن هــا  اهمیــت  بــه  اشــاره  و  ذهــن  فعالیت هــای  کلیــه 

کــرد. وی بــا اشــاره بــه همــکاری  شــناختی؛ بــازی را یکــی از بهتریــن وســیله ها بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف عنــوان 

ایــن ســتاد بــا بنیــاد، دالیــل ورود ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی بــه حــوزه حمایــت از بازی هــای 

ــر نیلــی  کــرد. همچنیــن دکت ــوان  جــدی را هــدف قــرار دادن ســرمایه شــناختی جامعــه توســط ایــن بازی هــا عن

 بــرای ارتقــاء 
ً
احمدآبــادی بــه لــزوم اســتفاده از هــوش مصنوعــی در بازی هــای شــناختی و نقــش آن خصوصــا

کــرد بازی هــا از طریــق هــوش مصنوعــی شخصی ســازی  کــرد و بیــان  و ارزیابــی ســرمایه های شــناختی اشــاره 

کاربــر بهبــود می بخشــد و ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای  بــا  را متناســب  بــازی  می شــوند و تنظیمــات 

شــناختی ایــن چنــد بعــد را هــدف خــود قــرار داده اســت. دکتــر نیلــی در پایــان از ادامــه همــکاری بــا بنیــاد ملــی 

کــرد. بازی هــای رایانــه ای ابــراز امیــدواری 

گزیده ای از سخنرانی مجید نیلی احمدآبادی؛ 
دانشــکده  رئیــــــــــــس  و  شــناختی  فناوری هــای  و  علــــــــــوم  توســعه  ســتاد  دبیــر 
رویــداد میزبـــــــــــان  عنــوان  بــه  تهــران  دانشـــــــــگاه  کامپیوتــر  و  بــرق  مهندســی 
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1- جایزه بازی های جدی در مسیر حمایت از تحقیق، تولید و تجاری سازی بازی های جدی

بازی هــای دیجیتــال در درجــه اول به عنــوان نوعــی ســرگرمی شــناخته می شــوند. بااین حــال، ایــن بازی هــا به طــور فزاینــده ای، به مثابــه ابــزاری 

کــردن مخاطــب  کــه بــا اهدافــی جــدی تولیــد می شــوند و فقــط ســرگرم  گرفته انــد. ایــن نــوع از بازی هــای دیجیتــال  قدرتمنــد موردتوجــه قــرار 

را دنبــال نمی کننــد بازی هــای جــدی یــا هدفمنــد هســتند )Serious Games( و از توانمنــدی باالیــی در زمینه هــای مختلــف همچــون 

آمــوزش موضوعــات مختلــف، مهارت آمــوزی، بهداشــت و درمــان، تبلیغــات، فرهنگ ســازی و... برخــوردار هســتند و می تواننــد در خدمــت 

کلــی می تــوان ایــن  آموزشــی و مدیریتــی باشــند. دســته بندی های متعــددی از ایــن بازی هــا وجــود دارد؛ امــا بــه شــکل  بخش هــای درمانــی، 

کــرد. بازی هــا را در قالــب 6 دســته زیــر بخش بنــدی 

آموزش نظری؛ استفاده از بازی برای آموزش مفاهیم علمی و تحصیلی  

کتساب مهارت های مختلف مهارت آموزی؛ استفاده از بازی برای ا  

تبلیغات و اقناع؛ ساخت بازی با هدف تبلیغات  

ــا تغییــر وضعیــت اجتماعــی و ترویــج آموزه هــای  ــرای بهبــود و ی اصالحــات اجتماعــی و ترویــج رفتارهــای جامعه پســند؛ الگوســازی ب  

بــازی کمــک  بــه  اجتماعــی  و  اخالقــی 

کمک بازی تندرستی؛ جلوگیری از بیماری و حفظ سالمت به   

درمان و توان بخشی؛ استفاده از بازی به عنوان ابزار درمانی برای بیماری های مختلف و توان بخشی  

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای به عنــوان تنهــا متولــی در حــوزه بازی هــای جــدی هرســاله رویــداد جامــع جایــزه بازی هــای جــدی را بــا هــدف 

گســترش شــبکه همــکاری حامیــان در جهــت اســتفاده از ظرفیــت بازی هــای جــدی بــرای حــل مســائل، در  تحقیــق، تولیــد و ترویــج ایــن بازی هــا و 

ــد. ــزار می کن ــون بازی هــای جــدی برگ ــازی جــدی ســال و هکات ــی بازی هــای جــدی، جشــنواره ب ســه بخــش اصلــی ســمپوزیوم بین الملل

گذشــته در قالــب  اقدامــات برگــزاری پنجمیــن دوره رویــداد از اواخــر ســال 1399 و بــا ادامــه حمایــت از ســاخت و تجاری ســازی آثــار برگزیــده دوره 

ســاختار همگــرا بــرای حضــور ایــن بازی هــا در جایــزه بازی هــای جــدی 1400 آغــاز شــد. همچنیــن بــا هــدف اتصــال دانشــگاه و صنعــت و تقویــت 

رابطــه میــان ایــن دو در حــوزه بازی هــای جــدی و به منظــور تدویــن و تقویــت مبانــی نظــری دانشــگاهی در ایــن حــوزه، دانشــکده مهندســی 
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ــوم و  ــعه عل ــتاد توس ــن س ــداد و همچنی ــان روی ــوان میزب ــی به عن ــوزه فن ــور در ح کش ــر  ــگاه های معتب ــی از دانش ــران یک ــگاه ته ــر دانش کامپیوت ــرق و  ب

گرفــت و بــا تعییــن زمــان برگــزاری  فناوری هــای شــناختی و بنیــاد ملــی نخبــگان به عنــوان حامیــان اصلــی هکاتــون بازی هــای جــدی مدنظــر قــرار 

رویــداد مــورخ چهــارم و پنجــم آذرمــاه، فراخــوان جــذب آثــار در تاریــخ 30 خــرداد منتشــر شــد. پیــش از فــرا رســیدن موعــد برگــزاری، در مســیر رویــداد 

گرفتــه شــد. کارگاه هــا و ســخنرانی های آموزشــی در نظــر 

از 4 شــهریورماه الــی 16 مهرمــاه به منظــور توانمندســازی و آمــوزش شــرکت کنندگان هکاتــون و پیش نیــاز دریافــت امتیــاز فعالیــت نخبگــی، مجموعــه 

کارگاه هایــی تحــت عنــوان »مدرســه بازی هــای جــدی شــناختی« بــا همــکاری انســتیتوی ملــی بازی ســازی و ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای 

کارگاه هــا  شــناختی، توســط اســاتید فنــی و شــناختی بــا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط به صــورت آنالیــن برگــزار شــد و شــرکت کنندگان هکاتــون در ایــن 

حضــور یافتنــد.

کلیــدی ایــن  پــس از اتمــام مدرســه، از 21 مهرمــاه، بــه دلیــل مــدت زمــان محــدود در روز برگــزاری ســمپوزیوم و تــالش بــرای پوشــش موضوعــات 

کارگاه هــای تعاملــی تحــت عنــوان »ســخنرانی های در مســیر ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی ۱4۰۰« در  حــوزه، مجموعــه ســخنرانی ها و 

کــه بــا همــکاری انســتیتوی ملــی بازی ســازی به صــورت آنالیــن برگــزار شــد و تــا 27 آبان مــاه ادامــه داشــت. گرفتــه شــد  نظــر 

، هکاتــون بازی هــای جــدی ۱4۰۰ به عنــوان بخــش اول از پنجمیــن دوره رویــداد، از تاریــخ 12 الــی 14 آبان مــاه به صــورت آنالیــن  در ادامــه مســیر

کشــور، 39 بــازی تــا نســخه دمــو در ایــن رقابــت ملــی تولیــد شــد. در بســتر دیســکورد برگــزار شــد و در نهایــت بــا حضــور تیم هــای مختلــف از سراســر 

بخــش دوم و علمــی رویــداد بــا عنــوان ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی ۱4۰۰ در روز 4 آذرمــاه به صــورت نیمه حضــوری بــا ســخنرانی های 

ــا  ــکورد ب ــتر دیس ــتری در بس ــاالت پوس ــه مق ــا ارائ ــاه ب ــورخ 5 آذرم ــه م ــح روز جمع ــا صب ــد و ت ــزار ش ــفاهی برگ ــاالت ش ــه مق ــی و ارائ ــاتید بین الملل اس

حضــور دبیــر علمــی ســمپوزیوم ادامــه داشــت. در روز جمعــه پیــش از مراســم اختتامیــه و آغــاز جشــن 5 ســالگی، ارائــه 10 فینالیســت  در مرحلــه 

نهایــی جشــنواره بــازی جــدی ســال ۱4۰۰ بــا حضــور 7 داور علمــی، فنــی و تجــاری متخصــص ایــن حــوزه انجــام شــد و اختتامیــه و جشــن 5 

 بــا ســخنرانی مهنــدس ســید صــادق پژمــان مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای آغــاز شــد و 
ً
ســالگی جایــزه بازی هــای جــدی ۱4۰۰ رســما

در ادامــه پــس از ســخنرانی دکتــر مجیــد نیلــی احمدآبــادی دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی و رئیــس دانشــکده مهندســی بــرق و 

کامپیوتــر دانشــگاه تهــران، مراســم اهــدا جوایــز منتخبیــن هــر نهــاد و همچنیــن منتخبیــن بنیــاد برگــزار شــد. در انتهــای مراســم، بــا حضــور جنــاب دکتــر 

محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ســخنرانی ایشــان، اهــدای جوایــز ادامــه یافــت و رویــداد جایــزه بازی هــای 
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کار خــود پایــان داد. جــدی 1400 در انتهــای روز جمعــه مــورخ 5 آذرمــاه بــه 

کالن تــر نســبت بــه ســرگرمی های هدفمنــد، عــالوه بــر بازی هــای دیجیتــال، ایــن رویــداد حامــی  گذشــته بــا نگاهــی  در ایــن دوره نیــز همچــون دوره 

ــون  ــارد و 800 میلیـ ــا بیــش از 1 میلیـ ــود و ب ، بازی وارســازی و شبیه ســازها ب ــاق فــرار ــزی، ات ســایر ســرگرمی های جــدی همچــون بازی هــای رومی

تومــان جوایــز نقــدی و تســهیالت تجاری ســازی و ایجــاد شــبکه بزرگــی از حامیــان و همــکاران، فرصتــی بــرای مشــارکت در رشــد بازی هــای جــدی 

کشــور فراهــم آورد. در 

نمودار 1. خالصه اقدامات پنجمین دوره جایزه بازی های جدی

ــده  ــار برگزی ــازی آث ــت از تجاری س حمای

دوره گذشــته در قالــب ســاختار همگــرا 

بازی هــای  جایــزه  در  حضــور  بــرای 

1400 جــدی 

دوره  برگزیــده  بازی هــای  از  حمایــت 

و  همگــرا  ســاختار  قالــب  در  چهــارم 

همراهــی منتــور علمی و فنی بــا برگزیدگان 

در فرآینــد ســاخت بازی هــا و آماده ســازی 

بــرای حضــور در جشــنواره 1400 آن هــا 

ســخنرانی های در مســیر ســمپوزیوم 

بین المللــی بازی هــای جــدی 1400

کارگاه هــای  و  ســخنرانی ها  برگــزاری 

تعاملــی به منظــور پوشــش موضوعــات 

برگــزاری  از  پیــش  ایــن حــوزه  کلیــدی 

ســمپوزیوم 1400 از تاریــخ 21 مهرمــاه الی 

آبان مــاه  27

بازی هــای  بین المللــی  ســمپوزیوم 

1400 جــدی 

بــا  علمــی  کنفرانســی  برگــزاری 

و  بین المللــی  اســاتید  ســخنرانی های 

ارائــه مقــاالت شــفاهی و پوســتری در 

آذرمــاه  4 مــورخ  پنجشــنبه  روز 

ــزه  ــالگی جای ــن 5 س ــه و جش اختتامی

جــدی 1400 بازی هــای 

جوایــز  اهــدای  و  اختتامیــه  برگــزاری 

حامیــان و بنیــاد بــا حضــور وزیــر محتــرم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در روز جمعه 

مــورخ 5 آذرمــاه

مدرسه بازی های جدی شناختی

و  فنــی  کــــــــــــــــــارگاه های  برگــزاری 

توانمندســازی  به منظــور  شــناختی 

شــرکت کنندگان هکاتــون و پیش نیــاز 

دریافــت امتیــاز فعالیــت نخبگــی از 4 

الــی 16 مهرمــاه شــهریورماه 

هکاتون بازی های جدی 1400

روزه  ســه  رقابتــی  رویــداد  برگــزاری 

و  »اســتعدادیابی  موضــوع  بــا 

توانمندســازی بــا رویکــرد شــناختی« 

آبان مــاه  14 الــی   12 روزهــای  در 

بــازی  جشــنواره  نهایــی  مرحلــه 

1400 ســال  جــدی 

برگزاری مرحله نهایی جشــنواره 1400 

در روز جمعــه مــورخ 5 آذرمــاه بــا ارائه 

داوران  حضــور  در  فینالیســت ها 

بــرای انتخــاب بــازی جــدی ســال

1357 246



گزارش جامع پنجمین دوره جایزه بازی های جدی15

5th Serious Games Prize 

حمایت از برگزیدگان دوره چهارم در قالب 
ساختار همگرا برای حضور در دوره پنجم

اقدامات پس از رویداد. ارسال مقاالت به
گزارش  گواهی ها/ ارائه  IEEE/ صدور 

رویداد/ حمایت از بازی های منتخب

هکاتون 1400

تعیین میزبان سمپوزیوم )دانششگاه تهران( وحامی 
هکاتون )ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی(

 دور  نهایی جشنواره 1400 و اختتامیه رویداد

کارگاه و سخنرانی های 
در مسیر سمپوزیوم 1400

اعالم فراخوان

سمپوزیوم 1400

مدرسه بازی های جدی شناختی

اواخر سال ۱۳۹۹ تا آبان ماه ۱4۰۰

۶ آذرماه تا ۱4۰۱

۱۲ تا ۱4 آبان ماه

اواخر سال ۱۳۹۹ تا خرداد ماه ۱4۰۰

۵ آذرماه

۲۱ مهرماه تا ۲7 آبان ماه

۳۰ خرداد ماه

4 آذرماه

4 شهریور ماه تا ۱۶ مهرماه 

نمودار 2. زمان بندی برگزاری پنجمین دوره جایزه بازی های جدی
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در جایــزه بازی هــای جــدی شــورای سیاســت گذاری )شــامل 20 عضــو( تصمیمــات ضــروری ازجملــه سیاســت های برگــزاری رویــداد را در رأس 

کمیتــه داوری ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی بــرای  کمیتــه علمــی و 35 عضــو  تصمیمــات خــود قــرار می دهنــد. همچنیــن 62 عضــو 

ــورای  ــای ش ــداد، اعض ــته ای روی ــت میان رش ــه ماهی ــر ب ، نظ ــر ــوی دیگ ــد. از س ــکاری می کنن ــه هم ــا دبیرخان ــی ب ــر علم ــر دبی ــر نظ ــاالت زی داوری مق

کمیتــه داوری از رشــته های متعــدد دانشــگاهی و در قالــب چهــار حــوزه علــوم انســانی، علــوم پزشــکی، هنــر و فنــی  کمیتــه علمــی و  سیاســت گذاری، 

ــه علمــی را نمایــش می دهــد. کمیت ــد. در جــدول 1 فهرســت  گرفته ان مهندســی در ایــن ترکیــب جــای 

کمیته علمی جدول 1. اعضای 

سمتنام و نام خانوادگیحوزهسمتنام و نام خانوادگیحوزه

علوم انسانی

مهناز استکی
استادیار دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکز

علوم انسانی

فرزانه شریفی
دکترای علوم ارتباطات از 
دانشگاه آزاد تهران شمال

داود نعمتی انارکی
دانشیار دانشگاه 

صداوسیما
استادیار دانشگاه صداوسیماسیاوش صلواتیان

کبری بخشی زاده
استادیار دانشگاه عالمه 

طباطبائی
مینو عالمی

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی 
تهران غرب

کاظم پورالوار
استادیار دانشگاه هنر 

اسالمی تبریز
محمدمهدی فرقانی

دانشیار دانشگاه عالمه 
طباطبائی

محمدصالح ترکستانی
استادیار دانشگاه عالمه 

طباطبائی
سید سروش قاضی 

نوری نائینی
دانشیار دانشگاه عالمه 

طباطبائی

لیال کاشانی وحیددانشیار دانشگاه فرهنگیانمحمود تلخابی
استادیار دانشگاه علوم و 

تحقیقات

2- ساختار جایزه بازی های جدی
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سمتنام و نام خانوادگیحوزهسمتنام و نام خانوادگیحوزه

علوم انسانی

فاطمه جعفرخانی
استادیار دانشگاه عالمه 

طباطبائی

علوم انسانی

مهدیه کرمی
دکترای علوم شناختی موسسه 

علوم شناختی

سید بشیر حسینی
استادیار دانشگاه 

صداوسیما
محمدعلی مظاهری

رئیس دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی دانشگاه شهید 

بهشتی

حامد نصیریاستادیار دانشگاه تهرانداتیس خواجه ئیان
دکترای مدیریت فناوری 
دانشگاه عالمه طباطبائی

دکترای علوم شناختیمحمد رستمیاستادیار دانشگاه خوارزمیزهره خوش نشین

بهناز دوران
استادیار دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه اهلل
Stefen Gobel

دانشیار دانشگاه دارمشتات 
آلمان

استادیار دانشگاه تبریزحسین دهقان زاده
 Jon

Roozenbeek
پژوهشگر پسادکتری دانشگاه 

کمبریج

تارا رضاپور
استادیار موسسه علوم 

شناختی

 Margarida

Romero
دانشیار دانشگاه الوال کانادا

محسن روشنیان رامین
دکترای تکنولوژی آموزشی 
دانشگاه عالمه طباطبائی

 Pamela M.

Kato
مدیر مطالعات بازی های جدی 

دانشگاه کاونتری

سید محمدعلی 
سیدحسینی

دکترای علوم ارتباطات از 
دانشگاه آزاد تهران شمال

 Theresa

Devine

دانشیار دانشکده ی علوم 
سالمتی دانشگاه مک 

مسترکانادا

استادیار دانشگاه تهراناحسان شاه قاسمی
 Juan Martin

Quevedo
دانشیار دانشگاه اونیر

کاظم نظری
استادیار دانشگاه 

صداوسیما

 Suzan

Tackenberg
عضو انجمن بازی آلمان و 
موسس گروه بازی های جدی
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سمتنام و نام خانوادگیحوزهسمتنام و نام خانوادگیحوزه

مقداد مهرابیعلوم انسانی
پژوهشگر پسادکترای 

دانشگاه تهران
علوم انسانی

 Ebrahim

 Mohseni

Ahooei

دکترای مطالعات ارتباطات و 
رسانه های نوین دانشگاه وین 

اتریش

 Malte

Behrmann
دانشیار دانشگاه BBW برلین

فنی و مهندسی

عاطفه احمدی
استادیار موسسه آموزش 

عالی سپاهان

فنی و مهندسی

بهروز مینایی بیدگلی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت 

ایران

اعظم باستان فرد
استادیار دانشگاه 

صداوسیما
پسادکترای دانشگاه آلتوامین بابادی

مریم مصلحاستادیار دانشگاه سمنانمرتضی دری گیو
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران غرب

علی مقداری
استاد تمام دانشگاه 

صنعتی شریف
Ozgur Turetken

استاد تمام دانشگاه رایرسون 
کانادا

استادیار دانشگاه اصفهانجواد راستی
 Carlos Vaz de

Carvalho
دکترای موسسه پلی تکنیک 

پورتو

محمدحسین رضوانی
استادیار دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد قزوین

 Christian

Sebastian Loh
استاد دانشگاه ایلینوی جنوبی 

آمریکا

یونس سخاوت
استادیار دانشگاه هنر 

اسالمی تبریز

 Robin Isfold

Munkvold
استادیار دانشگاه نورد

آرش شریفی
استادیار دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و 

تحقیقات

 Aurora Ruiz

Rodríguez
دانشجوی دکترای دانشگاه 

توونته هلند

استاد دانشگاه النکاشایر مرکزیJanet C Readاستادیار دانشگاه شریفعلیرضا طاهری
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سمتنام و نام خانوادگیحوزهسمتنام و نام خانوادگیحوزه

فنی و مهندسی

دانشیار دانشگاه تهرانهادی مرادی

فنی و مهندسی
 Antonio

Coelho
دانشیار دانشگاه پورتو

ناصر مزینی
دانشیار دانشگاه علم و 

صنعت ایران

پزشکی

استاد تمام دانشگاه تهرانرضا رستمی

دانشیار دانشگاه مینوث ایرلندJavad Khajaviهنر

بیتا مسگرپور

مشاور معاون تحقیقات 
و فناوری و مدیر روابط 

عمومی و بین الملل 
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم پزشکی 
)نیماد(

هدایت صحرایی
استاد تمام دانشگاه 

بقیه اهلل

هادی زرافشان
دکترای روانشناسی بالینی 
از دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
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3- نهادهای مشارکت کننده

گســترده میــان فعــاالن  بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد اصلــی بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در برگــزاری رویــداد جایــزه بازی هــای جــدی، ایجــاد شــبکه 

کــه  حــوزه بازی هــای هدفمنــد ازجملــه بازی پژوهــان و دانشــگاهیان، صنعــت و دولــت در ایــن حــوزه اســت ازایــن رو ایــن مهــم بــا حمایــت 20 نهــاد 

هــر یــک نقشــی برجســته در برگــزاری ایــن رویــداد داشــتند حاصــل شــد و پنجمیــن دوره جایــزه بازی هــای جــدی بــا حمایــت و همراهــی نهادهــا و 

کــز متعــددی برگــزار شــد. به طورکلــی، بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای به عنــوان مؤســس و صاحــب برنــد رویــداد و معاونــت پژوهــش بنیــاد بــا نــام  مرا

مرکــز تحقیقــات بازی هــای دیجیتــال )دایــِرک( دبیرخانــه دائمــی رویــداد اســت.

۱4۰۰
۱4۰۰

حمایت مالی از بازی جدی سال ۱4۰۰
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۱4۰۰

۱4۰۰

۱4۰۰ بازی های

۱4۰۰
۱4۰۰
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۱4۰۰

۱4۰۰
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۱4۰۰ ۱4۰۰

۱4۰۰

۱4۰۰
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۱4۰۰ ۱4۰۰
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4-  اقدامات پنجمین دوره جایزه بازی های جدی

آثــار برگزیــده دوره چهــارم در قالــب ســاختار همگــرا بــرای حضــور در جایــزه  4.۱ حمایــت از تجاری ســازی 
۱4۰۰ جــدی  بازی هــای 

از اواخــر ســال 1399 پــس از اتمــام چهارمیــن دوره رویــداد و مشــخص شــدن برگزیــدگان، طــی چندیــن جلســه بــا برگزیــدگان، تعــدادی از بازی هــا 

گرفتنــد و حمایــت و ارائــه تســهیالت بــه آن هــا در قالــب ســاختار همگــرا آغــاز شــد. طــی فرآینــد چندیــن  بــرای ادامــه ســاخت بــازی مدنظــر قــرار 

ماهــه و ارتبــاط بازی ســازان بــا منتــور فنــی و علمــی بــرای مشــاوره و راهنمایــی در فرآینــد ســاخت بــازی، دو بــازی یــورکا و ماســکتو بــزن! به عنــوان اثــر 

کردنــد. کــه هــر دو بــازی در بخش هــای مختلــف جوایــزی دریافــت  تکمیلــی بــرای جشــنواره 1400 ارســال شــدند 

4.۲ مدرسه بازی های جدی شناختی
نخبگــی،  فعالیــت  امتیــاز  دریافــت  پیش نیــاز  و  هکاتــون  شــرکت کنندگان  آمــوزش  و  توانمندســازی  به منظــور  مهرمــاه   16 الــی  شــهریورماه   4 از 

کارگاه هایــی تحــت عنــوان »مدرســه بازی هــای جــدی شــناختی« بــا همــکاری انســتیتوی ملــی بازی ســازی و ســتاد توســعه علــوم و  مجموعــه 

فناوری هــای شــناختی، توســط اســاتید متخصــص فنــی و شــناختی بــا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط به صــورت آنالیــن برگــزار شــد و شــرکت کنندگان 

 بــه مــدت ۵۰ ســاعت بــا مســائل فنــی ســاخت بــازی همچــون 
ً
کارگاه هــا شــرکت کنندگان مجموعــا کارگاه هــا حضــور یافتنــد. در ایــن  هکاتــون در ایــن 

برنامه نویســی و طراحــی بــازی و همچنیــن مهارت هــای شــناختی آشــنا شــدند. جــدول 2 موضوعــات و اســاتید مدرســه را نشــان می دهــد.

کارگاه های مدرسه بازی های جدی شناختی جدول 2.  

کارگاهتخصصاستاد عنوان 

مقدمه ای بر مفاهیم علوم شناختیشناختیمحمود تلخابی

گلشن مهرجردی آنچه بنیاد نخبگان از شما می خواهدمباحث تکمیلیرضا 

آموزش برنامه نویسی با یونیتیفنیبهزاد خورسند
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کارگاهتخصصاستاد عنوان 

اصول طراحی بازیفنیامیر محمدرضایی

عملکردهای شناختی و طراحی بازیشناختیتارا رضاپور

بازی های شناختی: سنجش و ارتقاشناختیمحمد رستمی

تجربه ساخت یک بازی شناختی ایرانیشناختیهادی مرادی

کسب وکاری مبتنی بر بازی های جدیمباحث تکمیلیکاوه یزدی فرد طراحی 

4.۳ سخنرانی های در مسیر سمپوزیوم ۱4۰۰
کلیــدی ایــن حــوزه و بــه دلیــل محدودیــت زمانــی در روز برگــزاری ســمپوزیوم، مجموعــه ســخنرانی هایی بــا عنــوان  به منظــور پوشــش موضوعــات 

کــه بــا همــکاری انســتیتو  گرفتــه شــد  کارگاه تعاملــی در نظــر  »ســخنرانی های در مســیر ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی 1400« و همچنیــن دو 

ملــی بازی ســازی پیــش از ســمپوزیوم 1400 به صــورت آنالیــن در بــازه تاریخــی مهرمــاه تــا آبان مــاه برگــزار شــدند. 

کارگاه های پیش از سمپوزیوم را نشان می دهد. جدول 3 سخنرانی و 

کارگاه های در مسیر سمپوزیوم بین المللی بازی های جدی 1400 جدول 3. سخنرانی و 

عنوان ارائه/ کارگاهنام سخنران

نقش روایت در بازی های جدیفرخنده فاضل بخششی

ک ره آل محمد کاربردهای بازی های جدی در تکامل سازمانیسعید خا

کاربرد بازی های جدی در صنعترضا ودایع، دکتر حبیب کراری، اصغر زهدی شیران

تالقی و ارتباط روزنامه نگاری و بازی های دیجیتالکسری زاهدی
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عنوان ارائه/ کارگاهنام سخنران

کی و علیرضا صل علی آشنایی با مفاهیم و کاربردهای فناوری نانومحمد اترا

بازی های جدی و سالمندیحمیدرضا اشراقی

هادی زرافشان
کید بر  طراحی پروتکل بررسی اثربخشی بازی های جدی؛ با تأ

اوتیسم و بیش فعالی

بازی های جدی: وقتی سرگرمی کافی نیستریحانه رفیع زاده

تفکر بازی وار در طراحی رفتارجواد نیک پیام

)Aurora Ruiz Rodríguez( آرورا رویز رودریگز
کارگاه تعاملی »طراحی بازی های درمانی تمرینی 

»)Therapeutic Exergames(

بهرام هوشیار یوسفی، هانا میرخضری و سعیده قرشی
کارگاه بازی وارسازی، محملی برای کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی 

درآیشی ]ایمپکت[

4.4 هکاتون ۱4۰۰
کــه ســومین دوره آن از روز چهارشــنبه،  هکاتــون بازی هــای جــدی یــک رویــداد بازی ســازی ســه روزه بــا هــدف تجربــه تولیــد یــک بــازی جــدی اســت 

کرونــا و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت  گذشــته بــه دلیــل شــرایط  مــورخ 12 آبان مــاه 1400 الــی روز جمعــه 14 آبان مــاه و همچــون دوره 

آنالیــن بــر بســتر دیســکورد برگــزار شــد.

ایــن رویــداد بــه شــکل هم زمــان عــالوه بــر تهــران، بــا میزبانــی تبریــز و اصفهــان بــه نمایندگــی از بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و بــا حضــور 

ــا  ــا رویکــرد شــناختی« و ب ــا موضــوع »اســتعدادیابی و توانمندســازی ب ــزار شــد. شــرکت کنندگان هکاتــون ب آنالیــن منتورهــای شــناختی و فنــی برگ

حمایــت مــادی ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی بــا تیم هــای حاضــر در اســتان خــود بــه رقابــت پرداختنــد، در ایــن رقابــت تنگاتنــگ 
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شــرکت کنندگان در قالــب ۱۳ تیــم در تهــران، ۱7 تیــم در تبریــز و ۹ تیــم در اصفهــان حضــور داشــتند و در نهایــت ۳۹ بــازی )4 بــازی رومیــزی و 

۳۵ بــازی دیجیتــال( تولیــد شــد.

در هکاتــون، عــالوه بــر منتورهــای فنــی خبــره در حــوزه برنامه نویســی و طراحــی بــازی، منتورهــای تخصصــی شــناختی در تهــران، تبریــز و اصفهــان 

ــا نســخه ِدمــو،   ت
ً
ــا ــرای راهنمایــی تیم هــا در فضــای دیســکورد حضــور داشــتند. بازی هــای توســعه داده شــده نهایت به صــورت آنالیــن و مســتمر ب

کــه توســط داوران نهادهــای حامــی، بررســی و داوری شــدند و در  تجربــه  و ایــده اولیــه ســاخت یــک بــازی جــدی در موضــوع مطرح شــده بودنــد 

اختتامیــه جایــزه بازی هــای جــدی 1400 برنــدگان هکاتــون تهــران، تبریــز و اصفهــان از نــگاه داوران، معرفــی و جوایــز بــه آن هــا اعطــا شــد. بعــد از 

رویــداد، بازی هــای منتخــب بــرای ســرمایه گذاری تعقیبــی بــه ذی نفعــان معرفــی خواهنــد شــد.

نمــودار 3 تعــداد تیم هــای شــرکت کننده بــه تفکیــک اســتان و نمــودار 4 تعــداد تیم هــای شــرکت کننده طــی دوره هــای برگــزاری هکاتــون را بــه 

کــی از افزایــش مخاطبــان ایــن بخــش طــی ســالیان اســت. کــه حا تفکیــک شــهر میزبــان نشــان می دهــد 

نمودار 3. تعداد تیم های شرکت کننده در هکاتون 1400 به تفکیک استان

195

تهران آذربایجان
 شرقی

اصفهان خراسان
رضوی

مازندران البرز کرمان قم خوزستان فارس گیالن همدان

77 63
28 19 17 15 11 10 810 8
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نمودار 4. تعداد تیم های شرکت کننده در هکاتون در طول سالیان

نقش/ تخصصنام منتور

سرپرست منتورهای فنی تهرانهادی اسکندری

منتور فنی تهرانسینا نوروزنیا

منتور فنی تهرانبهزاد عابدین زاده

منتور فنی تهرانعلی حسن زاده

شهر اصفهان

شهر تبریز

شهر تهران

9

9

17

19

1919

هکاتون 1397 هکاتون 1398 هکاتون 1399 هکاتون 1400

1319

20

نقش/ تخصصنام منتور

منتور فنی تهرانعلی نیک نژاد

منتور فنی تهرانامید فتح اهلل زاده

منتور فنی تهرانمحمدرضا نیکوهمت

مدیر منتورهای فنی تبریزیونس سخاوت

جدول 4 اسامی منتورهای هر سه استان و منتورهای علمی را نشان می دهد.

جدول 4. اسامی منتورهای هکاتون 1400
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نقش/ تخصصنام منتور

سرپرست منتورهای فنی تبریزمیالد جعفری سیسی

منتور فنی تبریزمحمدصادق نعمانی

کیان منتور فنی تبریزحسام سا

منتور فنی تبریزسید وحید مصطفوی

منتور فنی تبریزحسین زارعی

مدیر منتورهای فنی اصفهانجواد راستی

سرپرست منتورهای فنی اصفهانمهدی ماهری

منتور فنی اصفهاناحسان سراهیان

منتور فنی اصفهانامیررضا انواری

منتور فنی اصفهانشمیمه صنیع ثالث

کریمی منتور فنی اصفهانمحمد 

منتور فنی اصفهانعاطفه داوریان

نقش/ تخصصنام منتور

منتور فنی اصفهانعلی دشتیان

منتور فنی اصفهانعلی اصغر حیدری

کرمانی منتور فنی اصفهانمحمدمهدی 

منتور فنی اصفهانمیثاق آقاخانی

سرپرست منتوری بازی های رومیزیصمد خطیبی

منتور بازی های رومیزیسهراب مستقیم

کرمی سرپرست منتورهای علمیمهدیه 

ک دوست منتور علمیپورتا

منتور علمیماریه رفیعی

منتور علمیزهره فتحی

منتور علمیفاطمه موسوی بصیرت
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نقش/ تخصصنام منتور

منتور فنی اصفهانعلی دشتیان

منتور فنی اصفهانعلی اصغر حیدری

کرمانی منتور فنی اصفهانمحمدمهدی 

منتور فنی اصفهانمیثاق آقاخانی

سرپرست منتوری بازی های رومیزیصمد خطیبی

منتور بازی های رومیزیسهراب مستقیم

کرمی سرپرست منتورهای علمیمهدیه 

ک دوست منتور علمیپورتا

منتور علمیماریه رفیعی

منتور علمیزهره فتحی

منتور علمیفاطمه موسوی بصیرت

4.۵ سمپوزیوم ۱4۰۰
ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی به منظــور جــذب منابــع دانشــی در حــوزه مطالعــات بازی هــای جــدی و بــا هــدف تمرکزبخشــی بــه منابــع 

ــه ارســالی توســط ســه داور  ــود. در ســمپوزیوم 1400 هــر مقال ــرای توســعه ایــن بازی هــا پذیــرای مقــاالت تخصصــی در حــوزه بازی هــای جــدی ب ب

کــه از ایــن تعــداد  کمیتــه داوری رویــداد انتخــاب شــدند داوری شــد و از میــان 30 مقالــه ارســالی در نهایــت، ۱۶ مقالــه پذیرفتــه شــد  کــه از  خبــره 

 IEEE ۵ مقالــه ارائــه شــفاهی و ۱۱ مقالــه ارائــه پوســتری شــدند و بعــد از اتمــام رویــداد مقــاالت بــرای نمایه ســازی بــه پایــگاه معتبــر اســتنادی

ــوند. ــال می ش Xplore ارس

آذرمــاه بــه میزبانــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. برنامه هــای ایــن روز شــامل ســخنرانی ها و ارائــه مقــاالت  ســمپوزیوم 1400 پنجشــنبه مــورخ 4 

شــفاهی بــود.

4.۵.۱ سخنرانی ها

گزارشــی آمــاری از میــزان مقــاالت ارســالی، حــوزه  ســخنرانی دکتــر هــادی مــرادی دبیــر علمــی ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی 1400؛ ارائــه 

IEEE مقــاالت پذیرفتــه شــده و مــروری بــر رونــد داوری مقــاالت بــا اشــاره بــه نمایه ســازی آن هــا در پایــگاه
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ســخنرانی دکتــر حامــد نصیــری، دبیــر جایــزه بازی هــای جــدی؛ خوشــامدگویی و اشــاره بــه پیشــرفت در پنجمیــن ســال برگــزاری رویــداد و همچنیــن 

کرده انــد. کــه هــر یــک نقشــی در ایــن رویــداد ایفــا  تالش هــای انجــام شــده بــرای دســت یابی بــه آن و تشــکر از تمامــی همــکاران و اســاتیدی 
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عنوان سخنرانیسمتسخنران

پامال کاتو

Pamela M. Kato

موسس شرکت HopeLab در سیلیکون ولی و 

بنیانگذار شرکت مشاوره پی.ام. کاتو

 Secrets to successful serious

games: Living on the edge

امیر زرکش

Amir Zarkesh
The K-12 Innovation Gameمدیر و هم بنیان گذار شرکت پالی آپ

باب دوسکوتر

Bob De Schutter

گیمز و مدرس طراحی  مالک شرکت الیف النگ 

کاربردی در دانشگاه نورت ایسترن بازی 

Meaningful Play as a key ingre-

 dient of Lifelong Learning for

100 million 50+ year old players

رابین اسفولد مانکولد

 Robin Isfold

Munkvold

دانشیار دانشگاه نورد نروژ در حوزه ی فناوری 

اطالعات

 Implementing Serious Games in

the classroom- different peda-

gogical approaches

ترسا چن

Teresa Chan

پزشک و دانشیار دانشکده ی علوم سالمتی 

کانادا دانشگاه مک مستر 
Getting your Game Out There

شون ِگ

Xun Ge
استاد دانشگاه اوکالهاما در حوزه علوم یادگیری 

Designing and Assessing En-

 gaging Educational Games to

Support Problem Solving

جدول 5. سخنرانی های اساتید بین المللی سمپوزیوم 1400

سخنرانی های  اساتید بین المللی به ترتیب جدول5
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4.۵.۲ ارائه مقاالت شفاهی

در  مقالــه شــفاهی  نویســندگان 5  پذیرفته شــده،  مقالــه  میــان 16  از 

روز ســمپوزیوم و در حضــور ســه داور متخصــص دکتــر بهــروز مینایــی 

بیدگلــی، دکتــر رضــا رســتمی و دکتــر جــواد راســتی در مــدت 10 دقیقــه 

پاســخگوی  بــه مــدت 5 دقیقــه  و  ارائــه مقالــه خــود پرداختنــد  بــه 

مجمــوع  گرفتــن  نظــر  در  بــا  نهایــت  در  بودنــد.  داوران  ســواالت 

ــاز  ــا باالتریــن امتی ــه ب کسب شــده بــرای هــر مقالــه، یــک مقال امتیــازات 

به عنــوان مقالــه برتــر انتخــاب شــد.
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4.۵.۳ ارائه مقاالت پوستری در دیسکورد

در روز جمعــه مــورخ 5 آذرمــاه، پیــش از آغــاز مرحلــه نهایــی جشــنواره، 11 مقالــه پوســتری در فضــای دیســکورد بــا حضــور دکتــر هــادی مــرادی دبیــر 

علمــی ســمپوزیوم بین المللــی بازی هــای جــدی 1400 ارائــه شــدند.

آمار مقاالت ارسالی بر اساس محورهای مقاالت و سهم دانشگاه ها به ترتیب در نمودار 5 و 6 ارائه شده است.

SGs mechanics and design track 
%12

Application track
%12

 Cognitive
Science track

%37

 Pedagogical
foundations track
%13

,Policy-making
,Management  
Business track &  
%13

Technology track
%13

نمودار 5. مقاالت ارسال شده به تفکیک محورها
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صنعتی اصفهان5%تهران %19

عالمه5%آزاد علوم تحقیقات %10

آزاد مرکز2% پژوهشکده علوم شناختی %10

بوعلی سینا2% مستقل %10

امیرکبیر%7

خوارزمی2% اصفهان %7

سمنان%2 

شیراز%2 

علوم پزشکی ایران%2 

فرهنگیان%2 

هنر اسالمی تبریز %7

آزاد قزوین%5

نمودار 6. مقاالت ارسال شده به تفکیک دانشگاه ها
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کمیته داوری سمپوزیوم 1400 نیز در جدول 6 قابل مشاهده است. اسامی اعضای 

کمیته داوری سمپوزیوم 1400 جدول 6. فهرست 

سمتنام داورسمتنام داور

سید محمدعلی 
سیدحسینی

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 
اسالم تهران شمال

دانشیار دانشگاه تهرانهادی مرادی

فرزانه شریفی
دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالم تهران 

شمال
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایرانمهرداد آشتیانی

استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریزیونس سخاوتدانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غربمینو عالمی

استادیار دانشگـاه آزاد اسالمـی قـزویـنمحمدحسین رضوانیدکترای دانشگاه عالمه طباطبائیمحسن روشنیان

استادیار دانشگاه اصفهانجواد راستیاستادیار دانشگاه شیرازامید قهرمان

کرمی استادیار موسسه آموزش عالی سپاهانعاطفه احمدیدکترای تخصصی پژوهشکده علوم شناختیمهدیه 

استادیار دانشگاه تبریزحسین دهقان زادهدکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرسحجت دهقان زاده

دکترای علوم شناختیمحمد رستمیدانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتیسمانه بهزادپور

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختیتارا رضاپوردانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتینرگس اسفندیاری

دکترای علوم شناختیجواد حاتمیدانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتیساناز حلمی

کاشانی وحیددانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتینیکزاد قنبری استادیار دانشگاه علوم تحقیقاتلیال 

بیتا مسگرپوردانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرسصادق فالح
مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مدیر روابط 

عمومی و بین الملل موسسه ملی توسعه تحقیقات 
علوم پزشکی )نیماد(
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سمتنام داورسمتنام داور

کاظمی دکترای دانشگاه علوم پزشکی ایرانهادی زرافشاندانشجوی دکترای دانشگاه الزهرازهره 

صالح اسمعیلی
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه 

طباطبایی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریزصمد روحی

فرخنده فاضل 
بخششی

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتیحسین زارعیکاندید دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

کیاندانشجوی دکترای دانشگاه عالمه طباطبائیحامد نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریزحسام سا

محمدصادق طلوع 
برکاتی

دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیلیال ابراهیمی

دانشجوی دکترای پژوهش هنرپریسا علیخانی

4.۶ مرحله نهایی جشنواره ۱4۰۰
در ایــن دوره، ۸۱ اثــر )14 ســرگرمی جــدی و 67 بــازی جــدی( بــرای دبیرخانــه ارســال شــد. پــس از دریافــت آثــار ارســالی، بازی هــای جــدی در 

گرفــت و پــس از بررســی های داوران، 10 تیــم  منتخــب بــرای مرحلــه نهایــی، در  ســه مرحلــه مــورد داوری تولیــد، داوری تجــاری و داوری علمــی قــرار 

روز جمعــه مــورخ 4 آذرمــاه 1400 در حضــور 7 داور علمــی، فنــی و تجــاری بــه ارائــه دســتاوردهای خــود پرداختنــد و برتریــن بــازی، به عنــوان بــازی 

جــدی ســال 1400، انتخــاب و معرفــی شــد. مرحلــه نهایــی بــا ســخنرانی مهنــدس فریبــا علیــزاده دبیــر اجرایــی جایــزه بازی هــای جــدی و اشــاره بــه 

آمــار و ارقــام و قوانیــن مرتبــط بــا رقابــت فینالیســت ها آغــاز شــد.

4.۶.۱ ارائه ۱۰ فینالیست جشنواره ۱4۰۰ به ترتیب:
1. بازی آنالیز و بازی وارسازی تمرین های توان بخشی با قابلیت استفاده از راه دور – با موضوع توان بخشی بیماران؛

2. بازی افکتا - با موضوع مقابله با استرس هنگام رانندگی؛

3. بازی بومهن- با موضوع مقابله با خطرات زلزله؛
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4. بازی بهران؛ توان بخشی فیزیکی-شناختی بیماران ام اس- با موضوع توان بخشی بیماران ام اس؛

5. بازی بهگام؛ توان بخشی سالمندان مبتنی بر تکالیف دوگانه- موضوع توان بخشی سالمندان؛

6. بازی چلچلی- با موضوع تقویت مهارت های شناختی سالمندان؛

7. بازی دادفر- با موضوع آموزش وکالت؛

8. بازی داستان یک زندگی- با موضوع روان شناسی عمومی؛

کودکان 9. بازی شابیلو- با موضوع آموزش 

کرونا 10. بازی ماسکتو بزن! – با موضوع مواجهه با 

نســبت بــه ســال های گذشــته تعــداد بازی هــای ارســالی همچنــان رونــد افزایشــی داشــته و 29 درصــد از ایــن آثــار بــه دانشــگاه ها وابســته بوده انــد. 

نمــودار 7 تعــداد آثــار را در هــر دوره نشــان می دهــد.
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نمودار 7. تعداد آثار دریافتی در بخش جشنواره بازی جدی سال در طول سالیان

7۲

۳۶
۵4

جشنواره 1396جشنواره 1397 جشنواره 1398 جشنواره 1399 جشنواره 1400

۸۱
7۵

نمودار 8. آثار ارسال شده به تفکیک حوزه

آمار بازی های ارسال شده به تفکیک حوزه محوری و دانشگاه در نمودارهای 8 و 9 ارائه شده است.

درمان و توانبخشی %27

آموزش مهارتی %23

آموزش نظری %21

ترویج رفتارهای جامعه پسند %11

اصفهان %10

تبلیغات و اقناع%6

گیالن%5

مبتنی بر اولویت های ستاد نانو %7

فارس %10

تندرستی %5
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نمودار 9. آثار ارسال شده به تفکیک سهم دانشگاه ها

کرمانشاه 2%تهران %38

خراسان جنوبی 1%آذربایجان شرقی %13

خراسان شمالی 1%خراسان رضوی %12

خوزستان 1%اصفهان %10

مازندران1%گیالن%5

قم 1%فارس %10

یزد 1%البرز %2

بــا توجــه بــه حساســیت داوری در ایــن حــوزه، انتخــاب داوران علمــی بــر اســاس تجربــه و دانــش آن هــا در زمینــه بازی هــای جــدی بــوده اســت 

ــن در ایــن بخــش  گرافیــک و تجاری ســازی انتخــاب شــدند. همچنی ــازی و  ــزان تخصــص در برنامه نویســی، طراحــی ب ــد از منظــر می و داوران تولی

ــد بازی هــای برگزیــده خــود را در پانــل  ــه شــبکه جایــزه بازی هــای جــدی پیوســته بودن کــه ب ــر فرآینــد جایــزه اصلــی، نهادهــای متعــددی  عــالوه ب

ــد. ــدول 7 اســامی داوران جشــنواره را نشــان می ده ــد. ج کردن تخصصــی داوری خــود انتخــاب 
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جدول 7. داوران جشنواره 1400

نقش/ تخصصاسامی داوران

داور علمیمهناز استکی

داور علمیمهرداد آشتیانی

داور علمیسید محمدعلی سیدحسینی

داور فنیهادی اسکندری

داور فنیبهزاد خورسند

داور فنیسجاد قلی زاده

داور تجاریحسین مزروعی

داور سرگرمی جدیصمد خطیبی

4.7 اهدای جوایز
 250 میلیـون جوایـز 

ً
در پنجمیـن دوره جایـزه بازی هـای جـدی، بـا رشـد قابل توجـه تعـداد شـرکت کنندگان و آثـار ارسـالی بـه ایـن رویـداد، مجموعـا

نقـدی و 1 میلیـارد و 800 میلیـون تومـان تسـهیالت تجاری سـازی در روز اختتامیـه بـه بازی هـا و تیم هـای منتخـب اهدا شـد. در ایـن بخش ابتدا 

بـا قرائـت بیانیـه هـر نهـاد، جوایـز منتخبیـن نهادهـا اهـدا شـد و در بخـش جوایـز اختصاصـی بنیـاد بـه برگزیـدگان بـا حضـور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 

کار خـود پایـان داد. اسـالمی از منتخبیـن تقدیـر و جوایـز اهـدا شـد و پنجمیـن دوره جایـزه بازی هـای جـدی نیـز بـه 
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ً
کــه بــا هــدف شناســایی، معرفــی و تقدیــر از آثــار برتــر برگــزار می شــود، از مجمــوع 81 اثــر ارســالی، نهایتــا در بخــش جشــنواره بــازی جــدی ســال 1400 

کــرد. در  کــه در ایــن میــان، بــا رأی هیئــت داوران، بــازی چلچلــی، عنــوان بــازی جــدی ســال 1400 را دریافــت  10 بــازی بــه مرحلــه فینــال رســیدند 

جــدول 8 برنــدگان و منتخبیــن نهادهــا در ایــن بخــش مشــخص شــده اســت.



گزارش جامع پنجمین دوره جایزه بازی های جدی45

5th Serious Games Prize 

جدول 8.برندگان بخش جشنواره  1400

نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

20چلچلیچلچلیبازی جدی سال 1400

رتبه دوم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

5رویا  سازانبوَمَهن نسخه 2021

رتبه سوم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

3شابیلوشابیلو

رتبه چهارم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

1موسسه فرهنگی هنری تبیاندادفر

کسداستان یک زندگی 1ردفا

رتبه پنجم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

آنالیز و بازی وارسازی تمرین های 
توان بخشی با قابلیت استفاده 

از راه دور
1ناجی

رتبه ششم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

بهران
مرکز نوآوری صنایع سرگرمی 

دانشگاه اصفهان
1

رتبه هفتم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

بهگام
مرکز نوآوری صنایع سرگرمی 

دانشگاه اصفهان
1

رتبه هشتم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

1تیرنامماسکتو بزن

رتبه نهم در جشنواره بازی جدی 
سال 1400

1دانشگاه هنر اسالمی تبریزافکتا
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نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

3استودیو هزارتویوِرکابهترین به روزرسانی

5راشاتاق فرار شناختیرتبه اول بخش سرگرمی جدی 1400

رتبه دوم بخش سرگرمی جدی 1400
نرم افزار واقعیت مجازی ارتقای 

کارکنان راه آهن سطح ایمنی 
3منشور فناوری فردای ایرانیان

کشن تایمرتبه سوم بخش سرگرمی جدی 1400 2بازیخوداپلیکیشن ری ا

ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی

بازی های شناختی

5استودیو هزارتوپایپز

گیمزِمموتایم 5ساتِوی 

5گیالن گیمرفتن به ماه

1.5چلچلیچلچلی

1.5آموالینورولند

1.5استودیو هزارتویورکا

1.5نوروکیدنوروکید: اپلیکیشن جامع اوتیسم

1.5راشاتاق فرار شناختی

ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و 

هوشمندسازی
گسترده و هوش مصنوعی واقعیت 

بهران
مرکز نوآوری صنایع سرگرمی 

دانشگاه اصفهان
15

13دانشگاه هنر اسالمی تبریزافکتا

نرم افزار واقعیت مجازی ارتقای 
کارکنان راه آهن سطح ایمنی 

11منشور فناوری فردای ایرانیان



گزارش جامع پنجمین دوره جایزه بازی های جدی47

5th Serious Games Prize 

نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و 

هوشمندسازی
گسترده و هوش مصنوعی واقعیت 

ب دانشگاه هنر اسالمی تبریزَبت سایت
َ
9کارل

SaVRب دانشگاه هنر اسالمی تبریز
َ
7کارل

5برنا فناوران سیمرغ سپیدارزرنگلوم

کودکان  کانون پرورش فکری 
و نوجوانان

کودک و نوجوان

2آموالینورولند

1استودیو هزارتوپایپز

1گزیرکندو

1ققنوسرهادست

نرم افزار واقعیت افزوده بهخوان
مرکز نوآوری صنایع سرگرمی 

دانشگاه اصفهان
1

گیمایمنی در مدرسه 1راشا

1رویاسازانبوَمَهن نسخه 2021

1درینکوگیمزهوش افزوده

موسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم پزشکی ایران 

)نیماد(
سالمت

کشن تایم 7بازیخودری ا

ب دانشگاه هنر اسالمی تبریزَبت سایت
َ
5کارل

نرم افزار واقعیت افزوده بهخوان
مرکز نوآوری صنایع سرگرمی 

دانشگاه اصفهان
3

5تیرنامماسکتو بزن
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، اســتان اصفهــان نیــز میزبــان شــرکت کنندگان بــود و رویــداد بــه صــورت  در بخــش هکاتــون بازی هــای جــدی امســال عــالوه بــر تهــران و تبریــز

هم زمــان در هــر ســه اســتان به صــورت آنالیــن برگــزار شــد، حامــی اصلــی و طــراح مســئله ایــن بخــش ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی و 

کــرده اســت. بنیــاد ملــی نخبــگان بــا موضــوع »اســتعدادیابی و توانمندســازی بــا رویکــرد شــناختی« بــود. جــدول 9 برنــدگان ایــن بخــش را مشــخص 

جدول 9. برندگان بخش هکاتون 1400

نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی- 
تهران

استعدادیابی و توانمندسازی 
با رویکرد شناختی

Green Head12تیرنام

10رایاراه ابریشم

8فان تراپیجیکو

River Raid Cognitive2پرانیوس

گوژینوشدارو 2آندرا

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی- تبریز

5آراماانعکاس

2استارجمآژیر نجات

2مادوجویا

گرس 2مولتی ویتامینراز زا

2استارالیتفراشهر
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نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی- 
اصفهان

استعدادیابی و توانمندسازی 
با رویکرد شناختی

12کوککوک

SeriousMobs
 Bit-8

Adventure
10

8الوندنابغه

کوگیمچالش سیم و زر 2آ

2استودیو شونیکوهوران

در بخــش ســمپوزیوم بازی هــای جــدی، جوایــز نقــدی بــه مقالــه برتــر و مقــاالت شــفاهی اعطــا شــد، همچنیــن ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای 

کــه بــه شــرح جــدول 10 اســت. کردنــد  شــناختی بــه مقــاالت منتخــب خــود در حــوزه مربوطــه جوایــزی اعطــا 
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جدول 10. برندگان بخش سمپوزیوم 1400

نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای

مقاله برتر

 The Impact of Competition on

 the Effectiveness of Cognitive

Games
5شیدا میرزاخانی و هادی مرادی

مقاله شفاهی

 The Effects of Neuroland Digital

 Cognitive Game On Children’s

Cognitive Skills

کبیری و حدیثه  سایناز مودت، الهام 
فرهندی

1

 Identifying Factors Affecting the

 Empathy Identification of Players

in Serious“ Games

رضا مرادی رحیم آباد و 
محمدحسین رضوانی

1

 Cheat in Word Maker Game with

Specific Letters

بهزاد سلیمانی نیسیانی، 
محمداسماعیل شهابیان و سید 

معین خیام نکویی
1

 Impact Assessment as a new

 horizon for assessing the game’s

 intervention: A framework

 for the impact assessment of

educational games

1امیر عسگری

ستاد توسعه علوم 
و فناوری های 

شناختی

موضوعات 
شناختی

 The Impact of Competition on

 the Effectiveness of Cognitive

Games
1شیدا میرزاخانی و هادی مرادی
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نام تیمنام اثرحوزهحامی
جایزه

)میلیون تومان(

ستاد توسعه علوم 
و فناوری های 

شناختی

موضوعات 
شناختی

 Effectiveness of “Maghzineh”

 Attention Cognitive Video

 Games on Executive Functions

 of Children with Autism Spectrum

disorder

کاشانی  افین احمد محمود، لیال 
وحید و هادی مرادی

1

 The Effects of Neuroland Digital

 Cognitive Game On Children’s

Cognitive Skills

کبیری و حدیثه  ساناز مودت، الهام 
فرهندی

1

 Serious Interactive Digital

 Narrative: Explorations in

 Personalization and Player

Experience Enrichment

1آرش مرادی
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5- ساختار سازمانی جایزه بازی های جدی
ــه سیاســت های  ــداد را نشــان می دهــد. شــورای سیاســت گذاری )شــامل 20 عضــو( تصمیمــات ضــروری ازجمل نمــودار 10 ســاختار ســازمانی روی

کمیتــه داوری ســمپوزیوم بین المللــی  کمیتــه علمــی و 35 عضــو  برگــزاری رویــداد را در رأس تصمیمــات خــود قــرار می دهنــد. همچنیــن 62 عضــو 

بازی هــای جــدی بــرای داوری مقــاالت زیــر نظــر دبیــر علمــی بــا دبیرخانــه همــکاری می کننــد.

رییس جایزه بازی های جدی: سید صادق پژمان

شورای سیاست گذاری

دبیر جایزه بازی های جدی: حامد نصیری

تیم منتورینگ هکاتون

دبیر اجرایی جایزه بازی های جدی: فریبا علیزاده

کمیته داوری جشنواره

دبیر علمی جایزه بازی های جدی: بهروز مینایی بیدگلی

دبیر علمی هکاتون بازی های جدی 1400: محمود تلخابی

کمیته داوری

سفیران دانشگاهی: هیال مومند و ریحانه رفیع زاده اخویان

مدیر اجرایی: محرم مرادزاده

مدیر روابط عمومی: فرزانه شریفی

سایر اعضای دبیرخانه: ریحانه محمودکالیه، سعید محبی و فاطمه حافظی

دبیر علمی سمپوزیوم بازی های جدی 1400: هادی مرادی

سرپرست بخش سمپوزیوم بین المللی بازی های جدی 1400 : محمد صادق طلوع برکاتی

سرپرست بخش جشنواره بازی های جدی سال 1400: محمدرضا صیدی

کلی  سرپرست بخش هکاتون بازی های جدی 1400: شقایق 

کلی مسئول هماهنگی بین الملل: دریا رمضانی و شقایق 

کمیته علمی

نمودار 10. ساختار سازمانی جایزه 
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حمایت از ساخت بازی های منتخب در قالب ساختار همگرا

واریز جوایز 

گواهی ها و تقدیرنامه ها آماده سازی 

IEEE پیگیری نمایه سازی مقاالت در پایگاه

تقدیر از همکاران، منتورها، داوران و سفیران رویداد

معرفی شرکت های منتخب به برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق

کلیپ های رویداد گزارش ، عکس ها و  آماده سازی 

6-  رو به جلو
گســترده نهادهــای دولتــی و  بــا اتمــام پنجمیــن دوره جایــزه بازی هــای جــدی، مهم تریــن اهــداف بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــا مشــارکت 

کمــک بــه تحقیــق، تولیــد و تجاری ســازی بازی هــای جــدی محقــق شــد. در ادامــه  خصوصــی و همچنیــن بازی ســازان و بازی پژوهــان در راســتای 

اقدامــات ایــن دوره، حمایــت از ســاخت بازی هــای جــدی منتخــب در قالــب ســاختار همگــرا بــرای حضــور آنهــا در ششــمین دوره رویــداد در 

آینــده، پیگیــری واریــز جوایــز بــه حســاب برگزیــدگان، پیگیــری مقــاالت جهــت نمایه ســازی در پایــگاه IEEE، تقدیــر از منتورهــا، داوران و همــکاران، 

گــزارش ،  معرفــی شــرکت های منتخــب بــه برنامــه توســعه زیســت بــوم شــرکت های خــالق و صــدور گواهی هــای مــورد نظــر بــرای افــراد و آماده ســازی 

کــه در دســت انجــام اســت. کلیپ هــای رویــداد از در لیســت اقدامــات بعــدی دبیرخانــه قــرار دارد  عکس هــا و 

اقدامات بعدی جایزه 
بازی های جدی 1400
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