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 «به نام خدا»

 

 ایرانیی دئویوهای جشنواره بازی هشتمینفراخوان 
Iran Video Games Festival 2019 

 مقدمه (1
 هشتمین، فراخوان بزرگ به برگزاری این رویداد با توجه به نزدیک شدن ایرانیی دئویوهای جشنواره بازی هشتمیندبیرخانه 

 دارد.هنری را به شرح زیر اعالم میـ  فرهنگیـ  دوره از این رویداد علمی
ده د و با تمهیداتی که اندیشیده شگردی این جشنواره در سطح ملی برگزار میدوره هشتمینپیش از هر چیز الزم به ذکر است که 

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

ماه اسفند سازی سال که در آورد تا در بزرگترین رویداد بازیسازان دعوت به عمل میدبیرخانه دائمی این جشنواره از تمام بازی
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و در این جشنواره مینام ثبت مندان برای حضور وعالقه گردد، شرکت کنند.گزار میبر139۷

 مراجعه نمایند یا با .gamefestival.irIranhttp://www  به سایت جشنواره به آدرس ،جشنوارهمقررات  واخبار مطالعه 

 .فرمایندتماس حاصل  88860923 ، به شمارهجشنوارهشماره تماس دبیرخانه 

 جشنواره اهداف (2
 .سازی در ایرانصنعت بازیشناخت و حمایت از استعدادهای موجود صنعت در کشور با رویکرد تقویت  (1

 های با کیفیت در سرتاسر کشورو بازی سازان بااستعدادقدردانی از بازی (2

رش منفی برخی و تصحیح نگیی دئویوهای صنعت بازی گسترش جهتمدیران عالی کشور  درثبت م نگرشایجاد  (3
 .این مقولهاز مسئوالن نسبت به 

 ای.های رایانهرهنگی و ادبیات غنی کشور در تولید بازیفهای تاریخی، مندی از ظرفیتبهره (4

 ها.با دانشگاهیی دئویوهای ارتباط و تعامل فعاالن صنعت بازی (5

 .ییدئویوهای اری در تولید بازیگذمختلف دولتی برای افزایش سرمایه نهادهایجلب توجه واحدها و  (6

 .سازیهای برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازیمعرفی بازی (۷

 .ییدئویوهای ی خبری و تبلیغاتی از فضای جشنواره در جهت ایجاد بازار مناسب برای بازیاستفاده (8

 .ییدئویوهای عنوان یک ابزار تبلیغاتی در جهت ارتقای سطح اقتصادی بازار بازیی جشنواره بهاتصال حلقه (9

 رویکردها (3
 .در ایران« ییدئویوهای بازیپیشرفت »نمایش افتخارآمیز  (1

 .ولتی و خصوصیدنهادهای حامی  سازان وی همدلی بین بازییت روحیهتقو (2

 .سازیصنعت بازیداخلی  هایکمک به تقویت بازار (3

 های جشنوارهمعرفی بخش (4
شتم در  شنواره ه ستاوردها،بخش  سهج شد. بازی ها و جنبیژانر د صیص هیأت داوران برگزار خواهد  شخ سالی با ت های ار

 های مختلف جشنواره شرکت داده شوند. روند اجرایی و داوری در ادامه توضیح داده خواهد شد.توانند در بخشمی

رستاده شده و در قالب رتبههای فو بر اساس تعداد و کیفیت بازی بندیعنوانهیات داوران مختار خواهد بود در هر : تبصره

های ارسالی و به تشخیص تیم داوری ممکن است . همچنین بر اساس کیفیت بازیکنداعالم  جوایز دستاوردهای برتر رابندی، 
 نسته نشوند.شایسته دریافت جایزه داها هیچ یک از بازی

http://www.irangamefestival.ir/
http://www.irangamefestival.ir/
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 دستاوردهابخش 

داوران بعد از بررسی و اعالم  یابی به داوری اصلی جشنواره، هیئت)فاخر( برای راه های برترانتخاب بازی از  در این بخش، بعد

 :کندمیتقدیم  دستاورد تندیس های برتر در قالبنظر جوایز را به بازی

 

 بهترین دستاورد فنی.  (1

 .های مرتبط برای تولید بازیاستفاده بهینه از فناوریپلی روان بدون افت فریم. گیمسازی بدون ایراد، پیاده

 بهترین دستاورد طراحی بازی  (2

 .یدر روند و تجربه بازو هوشمندانه  و نوآورانه روان، جذاب، خالق هایاستفاده از مکانیک

 شناسی ییزیبافنی و بهترین دستاورد هنری از منظر  (3

سازی متناسب با فضای بازی به همراه داشتن دید هنرمندانه و خالق باکیفیت و پیادهنقص، جذاب و اجرای صحیح، بی
 .در طراحی مفهومی اجزای مختلف بصری بازی

 یقیو موس یصداگذاربهترین دستاورد  (4

صوتی های لوهجو استفاده صحیح از صداگذاری همچنین و  متناسب با فضای بازی استفاده از موسیقی اوریجینال
  همخوان با تصویر.

 بهترین دستاورد داستان و روایت در بازی  (5

استان در برای روایت دو جذاب های مناسب یادماندنی به همراه استفاده از تکنیکخلق داستان نوآورانه، اثرگذار و به
 .طول بازی

 بهترین دستاورد فرهنگی  (6

 . به صورت اثربخش محتوااسالمی با پرداخت هنرمندانه ارتقای فرهنگ عمومی ایران  

 

 بازی سالانتخاب 

ر وع امتیازات داوران مختلف دتوجه به مجم دستاوردها، با  شده در بخش  های انتخاب از میان بازی

د های هنری، فنی، طراحی بازی و فرهنگی، بازی برتر که در مجموع حائز بیشترین امتیاز شده باشبخش

  خواهد شد و تندیس بازی سال را از آن خود خواهد کرد.به عنوان بهترین بازی سال انتخاب 
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 هاژانربخش 

های برتر اعالم خواهد شد و بازی ژانرها در هر سازی در کشور، بهترین بازیدر این بخش و بر اساس رای فعاالن صنعت بازی
های ارسالی، سعی شده است از تعاریف مرجع بندی صحیح بازیبرای دسته کنند.را از آن خود می ژانردیپلم افتخار بهترین بازی 

برتر در  هایبازیانتخاب و  داوری سازوکار انتخاب تیمبا توجه به توضیحات فوق . شوداستفاده  هاژانرو شناخته شده برای 
 :1به شرح زیر خواهد بود هشتمی جشنواره

 کل متیاز( %50) انسازبازیامتیاز دهی  (1

 کل متیاز( %50بازی )های رسانهامتیاز دهی  (2

 مشخص خواهند شد. رژانبرتر در هر  هایبازیکه  کندتعیین میامتیاز اصلی بازی را  ،میانگین نمرات باال

 شد: د داشت بدین صورت انتخاب خواهندنی که حق رأی خواهیهاسازان و رسانهبازی :تبصره

اند )جشنواره های بنیاد برگزیده شدههایی که در سه سال گذشته در جشنوارهها و شرکت( یک نماینده از تمام تیم1
 و گیمستان(. ایران ویدئوییهای بازی

 اند.های بنیاد جایزه دستاورد دریافت کرده( اشخاصی که در سه سال گذشته در جشنواره2
 .داوران بخش دستاورد سال جاریهییت داوران سه سال گذشته و ( 3
  .گذاریشورای سیاست تاییدفی و معر ابو خبرنگاران آزاد سازی بازیهای مرتبط با بازی، رسانه( 4

 

 نام در جشنوارهمشخص برای ثبت ژانرهای

 
 Action -1 اکشن (1

 Adventure -2 ماجرایی (2

 Role Playing game -3 آفرینینقش (3

 Strategy & Simulation -4 سازیاستراتژی و شبیه (4

 Action Adventure -5 اکشن ییماجرا (5

 Platformer -6 یبازسکو ایپلتفرمر  (6

 Sports -7 یورزش (۷

 Casual -8 یتفنن (8

 Racing -9 یامسابقه (9

 Puzzle -10 پازل (10

 Tower Defense -11 دفاع از قلعه (11

 Shooter -12 یراندازیت (12

 Trivia & Word Game -13 یو اطالعات عموم یاکلمه (13

 

 حداقل سه بازی قرار گیرد که در مسابقه قرار داده شود. بایستمی ژانردر هر  :تبصره

                                                 
 Fundamentals of» و« AndrewRollingsand Ernest Adams on Game Design»های این تعاریف به کااب برای اطالع بیشتتتار ا 1

Game Design (3rd Edition) » رجوع کنید.« ایهای رایانهکااب فرهنگ واژگان و دانشنامه تولید با ی»یا 
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 جنبیبخش 

گیری شده است که با مکانیزم رای ر گرفتهدر نظمورد انتظار  و بازی روزرسانیهبهترین ب ،بهترین بازی از نگاه مردمجایزه برای  سه
 خواهد بود:زیر صورت ه ب

توانند با یک نشانی ایمیل یا شماره تلفن تمام مخاطبان جشنواره می :جایزه بهترین بازی از نگاه مردم (الف

های که انتشار داده شرکت برای تمامی بازی نام کنند و بازی برتر خود را مشخص کنند.معتبر در سایت جشنواره ثبت
 باشد.اند مجاز میشده

نشانی ایمیل یا شماره تلفن معتبر در توانند با یک تمام مخاطبان جشنواره میروزرسانی بازی: هبهترین ب( ب

 هایکه در سال هاییبازباشد که الزم به توضیح می نام کنند و بازی برتر خود را  مشخص کنند.سایت جشنواره ثبت
کنندگان و شرکت شرکت داده شوند این بخشدر  توانندیداوران م تیهئ دییبا تا اندشرکت کردهدر جشنواره گذشته 

 بازی قبل از بروزرسانی و بعد از بروز رسانی را برای دبیرخانه ارسال نمایند. بایست لینکمی

توانند با یک نشانی ایمیل یا شماره تلفن معتبر در سایت جشنواره تمام مخاطبان جشنواره می :مورد انتظار یباز ج(

بایستی با فرمت  های ارسالی از بازیباشد که فیلمبازی برتر خود را  مشخص کنند. الزم به توضیح مینام کنند و ثبت
 ارسال شوند.فراخوان(  6)مدارک مورد نیاز بند  مشخص در قسمت

 به رای گذاشته خواهد شد. مخاطبان بازیبرای  انت داوربعد از تایید هیاقرار دارند بخش جنبی که در های بازیتمامی  :تبصره

 جشنواره بندیزمان  

 به شرح زیر است: ایران ویدئوییهای جشنواره بازی هشتمینبندی زمان

 139۷ دی 15تا  آذر 1 ازارسال آثار: زمان  (1

 139۷ دی 22تا  دی 15از بندی آثار: و دستهاولیه انتخاب ن زما (2

 139۷ دی  30تا  دی 22: از در سه بخش اصلی انتخاب آثارزمان  (3

 139۷ بهمن 30تا  دی 30: از در سه بخش زمان داوری (4

 139۷اسفند  16: اختتامیهزمان برگزاری مراسم  (5

 

 چگونگی ارسال آثار (5

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

سازان لینک دسترسی های دیجیتال معتبر داخلی یا خارجی منتشر شده باشد و بازیبازی باید در یکی از فروشگاه (1
نخواهد ه در سایت مورد تایید الزم به ذکر است که هیچ فایل بازی آپلود شد کنند.بازی را به بنیاد ارسال میبه 
 .بود

نام کدی داوری بازی تهیه کنند یا در فرم ثبت بهتر است تا سازندگان اکانتی ویژه Freemiumهای بازیبرای  (2
 های بازی را ارسال کنند.برای دسترسی به تمام بخش

 نند.کبازی را برای داوران ارسال  سازندگان باید کد رایگان دریافت Premiumهای برای بازی (3

در وب را بازی  یاکیتمدهمراه ه ای بیک دقیقه( 6ات تریلر در بند ص)مشخ های مورد انتظار یک تریلربرای بازی (4
 .کنندسایت جشنواره آپلود 
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 جهت ثبت اثر در دبیرخانه مدارک مورد نیاز (6

 هاخش داوری و بخش رسانهبارسال مدارک برای سازی موظف به آثار فرستاده شده، تیم بازی و ثبت دهمنظور تشکیل پرونبه 
 :استزیر  صورته ب

 بخش داوری -1-6

 http://www.Irangamefestival.ir  بر روی سایت جشنواره به آدرس نامتکمیل فرم ثبت (1

 المللی.معتبر داخلی یا بینهای دیجیتال رسال لینک دسترسی به بازی در فروشگاها (2

که ( Accountحساب کاربری ) ( بازی را به همراهURLدامنه ) متقاضی بایدتحت مرورگر  هایدر خصوص بازی (3
تا پایان زمان اربری را کقرارداده شود و این حساب  نهایت()سکه بی در آن تمامی منابع و نیروها قابل خرید باشد

 .کندنهایت ورود مجاز برای بیداوری 

توانند مدارک و مستندات دیگر )شامل متن، تصویر یا فیلم( از دستاوردهای خاص بازی خود را کنندگان میشرکت (4
 نیز برای داوری بهتر در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار دهند.

 

 بخش مدارک مورد نیاز رسانه ها -2-6

بدون ارسالی بایستی ئویی های ویدفایل. ثانیه باشد 30تبلیغاتی از بازی که حداقل  یا تریلر یک تیزر :تریلر بازی (1
ا برای صد AACبرای تصویر و  H264های codecو با استفاده از  mp4با فرمت  (Watermark) واترمارک

 .باشد 720p بایستی حداقلباشد. اندازه ویدئو 

اد در ابع عمودی وصورت افقی ه پوستر ب دوبایست دارای حداقل بازی ارسالی می بازی: یو لوگوپوستر  (2
 اشد. ب 500*500 و حداقل سایز  PNGباشد و لوگوی بازی با فرمت  TIFیا  jpeg فرمتو با  1920*1080

 مقررات عمومی ضوابط و -3-6

 بندی وبقهط موجود در جشنوارهبخش سه ، بر حسب داوران هیئتط کننده پس از ارسال توسهای شرکتبازی (1
 .شوندمیسپس داوری 

با اند، شرکت کرده ارهاین جشنو های قبلیبار امکان شرکت در جشنواره را دارد. آثاری که در دورههر اثر فقط یک (2
وانند در بخش بهترین تمی داوران()با تایید هئیت  گیر در آن مشهود باشدروزرسانی که تغییرات چشمهتوجه به ب

 روزرسانی شرکت کنند.هب

های کی از فروشگاهدر ی تولید آنها به اتمام رسیده و 139۷ماه  دی 15تا کلیه محصوالت تولید شده ایرانی که  (3
ها بر و بررسی وضعیت بازی در جشنواره شرکت نمایند توانندمی اند،المللی منتشر شدهدیجیتال معتبر داخلی یا بین

 خواهد بود. شده منتشرنسخه مبنای 

 ند. توانند در جشنواره شرکت کنباشند نیز می  Early Accessو   Soft Launchکه در مرحله های بازی :1تبصره

یا  ، نسخه بومی سازی وMODئه هر گونه اهای ایرانی تولید شده باشند، اریا تیم هابازی باید حتماً توسط شرکت :2تبصره 

 غیر قابل قبول است. ،سایر موارد

http://www.irangamefestival.ir/
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 ندارد. وجود در خصوص تعداد محصوالت ارسالی توسط متقاضی در بخش مسابقه محدودیتی (4

طی مراحل  نداجرای آن نیازم که نصب ودر صورتی آسان باشد و ی نصب سریع ومحصول مورد نظر باید دارا (5
کان حضور سازنده نصب ارسال گردند. بدیهی است امراهنمای  نیازها همراه محصول وخاصی است، باید این پیش

به هر دلیل قادر  در صورتی که تیم داوری جهت نصب و یا اجرای بازی بر روی یک کامپیوتر خاص منتفی بوده و
 اجرای بازی نباشند، بازی مورد نظر از بخش مسابقه حذف خواهد گردید. به نصب و

 اصالت آن آزاد است. در رد هر اثر با توجه به کیفیت و داوران تهیابدیهی است که  تبصره:

 گردد.عدم رعایت اصل صداقت در ارائه اطالعات، موجب حذف کامل بازی از جشنواره می (6

 گیرد.ینده حقوقی( انجام مییا مدیر پروژه )به عنوان نما ودکننده بازی نام اثر در جشنواره، صرفاً توسط تولیثبت  (۷

تا زمان اعالم شده خویش را  اثر را تکمیل نموده وروی سایت نام های ثبتفرمباید صاحب اثر برای ثبت نام،   (8

 د.ه همراه مدارک مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایب

 نجام های ارسال شده در درجه اول بر مبنای خواست شرکت سازنده ابازی برای بازی ژانرانتخاب  (9
 هایژانرتشکیل دهنده  عناصربازی را بر اساس  ژانرآثار نیز بر مبنای نظر کارشناسی خود  انتخاب هیاتگیرد. می

 با  انتخاب تهیاه در تعیین شد ژانربندی خواهد نمود. در صورتی که ها در روند بازی دستهمعرفی شده و وزن آن
خواهد  انتخابیات هنظر نهایی  ،گیریتصمیم در نهایت مالک ،سازی متفاوت باشدزیانتخابی توسط تیم با ژانر
 بود.

نام اعالم نماید. بدیهی است ن نقطه تماس با بنیاد در فرم ثبتتیم سازنده موظف است یک فرد حقیقی را به عنوا (10
فت. الزم است که فرد که کلیه ارتباطات بنیاد با تیم سازنده در مورد جشنواره از طریق آن فرد صورت خواهد گر

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

 جوایز جشنواره  (7

 ریال 1.000.000.000جایزه بهترین بازی سال  (1

 ریال 200.000.000جایزه بخش دستاوردها برای هر دستاورد  (2
 ریال 50.000.000بازی  ژانرها هر ژانرجایزه بخش  (3

 ریال 50.000.000 مورد انتظار یبازبهترین بروزرسانی و جایزه  (4

 ریال 150.000.000جایزه بهترین بازی مردمی  (5

 

 

 

 

 



 

 7صفحه

 

 های فرستاده شده به دبیرخانهچرخه کار بازی (8
 شود.های فرستاده شده به دبیرخانه در زیر آورده میای از چرخه کار بازیخالصه

 


