
 

 1صفحه

 

 «به نام خدا»

 

 ای تهرانهای رایانهجشنواره بازی ششمینفراخوان 

Tehran Game Festival 6102 

 مقدمه .1
دوره از  ششمین، فراخوان به برگزاری این رویداد بزرگ ای تهران با توجه به نزدیک شدنهای رایانهجشنواره بازی ششمیندبیرخانه 

 دارد.هنری را به شرح زیر اعالم میـ  فرهنگیـ  این رویداد علمی

د و با تمهیداتی که اندیشیده شده گرد ی این جشنواره در سطح ملی برگزار می پیش از هر چیز الزم به ذکر است که ششمین دوره

 ی این دوره از جشنواره خواهند بود. کشور قادر به ارسال اثر به دبیرخانه سازان از سراسر است، تمامی بازی

 ها اعم از مستقل و غیر مستقل قادر به شرکت بوده و تمامی آثار بدون توجه به شرایط تیم سازندهدر این جشنواره تمامی بازی

بندی خواهند شد و اساسا  آثار براساس ژانر دسته ،ی گذشته همانند دورهگیرند. می)مستقل یا غیر مستقل( مورد داوری قرار 

ی این فراخوان به تفصیل شرح  های بزرگ و کوچک صورت نخواهد گرفت. توضیحات و تعاریف ژانرها در ادامه تفکیکی بین بازی

 داده شده است.

ماه اسفند سازی سال که در د بازیآورد تا در بزرگترین رویداسازان دعوت به عمل میدبیرخانه دائمی این جشنواره از تمام بازی

توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و نام در این جشنواره میثبت مندان برای حضور وعالقه گردد، شرکت کنند.گزار میبر5931

 مراجعه نمایند یا با  http://www.tehrangamefestival.ir به سایت جشنواره به آدرس ،جشنوارهمقررات  واخبار مطالعه 

 .فرمایندتماس حاصل  99921868 شماره ، بهجشنوارهتماس دبیرخانه شماره 

 جشنواره اهداف .2
 .سازی در ایران صنعت بازیحمایت از استعدادهای موجود صنعت در کشور با رویکرد تقویت  شناخت و .1

نگرش منفی برخی از تصحیح  و ایهای رایانه صنعت بازی گسترش جهتمدیران عالی کشور  درثبت م نگرشایجاد  .2

 .این مقولهمسئوالن نسبت به 

 .ایهای رایانه های تاریخی، فرهنگی و ادبیات غنی کشور در تولید بازی مندی از ظرفیت بهره .3

 .ایهای رایانه زیبین تولیدکنندگان داخلی با ،تعامل مثبت و اشتراک دانش و تجربیاتایجاد  .4

 .ها ای با دانشگاههای رایانه صنعت بازی نارتباط و تعامل فعاال .5

 تعامل با فعاالن جهانی.ایجاد ارتباط و و  ای تولیدی در کشور به بازارهای جهانیهای رایانه امکان صادرات بازی .6

 .ایهای رایانه تولید بازیدر گذاری افزایش سرمایهبرای های مختلف دولتی  توجه واحدها و ارگانجلب  .7

 .سازیهای برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازیمعرفی بازی .8

 ای. های رایانه ی خبری و تبلیغاتی از فضای جشنواره در جهت ایجاد بازار مناسب برای بازی استفاده .9

 ای. های رایانه ار بازیعنوان یک ابزار تبلیغاتی در جهت ارتقای سطح اقتصادی باز ی جشنواره به اتصال حلقه .11

 رویکردها .3
 .در ایران« ای های رایانه بازیپیشرفت »نمایش افتخارآمیز  .1

 .نهادهای حامی دولتی و خصوصی سازان و ی همدلی بین بازی یت روحیهتقو .2

 های داخلی در داخل و خارج از کشور. کمک به تقویت بازار بازی .3

 .المللی و فضای رقابتی این صنعت در جهان بازارهای بینسازان داخلی در  توانایی بازیسنجش  نمایش و .4

http://www.tehrangamefestival.ir/
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 های جشنوارهمعرفی بخش .4

 بخش اصلی 4-0

ای های رایانهبازی اصلیژانر  8بندی و داوری آثار فرستاده شده در قالب دستهی قبل،  همانند دوره ین دوره از جشنواره نیزدر ا

های ارسالی، سعی شده است از تعاریف مرجع و شناخته شده برای ژانرها استفاده بندی صحیح بازیصورت خواهد گرفت. برای دسته

و  بندی آثار با توجه به توضیحات فوق دسته .شده استمفروض به همراه توضیحات هر یک در زیر آورده اصلی گردد. لیست ژانرهای 

 .5به شرح زیر خواهد بودششم ی  در جشنواره جوایز

 

 های ژانر بهترین

 (Actionبهترین بازی اکشن )الف. 

ترین  او مهم« هماهنگی بین چشم و دست»و « کننده زمان واکنش بازی»ای است که در آن  بازی اکشن، بازی

 عناصر بازی هستند.

 (Adventureبهترین بازی ماجرایی )ب. 

شوند و در آن  کننده کنترل می ی یک یا چند شخصیت که توسط بازی ای تعاملی است درباره بازی ماجرایی قصه

 نقش بسزایی دارند.« معما»و « قصه»عناصر 

 (Role Playing Gameآفرینی ) بهترین بازی نقشپ. 

بر دیگر عناصر « ارتقا و رشد کاراکتر»و « ی حماسی قصه»ای است که در آن دو عنصر  آفرینی بازی بازی نقش

 غالب هستند.

 (Strategy - CMSبهترین بازی استراتژی و مدیریتی ) . ت

، «مدیریت منابع»، «ساخت و ساز»ای است که در آن عناصر  بازی استراتژی )یا ساخت و ساز و مدیریتی( بازی

 نقش بسزایی دارند.« جنگ»( و Exploration« )کشف»

 (ActionAdventureاکشن ) -بهترین بازی ماجرایی . ث

داستان »توان به  متعدد این ژانر میای که تلفیقی از عناصر ژانر اکشن و ماجرایی است. از بین عناصر  بازی

 اشاره کرد.« های موقعیتی چالش»و « سیستم مبارزه»، «پردازی شده کارکترهای شخصیت»، «ماجراجویانه

 (Platformerبهترین بازی سکوبازی ) . ج

( است و این عنصر در کنار Jump« )پرش»بازی سکوبازی، بازی اکشنی است که مکانیک و چالش اصلی در آن 

 شوند. ترین عناصر این ژانر قلمداد می کلیدی« ی وابسته به پرش ی مرحلهطراح»

 (Sportبهترین بازی ورزشی )چ. 

گیرند که یک  ها در یک طیف قرار می بپردازد. این بازی« های ورزشی سازی یکی از رشته شبیه»ای که به  بازی

 های ورزشی آرکیدی. سازی محض است و سوی دیگر آن بازی سوی آن شبیه

 (Casualبهترین بازی ساده ) . ح

ی  دستهشان، ساده )کژوآل( شوند. از عناصر مهم این  ی ژانرهای فوق ممکن است با تغییر عناصر کلیدی همه

های  پلتفرم»، «پلی گیم کوتاههای  دوره»، «مخاطب عامداشتن »توان به  می )و بسیار بزرگ در ایران( فرعی

شان دنیای واقعی است و  هایی که خاستگاه استفاده از مکانیک»، «ها های همراه و تبلت مقصدی چون گوشی

                                                 
 Fundamentals»یـا  « AndrewRollingsand Ernest Adams on Game Design»هـای   برای اطالع بیشتر از این تعاریف به کتاب5

of Game Design (2nd Edition) ».رجوع کنید 
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داشتن شکل هنری »، «داشتن یک )یا چند( مکانیک محدود»، «ها شناختی اولیه دارد مخاطب نسبت به آن

 اشاره کرد.« هدف کسب امتیاز بیشتر»و « بازییادگیری سریع »، «آسان بودن قواعد بازی»، «مختص خود
 

  :های فرستاده شده و در قالب دی و بر اساس تعداد و کیفیت بازیبنوران مختار خواهد بود در هر دستهدا تهیانکته

م های ارسالی و به تشخیص تی ماید. همچنین بر اساس کیفیت بازیهای برتر سال را در هر ژانر اعالم نبندی، بازیرتبه

 های یک ژانر شایسته دریافت جایزه دانسته نشوند.داوری ممکن است هیچ یک از بازی

 

 بخش فرعی 4-6

های بازیهای زیر از بندیدر دستهاست بنابر نظر خود  مختارداوران  هیئتهای برتر در هر ژانر، عالوه بر انتخاب بازی

 تقدیر نماید: جایزه دستاورد برتر در قالب

 فنی.بهترین دستاورد  .1

 (.2D artهای دو بعدی )بازیدر بهترین دستاورد هنری .2

 (.9D artهای سه بعدی )بازیدر رین دستاورد هنری بهت .3

 بهترین دستاورد طراحی بازی. .4

سازی شده است مورد  ای که در بازی پیاده  در این بخش بهترین قصه) بهترین دستاورد داستان بازی .5

 (.گیرد بررسی قرار می

 .صدای بازیبهترین دستاورد  .6

 .بهترین دستاورد موسیقی بازی .7

 )توضیحات این بخش جلوتر ذکر شده است( .بهترین بازی با محتوای فرهنگی .8

 .های موبایلی و تبلتی( ) بازی های همراه هوشمندبرای دستگاه بهترین بازی .9

 

 بازی سال 4-8

بازی سال ایران انتخاب خواهد شد. در انتخاب بازی سال  های برتر در هر ژانر، در نهایت یک بازی نیز به عنوانپس از اعالم بازی

 توانند به عنوان کاندید دریافت جایزه شمرده شوند.ها در هر ژانر میی آنفارغ از رتبه ،هاتمامی بازی

 

 بهترین بازی با محتوای فرهنگی 4-4

کارکرد را در  نیکه بهتر ردیگ یتعلق م یبه اثر ای برای آن اختصاص یافته( )که در این دوره از جشنواره جایگاه ویژه زهیجا نیا

 ریز یاز محورها یکیدر  دیبا شوند یبخش شرکت داده م نیکه در ا یداشته باشد. آثار ارسال یاسالم رانیا یفرهنگ عموم یارتقا

 د:داشته باشن یمطلوب فرهنگ یاثرگذار

 و ...( ییگرا نظم، قانون ،یسبک زندگ) یاسالم یرانیا یهنجارها نییو تب ارتقا ان،یب 

 و ....( ی)ظلم، اسراف، تنبل ها یآثار مخرب ناهنجار ییبازنما 

 و ...( رهیس ث،یقرآن، احاد) ینید میو انتقال مفاه انیب 

 اقدام و عمل( یاقتصاد مقاومت) سال اسم 

های  شاخص؛ که اهم قرار خواهند گرفت یمورد داور رهیو غ یبصر اتی، پلتفرم، خصوصژانرصرف نظر از در این بخش،  یارسال آثار

 :مورد بررسی به شرح زیر خواهد بود

 (یپل میگ) یروند باز قیاز طر میمفاه انتقال 

 ی محتوای فرهنگی در ارائه یا انهیرا یها یمختص باز یها تیاز ظرف استفاده 

 ییگو از پراکنده زیو پره تمرکز 
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 هیانیگفتار و ب ،لمیمانند متن، ف امیانتقال پ یها روش ریاز استفاده از سا زیپره 

 
 نامه بهترین بازی 4-5

 همین متن به تفصیل شرح داده شده است. 51ی اثر در این بخش در بند  ارائه توضیحات کامل
 

 بندیزمان .5
 تهران به شرح زیر است:ای های رایانهجشنواره بازیپنجمین بندی زمان

 5931دی  51تا آذر  51 ارسال آثار: اززمان  .1

 5931دی  21تا دی  51از بندی آثار:  انتخاب و دستهن شروع فرآیند زما .2

 5931اسفند  5تا دی  21داوری نهایی آثار: از زمان  .3

 5931اسفند  1: اختتامیهزمان برگزاری مراسم  .4

 

 چگونگی ارسال آثار .6

 زیر به دبیرخانه ارسال شوند: هایروشها باید به یکی  متعلقات آن به همراه مستندات و ،هابازی

ملی بنیاد  5جداگانه به آدرس پستی CDیا  DVD نسخه 9فایل اجرایی نهایی بازی به همراه متعلقات آن بر روی  .1

 ارسال گردد. پست پیشتازاز طریق ای  های رایانه بازی

فایل بازی تواند در صورت تمایل می سازندهاست، تیم  مگابایت کمتر 21کلیه متعلقات آن از  که فایل بازی ودر صورتی .2

 نماید.رسال ا  inbox@tehrangamefestival.ir دبیرخانه به آدرس پست الکترونیکرا به آدرس  کلیه متعلقات آن و

بازی باید برای  IPAفایل  تهیه شده است؛ Appleهای و برای دستگاه iOSهای عامل برای سیستمکه بازی در صورتی .3

UDID 19132 دستگاه بنیاد به شمارهD195528811592131929593959115CB1111AA5FCBF2B ز ا

 انجام شود.  TestFlightطریق بارگذاری و فرستادن دعوت در 

 عمل نمایید. 2یا  5های به یکی از روش APKبرای فرستادن نسخه * 

نمونه قابل نصب از آن   ،افزار خاصی است حتماً در نسخه ارسالی نیازمند نرم ،* در صورتی که بازی ارسال شده برای اجرا

 نرم افزار وجود داشته باشد.

_________________________________ 

 92پالک  - ینبش کوچه گلزار غرب -زاده  رکیز ابانیخ - ینیوراو ابانیخ -خاطر  مانیسل ابانیخ - یمطهر ابانیخ -تهران  5

 جهت ثبت اثر در دبیرخانه مدارک مورد نیاز .7

 سازی موظف به فرستادن موارد زیر است:آثار فرستاده شده، تیم بازی و ثبت به منظور تشکیل پرونده

 http://www.tehrangamefestival.irبر روی سایت جشنواره به آدرس  نام تکمیل فرم ثبت .1

 و اجرا. به همراه راهنمای نصب DVDیا  CDنسخه از بازی بر روی  9ارسال  .2

 های بازی حتماً آنها را تست نموده واز صحت اجرای آن مطمئن شوید.پیش از ارسال نسخه 

 توضیحات مربوطه ارسال شود. مستندات و ،بینی شده است پیش ر صورتی که در بازی کد نسوزید 

( که Accountدو حساب کاربری ) ( بازی را به همراهURLدامنه ) متقاضی باید (Onlineبرخط ) هایدر خصوص بازی .3

خانه به همراه رمزهای عبور به دبیراست ا مقداری پیشرفت در بازی بدیگری فعال  کار نکرده و یکی تازه ساخته شده و

 تحویل نمایند.

باشد. فیلم تهیه شده باید وجود داشته ( Gameplay) روند بازی فیلم ،در آناز بازی که حتماً  یا تریلر ارائه یک تیزر .4

 H259های codecو با استفاده از  mp9های ویدئویی با فرمت بهتر است فایل باشد.دقیقه  1و حداکثر دقیقه  9حداقل 

mailto:inbox@tehrangamefestival.ir
http://www.tehrangamefestival.ir/
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 .یا باالتر باشد 121p91برای صدا باشد. اندازه ویدئو بهتر است  AACبرای تصویر و 

 بخش اصلی جشنوارهتوضیحات  .8
ها تنها با توجه به محصول های مستقل و غیر مستقل نبوده و تمامی بازیکید دوباره است که این جشنواره خاص بازیأالزم به ت

 ساختار تیم سازنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  و ماهیتبدون توجه به  نهایی و

 مقررات عمومی ضوابط و 9-0

سپس داوری  بندی وانتخاب، بر حسب ژانر طبقه هیئتط کننده در این بخش پس از ارسال توسهای شرکتبازی .1

 گردد. می

اند، حق شرکت کرده این جشنواره های قبلیبار امکان شرکت در جشنواره را دارد. آثاری که در دوره هر اثر فقط یک .2

 شرکت در این دوره از جشنواره را ندارند.

یا مرحله نهایی تولید را سپری  تولید آنها به اتمام رسیده و 0885دی ماه  05کلیه محصوالت تولید شده ایرانی که تا  .3

 رائه شده خواهد بود.ها بر مبنای نسخه او بررسی وضعیت بازی توانند در جشنواره شرکت نمایندکنند میمی

غیر قابل قبول  ،یا سایر موارد MODئه هر گونه اهای ایرانی تولید شده باشند، اریا تیم هابازی باید حتماً توسط شرکت .4

 است.

 ندارد. وجود در خصوص تعداد محصوالت ارسالی توسط متقاضی در بخش مسابقه محدودیتی .5

طی مراحل خاصی است،  اجرای آن نیازمند که نصب ودر صورتی باشد وآسان  ی نصب سریع ومحصول مورد نظر باید دارا .6

راهنمای نصب ارسال گردند. بدیهی است امکان حضور سازنده جهت نصب و یا  نیازها همراه محصول وباید این پیش

جرای بازی ا در صورتی که تیم داوری به هر دلیل قادر به نصب و اجرای بازی بر روی یک کامپیوتر خاص منتفی بوده و

 نباشند، بازی مورد نظر از بخش مسابقه حذف خواهد گردید.

  اصالت آن آزاد است. انتخاب آثار، در رد هر اثر با توجه به کیفیت و تهیابدیهی است که 

 گردد.عدم رعایت اصل صداقت در ارائه اطالعات، موجب حذف کامل بازی از جشنواره می .7

یا مدیر پروژه )به عنوان  ودکننده بازی، صاحب پروانه ساخت صرفاً توسط تولینام اثر در بخش اصلی جشنواره،  ثبت  .8

 گیرد.نماینده حقوقی( انجام می

ه همراه تا زمان اعالم شده باثر خویش را  را تکمیل نموده وروی سایت نام  های ثبت فرمباید صاحب اثر برای ثبت نام،   .9

 د.یمدارک مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره ارسال نما

 های ارسال شده در درجه اول بر مبنای خواست شرکت سازنده انجام انتخاب ژانر بازی برای بازی .11

رهای معرفی تشکیل دهنده ژان عناصرانتخاب آثار نیز بر مبنای نظر کارشناسی خود ژانر بازی را بر اساس  هیئتگیرد. می

انتخابی  ژانر باانتخاب  تهیابندی خواهد نمود. در صورتی که ژانر تعیین شده در ها در روند بازی دستهشده و وزن آن

 خواهد بود.سازنده نظر نهایی تیم  ،گیری تصمیم در نهایت مالک ،سازی متفاوت باشدزیتوسط تیم با

بدیهی است که کلیه  نام اعالم نماید. ن نقطه تماس با بنیاد در فرم ثبتتیم سازنده موظف است یک فرد حقیقی را به عنوا .11

ارتباطات بنیاد با تیم سازنده در مورد جشنواره از طریق آن فرد صورت خواهد گرفت. الزم است که فرد معرفی شده از 

 زمان ارسال بازی تا پایان فرآیند داوری همواره در دسترس و پاسخگو باشد.

 های فرستاده شده به دبیرخانهچرخه کار بازی .9
 شود:های فرستاده شده به دبیرخانه در زیر آورده میبازی ای از چرخه کارخالصه
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 نامههای بخش بازیشرح نیازمندی .11

 نامه نویسی مسابقه بازی 01-0

و باید کنند(  )یا مراحل تولیدشان را سپری میاند  هایی است که هنوز به بازی تبدیل نشده مختص متن« نویسی نامه ی بازی مسابقه»

 برخورد کرد.نامه(  ها به شکل یک متن ادبی )همچون نمایشنامه یا فیلم با آن

این  ،های ارسالی و تنها شرط الزم برای قضاوت متن آزاد استنیز همچون سال گذشته امسال « نویسی نامه بازیی  مسابقه»موضوع 

 روایت کنند.را « مناسب برای تبدیل شدن به یک بازیجذاب و داستانی »است که 

 ضوابط ومقررات عمومی 01-6

  در این بخش بالمانع است.مندان  و عالقهحضور تمامی نویسندگان، تولیدکنندگان 

 نامه وجود ندارد. هیچ محدودیتی در خصوص موضوع و ژانر بازی 

 به بازی  ای نامه یی باید به این بخش ارسال شوند که تبدیل به بازی نشده باشند؛ در صورتی که بازیها نامه بازی

 داوری خواهد شد.« دستاورد بهترین داستان بازی»تبدیل شده و مراحل تولید آن سپری شده است، در بخش 

 روایت داستانی جذاب برای تولید یک بازی»ها فارغ از هرگونه نگاه موضوعی، از جهات  نامه در این بخش، متن بازی »

 هند شد.خوابررسی « نامه تبعیت از اسلوب صحیح نگارش بازی»و 

 شان  های هایی که بازی نامه اند و همچنین بازی در این بخش شرکت کرده های( گذشته هایی که سال )یا سال نامه بازی

نویسی را  نامه ، مجوز شرکت در بخش بازیاست  ر بخش اصلی جشنواره داوری شدهد گذشته های( سال )یا سال

 ندارند.

 متقاضی در این بخش محدودیتی وجود ندارد. های ارسالی توسط نامه در خصوص تعداد بازی 

 های نگارش  هایی که اسلوب نامه بازی نامه لحاظ گردد به شرح زیر است؛ طبیعتاً موارد محتوایی که باید در یک بازی

 نامه را رعایت نکرده باشند از داوری نهایی حذف خواهند شد. بازی

o بازی خطی پیرنگسه ی  خالصه. 

o نگ بازیای پیر ی یک صفحه خالصه. 

o پیرنگ کامل داستان بازی. 

o ها ی آن های اصلی و فرعی و شناسنامه معرفی شخصیت. 

o ها پرده متن کامل میان. 
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o ( معرفی روند بازیGameplayو درهم تنیدگی داستان با مکانیک )  و فرعی.های اصلی 

o تان بازی ربط پیدا لیست کامل نام و تعداد مراحل و موقعیت زمانی و مکانی هر مرحله تا جایی که به داس

 کند. می

o غیره. ها، معماها و های درون بازی، متن ماموریت ها، دیالوگ پرده شرح کامل هر مرحله به همراه میان 

o  منابع 

 نامه آورده شود. نامه باید در بخش ضمائم بازی ی اصطالحات خاص بازی ها، تعاریف یا ترجمه پژوهش 

 گردد. میای به نام صاحب اثر ثبت  های رایانه نامه بنیاد ملی بازی ی آثار ارسالی در بانک بازی کلیه 

 شده به همراه مدارک  را تکمیل نموده و تا زمان اعالمدر بخش بازینامه نام  نام، صاحب اثر باید فرم ثبت برای ثبت

 ی جشنواره ارسال نماید. خواسته شده به دبیرخانه

 نامه در دبیرخانهد نیاز برای ثبت بازیمدارک مور 01-8

 نام تکمیل فرم ثبت 

 ی مجلد در قطع  شده در دو نسخه نامه به صورت تایپ اصل متن بازیA9 

  فایلیکPDF بر روی دیسک فشردهنگاشته شده  ،نامه از متن بازی 

 های ارسالی الزامی است رعایت اصول نگارش در متن: 

o  غیره. گذاری درست و دستور زبان، عالمترعایت کامل امالی صحیح، قواعد 

o غیره. پرهیز از رنگ کردن متن، درشت کردن کلمات، کادر کشیدن و 

o چین پایین( گذاری صفحات )وسط شماره 

o ها از وسط صفحه و با فاصله از توضیحات نگارش دیالوگ 

  نامه عبارت است از: بازیاستانداردهای نگارش متن 

o  سایز صفحهA9 

o  خروجی استانداردOffice2111 

o  چینش صفحهPortrait 

o فونت 

  59با اندازه « تیتر»برای تیترها فونت 

 52با اندازه « نازنین»ها فونت  برای متن 

 


