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پیشگفتار:
از دیربــاز بــا ایــن واقعیــت روبــه رو شــده ایم کــه تکنولــوژی می توانــد موجــب تغییــر در جوامــع  شــود و بــا آثــار مثبــت و منفــی آن، در 
ســدۀ اخیــر آشــناییم. دراین میــان تأثیــر دنیــای مجــازی و ارتباطــات آســان و کم هزینــۀ آن بــر حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی به ویــژه روابــط و هنجارهــای اجتماعــی انکارناشــدنی اســت. ایــن مطلــب ضــرورت توجــه بــه ابعــاد مختلــف رســانه ها و ابــزار 

جدیــد تکنولوژیــک را دوچنــدان می ســازد.
ــا تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی رســانه های دیجیتــال و فناوری هــای نویــن اطالعــات و  از ســوی دیگــر برنامه ریــزی شــیوۀ تعامــل ب
ارتباطــات، متناســب بــا ارزش هــا و اهــداف ملــی و دینــی، ســرمایه های فرهنگــی و اجتماعــی ارزشــمند کشــور و بــا توجــه بــه الگوهــای 
ــد.  ــی مضاعــف می یاب ــوند، اهمیت ــاد می ش ــی پیشــرفت ی ــب الگــوی اســالمی- ایران ــه در قال ــران ک ــوری اســالمی ای ــده از جمه برآم
ــراه دارد  ــا را هم ــا و تهدیده ــی از فرصت ه ــان ترکیب ــن، هم زم ــانه های نوی ــا و رس ــد فناوری ه ــد رش ــه رون ــه اینک ــه ب ــا توج ــژه ب به وی

کــه ازجملــه در قالــب انتقــال محتــوا و پیــام، زمینه ســاز تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی بســیاری اســت.
ــار دیجیتــال همچــون نرم افزارهــای چندرســانه ای؛  ــه همــت نهادهــای دولتــی و بخــش خصوصــی، تولیــد و نشــر آث درحــال حاضــر ب
بازی هــا و ســرگرمی ها؛ رســانه های برخــط و اینترنــت؛ هنرهــای دیجیتــال؛ تلفــن همــراه و ســرویس های مختلــف ارزش افــزوده و نیــز 
کاربــرد ایــن آثــار در زمینه هــای مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، گســترش چشــمگیری یافتــه اســت. ایــن واقعیــت 
ــرای  ــزی ب ــا، برنامه ری ــک از زیربخش ه ــر ی ــا ه ــب ب ــت گذاری متناس ــور، سیاس ــود کش ــت موج ــی وضعی ــناخت و بررس ــه ش ــاز ب نی
دســتیابی بــه جایــگاه شایســتۀ کشــور در منطقــه و ســرانجام تحقــق اهــداف چشــم انداز 1404 را بــه نیــازی اساســی تبدیــل کــرده اســت. 
نکتــه در خــور توجــه آنکــه درحــال حاضــر در کشــور، ظرفیت هــا و بســترهای الزم بــرای بهره بــرداری از ایــن ابــزار، به منظــور انتقــال 
پیــام فرهنگــی و تقویــت حضــور فعــال و مقتدرانــه در حــوزۀ فضــای مجــازی وجــود دارد و بــا بــذل توجــه الزم بــه زیرســاخت ها، نیــروی 
انســانی جــوان و پرتــالش، توســعۀ مهارت هــا و دانــش دیجیتــال عمومــی و اهتمــام بــه تولیــد و ســاماندهی محتــوای دیجیتالــی و عرضــۀ 

ــوان در فضــای مجــازی ملــی و منطقــه ای نقش آفرینــی کــرد. مناســب آن، می ت
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بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، مرکــز توســعۀ فنــاوری اطالعــات و رســانه های دیجیتــال، بــا ســامان دادن گــروه تخصصــی مطالعــات 
راهبــردی، در تــالش اســت تــا بــا بررســی مســائل و ســرفصل های جــدی ایــن حــوزه، مجموعــه ای غنــی از گزارش هــا، نتایــج مطالعــات 
ــران و تصمیم ســازان فراهــم ســازد و رویکردهــا، راهکارهــا و راهبردهــای مناســب را،   ــرای مدی ــن ایــن عرصــه را ب ــز مباحــث نوی و نی

جهــت اســتفاده در طرح هــا، برنامه هــا و اقدامــات اجرایــی آتــی پیشــنهاد کنــد.
متــن حاضــر، ششــمین گــزارش از سلســله مفاهیــم  اســت کــه ناظــر بــه مباحــث، مطالعــات و رویکردهــای نویــن مطــرح شــده در ســطح 
ــه  ــه، تدویــن و ارائ ــه تهی ــه معرفــی و تحلیــل آنهــا خواهــد پرداخــت. گزارش هــای ایــن سلســله به صــورت ماهان ــا جهــان، ب کشــور ی

خواهــد شــد. 
امیــد آنکــه بــا انتشــار ایــن گــزارش و مجموعــه گزارش هــای آتــی ایــن سلســله، در تقویــت ســاختارهای تصمیم گیــری و برنامه ریــزی 
ــن حــوزه،  ــاالن از تحــوالت پرشــتاب ای کشــور در حــوزۀ فضــای مجــازی و روزآمــد کــردن اطالعــات و شــناخت تصمیم ســازان و فع

گامــی کوچــک بــه پیــش برداریــم.

مرکز فناوری ارتباطات و رسانه های دیجیتال
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خالصه مدیریتی:
نقــش محصــوالت فرهنگــی در هــر حــوزه و شــاخه ای، بــه عنــوان مجرایــی عظیــم در راســتای، اعتــال و شــکوفایی فرهنگــی، اجتماعــی، 
علمــی و آموزشــی، سیاســی، اقتصــادی و مذهبــی، غیــر قابــل اغمــاض اســت. جوامــع هوشــمند از ایــن ابــزار جهــت تمــام اهــداف یــاد 
شــده، اســتفاده کــرده و بــا توجــه بــه بــی مــرز بــودن ایــن ابــزار و محصــوالت فرهنگــی، در نشــر خواســته هــای خــود تــالش مــی کننــد. 
کشــور عزیزمــان ایــران نیــز از جملــه ی ممالــک هوشــمند و کاردان در ایــن راســتا اســت. شــاهد ایــن مدعــا، حضــور و عــرض انــدام در 

عرصــه هــای فرهنگــی جهانــی، اســت.
از جملــه محصــوالت فرهنگــی نوپــا در جهــان و بخصــوص در ایــران، کــه نیــاز بــه حمایــت هــای مــادی و معنــوی دارد و همچنیــن 
ظرفیــت بــی بدیلــی از نیــروی انســانی و توانمنــدی فنــی در داخــل کشــور در اختیــار دارد، تولیــد بــازی رایانــه ای اســت. کــه ماننــد هــر 
جریــان نوپایــی آســیب هــا و مشــکالتی نیــز متوجــه آن اســت. بــا آگاهــی بــه موقــع و برداشــتن قــدم هــای بــه جــا، در حــل مشــکالت 

پیشــرو، بــه رشــد آن کمــک خواهیــم کــرد.
جســتار پیــش رو بــه بررســی مشــکالت و مســائل ایــن حــوزه از نــگاه کارشناســان و متخصصیــن فعــال در آن پرداختــه اســت. حــوزه ی 

مذکــور را در ســه محــور کلــی مــورد آســیب شناســی قــرار داده اســت.
 محور پیش تولید

 محور هنری و فنی
 محور توزیع و نشر

در هریــک از محورهــای یــاد شــده در بــاال، هریــک از منظرهــای فرهنگــی، اقتصــادی، پژوهشــی و آموزشــی در خــالل تحلیــل هــا و 
آســیب شناســی در صــورت ضــرورت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

 نگاه فرهنگ سازی و صدور فرهنگی در عرصه ی جهانی.
 نگاه اقتصادی و درآمدزا به این مقوله در راستای جذب سرمایه و گردش اقتصادی در بازار های داخل و خارج.
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 توجه به مقوله ی آموزشی و پژوهشی در کنار فعالیت های اجرایی. 
 نگاه حمایتی و توجه کافی به نیروی انسانی فعال در این حوزه.

جمــع آوری اطالعــات بــرای ایجــاد بســتر الزم و رســیدن بــه تحلیــل و بیــان راهکارهــای علمــی و عملیاتــی در موضــوع ایــن جســتار، 
ــه ی  ــای دو جانب ــی ه ــا رایزن ــا ب ــنهادات و راهکاره ــان پیش ــت بی ــن و در نهای ــل ف ــا اه ــه ب ــه ای، مصاحب ــات کتابخان ــد مطالع نیازمن

پژوهشــگر و متخصصیــن صــورت گرفتــه اســت. 
مصاحبــه هــا بــه صــورت پیوســته و در خــالل مطالعــات در چندیــن مرحلــه انجــام شــده اســت. در مصاحبــه هــای مرحلــه ی نخســتین، 
اشــراف و بیــان مشــکالت و آســیب هــای موجــود در ایــن عرصــه مــورد گفتگــو قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مرحلــه فضــای مصاحبــه آزاد 

تــر و البتــه در محــور موضــوع اصلــی تحقیــق و بــدون رده بنــدی خاصــی انجــام شــده اســت.
در مرحلــه ی بعدمطالعــه و بررســی مطالــب مطــرح شــده در مصاحبــه هــا بــا بازگشــت بــه منابــع و نمونــه هــای مــورد مطالعــه ی خارجی 
و حتــی در مــواردی مطالعــه ی تطبیقــی بــا چنــد شــرکت بــزرگ و فعــال جهانــی، صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه تحلیــل اجمالــی بــر 
مشــکالت و آســیب هــا انجــام شــده و بــه ترتیــب اهمیــت اولویــت بنــدی گردیــد و حتــی در مــواردی پیــش نویــس هــای راهکارهــا تهیه 

و جهــت رایزنــی بــا متخصصیــن در مصاحبــه هــای بعــدی، تهیــه گردیــد. 
ــر، جهــت  ــر آســیب هــای خــاص و مهــم ت ــا تمرکــز ب ــه هــا، بررســی ظرفیــت هــای بومــی و انســانی و ب در مراحــل بعــدی مصاحب

ــن، انجــام شــد.  ــن پژوهشــگر و متخصصی ــه بی ــه صــورت مشــارکت دو جانب ــه راهکارهــا و پیشــنهادات ب دســتیابی ب
در مرحله ی پایانی، با گرد آوری اطالعات یاد شده، آنالیز و تحلیل نهایی آنها، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

دو موضوع مهم الزم به ذکر است:
تحقیــق انجــام شــده اگرچــه هــم دارای بعــد مطالعــات متنــی و ســندی و حتــی در بعضــی مــوارد مطالعــات تطبیقــی اســت، امــا بیشــتر 
مصاحبــه محــور بــوده اســت و بــرای آن کــه از حقایــق موجــود در ایــن عرصــه و در کشــور خودمــان غافــل نشــویم، نبایــد ضــرورت بیــان 

آســیب هــا و ظرفیــت هــا از دیــدگاه متخصیصــن را از دســت بدهیــم.
بــه دلیــل آن کــه مشــکالت  و پیشــنهادات تقریبــا بــه طــور مشــترک بــا تمــام متخصیصــن مطــرح گردیــده اســت، و در بیــان راهکارهــا 
بــا تحلیــل  هــا و آنالیــز هــای پژوهشــگر بســیار در هــم تنیــده شــده اســت. جداســازی نقــل قــول هــا بــه صــورت مجــزا امــکان پذیــر 

نمــی باشــد، لــذا از نقــل قــول هــای مســتقیم خــودداری شــده اســت.  
مــی تــوان ادعــا کــرد کــه در تمــام مراحــل پژوهــش، ارتبــاط و هماهنگــی بیــن پژوهشــگر و متخصصیــن امــر، کــه اکثــرا فعــال در ارگان 
هــای یــاد شــده هــم هســتند، برقــرار بــود. کــه بــه نوعــی از نقــاط قــوت و قابــل اتــکا ی ایــن تحقیــق اســت، چراکــه، ســایت هــای 

خبــری و هیاهــوی هــای رســانه ای منابــع اصلــی نیســتند.
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در جریــان ایــن پژوهــش از پرداختــن بــه دو موضــوع اجتنــاب شــده اســت. 1- تعریــف بدیهیــات و آن چــه بــه راحتــی در ســایت هــای 
اینترنتــی قابــل دسترســی اســت. اطالعاتــی مثــل، تاریخچــه ی بــازی در ایــران و جهــان و یــا تعاریفــی مثــل موتورهــای بــازی یــا انجین 
هــا و... 2- بــه آمــار ارقــام ارائــه شــده از جانــب ارگان هــا و شــرکت هــای دولتــی و غیــر دولتــی، چنــدان توجــه نشــده اســت، چراکــه 
هــدف ایــن تحقیــق فــرار از فضــای تبلیغاتــی و هیاهــوی رســانه ای و ایجــاد تعامــل و ارتبــاط بــا بانیــان و متخصصــان ایــن حــوزه اســت 
و بــرای نــاب و خالــص مانــدن، ایــن هــدف فقــط بــه نظــرات ایشــان توجــه ویــژه داشــته ایــم و مطالعــات و بررســی هــای دیگــر در 
حاشــیه و در خدمــت، هــدف یــاد شــده بودنــد. در ضمــن آمــار و ارقامــی کــه بیشــتر در راســتای دفــاع از بودجــه هــا و عملکــرد ارگان 
هــای دولتــی و غیــر دولتــی بیــان مــی شــوند، موجــب مــی شــود کــه چشــم بــر مشــکالت و مســائل اصلــی و درونــی تــر ببندیــم و در 
توهــم تــو خالــی موفقیــت کامــل برویــم و از ادامــه ی مســیر بــا چشــم بــاز و در خــور شایســتگی هــای ایــران اســالمی، بــاز بمانیــم. یــک 
نمونــه از ایــن هیاهوهــای تبلیغاتــی: اعــالم نــام ایــران بــه عنــوان رتبــه ی اول خاورمیانــه و پنجــم آســیا اســت. در جایــگاه در خــور توجــه 
و تقدیــر ایــران در ایــن حــوزه هیــچ شــکی نیســت ولــی بــه اذغــان اهــل فــن، در خاورمیانــه کشــور فعالــی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد.

مطالب یاد شده در سه فصل اصلی ارئه شده اند،
 فصــل اول: در ایــن فصــل بــا معرفــی چندیــن شــرکت و ارگان فعــال در ایــن حــوزه، ســعی در ایجــاد آشــنایی اجمالــی مخاطبیــن بــا 
آنهــا و بــه نوعــی غیــر مســتقیم رونــد فعالیــت ایــران در ایــن حــوزه و تاریخچــه ی اجمالــی را ارئــه مــی دهــد. در ایــن بخــش مراکــز، 
بــه دو گــروه دولتــی و خصوصــی تقســیم شــده انــد، کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن مراکــز فعــال هســتند یــا غیــر فعــال، نیــز دســته 
بنــدی شــده انــد. در ایــن فصــل فــارغ از هرگونــه قضاوتــی، فقــط و فقــط بــه ارائــه ی گزارشــی از مراکــز فعــال در ایــن حــوزه، بــا هــدف 
معرفــی یــک منظــر کلــی از گســتردگی فعالیــت در ایــن حــوزه بســنده مــی کنــد، کــه در فصــل بعــد بــه طــور واضــح کیفیــت کار ایــن 

فعالیــن، روشــن مــی شــود.
 فصــل دوم: ایــن فصــل بــه نوعــی شــریان اصلــی و هــدف غایــی ایــن تحقیــق بــه شــمار مــی رود کــه شــامل بیــان مشــکالت و 
آســیب هــا در ســه محــور یــاد شــده ی اصلــی در جریــان تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران مــی باشــد کــه از چنــد منظــر مشــخص مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه انــد. مثــال: نقــش و اهمیــت آمــوزش و پژوهــش )بــه عنــوان یــک منظــر( در هرســه محــور، مــورد مطالعــه و آســیب 
شناســی قــرار گرفتــه اســت. ایــن حــوزه بنــدی در جریــان تولیــد بــه طــور مشــخص جهــت ســهولت در تحقیــق و بیــان مطالــب انجــام 
شــده اســت و از آنجــا کــه ایــن حــوزه هــا در جریــان تولیــد هــم مجــزا هســتند، آســیب شناســی هــر حــوزه بــه ارتقــا و اعتــالی آن حــوزه 
کمــک خواهــد کــرد. در ایــن فصــل آســیب هــا و تحلیــل آنهــا بــر اســاس شــرایط بومــی و ارائــه ی پیشــنهادات بــه طــور موشــکافانه و 

کارشناســی شــده بیــان گردیــده اســت.
 فصــل ســوم: در ایــن فصــل، نتیجــه و حاصــل گفتگوهــا، مصاحبــه هــا و تحلیــل هــا بــه صــورت راه کارهــای مجــزا در هــر کــدام 
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از ســه حــوزه بیــان شــده اســت. در ایــن راه کارهــا ابتــدا چنــد خطــی بیــان مشــکل صــورت گرفتــه اســت و در ادامــه راهکارهــای اصلــی 
در راســتای مشــکالت مطــرح شــده بیــان گردیــده اســت. 

بــه طــور خالصــه مــی تــوان گفــت: شــرایط نیــروی انســانی متخصــص و حرفــه ای هــم در بخــش فنــی و هــم در بخــش هــای هنــری، 
بســیار عالــی اســت. همچنیــن انگیــزه فعالیــت تجربــی و انجــام مطالعــات علمــی در ایــن زمینــه وجــود دارد و گام هــای رفیــع و قابــل 
ستایشیبراشــته شــده اســت کــه بــا توجــه بــه عمــر کوتــاه ایــن صنعــت در ایــران، بســیار قابــل توجــه و درخشــان اســت. امــا فــارغ از ایــن 
دســتاوردها، بــرای اعتــالی ایــن حــوزه، بایــد از مشــکالت و کاســتی هایــی کــه دســت انــدر کارانــش بــا آن مواجــه هســتند مطلــع شــد، 
تــا بــا حمایــت از ایشــان، بــه عنــوان سرچشــمه و بــازوان اصلــی ایــن موتــور، انگیــزه و بســتر الزم جهــت رشــد ایــن حــوزه را بیشــتر 
فراهــم آوریــم. از همــکاری و لطــف همــه جانبــه ی ایشــان سپاســگذارم. امیــد اســت قدمــی هــر چنــد ناچیــز در راســتای شــکوفایی و 

حــل مشــکالت پیــش روی گــروه هــای تولیــد کننــده، و مخاطبیــن عزیــز ایــران اســالمی برداشــته شــده باشــد.
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درآمــد:
قبــل از پیدایــش علــم بــه معنــای امروزیــن آن، دانایــی کــه بــر پیرامــون وجــود داشــت، حاصــل جســتجو و کاووش هــای گاه و بــی گاه 
بشــر بــود. ایــن جســتجو هــا بــه واســطه نیــاز بشــر بــه رشــد و تعالــی  منتشــر مــی شــد و ابــزار ایــن انتشــار بیشــتر رســانه هــا بودنــد. 
مثــال یــک تاجــر یــا یــک کتــاب یــا یــک جهانگــرد در نــوع خــودش و بنــا بــه زمــان زندگــی اش یــک رســانه بــه شــمار مــی رفــت. 
رســانه هــا همیشــه نیازمنــد ابزارهــای مختــص بــه خودشــان بودنــد و گاهــی آن چنــان ابــزار و رســانه در هــم تنیــده هســتند کــه بــه 
راحتــی نمــی تــوان تشــخیص داد کــدام یــک ابــزار اســت و کــدام یــک رســانه؟این نــوع از انتشــار دانــش در طــول زمــان پیشــرفته و 
پیشــرفته تــر شــد و ابــزار متعالــی تــری یافــت. بــا رشــد انتقــال ایــن اطالعــات شــکل و ماهیــت علــوم و اطالعــات نیــز پیچیــده تــر 
شــد و بنابرایــن ابــزار پیچیــده تــری را طلــب کــرد و بدیــن ترتیــب تکنولــوژی هــم بــه نوعــی، در خدمــت رســانه قــرار گرفــت و گاهــی 

پیشــرفت تکنولــوژی بــر خــط مشــی یــک رســانه تاثیــر بســزایی دارد.
رایانــه، از جملــه ابــزاری اســت، کــه در دنیــای مــدرن بســتری بــرای رســانه هــای متعــدد بــه شــمار مــی رود. رایانــه شــکلی از تکنولــوژی 
اســت کــه بــه اقتضــای زمــان هــم در خدمــت علــم و هــم در خدمــت رســانه هــا قــرار گرفتــه اســت. امــا هــدف اصلــی ایــن نوشــتار 
توجــه بــه تکنولــوژی رایانــه و یــا همــه ی رســانه هــای مرتبــط بــا آن نیســت، از بیــن انبــوه رســانه هایــی کــه رایانــه ابــزار انتقــال آنهــا 

هســتند، توجــه بــه بــازی هــای رایانــه ای هــدف ایــن جســتار اســت. 
بــازی رایانــه ای بــه عنــوان یــک رســانه مــدرن وامروزیــن در تمــام جهــان گســترده و تاثیــر گــذار اســت. بــا وجــود عمــر کمــی کــه از 
تولیــد اولیــن بــازی هــای رایانــه ای در جهــان مــی گــذرد، امــا ســرعت رشــد و گســترش آن هــا بســیار چشــم گیــر اســت، تــا جایــی کــه 
در برخــی کشــورها مثــل آمریــکا، گــوی ســبقت را در جــذب مخاطــب و گــردش مالــی از کمپانــی هــای بــزرگ و بنــام ســینمایی مثــل 

هالیــوود ربــوده اســت. 
ظرفیــت بــی انــدازه ی ایــن رســانه، در ایجــاد تنــوع بــی نظیــر در فرم)تکنولــوژی ســاخت( و محتــوا موجــب ایجــاد جامعــه ی متنــوع 
و بــی شــماری از مخاطبیــن مــی شــود کــه در پــی حضورشــان، اهــداف فراوانــی را بــرای ســاخت و تولیــد ایــن بــازی هــا شــکل مــی 
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دهنــد. اهــداف اقتصــادی، فرهنگــی، مذهبــی، سیاســی، علمــی و ... چنیــن رســانه ی پویــا و محرکــی بــرای هــر جامعــه ای جــذاب و 
ایــده آل بــه شــمار مــی رود.تکنولــوژی بــه عنــوان ابــزار ایــن رســانه، کاالیــی وارداتــی اســت، امــا ذات رســانه بــازی رایانــه ای مــی توانــد 
شــکل وارداتــی بــه خــود بگیــرد و یــا آنکــه بــه تولیــد داخلــی برســد. آن کــه کــدام مســیر پیــش گرفتــه شــود بــه همــت و تعالــی جامعــه 
بســتگی صــرف دارد. مــی تــوان شــاهد وجــود انبوهــی از مخاطبیــن بــود کــه بســتری هســتند بــرای یــک رســانه ی بیگانــه و یــا مــی 
تــوان مخاطبیــن بی شــماری را جــذب یــک رســانه داخلــی کــرد. کــه البتــه دشــواری مســیر دوم بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. امــا 
نبایــد غافــل بــود کــه بــا خــود بــاوری و شــناخت درســت از توانایــی هــا و بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای جهانــی، مــی تــوان در راســتای 

باورهــا و اهــداف خــود بــه تعالــی و پیــروزی برســیم.
بــا نگاهــی بــه آنچــه در حــوزه ی بــازی هــای رایانــه ای در ایــران رخ داده اســت، مــی تــوان گفــت کــه متخصصیــن و اســاتید حــوزه ی 
بــازی هــای رایانــه ای در ایــران مســیر دوم را پیــش گرفتــه انــد و بــا وجــود ســختی هــا و کاســتی هــای بــی شــمار، در ایــن راه قــدم 

هــای چشــم گیــری برداشــته انــد.

1. ضرورت و اهمیت تحقیق:
بــازی هــای رایانــه ای همانطــور کــه گفتــه شــد دارای خیــل عظیمــی از مخاطبیــن هســتند. پژوهــش هــای بســیاری در بــاب مضــرات 
و محاســن بــازی هــای رایانــه ای از جنبــه هــای مختلــف روان شناســی و جامعــه شناســی ، مســائل تربیتــی و ... انجــام شــده اســت. 
هشــدارها و توصیــه هــای مثبــت و منفــی فراوانــی  در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت. امــا بــاز هــم بــازی هــای رایانــه ای افــراد بســیاری 

را بــه عنــوان مخاطــب بــه خــود مشــغول ســاخته اســت.  امــا چــرا بــازی رایانــه ای جــذاب اســت؟
گاهــی تامــل در ایــن بــاب کــه چــرا بــازی رایانــه ای بــا وجــود اینکــه مــدت کوتاهــی کــه از ظهــورش مــی گــذرد، ایــن همــه مخاطــب 

دارد، مــا را بــه حساســیت و همچنیــن قابلیــت هایــی کــه در ایــن رســانه هســت، هدایــت مــی کنــد. قابلیــت هایــی چــون:

1.1. نیاز به یاد گیری و مهارت
مــا انســان هــا نیــاز بــه یادگرفتــن داریــم؛ نیــاز بــه تمریــن و ممارســت داریــم؛ نیــاز داریــم تــا چیــزی را یــاد بگیریــم کــه چالــش هــا ی 
گوناگــون را بــا آن پشــت ســر بگذاریــم؛ بــازی هــای رایانــه ای تــا حــدودی بــه ایــن منظــور کمــک مــی کننــد، چنانکــه برخی بازیســازان 
بــزرگ بــازی خــوب را بــازی ای مــی داننــد کــه یادگرفتنــش آســان و اســتاد شــدن در آن ســخت باشــد؛ بــه همیــن دلیــل برخــی بــازی 
هــای بســیار ســخت نیــز طرفــداران زیــادی پیــدا مــی کننــد؛ نیــاز بــه مهــارت بــدون شــک یکــی از مهمتریــن عوامــل بــازی کــردن 

انســان هاســت
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1.2. نیاز به ماجرا جویی و تجربه
تــا بــه حــال چنــد بــار کســی را بــا ماشــین زیــر گرفتــه ایــد؟ چنــد بــار بــا یــک جــت جنگنــده ی چندیــن میلیــون دالری پــرواز کــرده 
ایــد؟ چنــد بــار در جــام باشــگاه هــای اروپــا بــه قهرمــان فصــل پیشــین گل زده ایــد؟ بــازی هــای رایانــه ای دنیایســت بــرای تجربــه 
کــردن آنجــه در ظاهــر بســیار دشــوار و یــا حتــی غیــر ممکــن اســت، دنیــای کــه در آن پیچیــده تریــن چیــز در زندگــی یعنــی مــرگ 
بارهــا بــه ســخره گرفتــه مــی شــود، دنیــای کاراکتــر هایــی کــه هــر گاه کــه از بلنــد ای پــرت مــی شــوند، گلولــه ای مــی خورنــد یــا تکــه 
تکــه مــی شــوند دوبــاره ســرحال تــر از همیشــه بــه زندگــی برمــی گردنــد، ایــن پتانســیل بســیار بــاال بــرای تجربــه کــردن ناممکــن هــا 
بــه خــودی خــود آن چنــان جذابیتــی دارد کــه هــر انســانی را بــه ســوی خــود جــذب خواهــد کــرد، دنیایــی بــرای ماجراجویــی و تجربــه.

چیــزی کــه بــازی را موفــق مــی کنــد تجربــه ای اســت کــه بــه بازیکــن هــا منتقــل مــی کند.وقتــی شــما در یــک بــازی غوطــه ور شــوید 
تنهــا تجربــه شــخصی شــما از انجــام ایــن بازیهــای مهــم خواهــد بــود . ایــن تجربــه شــخصی افــراد از بازیهــای اســت کــه ان بــازی را 
بــزگ مــی کنــد .در واقــع بازیهــای کــه بتواننــد تجریبــات مختلفــی را بــه بــازی کننــده هــا منتقــل کننــد رمــز موفقیــت را یافتــه انــد و 

بازیهــای کــه تاثیــری یــک بعــدی بــر روی همــه بــازی کننــده هایشــان داشــته باشــند نمــی توانــد موفــق شــوند .

1.3. نیاز به هیجان، ترس و اضطراب
دنیــای امــروز زیــادی کســل کننــده شــده اســت، مــردم هــر روز راس ســاعت مشــخصی از خــواب بیــدار مــی شــوند و راس ســاعت 
مشــخصی پــس از یــک روز طوالنــی و سرســام آور در محیــط خفقــان آور شــهر بــه خــواب مــی رونــد، قــرن هاســت کــه دیگــر از آن 
صحــرا هــای وســیع و دشــت هــای پــر گل خبــری نیســت تــا درآن بــه شــکار بپردازیــم، مــا نیــاز بــه کمــی غیــر عــادی بــودن داریــم، 
نیــاز بــه هیجــان، تــرس؛ اضطــراب؛ فلســفه ی شــکل گیــری شــهر بــازی هــا نیــز همیــن بــوده اســت، لحظاتــی همــراه بــا اضطــراب 
ولــی امــن، همانگونــه کــه هیچــکاک معتقــد بــود، مــردم پــول میدهنــد تــا بترســند، بــازی هــای رایانــه ای نیــز منبــع خوبــی بــرای ایــن 
آدرنالیــن مــورد نیــاز بــه شــمار مــی آینــد، خیــل بــازی هــای اکشــن و ترســناک موفــق گــواه ایــن موضــوع اســت- هرچنــد کــه بــه نظــر 
مــی رســد مخاطبــان ایــن روز هــا اضطــراب و تپــش ناشــی از هیجــان را بــه اضطــراب ناشــی از تــرس ترجیــح مــی دهنــد – در هــر حال؛ 

یکــی از عواملــی کــه انســان هــا را بــه بــازی کــردن وا مــی دارد همیــن نیــاز بــه هیجــان و تــرس اســت

1.4. نیاز به کنجکاوی
مــا انســان هــا ذاتــا کنجــکاو هســتیم، ایــن کنجــکاوی در مــوارد گوناگونــی خــود را نشــان مــی دهــد و بــه طــرق گوناگونــی هــم ارضــا 
مــی شــود، بــازی هــای رایانــه ای یکــی از روش هــا ســت، روشــی بــرای لــذت بــردن از اکتشــاف و دریافتــن. شــاید ایــن نیــاز رابطــه ی 
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تنگاتنگــی بــا مــوارد بــاال داشــته باشــد امــا بــه خــودی خــود مشــوق مهمــی بــرای بــازی کــردن اســت.
عــالوه بــر بحــث مخاطبیــن، ایــن عرصــه از حیــث اقتصــادی و فرهنگــی و حتــی آموزشــی بســیار کار آمــد و حیاتــی اســت. از همــه 
ــه شــمار مــی رود.  ــی ب ــه ی قــدرت هــای جهان ــی در تبییــن سیاســت هــای انحصارطلبان ــه ای ســالح اصل ــازی هــای رایان ــر ب مهمت
تهاجمــات فرهنگــی، اقتصــادی و حتــی نظامــی از طریــق ایــن بــازی هــا و تحــت الشــعاع قــرار دادن افــکار عمومــی انجانــم شــده و مــی 

شــود.به نظــر مــی رســد تــا حــدودی اهمیــت موضــوع روشــن شــد.
ــا اصــول اخالقــی، اجتماعــی، سیاســی و مذهبــی هــر کشــوری ضــروری اســت.  ــا موازیــن و منطبــق ب ــه ای ب ــازی رایان ــد ب امــا تولی
محصــول تولیــد شــده اگــر فاقــد کیفیــت مناســب باشــد عمــال در مقابــل تولیــدات دیگــر کشــورها کاربــردی نخواهــد داشــت. پــس 
تولیــد حســاب شــده و متفکرانــه کلیــد اصلــی حــل ایــن معماســت. تولیــد متفکرانــه، متخصصیــن و کارشناســان خــودش را مــی طلبــد و 
در بســتر خــاص و آرامــی شــکل مــی گیــرد. امــا ایــن بســتر در ایــران چنــدان همــوار نیســت و بــا وجــود متخصصیــن بســیار، بــاز هــم 
در ایــن عرصــه ظرفیــت هــای پیشــرفت بیشــتر فراهــم خواهــد شــد، بــه شــرط آن کــه بســتر همــوار و زمینــه هــای الزم فراهــم گــردد.

ایــن تحقیــق ســعی در شــناخت ناهمــواری هــای مســیر تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران را دارد و گام نخســت را بــا خــود متخصصیــن و 
اهــل فــن برداشــته اســت. کــه امیــد اســت در آینــده در بابــا هــر یــک از مســائل مطــرح شــده تحقیقــات دقیــق و مبســوطی انجــام شــود. 

باشــد کــه بــه آن چــه لیاقــت داریــم دســت یابیــم.

2. سواالت تحقیق:
 آیــا بــدون تولیــد و ســاخت بــازی داخلــی بــا کیفیــت و محتــوای بــاال و ایرانــی، مــی تــوان در مقابــل هجمــه ی بــازی هــای وارداتــی 

د؟ یستا ا
 چه ظرفیت ها و کاستی هایی در ای زمینه در ایران داریم؟

 هدف گذاری ساخت بازی در ایران چیست؟
 آیا مرحله پیش تولید با تمهید سیاست های دقیق و برنامه ریزی همه جانبه در روند تولید بازی در ایران جایی دارد؟

 آیا ظرفیت های هنری الزم در برای تولید بازی رایانه ای در ایران وجود دارد؟
 آیا ظرفیت های فنی اعم از نرم افزار و سخت افزاری الزم در برای تولید بازی رایانه ای در ایران وجود دارد؟

 آیا نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این جریان وجود دارد؟
 آیا ظرفیت های الزم جهت ساخت بازی هایی با رنگ بوی ملی و ایرانی وجود دارد؟

 آیا نقش پررنگ فرهنگ سازی و حتی صدور فرهنگی برای بازی های رایانه ای در ایران لحاظ می شود؟
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 آیا نگاه علمی و تخصصی به تولید بازی در ایران وجود دارد یا صرفا جنبه ی سرگرمی دارد؟
 آیا  برای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در ایران مقوله ی بازی های رایانه ای مورد توجه هست؟

 آیا نگاه اقتصادی به ساخت بازی رایانه ای در ایران می شود و یا صرفا به مقوله ی فرهنگی مورد توجه است؟
 آیا ایران در بازار جهانی دارای جایگاه در خور توجهی هست؟

 آیا انگیزه و زمینه کافی برای طراحی و تولید این بازی ها در ایران وجود دارد؟ 
شــناخت مشــکالت و ســختی هایــی کــه در رونــد تولیــد بــازی در ســر راه گــروه هــای تولیــد کننــده قــرار دارد و احیانــا باعــث دلســردی و 
افــت کار مــی شــوند بســیار حیاتــی اســت. هــدف از ایــن جســتار نگاهــی تخصصــی و کارشناســانه و در عیــن حــال کاربــردی و عملیاتــی 
)در ســطح محــدود ایــن تحقیــق( بــه مســایل، مشــکالت و ظرفیــت هــای صنعــت بــازی هــای رایانــه ای در ایــران اســت، تــا نکتــه هــا 
و نقطــه نظــرات، نقــاط قــوت و یــا ضعــف هــای موجــود در ایــن عرصــه، از نــگاه کارشناســان آنهــا مطــرح شــود و پیشــنهادات و یــا راه 

کارهــای علمــی و عملیاتــی ایشــان نیــز جمــع آوری شــود.
چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه شــناخت راه حــل مناســب بــرای ایــن مشــکالت مــی توانــد بســتر مناســب را بــرای گــروه هــای تولیــد 
کننــده بــازی در ایــران فراهــم آورد و همچنیــن زمینــه رشــد وشــکوفایی ایــن جریــان را در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، مذهبــی، 

سیاســی و اقتصــادی بــه ارمغــان بیــاورد.
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فصل اول
 معرفی عرصه بازی رایانه ای
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همانطــور کــه پیــش تــر در مبحــث خالصــه ی مدیریتــی نیــز توضیــح داده شــد، در ایــن فصــل با معرفــی تعــدادی از فعــاالن حــوزه ی تولید 
و نشــر بــازی هــای رایانــه ای در ایــران و بیــان ســابقه ی فعالیتشــان)که بــه کمتــر از پانــزده ســال مــی رســد (، بــه طــور غیــر مســتقیم 
تاریخچــه و آمــاری از فعالیــت  و تولیــد بــازی رایانــه ای را در اختیــار مخطبیــن عزیــز قــرار مــی دهــد. در جریــان ایــن معرفــی اجمالــی، 
چنــد خطــی در خصــوص نــوع فعالیــت هــای انجــام شــده از جانــب آنهــا توضیــح داده شــده اســت. برخــی از ایــن مراکــز فعالیــت مســتمر 
و شــایانی در ایــن عرصــه نداشــته انــد و صرفــا در حــد یــک نــام باقــی مانــده انــد و برخــی دیگــر بســیار فعــال و تاثیــر گــذار هســتند و 

بــه صــورت حرفــه ای در ایــن زمینــه فعالنــد.
ایــن فصــل صرفــا جهــت آشــنایی اســت و هیــچ گونــه ارزیابــی و تحلیلــی را در بــر نــدارد. شــاید بــه نوعــی یکــی از مخاطبیــن ایــن 
تحقیــق و تحقیقــات آســیب شناســانه ی بعــدی قــرار گیرنــد، چراکــه آســیب هــا و راهکارهــا مــی توانــد در بهبــود اوضــاع مفیــد واقــع 

شــوند.

1- فعاالن بازی رایانه ای در ایران
فعاالن در این عرصه به دو گروه تقسیم می شود: الف: بخش دولتی و ب: بخش خصوصی.

1/1- بخش دولتی  
در این بخش، دو گروه مورد توجه هستند، فعاالن اصلی و فرعی.

1.1.1- فعاالن اصلی:
1.1.1.1- بنیاد ملی بازی های رایانه ای

طــرح تأســیس ایــن بنیــاد براســاس مأموریتــی از ســوی شــورای هنر )یکــی از شــوراهای شــورای عالــی انقالب فرهنگــی( در ســال 1385 
بــه عهــده ی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گذاشــته شــد )وب ســایت شــورای عالــی  انقــالب فرهنگــی(. پیش نویــس اســاس  نامه ی 
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بنیــاد کــه توســط معاونــت امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری ایــن وزارت خانــه آمــاده شــده بــود، در تاریــخ 1385/9/3 در 11 مــاده و 4 
تبصــره بــه تصویــب نهایــی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رســید 1.

ــاد ســینمایی  ــه ای )نهــادی مشــابه بنی ــی عرصــه ی بازی هــای رایان ــازوی حمایت ــوان ب ــه عن ــه وســیله ی دســت اندرکاران آن ب ــاد ب بنی
فارابــی( تعریــف می شــود 2 و بــر اســاس مــاده ی 2 اســاس نامه ی  بنیــاد، ایــن ســازمان نقــش دوگانــه ی حمایتی-نظارتــی را در حوزه هــای 
تولیــد و تأمیــن، واردات  و صــادرات و تکثیــر و توزیــع بازی هــای رایانــه ای و ویدئویــی بــر عهــده دارد. نقــش نظارتــی در واقــع بــه نظــارت 
بــر مبــادی ورودی بازی هــای خارجــی و بررســی آن هــا از لحــاظ اقتصــادی و فرهنگــی و نظــارت بــر تولیــد بازی هــای داخلــی اشــاره 
دارد. نقــش حمایتــی نیــز بــه حمایــت از ظرفیت هــای موجــود صنعــت ســرگرمی و تولیدکننــدگان محصــوالت داخلــی اشــاره دارد. بــر 
اســاس مــاده ی 2 اســاس نامه، ایــن بنیــاد بــه دنبــال تــالش بــرای تولیــد و تأمیــن دانــش فنــی و تجهیــزات ســخت افزاری و نرم افــزاری 

مربــوط بــه بازی هــای رایانــه ای اســت.
ــاد  ــی کالن ابع ــزی و طراح ــوط، برنامه ری ــت های مرب ــا و سیاس ــه راهبرده ــامل تهی ــاس نامه ی آن، ش ــاده ی 3 اس ــاد در م ــف بنی وظای
ــت های  ــف سیاس ــع، تعری ــادرات و توزی ــد، واردات، ص ــه ی تولی ــویقی در زمین ــی و تش ــت های حمایت ــن سیاس ــا، تدوی ــف بازی ه مختل
مناســب بــرای مقابلــه بــا بازی هــای مضــر و مخــرب، تدویــن اســتانداردهای الزم بــرای بررســی واردات و صــادرات، تــالش بــرای تأمیــن 
حقــوق مــادی و معنــوی تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان، برنامه ریــزی و حمایــت از اجــرای دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی موردنیــاز، 
برگــزاری، حمایــت و شــرکت در همایش هــا، جشــنواره ها و بازی هــای ملــی، منطقــه ای و جهانــی، تــالش بــرای توســعه همکاری هــای 

بین المللــی بویــژه بــا کشــورهای اســالمی و ... اســت 3 .
بــر اســاس ایــن اهــداف و وظایــف می تــوان گفــت بنیــاد کــه اوایــل شــهریور ســال 1386 پــس از انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره و 
مدیرعامــل به طــور رســمی آغــاز بــه کار کــرد 4، بــه دنبــال ســاماندهی بــازار بازی هــای رایانــه ای در کشــور اســت. بــه طــور خالصــه 
در مــورد فعالیت هایــی کــه تاکنــون از ســوی بنیــاد انجــام گرفتــه یــا در حــال پی گیــری اســت، می تــوان فهرســت وار بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد: 
ــکاری اداره کل  ــا هم ــاز ب ــدگان غیرمج ــی و تکثیرکنن ــبکه های خانگ ــی از ش ــایی برخ ــا و شناس ــاز بازی ه ــدگان مج ــن تکثیرکنن تعیی

ــی 5 . ــروی انتظام ــری و نی ــمعی و بص ــای س همکاری ه
رده بنــدی نــرم افزارهــای ســرگرم کننــده: ایــن هــدف بــه وســیله ی »ســازمان رده بنــدی نــرم افزارهــای ســرگرم کننــده )اســرا(« محقــق 
می شــود کــه شــامل سیســتم رده بنــدی ســنی بازی هــای رایانــه ای اســت کــه محتــوای رده بنــدی و ســن مناســب را تعییــن می نمایــد. 

ایــن ســازمان در ســال1386  توســط بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای کــه یــک نهــاد نیمــه دولتــی اســت، تأســیس گردیــد.

1- آفرینش، 1385
2- همان

3- اساس نامه ی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، 1385

4- وب سایت ایران نیوز
5- وب سایت اخبار فناوری اطالعات
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1.1.1.1.1-  تهیه ی فهرستی از بازی های مجاز و غیرمجاز
 تهیــه ی یــک بســته ی حمایتــی از بازی هــای درحــال تولیــد و نیازمنــد کمک هــای تبلیغاتــی، ســناریوهای مناســب، آثــار در مرحلــه تکثیــر 
ــزاری  ــای ســخت افزاری و نرم اف ــی ابزاره ــه طراح ــک ب ــازمان های درخواســت کننده، کم ــه س ــر ب ــورد نظ ــار مناســب و م ــی آث و معرف

ــد بازی هــا 6 . ــرای تولی ب
همکاری در داوری بازی های رایانه ای تولید شده ی داخلی در جشنواره ی رسانه های دیجیتال

تالش برای حمایت از بازی های رایانه ای در نمایشگاه تسما و جشنواره ی مهندسی رسانه )وب سایت برنانیوز(.
تأســیس »مؤسســه ی ملـّـی بازی ســازی«: بنیــاد ملـّـی بازی هــای رایانــه ای در راســتای اهــداف خــود و در جهــت تربیــت کادر متخصص در 
ایــن زمینــه، زیــر نظــر معاونــت آمــوزش و پژوهــش خــود، »مؤسســه ی ملـّـی بازی ســازی« را فعــال نمــوده اســت. بنیــاد ملـّـی بازی هــای 

رایانــه ای، بــا طراحــی برنامه هــای آموزشــی مــدون و بــا اســتفاده از اســاتید ایــن فــن، تربیــت دانش پژوهــان را بــه عهــده گرفتــه اســت.

1.1.1.1.2-  سازمان رده بندی نرم افزارهای سرگرم کننده )اسرا(
یکــی از اهــداف مهــم بنیــاد، رده بنــدی بازی هــای رایانــه ای اســت. ایــن هــدف بــه وســیله ی ســازمان رده بنــدی نرم-افزارهــای ســرگرم 

کننــده )ESRA( انجــام می پذیــرد. در تعییــن رده بنــدی بازی هــای رایانــه ای، ســازمان اســرا چهــار ویژگــی را در نظــر می گیــرد:
 خصوصیات جسمی و حرکتی
 خصوصیات جسمی و روانی

 خصوصیات عاطفی
 خصوصیات اجتماعی

گروه های سنی در این رده بندی عبارتند از:
 خردسالی )باالی 3 سال(

 کودکی )باالی 7 سال(
 ابتدای دوران نوجوانی )باالی 12 سال(

 نیمه دوم نوجوانی )باالی 15 سال(
 بزرگساالن، مجرد )باالی 18 سال(
 بزرگساالن، متأهل )باالی 25 سال(

6- وب سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای



21

1.1.1.1.3-  توصیف محتواها 
 محتوای طبقه بندی شده و تفکیک شده توسط سازمان اسرا را می توان در 7 گروه به شرح زیر توصیف کرد:

- خشــونت: نمایــش خشــونت یعنــی نمایــش رفتــاری کــه بــرای آسیب رســاندن بــه دیگــری از کســی ســر  می زنــد و دامنــه ی آن از 
تخریــب امــوال و دارایــی و آســیب رســاندن، نابــود کــردن، از کار انداختــن غیــر جانــدار و غیــره گســترده اســت.

- اســتفاده از تنباکــو و مــواد مخــدر: مشــاهده ی مصــرف تنباکــو و یــا مــواد مخــدر در بازی هــا می توانــد تابــوی درونــی ـ اجتماعــی 
مصــرف نکــردن آن هــا را بــرای مخاطــب بشــکند.

- محرک هــای جنســی: تنوع طلبــی جنســی، روابــط جنســی خــارج از هنجارهــای اجتماعــی و غیــره در بازی هــا می توانــد منجــر بــه 
آســیب های روحــی و جســمی مرتبــط بــا نیــاز جنســی مخاطــب و موقعیــت اجتماعــی او گــردد.

- تــرس: تــرس، نوعــی احســاس درونــی مبنــی بــر عــدم امنیــت و نیــز بی اعتمــادی بــه فضــای موجــود اســت. ایــن احســاس درونــی 
می توانــد در ســنین مختلــف منجــر بــه آســیب هایی نظیــر اســترس های مزمــن، لکنــت زبــان در کودکــی و بیماری هــای قلبــی ـ تنفســی 

و همچنیــن حــس بدبینــی و رفتارهــای محافظه کارانــه در محیــط اجتماعــی گــردد.
- نقــض ارزش هــای دینــی: نقــض ارزش هــای دینــی منطبــق بــا اصــول اســالمی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. چهــار مؤلفــه مهــم 
آن عبــارت اســت از: 1. نقــض اصــول اساســی یــا باورهــای دینــی )چگونگــی نمایــش بهشــت و جهنــم( 2. توهیــن بــه اماکــن مقــدس 

)توهیــن بــه مســجد، کلیســا(.
- نقــض هنجارهــای اجتماعــی: اســتفاده از کلمــات رکیــک و رفتارهــای ناشایســتی کــه منجــر بــه هنجارشــکنی اجتماعــی می شــود، 

از آســیب هــای اجتماعــی اســت کــه کــودکان و نوجوانــان در بازی هــا بــا آن برخــورد می کننــد.
- ناامیــدی: معیــار ناامیــدی در بازی هــا مرتبــط بــا احساســی اســت کــه بازیکــن برخــالف میــل خــود مجبــور اســت عملــی را انجــام 

دهــد یــا ندهــد. ایــن اتفــاق باعــث ایجــاد نوعــی عــذاب وجــدان و احســاس گنــاه در او می شــود.
بــه گفتــه ی قائــم مقــام بنیــاد، در ایــن دوره ی زمانــی نظــارت بــر بــازار بازی هــا به خصــوص بازی هــای خارجــی، جلوگیــری از توزیــع 
بازی هــای رده  مجهــول مربــوط بــه کنســول های مختلــف و همچنیــن ارائــه ی یــک رده بنــدی ســنی بومــی مطابــق بــا ارزش هــای ملــی 

ــد7 .  ــه حســاب می آی ــاد ب ــت دار بنی ــرای بازی هــا از برنامه هــای اولوی ــی ب و مذهب

1.1.1.2-  مرکز توسعه ی فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
ایــن مرکــز یکــی از زیرمجموعه هــای وزارت ارشــاد اســت و در حــوزه ی ابزارهــا و خدمــات مبتنــی بــر فنــاوری نویــن ارتباطــات و اطالعات 
ــع،  ــز، مجام ــانه ای، مراک ــزاری چندرس ــته های نرم اف ــری، بس ــی و هن ــوالت فرهنگ ــار و محص ــرای آث ــه و اج ــر، عرض ــد، نش در تولی

7- وب  سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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ــئولیت های  ــت. مس ــئولیت اس ــش و مس ــا دارای نق ــگاه ها، بازارچه ه ــا، نمایش ــنواره ها، همایش ه ــی، جش ــا و تشــکل های صنف اتحادیه  ه
ایــن مرکــز در قالــب پژوهــش، برنامه ریــزی، تدویــن ضوابــط، قوانیــن و مقــررات، ثبــت، صــدور مجــوز انتشــار آثــار و محصــوالت، نظــارت 

بــر فعالیــت و حمایــت از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  پدیدآورنــده، فعــال در حــوزه ی محصــوالت و خدمــات پیش گفتــه اســت8 .
ایــن مرکــز در اردیبهشــت ســال 1386 نخســتین جشــنواره ی ملــی رســانه های دیجیتــال و نرم افزارهــای چند رســانه ای را برگــزار کــرد 
کــه دارای چهــار بخــش اصلــی نرم افزارهــای چندرســانه ای، وب ســایت ها و نرم افزارهــای موبایــل و بخــش بازی هــای رایانــه ی بــود9 .

»وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا عنایــت بــه ضــرورت بهــره گیــری از فرصــت هــا و مقابلــه بــا چالشــهای ناشــی از توســعه فنــاوری 
نویــن ارتباطــات و اطالعــات در بخــش فرهنــگ، بــه منظــور انجــام تکالیــف و مســئولیتهای قانونــی خود بــه تصریــح بندهــای )2( و )22( 
مــاده )2( قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، تکالیــف مشــخص ایــن وزارتخانــه درخصــوص بررســی محتــوا و 
ثبــت  نــرم افزارهــای رایانــه ای در قانــون حمایــت از پدیــد آورنــدگان نــرم افزارهــای رایانــه ای و آئیــن نامــه اجرایــی آن، تکالیــف مقــرر 
در بنــد »ط« مــاده )104(، بنــد »ج« مــاده )109(، و بنــد »ج« مــاده )113( قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســالمی ایــران و همچنیــن ســایر مســتندات قانونــی کــه تلویحــاً یــا تصریحــاً انجــام مأموریــت هــای مشــخصی در حــوزه 
تولــی رســانه هــا و آثــار فرهنگــی و هنــری دیجیتــال را برعهــده ایــن وزارتخانــه  نهــاده اســت واحــد ســازمانی جدیــدی بــا عنــوان »مرکز 

توســعه فنــاوری اطالعــات و رســانه هــای دیجیتــال«  ایجــاد نمــوده اســت.
مرکــز توســعه فنــاوری اطالعــات و رســانه هــای دیجیتــال بــه عنــوان واحــد مســتقلی در دومیــن ســطح ســازمانی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی )هــم طــراز بــا ســطح ســازمانی معاونــت هــای تخصصــی ایــن وزارتخانــه(، عــالوه بــر مأموریــت توســعه و تصــدی کاربــری 
ابــزار هــای میتنــی بــر فنــاوری نویــن ارتباطــات و اطالعــات در حــوزه ســتاد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، وظایــف و مســئولیت 

هــای ذیــل را برعهــده دارد:
1- مطالعــه و تدویــن مســتندات راهبــردی در حــوزه رســانه هــای دیجیتــال و همچنیــن کاربــری فنــاوری نویــن اطالعــات و ارتباطــات 

در بخــش فرهنــگ کشــور
2- حمایت از انجام فعالیت های پژوهشی، در حوزه رسانه های دیجیتال و تعامل فرهنگ و فناوری اطالعات و ارتباطات

3- حمایــت از توســعه کمــی و کیفــی رســانه هــای دیجیتــال و کاربــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در بخــش فرهنــگ و همچنیــن 
صــادرات رســانه هــا و آثــار فرهنگــی و هنــری رقومــی داخلــی  بــه خــارج از کشــور

4- انجــام یــا حمایــت از انجــام فعالیــت هــای، تبلیغــی، ترویجــی، فرهنــگ ســازی و ارتقــای دانــش و مهــارت هــای تخصصــی در حــوزه 
رســانه هــای دیجیتــال و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در بخــش فرهنــگ و هنــر

5- صــدور مجــوز و نظــارت بــر فعالیــت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در زمینــه  رســانه هــای برخــط، بســته هــای نــرم افــزاری رســانه 

8- وب سایت جشنواره ی ملی رسانه های دیجیتال
9- همان
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ای، نشــر رقومــی، تکثیــر و عرضــه حامــل هــای دیجیتــال و برپایــی مراکــز عرضــه داده و ســامانه هــای عرضــه برخــط و خدمــات مرتبــط
6- بررســی نــرم افزارهــای رایانــه ای و محتــوای آنهــا از جهــت فرهنگــی و ثبــت مالکیــت حقــوق مــادی و معنــوی و صــدور  مجــوز 

انتشــار بســته هــای نــرم افــزاری رایانــه ای
7- صــدور مجــوز و  نظــارت بــر واردات، صــادرات و تولیــد ســامانه هــا،  نــرم افزارهــا، تجهیــزات و ســخت افــزار هــای رایانــه ای مــورد 

اســتفاده درپدیــدآوردن، تکثیــر، نشــر، عرضــه و اجــرای رســانه هــا و آثــار و محصــوالت فرهنگــی و هنــری
8- صدور مجوز تأسیس و نظارت  بر فعالیت تشکل های صنفی رسانه های دیجیتال و همچنین حمایت از آنها

9- تدویــن و پیشــنهاد قوانیــن و مقــررات و همــکاری و هماهنگــی بــا مراجــع قضایــی و انتظامــی در خصــوص کاربــری فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات در بخــش فرهنــگ، رســانه هــای دیجیتــال و ثبــت و نشــر نــرم افــزار هــای رایانه ای

10- تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط و سازمان ها و مؤسسات بین المللی در اجرای وظایف محوله

1.1.1.2.1- معاونت فناوری اطالعات
"مرکــز توســعه فنــاوری اطالعــات و رســانه هــای دیجیتــال" عــالوه بــر مســئولیتهایش در حــوزه رســانه هــای دیجیتــال ، تصــدی ســامانه 
هــا و ابــزار هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مبتنــی بــر فنــاوری نویــن ارتباطــات و اطالعــات و مکانیــزه نمــودن فرآینــد هــای ارائــه 
خدمــات در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی را نیــز برعهــده دارد و پــس از کارشناســی مدون،اقــدام بــه تدویــن چشــم انــداز و نقشــه راه 
توســعه کاربــری فنــاوری اطالعــات وزارتخانــه متبــوع نمــوده اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت آن،پیــش از پرداختــن بــه اقــدام هــا، به چشــم 

انــداز یــاد شــده اشــاره مــی شــود.

چشم انداز توسعه کاربری فنآوری اطالعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دانــش، مهــارت و فرهنــگ بکارگیــری فنــاوری نویــن ارتباطــات و اطالعــات : کلیــه کارکنــان وزارت فرهنــگ و ارشاد اســالمی مهارتهــای 
هفــت گانــه کار بــا دســتگاههای رایانــه و کلیــه مدیــران آن وزارتخانــه مفاهیــم بنیــادی فنــاوری نویــن ارتباطــات و اطالعــات و چگونگــی 
بکارگیــری ابزارهــای حاصــل از فنــاوری مذکــور جهــت تحقــق اهــداف ســازمانی را فراگرفتــه و میتواننــد بــرای انجــام امــور جــاری، رفــع 
موانــع و مشــکالت و توســعه کمــی و کیفــی فعالیتهــای تحــت تصــدی خــود راه حــل هــای مناســب مبتنــی بــر فنــاوری نویــن ارتباطــات 

و اطالعــات را یافتــه و بــا موفقیــت بــکار بندنــد.
ســخت افــزار و شــبکه: هــر یــک از کارکنــان وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جهــت انجــام امــور اداری، در محــل کارخــود بــه یــک 
ســامانه رایانــه شــخصی متصــل بــه شــبکه یکپارچــه وزارت متبــوع دسترســی دارد و کلیــه ســامانه هــای رایانــه و تجهیــزات جانبــی حــوزه 
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هــای ســتادی و ادارات کل اســتانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از طریــق زیــر ســاخت ارتباطــی یکپارچــه بــا امنیــت مناســب از 
قابلیــت اتصــال بــا ســرعت مناســب بــه شــبکه واحــد آن وزارتخانــه و درصــورت تأییــد مقامــات ذیصــالح از طریــق شــبکه یــاد شــده بــه 

شــبکه دولــت و شــبکه گســترده جهانــی برخوردارنــد.   
ســازمان الکترونیــک )انجــام امــور بــا اســتفاده از ســامانه هــای مبنتــی بــر فنــاوری نویــن ارتباطــات و اطالعــات(: تولیــد 
و تبــادل کلیــه مکاتبــات، مســتندات و اطالعــات و انجــام کلیــه امــور در واحــد هــای ســتادی و اســتانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
در قالــب رقومــی و از طریــق ســامانه واحــد آن وزارتخانــه انجــام گردیــده و کلیــه خدمــات بــه اربــاب رجــوع در آن وزارتخانــه، بــدون نیــاز 
بــه مراجعــه و پیگیــری حضــوری از واحــد مربوطــه از طریــق شــبکه گســترده جهانــی و گیشــه هــای ارائــه خدمــات الکترونیــک واحــد 

مربوطــه قابــل ارائــه اســت.
اطــالع رســانی: زیــر ســاخت الزم جهــت انتشــار اخبــار، اطالعــات و محتــوای مــورد نظر هریــک از واحد هــای ســتادی و اســتانی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و دریافــت اطالعــات، محتــوای و بازخــورد مــورد نظــر از مخاطبــان واحــد مذکــور بــا نظــارت روابــط عمومــی 

آن وزارتخانــه در قالــب درگاه واحــد اطــالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در شــبکه گســترده جهانــی فراهــم آمــده اســت.
آرشــیو دیجیتــال: کلیــه داده هــا و محتــوا کــه در گذشــته حــال و آینــده در حیــن انجــام وظایــف هریــک از واحــد هــای تابعــه وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تولیــد یــا بــه نحــوی از انحــاء در اختیــار آن قــرار گرفتــه یــا میگیــرد در حیــن انجــام امــور بصــورت خــودکار 
تحــت قالــب هــای رقومــی درســامانه واحــد آرشــیو دیجیتــال آن وزارتخانــه بــا رعایــت تدابیــر امنیتــی ذخیــره شــده و از طریــق شــبکه 

واحــد آن وزارتخانــه بــرای اشــخاص ذیصــالح قابــل دســترس اســت.
معاونــت فنــاوری اطالعــات مرکــز از 6 گــروه اصلــی بــه نــام هــای نــرم افــزار- شــبکه – ســخت افــزار – آرشــیو دیجیتــال – امنیــت 

اطالعــات و پشــتیبانی تشــکیل شــده اســت.
ــات و  ــن ارتباط ــاوری نوی ــری فن ــای ناشــی از بســط کارب ــش ه ــا و چال ــح فرصته ــا درک صحی ــز ب ــات مرک ــاوری اطالع ــت فن معاون
اطالعات،توانســته اســت بــا بهــره گیــری مناســب از ظرفیــت ابزارهــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مبتنــی بــر آن فنــاوری بــه ترتیــب 
مذکــور در بندهــای پنــچ گانــه بهــره وری،شفافیت،ســالمت و اعتمــاد پذیــری انجــام امــور و اتخــاذ تصمیمــات و همچنیــن ســرعت و 

کیفیــت ارایــه خدمــات بــه اربــاب رجــوع در آن دســتگاه را بــه نحــو چشــمگیری ارتقــاء دهــد10.« 

1.1.1.3- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مرکــز ســرگرمیهای ســازنده کانــون در ســال 1361 ، بــه منظــور طراحــی و تولیــد اســباب بازیهــای ســازنده در حــوزه کــودک و نوجــوان 
آغــاز بــکار کــرد و در ســال 75 بــا توجــه بــه گســترش روز افــزون اســتفاده از رایانــه در بیــن کــودکان و نوجوانــان اقــدام بــه تولیــد نــرم 

10 سایت سرآمد
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افــزار ســفر بــه منظومــه شمســی را بــر روی یــک عــدد فالپــی دیســک نمــود ســپس در ســال 79 اولیــن ســی دی مالتــی مدیــا خــود را 
بــا نــام کاوش در آســمان )در حــوزه نجــوم و کیهــان شناســی( بــه تولیــد رســاند. اهمیــت تولیــد نــرم افــزار، مســئولین کانــون را تشــویق 
بــه تأســیس واحــدی بنــام تولیــدات رایانــه ای در زیــر مجموعــه ســرگرمیهای ســازنده نمــود ایــن واحــد در حــال شــکل گیــری بــود 
کــه 6 عنــوان کتــاب دیســک بــه نامهــای: بــاران ســتاره - در پنــاه خانــه دوســت -ماجــرای احمــد و ســاعت - شــهر عســل - مــاه بــود 
و روبــاه - االغــه و کالغــه را بافضــای مالتــی مدیــا و بــر روی فالپــی دیســک جهــت عرضــه بــه همــراه کتــاب تولیــد و توزیــع کــرد. 
واحــد تولیــدات رایانــه ای عمــاًل در اواخــر ســال 80 تأســیس شــده و از آن زمــان تــا کنــون اقــدام بــه تولیــد 24 ســی دی  در حــوزه 
ســرگرمی ســازنده بــرای کــودکان و نوجوانــان بــه نامهــای ذیــل نمــوده اســت. کاوش در آســمان، جورچیــن معمــاری ایرانــی، خــرس 
کوچولــوی قطبــی، کارگاه فیزیــک، موشــی و ســنگهای درخشــان، ماهــی رنگیــن کمــان و وال بــزرگ، ماهــی رنگیــن کمــان زیباتریــن 
ماهــی اقیانــوس ، ماهــی رنگیــن کمــان و آبگیــر شــگفت انگیــز، متحــرک ســازی بــرای کــودکان و نوجوانــان، ماهــی رنگیــن کمــان و 
جشــن بــزرگ اقیانــوس، کارگاه الکترونیــک،  موشــی وجزیــره اســرار آمیــز، کارگاه صداگــذاری، مجمــوع تصاویــر ســه بعــدی،  تصاویر ســه 
بعــدی نجومــی،  کارگاه چهــره ســازی، موشــی و جانــور شــگفت انگیــز،  ســرزمین خمیــری،  پــازل ســاز ،  خــط و خوشنویســی،  ســفرهای 
ایرانگــردی پویــا و خپــل ، کارگاه قصــه ســازی کــه اخیــراً مخاطبــان بســیاری را نیــز بــرای خــود فراهــم نمــوده اســت. دغدغــه اصلــی 
مســئولین و کارشناســان ایــن واحــد؛ عــالوه بــر تــالش در ایجــاد زمینــه هــای خــالق در کــودکان و نوجوانــان؛ کاهــش قیمت نــرم افزارها 
در عیــن خــط کیفیــت و ارتقــاء آنــان اســت. بدیــن ترتیــب ، از طریــق کاهــش قیمــت؛ نــرم افزار های مناســب و کارشناســی شــده توســط 
کانــون بــه راحتــی وارد فضــای خانــواده هــا شــده و عــالوه بــر کمــک بــه ارتقــای توانایــی ذهنــی کــودکان دغدغــه هــای والدیــن در 
انتخــاب و خریــد نمونــه نــرم افزارهــای مناســب بــرای فرزندانشــان را نیــز رفــع مــی کنــد. اکنــون پــس از گذشــت حدود 5 ســال از شــروع 
ایــن فعالیــت ، مســئولین و کارشناســان واحــد تولیــدات رایانــه ای ، تجــارب مناســب و مفیــدی از وضعیــت تولیــد نــرم افــزار در ایــران و 
چگونگــی امــکان تولیــد نــرم افــزار هــای جدیــد و مناســب مطابــق بــا امکانــات داخلــی ایــران و شناســایی تواناتریــن افــراد در ایــن زمینــه 
کســب نمــوده انــد. تــالش همگــی آنــان شناســایی افــراد و برنامــه هــای مناســب جدیــد و ارائــه ایــده هــای خــالق بــرای ارائــه تولیــدات 
مناســب بــا فرهنــگ و اعتقــادات بومــی و مشــخصات جغرافیایــی فرزنــدان ایــران بــزرگ اســت. همزمــان بــا انجــام ایــن تالشــها ، بــه 
تدریــج ؛ ســازمانها و ارگانهــای کشــور بــا فعالیتهــای انجــام شــده ایــن واحــد بیشــتر آشــنا شــده و همکاریهــای جدیــدی را بــا کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان آغــاز نمــوده انــد. ادامــۀ تالشــهای واحــد تولیــدات رایانــه ای منجــر بــه کســب دو جایــزه اّول و دّوم 
از ســومین جشــنواره نــرم افزارهــای چنــد رســانه ای رشــد در ســال گردیــد و راه ادامــه ایــن مســئولیت ســنگین ، هموارتــر و چشــم انــداز 
توســعۀ فعالیتهــای آن وســیع تــر گردیــد. فعالیتهــای جانبــی: 1- برگــزاری اولیــن جلســه بررســی بازیهــای رایانــه ای بــا عنــوان بازیهــای 
اســتراتژیک در تاریــخ 83/4/15 و بــا حضــور بیــش از 80 نفــر مســئولین فرهنگــی کشــور. 2- برگــزاری دومیــن جلســه بررســی بازیهــای 
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رایانــه ای بــا عنــوان بازیهــای خشــونت آمیــز در تاریــخ 83/9/22 و بــا حضــور بیــش از 50 نفــر از مســئولین کشــور. 3- بررســی بازیهــای 
تولیــد شــده خارجــی در زمینــه هــای گوناگــون و ارائــه فرمهــای کارشناســی. 4- برگــزاری ســومین جلســه بررســی بازیهــای رایانــه ای بــا 

عنــوان »وحشــت« در تاریــخ 84/5/17 بــا حضــور 30 نفــر از مســئولین کشــور. 
شــرکت در نمایشــگاههای:  جشــنواره و نمایشــگاه نرم افزارهــای چنــد رســانه ای رشــد –اولیــن نمایشــگاه تخصصــی بازیهــای رایانه ای 

- جشــنواره و نمایشــگاه ملــی رســانه های دیجیتــال و نرم افزارهــای چنــد رســانه ای 
مقام های کشوری و بین المللی:  لوح سیمین و زرین از جشنواره رشد - هشت جایزه از جشنواره رسانه های دیجیتال

واحد تولیدات رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ایــن واحــد در اواخــر ســال 79 در زیرمجموعــه ی مرکــز ســرگرمی های ســازنده ی کانــون پــرورش ایجــاد شــد و از آن زمــان تــا کنــون 
24 لــوح فشــرده در حــوزه ســرگرمی ســازنده بــرای کــودکان و نوجوانــان تولیــد کــرده اســت. ایــن واحــد اهدافــی چــون کاهــش قیمــت 
نرم افــزار بــا حفــظ کیفیــت و ارتقــای آن، ورود نرم افزارهــای مناســب و کارشناســی شــده توســط کانــون بــه فضــای خانواده هــا و کمــک 
بــه رفــع دغدغه هــای والدیــن در انتخــاب و خریــد نمونــه نرم افزارهــای مناســب بــرای فرزنــدان و کمــک بــه ارتقــای توانایــی ذهنــی 
و خالقیــت کــودکان را بــرای خــود تعریــف کــرده اســت. ایــن واحــد همچنیــن بــه تولیــد نرم افزارهــای متناســب بــا امکانــات داخلــی و 

متناســب بــا فرهنــگ و اعتقــادات بومــی و مشــخصات جغرافیایــی ایــران تأکیــد دارد. 

1.1.1.3.1- موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان نور
تجربیــات: 1- طراحــی و تولیــد نــرم افــزار در قالــب هــای. نــرم افــزار هــای چنــد رســانه ای. نــرم افــزار هــای مبتنــی بــر اطالعــات 
پایــه، فرهنگنامــه هــای موضوعــی، دایرۀالمعــارف، دانشــنامه. نــرم افــزار هــای تلفــن همــراه، در قالــب خدمــات ارزش افــزوده و برنامــه 
 .Personal Computer هــای اجرایــی مســتقل . بــازی هــای رایانــه ای در قالــب هــای مختلــف، قابــل اســتفاده در. رایانــه هــای خانگــی
تلفــن هــای همــراه Mobile System. بــازی هــای تحــت شــبکه داخلــی Multi Player Game 2- طراحــی و پیــاده ســازی پایــگاه 
هــای اطــالع رســانی 3- طراحــی و پیــاده ســازی شــبکه هــای اطــالع رســانی Intranet 4- طراحــی و پیــاده ســازی مرکــز خدمــات داده 
و اطالعــات IDC 5- طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم هــای خدمــات ارزش افــزوده بــرای تلفــن هــای همــراه، در قالــب ارائــه ســرویس 

 GPRS و GSM هــای متنــی و رســانه ای مبتنــی بــر بســتر هــای
ــد:  ــب هــای متنــوع مانن ــا عناویــن و قال ــرم افــزار چنــد رســانه ای، ب ــزار ن ــرم اف ــوان ن ــد بیــش از 30 عن ســوابق: 1- طراحــی و تولی
مجموعــه عتــرت علیهــم الســالم، اطلــس جهــان باســتان، کاووش در آســمان، رنگارنــگ، آمــوزش ریاضــی، حافــظ، مثنــوی 2- طراحــی 
و تولیــد نــرم افــزار هــای دانشــنامه موضوعــی قــرآن کریــم –مشــکات،دایرۀ المعــارف موضوعــی معصومیــن علیهــم الســالم  3- طراحــی 
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و تولیــد بیــش از 20 عنــوان نــرم افــزار بــرای تلفــن هــای همــراه، در حــوزه هــای اعتقــادی، قــرآن کریــم، نهــج البالغــه موضوعــی، 
صحیفــه ســجادیه، صحیفــه مهدیــه، در حــوزه هــای ادبیــات، حافــظ، ســعدی، شــاهنامه 4- طراحــی و تولیــد 20 عنــوان بــازی در قالــب 
هــای متنــوع و پوشــش مخاطبیــن مختلــف ماننــد: نجــات بنــدر، مقاومــت، ســرزمین مــن )1(، افســانه نــوروز، مســابقات رالــی، والفجــر 8 
و  5- طراحــی و پیــاده ســازی پایــگاه هــای اطــالع رســانی موسســه فرهنگــی و اطــالع رســانی تبیــان،. درگاه اطــالع رســانی مســاجد 
c. درگاه اطــالع رســانی بــزرگان و اندیشــمندان. پایــگاه هــای اطــالع رســانی شــخصیت هــای مذهبــی. و  6- طراحــی و پیــاده ســازی 
شــبکه ملــی اینترانــت تبیــان در 30 اســتان کشــور 7- طراحــی و پیــاده ســازی شــبکه مســاجد 8- طراحــی و پیــاده ســازی مرکــز خدمــات 

داده تبیــان 9- راه انــدازی، توســعه و پشــتیبانی خدمــات ارزش افــزوده، ایرانســل  و ...... 
شــرکت در نمایشــگاههای:  - نمایشــگاه بیــن المللــی قــرآن کریــم - نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب - نمایشــگاه و جشــنواره رســانه 
هــای دیجیتــال - جشــنواره بیــن المللــی آخریــن منجــی - نمایشــگاه نــرم افزارهــای چنــد رســانه ای - همایــش تکریــم برتریــن هــای 
امــور جوانــان - نمایشــگاه الــه ســیت - نمایشــگاه بیــن المللــی الکامــپ - نمایشــگاه بیــن المللــی Autocom - جشــنواره دســتاوردهای 

رایانــه ای )WSA( - جشــنواره روابــط عمومــی هــای کشــور - همایــش آمــوزش الکترونیکــی 
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی: 1-  انتخــاب بــه عنــوان خــادم القــرآن در نمایشــگاه بیــن المللــی قــرآن کریــم ســال 81 2- 
دریافــت لــوح برتــر از همایــش آمــوزش الکترونیــک )E-learning( در ســالهای 82 و83 3- غرفــه برتــر در نمایشــگاه بیــن المللــی قــرآن 
کریــم ســال 83 4- کســب مقــام هــای برتــر ســومین جشــنواره نــرم افزارهــای چنــد رســانه ای ســال 83 بــه شــرح ذیــل: - رتبــه دوم 
در بخــش فرهنــگ و هنــر بــرای نــرم افــزار اطلــس جهــان باســتان - رتبــه ســوم در بخــش معــارف اســالمی بــرای نــرم افــزار آمــوزش 
قــرآن بــرای کــودکان - رتبــه چهــارم در بخــش معــارف بــرای نــرم افــزار مشــکات 5- دریافــت لــوح تقدیــر از رئیــس جمهور در نخســتین 
همایــش تکریــم برتریــن هــای امــور جوانــان در ســال 84 6-  احــراز رتبــه اول در زمینــه آمــوزش از اولیــن جشــنواره نــرم افزارهــای 
علــوم اســالمی در ســال 84 7-  احــراز رتبــه برتــر تجــارت الکترونیــک از ســوی وزارت بازرگانــی در ســال 84  8- دریافــت لــوح تقدیــر 
از نمایشــگاه الــه ســیت در ســالهای 84 و 85 در مشــهد مقــدس 9-  برگزیــده بــه عنــوان ســایت فعــال در امــر پرســش و پاســخ و رفــع 
شــبهات دینــی 10- در دومیــن جشــنواره دســتاوردهای رایانــه ای)WSA( - کســب عنــوان اول در بخــش مدرســه اینترنتــی - کســب 
عنــوان اول در بخــش حــوزه علمیــه - کســب عنــوان اول در بخــش تجــارت الکترونیــک - کســب عنــوان اول در بخــش بــازی نجــات 
بنــدر 11- تقدیــر از ســازمان تبلیغــات اســالمی و موسســه تبیــان در نشســت تکفــا بــا حضــور آقــای خاتمــی رئیــس جمهــور پیشــین 
12-  دریافــت لــوح تقدیــر از ســومین جشــنواره انتشــارات روابــط عمومــی هــای کشــور در ســال 85 . 13- دریافــت 12 تندیــس زریــن 
و ســیمین و لــوح تقدیــر از نخســتین جشــنواره ملــی رســانه هــای دیجیتــال و نــرم افزارهــای چنــد رســانه ای در ســال 86. 14- دریافــت 
4 تندیــس زریــن و لــوح تقدیــر از دومیــن جشــنواره ملــی رســانه هــای دیجیتــال و نــرم افزارهــای چنــد رســانه ای در ســال 87. 15- در 
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نخســتین جشــنواره بیــن المللــی آخریــن منجــی ســال 87 : 16- کســب عنــوان اول در بخــش نــرم افزارهــای موبایــل 17- کســب عنوان 
دوم در بخــش نــرم افزارهــای موبایــل - کســب عنــوان دوم در بخــش نــرم افزارهــای چنــد رســانه ای

1.1.1.3.2- کارگروه بازی و سرگرمی الکترونیک شورای عالی اطالع رسانی
شــورای عالــی اطالع رســانی به عنــوان یــک نهــاد فرابخشــی کــه متولــی سیاســت گذاری و راهبــری جریــان محتواســازی الکترونیکــی 
ــه اســت کــه  ــن کارگــروه دارای هشــت کمیت ــن کار در کشــور تشــکیل داده اســت. ای ــرای ای ــژه ای را ب در کشــور اســت، کارگــروه وی

مختصــری از وظایــف و اهــداف ایــن کمیته هــا در ادامــه آمــده اســت 11.  

1.1.1.3.2.1- کمیته ی رده بندی سنی و محتوایی بازی ها
ــا توجــه بــه ویژگی هــای ایــران اســالمی و پیاده ســازی و فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه  ــا هــدف تدویــن نظــام رده بنــدی بازی هــا ب  ب

بــا همــکاری ســازمان های مرتبــط

1.1.1.3.2.2- کمیته ی بازی  سراها
ــر  ــارت ب ــت و نظ ــت، هدای ــا( و حمای ــراها )گیم نت ه ــوی اداره بازی س ــرای الگ ــتاندارد ب ــوب و اس ــای مطل ــن ویژگی ه ــدف تدوی ــا ه ب

ــا همــکاری ســازمان های مرتبــط ــازی ســراها ب محیــط ب

1.1.1.3.2.3- کمیته ی فرهنگ استفاده و وضعیت استفاده از بازی های الکترونیکی
ــری،  ــانه های تصوی ــا و رس ــات ،  خبرگزاری ه ــازی  توســط مطبوع ــتفاده ی مناســب از ب ــورد اس ــانی در م ــه اطالع رس ــن کمیت ــف ای وظای
آمــوزش و  آگاهی بخشــی بــه نهادهــای آموزشــی و تربیتــی )ماننــد خانــواده، مدرســه و ...(  و برگــزاری مســابقات بــرای معرفــی بازی هــای 

مناســب و نحــوه اســتفاده از  آن هــا اســت.

1.1.1.3.2.4- کمیته ی طراحی مفهوم
ــده در  ــن پدی ــت ای ــای وضعی ــرای ارتق ــزی ب ــا، برنامه ری ــی و سناریونویســی بازی ه ــی مفهوم ــده ی طراح ــازی پدی ــناخت و مستندس ش

کشــور

11-  وب سایت شورای عالی اطالع رسانی
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1.1.1.3.2.5- کمیته ی تجاری سازی
ــازی  ــای تجاری س ــن راهنم ــده، تدوی ــوالت تولید ش ــازی محص ــت تجاری س ــور جه ــدگان کش ــش  روی تولیدکنن ــکالت پی ــل مش تحلی
ــا  ــد داخــل ب ــای تولی ــود کشــور و تســهیل مســیر تجاری ســازی بازی ه ــه شــرایط موج ــه ب ــا توج ــه ای ب ــای رایان محصــوالت بازی ه

ــط ــازمان های مرتب ــکاری س هم

1.1.1.3.2.6- کمیته ی آموزش بازی سازی
ایــن کمیتــه بــه ارتقــای آمــوزش تولیــد بازی هــا، تــالش بــرای راه انــدازی دوره هــای دانشــگاهی بــا همــکاری وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری و دوره هــای آموزشــی توســط آموزشــگاه های بخــش خصوصــی می پــردازد.

1.1.1.3.2.7- کمیته ی پژوهش
ــا همــکاری  ــرآورده کــردن نیازهــای پژوهشــی کشــور ب ــرای ب ــن نیازمندی هــای پژوهشــی کشــور در حــوزه بازی هــا و تــالش ب تدوی

ــه اســت. ــن کمیت ــط از اهــداف ای ســازمان های مرتب

1.1.1.3.2.8- کمیته ی جشنواره و مسابقات 
تدویــن معیارهــای کارایــی و اثربخشــی مســابقات و جشــنواره های بــازی  و حمایــت از چنیــن مســابقات و جشــنواره هایی از وظایــف ایــن 

ــت. کمیته اس
اعضــای شــورای راهبــری گــروه از یــک مســئول، یــک دبیــر و دو کارشــناس از داخــل شــورای عالــی اطالع رســانی و نمایندگانــی از 
گــروه مشــاوران هنــری ریاســت جمهــوری، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای، دو نماینــده 
از ســازمان صــدا وســیما، یــک نماینــده از مرکزفنــاوری اطالعــات و رســانه های دیجیتــال و یــک نماینــده از پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر 

و ارتباطــات تشــکیل شــده اســت 12 .

1.1.2- فعاالن فرعی  
بــه گفتــه ی قائــم مقــام بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای تخمیــن زده می شــود کــه چیــزی بیــش از 30 ســازمان بخــش دولتــی به طــور 
مســتقیم و غیــر مســتقیم در بحــث بازی هــای رایانــه ای درگیــر هســتند. از آنجــا کــه امــکان بررســی همــه ی آن هــا در ایــن مقالــه ممکــن 

نیســت، بــه چنــد مــورد اصلــی اشــاره می شــود:

12- وب سایت شورای اطالع رسانی
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1.1.2.1-  انجمن بازی های رایانه ای فدراسیون ورزش های همگانی:
ــی آن  ــه ی اصل ــی اســت. وظیف ــت بدن ــی و تفریحــی ســازمان تربی ــز توســعه ی ورزش همگان ــن انجمــن یکــی از انجمن هــای مرک ای

ــت 13 . ــن بازی هاس ــرای ای ــزی ب ــتعدادها و برنامه ری ــایی اس ــپرت، شناس ــک اس ــت از الکترونی حمای

1.1.2.2-  اتحادیه ی انجمن های اسالمی دانش آموزان 
ایــن اتحادیــه کــه زیرنظــر آمــوزش و پــرورش فعالیــت می  کنــد، اولیــن بــازی رایانــه ای »انــرژی هســته ای« را تولیــد کــرد کــه در تیرمــاه 

1386 رونمایــی شــد 14 .

1.1.2.3- کانون بازی های رایانه ای ایران )کبرا(:
کانــون بازی هــای رایانــه ای زیرنظــر انجمــن هنرهــای تجســمی انقــالب و دفــاع مقــدس اســت. ایــن انجمــن ســرگرم تدویــن آیین نامــه 
اجرایــی خــود بــرای حمایــت از تولیــد بازی هــای رایانــه ای در کشــور اســت و بــه ایــن منظــور یــک سیاســت کلــی و برنامــه ی راهبــردی 

پنج ســاله تهیــه کــرده اســت. 
عــالوه بــر مــواردی کــه اشــاره شــد بــه گفتــه ی قائم مقــام بنیــاد بازی هــای رایانــه ای حــدود 30 تــا 36 ســازمان و زیرگــروه دولتــی وجــود 
ــد  ــن حــوزه اختصــاص می دهن ــه ای ــد و بودجــه ای را ب ــی در حــوزه ی بازی هــا انجــام می دهن ــه فعالیت های ــد کــه جســته و گریخت دارن
کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه مرکــز صنایــع نویــن در وزارت صنایــع، شــورای مشــاوران جــوان رئیــس جمهــوری، حــوزه ی هنــری، 
مؤسســه تبیــان در ســازمان تبلیغــات اســالمی، اتحادیــه ی صنــف فروشــندگان لــوازم ورزشــی در وزارت بازرگانــی و... اشــاره کــرد؛  البتــه 

بــه نظــر می رســد کــه ایــن اجــزای بخــش دولتــی تأثیــر محــوری در حــوزه ی بازی هــا  ندارنــد.

1/2-  بخش خصوصی
پــس از معرفــی عرصــه ی بــازی در ارگان هــای دولتــی بــه نظــر مــی رســد کــه نمــی تــوان از نقــش پــر رنــگ ســازنده ی بخــش 
خصوصــی صرفنظــر کــرد. بــا توجــه بــه ایــن کــه اکثــر تولیــدات قابــل توجــه و معتبــر در ایــن بخــش شــکل گرفتــه اســت و بــه نوعــی 

نــام ایــران را در ایــن عرصــه مطــرح نمودنــد.  
ــی اســتخراج کــرده اســت، در حــال حاضــر  ــه ای از شــرکت های بازی ســاز ایران ــی بازی هــای رایان ــاد مل ــر اســاس فهرســتی کــه بنی ب
حــدود 25 تــا 30 شــرکت خصوصــی وجــود دارنــد کــه در تولیــد و تکثیــر بازی هــای رایانــه ای و همچنیــن در حــوزه ی نشــریات تخصصــی 
ــارس، آوانمــای  ــرداز پ ــد ویژه پ ــد مــورد از ایــن شــرکت ها مانن ــه جــز چن ــه خاطــر داشــت کــه ب ــد ب ــه بای بازی هــا فعــال هســتند. البت

13-  وب سایت فدراسیون ورزش های همگانی
14-  وب سایت انجمن های اسالمی دانش آموزان
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مشــرق زمیــن و کوثرنگارکــه به طــور تخصصــی فعالیــت تولیــد بازی هــا را در صــدر کارهــای خــود قــرار داده انــد، فعالیــت اصلــی ســایر 
ــا و  ــن زیب ــون ذه ــرکت هایی چ ــال تخصــص ش ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــات اس ــوژی اطالع ــای تکنول ــر حوزه ه ــتر در دیگ ــرکت ها بیش ش
مهندســی نوین پنــدار افــزار  تولیــد نرم افــزار اســت. دســته ی دیگــری از ایــن شــرکت ها نیــز ماننــد حــور  و نیازافــزار، به طــور تخصصــی 
در حــوزه ی پویانمایــی و طرح هــای گرافیکــی فعــال هســتند امــا در حــوزه ی بازی هــا هــم تولیــدات و فعالیت هایــی داشــته اند 15. در ذیــل 
بــه معرفــی و بیــان ســوابق برخــی از ایــن شــرکت هــا مــی پردازیــم کــه اکثــرا در ســایت بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای، معرفــی 

شــده انــد.

1.2.1- آروین تِک
شــرکت آرویــن تــک از ســال 84 فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــی موتــور بــازی و ســاخت بازی،آغــاز نمــوده اســت ولــی بــه دلیــل 

مشــکالت نتوانســته اســت نتیجــه زحمــات تیــم خــود را بــه نمایــش بگــذارد. 
 http://www.arvintec.ir :وب سایت

 Programming Game Artist  :متخصص در
تجربیــات:  طراحــی و تولیــد 2 نســخه بــازی ســبک رانندگــی ماشــین،طراحی و تولیــد بــازی در ســبک اول شــخص در زمینــه دفــاع 

مقدس،طراحــی انیمیشــن در زمینــه دفــاع مقــدس، 
ــازی رانندگــی در شــهر نســخه دلیجــان ســاخت انیمیشــن دفــاع  ــازی رانندگــی در شــهر نســخه رالــی ســاخت ب ســوابق:  ســاخت ب

ــازی هــای ذیــل  ــازی اســتفاده شــده در ب مقــدس ســاخت کامــل موتــور ب

1.2.2-  استودیو چشمه
 www.CheshmehStudio.com :وب سایت

متخصص در:  تولید بازی های رایانه ای - تولید انیمیشن 
ــی بازگشــت و 10000 روز  ــه ای هفــت خوانــک, مســیر ب ــازی هــای رایان ــد ب ــه ای چریــک. شــروع تولی ــازی رایان ــد ب ســوابق:  تولی
در ســال 90 . تولیــد تیــزر هــای تبلیغاتــی مثــل : ال جی,پاکسان,ســیو,بوژنه,وزارت بهداشت,ســازمان آب, ارج, پولــک, کارتــون پــالس, 
نگهبــان گاز و ... تولیــد موشــن گرافیــک خبــر شــبکه اســتانی تبریــز تولیــد برنامــه تلویزیونــی تلوزیــون دیجیتــال صــدا ســیمای تهــران 

تولیــد انیمیشــن کوتــاه ســاعت کــش تولیــد انیمیشــن ســریالی قصــه هــای قرآنــی
شــرکت در نمایشــگاههای:  نمایشــگاه رســانه دیجیتــال 89 و 90 جشــنواره پویانمایــی تهــران 85 جشــنواره فجــر 87 جشــنواره رشــد 

15- وب  سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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88 جشــنواره کــودک نوجــوان همــدان 88 
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  بــازی رایانــه ای چریــک بهتریــن اثــر حادثــه ای جشــنواره ی رســانه دیجیتــال 90 . انیمیشــن 

کوتــاه ســاعت کــش اثــر برگزیــده ی جشــنواره کــودک نوجــوان همــدان . 

1.2.3- اسپریس پویانما
نمونــه هــای بخــش فنــی:  محیطهــای مختلــف Indoor و Outdoor - برنامــه نویســی رخــداد هــا Events Triggers  - نمونــه کارهــای 
هــوش مصنوعــی - شــبیه ســازی هــای فیزیکــی مــورد اســتفاده در بــازی - نمونــه هــای مختلــف فنــی از اجــزا مختلــف بــازی شــامل 
 3d Sound, Game Controlling, Network Playing, Normal Mapping, ,Level Designing, Model Animating, Particle Generating :
 Vertex ــاس ــر اس ــه ب ــه برنام Bump Mapping, Cube mapping, Mip mapping, Dynamic light, Soft Dynamic Shadows, … - نمون

Pixel Shader & نمونــه هــای بخــش طراحــی و مــدل ســازی شــرک،  طراحــی و مــدل ســازی فضــا هــا و اشــیا موجــود بــرای انیمشــن، 

شــبیه ســاز هــای آموزشــی و پــروژه هــای بــازی ، طراحــی 3 بعــدی، مــدل ســازی و انیماتــوری در انیمشــن و بــازی رایانــه ای،  طراحــی 
و ســاخت بافــت هــای مناســب بــرای پــروژه هــای متعــدد 

متخصــص در:  طراحــی و ســاخت بــازی هــای رایانــه ای –ســاخت پروژهــای شــبیه ســازی کامپیوتری–ســاخت برنامــه هــا وتولیــدات 
ســینمای وســریالی انیمشــن

تجربیــات:  بررســی و مطالعــه Real time Rendering - مطالعــات اساســی بــر ســاختار Game Engine - بررســی و مــرور انــواع بازیهــای 
رایانــه ای ) بیــش از یکصــد مــورد در 5 ســال گذشــته ( - بررســی انــواع Game Engine، ویژگیهــای فنــی، هزینــه و کارایــی - گــردآوری 
مجموعــه ابزارهــای مــورد نیاز - ســاخت محیط هــای مختلــف Indoor و Outdoor - برنامه نویســی رخــداد هــا )Events Triggers ( - ســاخت 
نمونــه کارهــای هــوش مصنوعــی - ســاخت شــبیه ســازی هــای فیزیکــی مــورد اســتفاده در بــازی - ســاخت نمونــه هــای مختلــف فنــی 
 3d Sound, Game Controlling, Network ,Level Designing, Model Animating, Particle Generating : از اجــزا مختلــف بــازی شــامل

… ,Playing, Normal Mapping, Bump Mapping, Cube mapping, Mip mapping, Dynamic light, Soft Dynamic Shadows

ســوابق: مشــخصات پــروژه هــای انجــام شــده توســط متقاضــی )شــرکت و یــا اعضــاء گــروه اجرایــی متقاضــی حقوقــی یــا حقیقــی: - 
بــازی عصــر پهلوانــان )طراحــی مراحــل بــازی –طراحــی تســکچر موجــودات و فضــا –مدلســازی موجــوات و فضــا- طراحــی گرافیکــی 
ــازی دنیــای ایــده آل )طراحــی فضــا  ــوه هــای ویــژه بازی(–پیــش ب ــازی- طراحــی وبرنامــه نویســی جل وبرنامــه نویســی رابــط کاربرب
– مــدل ســازی و طراحــی بافــت( پیــش شــبیه سازآموزشــی پاالیشــگاه نفــت بــه صورت3بعــدی )طراحــی بافــت - مــدل ســازی فضــا(- 

ســریال هــای انیمیشــن 
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1.2.4- تحلیل گران تدبیر
  www.tgtstudio.com :وب سایت

متخصص در: تولید بازی های رایانه ای 
تجربیات:  ساخت دو بازی به نام های مقاومت و افسانه نوروز به سفارش موسسه تبیان 

ســوابق:  ســاخت دو بــازی بــه نــام هــای مقاومــت و افســانه نــوروز بــه ســفارش موسســه تبیــان - ســاخت دو بــازی بــه ســفارش یــک 
ارگان دولتــی کــه تــا تاریــخ 3/3/1388 بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد. 

شــرکت در نمایشــگاههای:  اولیــن دوره تســما و شــرکت در نمایشــگاه بیــن المللــی بــازی هــای رایانــه ای در امــارات متحــده عربــی 
) بــا حمایــت بنیــاد ملــی بــازی رایانــه ای(

مقام های کشوری و بین المللی:  تقدیر در دومین دوره جشنواره رسانه های دیجیتال 

1.2.5- تعاونی خدمات اطالع رسانی اندیشه وران
 www.andishevaran.com :وب سایت

ــه ای و/یــا شــبکه ای )GameNet( - طراحــی شــبکه )NetWork( - نگهــداری و پشــتیبانی  ــازی هــای رایان متخصــص در:   تولیدب
)ســرویس و خدمــات(- ISP - طراحــی و پیــاده ســازی موتــور هــای بــازی. طراحــی و پیــاده ســازی بــازی هــای آموزشــی. طراجــی و 

پیــاده ســازی انــواع شــبیه ســازی هــای نــرم افــزاری , ســاخت انیمیشــن 
ســوابق:  ســاخت بــازی کاراگاه علــوی . ســرویس دهنــده اینترنــت و اینتــر نــت هوشــمند . ســاخت انیمیشــن بــرای شــبکه های اســتانی 

تلوزیونی  و 

1.2.6- توسعه دهندگان ستاره خاموش
 www.offstars.com :وب سایت

متخصص در:  طراحی و تولید بازیهای رایانه ای و تلفن همراه-مادسازی-مشاوره و آموزش در حوزه بازیهای رایانه ای 
تجربیــات:  ســاخت و همــکاری در ســاخت چنــد بــازی رایانــه ای ،ســاخت اولیــن بــازی 100% ایرانــی بــرروی تلفــن همــراه ، ســاخت 

اولیــن مادهــای رســمی در ایران،برگــزاری اولیــن دوره هــای آمــوزش ســاخت بــازی در کشــور بــا همــکاری موئسســه ســریرا 
ســوابق:  ســاخت بــازی "مدافعیــن خلیــج فــارس" نســخه آزمایشــی. ســاخت بــازی "علــی بابــا" نســخه آزمایشــی. ســاخت اولیــن مادهای 
رســمی بــر روی بــازی counter strike  بــه ســفارش یــک ارگان دولتــی، ســاخت بــازی "علــی بابــا" نســخه اصلــی بــه ســفارش موسســه 
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تبیان)هنــوز در دســت ســاخت(، همــکاری بــا تحلیــل گــران تدبیــر در نســخه اولیــه پــروژه "افســانه نــوروز"، ســاخت بــازی "بومرنــگ" 
اولیــن بــازی 100% ایرانــی بــرروی تلفــن همــراه 

شــرکت در نمایشــگاههای:  شــرکت در اولیــن نمایشــگاه رســانه هــای دیجیتــال بــه عنــوان اســتاد مدعــو و برگــزاری کارگاه هــای 
بــازی ســازی زنــده و مــاد ســازی زنــده، شــرکت در دومیــن نمایشــگاه رســانه هــای دیجیتــال ومعرفــی بــازی "علــی بابــا "در قرفــه تبیــان 
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  برنــده لــوح تقدیــر از دومیــن جشــنواره رســانه هــای دیجیتــال بــرای بــازی تلفــن همــراه" بومرنگ" 

 Virus Hunter,Cannons Island در ســالهای 2005 و2003 و ســاخت دو بــازی "TGC "شــرکت در دو دوره مســابقات بیــن المللــی

1.2.7- توسعه صنعت بازی اورمزدپارسه
 urmazd.ir :وب سایت

متخصص در:  تولید بازی و نرم افزار 
 ) Master of Puppet ( سوابق:  در حال ساخت بازی عروسک گردان

مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  مقــام چهــارم ، پنجمیــن جشــنواره جــوان خوارزمــی توســط مدیــر طراحــی ) علیرضــا امیــری(،  
مقــام ســوم تیمــی ، اولیــن دوره مســابقات روبــوکاپ تهــران توســط مدیــر فنــی و مدیــر طراحــی )محســن خاکــی ، علیرضــا امیــری (. 

1.2.8- وسعه مجازی کادوس
 http://www.kadusdev.com :وب سایت

متخصــص در:   ســاخت بــازی هــای رایانــه ای 2 و 3 بعــدی، ارائــه آنالیــن و آفالیــن، در ســبک هــای مختلــف، طراحــی وب اپلیکیشــن 
هــای مــورد نیــاز بــرای بــازی هــای آنالیــن نیازمنــد اتصــال بــه بانــک آنالیــن، طراحــی نــرم افزارهــای آنالین

تجربیــات:  ســاخت بــازی هــای افســانه رســتم، جنــگ جهانــی ســوم، دزد و مــرغ )2 بعــدی(، هلــی کوپتــر )نســخه 1 و 2 و 3(، شــبیه 
ســاز رانندگــی و مســابقه مبتنــی بــر فیزیــک کامــل، بــازی گــرگ و مــرغ )3 بعــدی(

ســوابق:  ســاخت بــازی هــای افســانه رســتم، جنــگ جهانــی ســوم، دزد و مــرغ )2 بعــدی(، هلــی کوپتــر )نســخه 1 و 2 و 3(، شــبیه ســاز 
رانندگــی و مســابقه مبتنــی بــر فیزیــک کامــل، بــازی گــرگ و مــرغ )3 بعــدی( 

شــرکت در نمایشــگاههای:  نمایشــگاه الکامــپ )فــارام( 88 گیــالن، کســب رتبــه برتــر )اول( در شــاخه تکنولــوژی برتــر جهــت ارائــه 
بــازی آنالیــن گــرگ و مــرغ و فروشــگاه بــزرگ اینترنتــی جــی کاال 

مقام های کشوری و بین المللی:  رتبه اول نمایشگاه فارام 88 گیالن 
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1.2.9- ذهن زیبا
ســوابق:  برنامــه نویســی OpenGL,PhysX, Collada, C++، طراحــی و ســاخت محیطهــای 3 بعــدی مجــازی، ســاخت موســیقی. تولیــد 
بــازی رایانــه ای اردک شــجاع بــه ســه زبــان فارســی، ترکــی و کــردی بــرای کــودکان طراحــی و تولیــد بــازی رایانــه ای فســقلی و چــوب 
ســحرآمیز ســاخت موتــور ZibaEngine تالیــف کتــاب مرجــع کامــل OpenGL، احســان کامرانــی، تابســتان 1383، واحــد علــوم و تحقیقات 

آزاد  دانشگاه 
شرکت در نمایشگاههای:  نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای - 1386 

1.2.10- رسانا شکوه کویر
 Http://www.ugs.ir :وب سایت

متخصص در:  تولید بازی های رایانه ای با نگاه تخصصی در تولید بازیهای ماجرایی 
 Multifaceted( تالیــف نخســتین داســتان چندوجهــی )  )2D Hand Writing ــردازی ــر پ ــات:  بررســی و اجــرای تکنیــک تصوی تجربی

story( و تبدیــل آن بــه بــازی نامــه "در جســتجوی آرامــش" 

ســوابق:  ســاخت بــازی رایانــه ای المــاس مرنجــاب ) 1385 ( //ســاخت بــازی رایانــه ای گنجینــه پنهــان ) 1386 ( //ســاخت بــازی رایانه 
ای راز مقبــره ) 1387-فــروش امتیــاز محصــول بــه ناشــر( ســاخت بــازی رایانــه ای " قتــل در کوچــه هــای طهــران 1312 )1388-1389(

ــرم افــزار کتابخانــه مجــازی قفســه ) 1386 (  ــه ای " شــیطنت هــای علیمــردان خــان" ) 1390 -1389( طراحــی ن ــازی رایان ســاخت ب
ســاخت تــور مجــازی شهرســتان کاشــان بــه ســفارش شــهرداری شهرســتان کاشــان ) 1387 ( مدیریــت وب ســایت کهربــای کویــر " وب 
ســایت اختصاصــی بــازی قتــل در کوچــه هــای طهــران و خبرگــزاری بــازی هــای ماجرایــی " مــورد تاییــد و پیشــنهاد ســازمان مبــارزه بــا 

جرایــم ) اینترنتــی و فیلترینــگ( 
شــرکت در نمایشــگاههای:  نخســتین جشــنواره بازیهــای رایانــه ای بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــه ای ) 1390( چهارمیــن جشــنواره بیــن 

المللــی رســانه هــای دیجیتــال)1389( حضــور در جشــنواره بازیهــای رایانــه ای هدایــت )1389( 
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  کســب تندیــس ســیمین چهارمیــن جشــنواره رســانه هــای دیجیتــال ) بــازی قتــل در کوچــه 

هــای طهــران 1312( کســب عنــوان برتریــن بــازی جشــنواره هدایــت )بــازی قتــل در کوچــه هــای طهــران(

1.2.11- سپنتا رایانه مهر
دارای مجوز های فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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 www.srayaneh.net :وب سایت
متخصص در:  طراحی و تولید بازی و نرم افزار رایانه ای 

ســوابق:  تولیــد بــازی ایرانــی بیگانــگان - طراحــی انیمیــش تبلیغاتــی بــرای شــرکت ملــی گاز ایــران - طراحــی چندیــن نــرم افــزار 
مالتــی مدیــا بــرای شــرکت سروشــان - شــبیه ســازی ســه بعــدی بــا قابلیــت تــور مجــازی بــرای پاســاژ ایرانیــان )خ ولیعصــر( - ارائــه 
مشــاوره بــه شــرکت رفاهــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب ،اســتانداری خوزســتان ، دانشــگاه صنعــت نفــت اهــواز ، شــرکت گاز خوزســتان ، 
بانــک ملــت ، بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ، شــرکت پــارس آنالیــن در زمینــه طراحــی بــازی - انجــام پــروژه هــای شــبیه 

ســازی ســه بعــدی محیــط بــا قابلیــت تــور مجــازی بــرای شــرکت داده پــردازان ونــداد 

1.2.12- شرکت رسانه گستر بنیسی
 www.benisi.ir :وب سایت

متخصــص در:  فقــه و اصــول برنامــه نویســی طراحــی هــوش مصنوعــی گرافیســت دو بعــدی و ســه بعــدی و تدریــس رشــته هــای 
مختلــف فــن آوری اطالعــات 

تجربیات:  تولید بیش از 7 محصول نرم افزاری که مهم ترین آن ها بازی معروف عملیات انهدام است 
ســوابق:  تولیــد بیــش از 7 محصــول نرم افــزاری کــه مهم تریــن آن هــا بــازی معــروف عملیــات انهــدام اســت. همچنیــن نــگارش حــدود 

25 کتــاب و جــزوه در رشــته های مختلــف رایانــه و زبــان انگلیســی و گرافیــک. 
شــرکت در نمایشــگاههای:  نخســتین نمایشــگاه رســانه های دیجیتــال اســتان قــم در ســال 88 کــه منجــر بــه دریافــت تندیــس و 
لــوح تقدیــر بــه عنــوان بــازی نمونــه رســانه های دیجیتــال اســتان قــم گردیــد. نمایشــگاه بازی هــای رایانــه ای ســرزمین مــن در همــدان 
در ســال 88. نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس اســتان قــم در ســال 88 و 89. نمایشــگاه جشــنواره علــم تــا عمــل در تهــران در ســال 90. 
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  مقــام برتــر نخســتین نمایشــگاه رســانه های دیجیتــال اســتان قــم - مقــام برتــر چهارمیــن 

جشــنواره کارآفرینــان برتــر - مقــام برتــر جشــنواره نــوآوری و شــکوفایی اســتان قــم 

1.2.13- شرکت فناوری اطالعات توسعه سامان
www.TS.co.ir :وب سایت

متخصص در:  تولید نرم افزارهای تحت اینترنت ،  تولید سیستم های بر پایه SMS ،  تولید بازیهای اینترنتی 
تجربیــات:  تولیــد نــرم افزارهــای : A2CMS Payware SMSpanel و راه انــدازی ســرویس بیــن المللــی Globalsmscentre.com و طراحــی 
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 www.kingsera.org بازی بیــن المللــی
ســوابق:  تولیــد نــرم افزارهــای : A2CMS Payware SMSpanel و راه انــدازی ســرویس بیــن المللــی Globalsmscentre.com و طراحــی 

 www.kingsera.org بــازی بیــن المللــی
ــون  ــا کن ــال از دوره دوم ت ــا کنــون نمایشــگاه رســانه هــای دیجیت شــرکت در نمایشــگاههای:  نمایشــگاه تهــران از ســال 1384 ت

ــا کنــون  نمایشــگاه مشــهد از ســال 1384 ت
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  SMSPanel نرم افــزار برگزیــده کشــور بــازی KingsEra برگزیــده ســایت gameexpo  نمایشــگاه 

ــای آلمان  بازیه

1.2.14- شرکت کهن دشت پارسه 
  www.apwstudio.com :وب سایت

ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن کادری مجــرب از نخبــگان کشــوری و بــا تکیــه بــر اندوختــه هــا و تجربیــات خویــش و در جهــت 
اعتــالی نــام جمهــوری اســالمی ایــران ، آمــاده مذاکــره و مشــاوره بــا نهادهــای مربوطــه میباشــد . 

متخصــص در:  طراحــی و شــخصیت پــردازی کاراکتــر طراحــی و تولیــد بــازی رایانــه ای 2بعــدی و 3بعــدی طراحــی و تولیــد انیمیشــن 
کوتــاه و بلنــد 

ســوابق:  طراحــی و ســاخت بــازی رایانــه ای مقاومــت طراحــی بــازی رایانــه ای افســانه نــوروز )V.1(  ، طراحــی و تولیــد بــازی رایانــه 
ای مدافعــان کربــال طراحــی و تولیــد بــازی رایانــه ای عملیــات شــیطان 

1.2.15- صفر یک ایده همراه
 www.sefr-yek.com :وب سایت

متخصــص در:  طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم هــای مبتنــی بــر وب و WAP  ، تولیــد نــرم افــزار و بــازی هــای تحــت سیســتم عامــل
ــواع گوشــی هــا ، برنامــه  ــر روی ان ــا قابلیــت اجــرا ب ــل ب ــد بازیهــای موبای iOS شــامل دســتگاههای iPad,iPod touch, iPhone  ، تولی

نویســی و پیــاده ســازی برنامــه هــای کاربــردی موبایــل و PDA  ، تولیــد نــرم افزارهــایM-Business  مبتنــی بــر SMS و GPRS ، تولیــد 
نــرم افزارهــای جانبــی موبایــل، تبلیغــات مــکان محــور )محیطــی( از طریــق بلوتــوث ،  ارائــه راه حــل هــای بهینــه ســازی مبتنــی بــر 

کاربــرد IT در ســازمانها و شــرکت هــا ، ارائــه را حــل بازاریابــی هدفمنــد از طریــق نامــه هــای الکترونیــک و پیــام کوتــاه 
ــرای شــرکت اپــل و  ــازی ب ــازار ، تولیــد ب ــواع گوشــیهای رایــج ب ــا قابلیــت اجــرا بــرروی ان ــازی هــای موبایــل ب تجربیــات:  تولیــد ب
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 )appstore(ــازی ــا در بازارمج ــراردادن آنه ق
ســوابق: شــرکت صفریــک ایــده همراهــاز ســال 1385 بــه صــورت تخصصــی فعالیــت خــود را در زمینــه هــای تولیــد نــرم افــزار هایوبــو 
نــرم افزارهــا و بازیهــای موبایــل و همچنیــن برنامــه نویســی ســیگنال دیجیتالــی )DSP( بــه منظــور تولیــد سیســتم هــای کنترلــی آغــاز 
نمود.برخــی از پــروژه هــای داخلــی و خارجــی شــرکت عبارتنــد از:  انجــام پــروژه هــای شــرکتDuYek Ltd. و SanCo Ltd.انگلســتان، 
ــتم  ــل، سیس ــراه اول و ایرانس ــای هم ــرای اپراتوره ــر GPRS و MMS ب ــی ب ــای مبتن ــرویس ه ــد س ــادا، تولی ــرکت Phone Cash کان ش
حســابداری غیرمتمرکــز مبتنــی بــر وب، پــروژه مشــترک همــراه بــورس آنالیــن شــرکت صفریــک و شــرکت تدبیــر پــرداز، وب ســایت 
همبازی)hambaazi.com(جهــت رقابــت کاربــران تلفــن همراهتوســط دانلودبــازی هــا در گوشــی و ارســال نتایــج بــه وب، تولیــد بازیهــای 
ــه  ــی ب ــی وغیرایران ــه دســتورغذاهای ایران ــون جهــت ارائ ــرای آیف ــه ب ــونiBattleShip و MasterMind  وبســایت و اپلیکیشــن پیمون آیف

زبانهــای فارســی و انگلیســی. 

1.2.16- فن آوران توسن گام
 www.tosansoft.com :وب سایت

متخصص در:  سیستم های پایگاه داده ای ، نرم افزار های ورزشی ،واقعیت مجازی و بازی های رایانه ای 
تجربیــات:  اولیــن سیســتم آنالیــز جامــع فوتبــال در ایــران)IFAS( , پایــگاه داده یکپارپــه بیمــاران دمانــس کشــوری، نــرم افــزار مدیریــت 

منابــع اقتصــاد خانــوار، نــرم افــزار آمــوزش تایــپ، بــازی خانــم طــال 
ســوابق:  اولیــن سیســتم آنالیــز جامــع فوتبــال در ایــران)IFAS( , پایــگاه داده یکپارپــه بیمــاران دمانــس کشــوری، نــرم افــزار مدیریــت 

منابــع اقتصــاد خانــوار، نــرم افــزار آمــوزش تایــپ، بــازی خانــم طــال

1.2.17- فناوران ساتیار رایانه
  www.fsrcompany.com :وب سایت

متخصــص در:  طراحــی و تولیــد بــازی و ســرگرمی هــای رایانــه ای، انیمیشــن )پویــا نمایــی(، مشــاوره و طراحــی و تولیــد و پخــش 
و توســعه و پشــتیبانی نــرم افــزار هــای رایانــه ای، شــبکه هــای کامپیوتــری و مخابراتــی و طــرح هــای تبلیغاتــی، سیســتم هــای چنــد 
رســانه ای و سیســتم هــای تحــت اینترنــت. خریــد و فــروش و پخــش و پشــتیبانی نــرم افــزار و ســخت افــزار و تجهیــزات شــبکه هــای 
کامپیوتــری و مخابراتــی، مدیریــت و طراحــی و تولیــد و پخــش سیســتم هــای ســازمانی و اداری. ارائــه خدمــات پشــتیبانی و نگهــداری 
ــه ادارات، نهــاد هــا و ســازمان هــا و موسســات. طراحــی و توســعه و تولیــد و پشــتیبانی و مشــاوره طــرح هــای علمــی و  و آمــوزش ب
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تحقیقاتــی. 
ســوابق:  کســب مقــام اول توســط بــازی رایانــه ای ســاتیار )بازگشــت بــه پارســه( در مســابقات طراحــی بــازی هــای رایانــه ای / پذیرفته 

شــدن مقالــه در زمینــه راهــکار هایــی جهــت ارتقــاء کیفیــت بــازی هــای رایانــه ای در ایــن کنفرانس. 
شــرکت در نمایشــگاهها: دومیــن کنفرانــس مهندســی رســانه دانشــگاه صــدا و ســیما آبــان ســال 1386 - نمایشــگاه بیــن المللــی 

کتــاب تهــران ســال 1387 - نمایشــگاه ربــع قــرن فعالیــت هــای دانشــگاه آزاد اســالمی.
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  کســب مقــام اول توســط بــازی رایانــه ای ســاتیار )بازگشــت بــه پارســه( در مســابقات طراحــی 
بــازی هــای رایانــه ای / پذیرفتــه شــدن مقالــه در زمینــه راهــکار هایــی جهــت ارتقــاء کیفیــت بــازی هــای رایانــه ای در ایــن کنفرانــس. 

1.2.18- فنی و مهندسی فن افزار شریف 
ســوابق:  پیشــگام در تولیــد نــرم افزارهــای مالتــی پرتــال تحــت وب ناظــر، مشــاور و مجــری طرحهــای فنــاوری اطالعــات در کشــور 
عضــو شــورای عالــی انفورماتیــک کشــور عضــو برگزیــده 50 کارآفریــن برتــر فنــاوری اطالعــات کشــور اجــرای بیــش از 100 پــروژه 

رایانــه ای
شرکت در نمایشگاهها: شرکت در اولین جشنواره وب 

مقــام هــای کشــوری و بیــن المللی:  برنــده جایــزه بهترین وب ســایت تجــارت الکترونیــک در ســومین کنفرانــس تجــارت الکترونیک 
وزارت بازرگانــی www.goldiran.ir 1384 برنــده جایــزه تجــارت الکترونیــک اولیــن جشــنواره وب، برنــده نشــان نقــره از شــبکه طراحــان 

 www.khodroweb.com وب اســترالیا، برنــده جایــزه بهترین نشــریه اینترنتــی اولیــن جشــنواره وب

1.2.19- نرم افزاری سورنا پردازش آریا
 www.sourenagames.com :وب سایت

 RFID پروژه های - GIS متخصص در:  تولید نرم افزار - بازهای رایانه ای - تهیه نقشه های
تجربیــات:  تولیــد موتورهــای گرافیکــی بــازی - تولیــد ادیتورهــای 3 بعــدی بــرای بــازی و شــبیه ســاز هــا - ترســیم نقشــه هــای 2 

 RFID بسترســازی پروژهــای هوشــمند ســازی - GIS بعــدی
ســوابق:  تولیــد نــرم افــزار اســتودیو مجــازی بــرای پــروژه اســتودیو مجــازی صــدا وســیما - تولیــد موتــور گرافیکــی متــن بــاز ســورنا 
انجیــن )KGE( - ســاخت ادیتــور ســیمرغ - ســاخت ادیتــور ســورنا - ســاخت زبــان اســکریپت Cyrus - تولیــد نــرم افزارهــای مختلــف 
اداری و تخصصــی بــرای موسســات دولتــی و خصوصــی - پــروژه هــای هوشــمند ســازی بــا تکنولــوژی RFID بــرای ســازمان پارکهــا - 
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نقشــه کشــی 2 بعــدی تعــداد زیــادی از ســایت هــای فرهنگــی و صنعتــی کشــور ماننــد تخــت جمشــید ، فــرودگاه هــای مهــم کشــور و 
اتوبانهــای اصلــی تهــران و همچنیــن پارکهــای بــزرگ تهــران .

شــرکت در نمایشــگاههای:  دومیــن نمایشــگاه رســانه هــای دیجیتــال - ســومین نمایشــگاه رســانه هــای دیجیتــال - اولین نمایشــگاه 
کامپیوتــر کیــش - نمایشــگاه GamesCom 2010 آلمان.

1.2.20- نرم افزاری پویامهر
 www.pooyamehr.com :وب سایت

شــرکت نرم افــزاری پویامهــر )ســهامی خــاص( بــا اهدافــی ناظــر بــر ایجــاد، توســعه، مدیریــت و جهانی ســازی صنایــع فرهنگــی مبتنــی 
بــر فرهنــگ و هنــر ایرانــی و ارزش هــای دینــی و بــا اولویــت هنرهــای دیجیتالــی - کامپیوتــری و بازی هــای رایانــه ای در ســال 1384 

تأســیس گردیــد. 
ــا  متخصــص در:  تهیــه و تولیــد انیمیشــن، بازی هــای رایانــه ای، جلوه هــای ویــژه؛ ســرمایه گذاری در پروژه هــای اولویــت دار مرتبــط ب
حــوزه فعالیــت شــرکت؛ ارائــه انــواع خدمــات و زیرســاخت مرتبــط بــا فنــاوری هنرهــای دیجیتالی-کامپیوتــری و صنایــع وابســته؛ طراحی، 

ــرداری پارک هــای موضوعــی؛  اجــرا و مدیریــت بهره ب
ســوابق:  تهیه کننــده و یکــی از مجریــان در پــروژه اولیــن فیلــم ســینمایی انیمیشــن بین المللــی کشــور؛ متولــی تنهــا مرکــز تخصصــی 
فنــاوری هنرهــای دیجیتالــی تهــران؛ مطالعــات ســرمایه گذاری و طراحــی کســب و کار در حــوزه هنرهــای دیجیتالی-کامپیوتــری؛ مجــری 

راه انــدازی اســتودیوی جلوه هــای ویــژه؛ تولیــد انیمیشــن های کوتــاه و بلنــد بــا موضوعــات مختلــف.

1.2.21- هنرهای پویا
 www.questofpersia.com :وب سایت

سوابق:  پایان معصومیت )1384(  لطفعلی خان زند )1387( شمشیر نادر )1388(
 2008 Game Expo شرکت در نمایشگاهها:  اولین نمایشگاه بازیهای رایانه ای ایران )1384( نمایشگاه

مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  پنــج جایــزه از اولیــن جشــنواره رســانه هــای دیجیتــال )1386( برتریــن بــازی ایرانــی مســابقات 
المپیــک بازیهــای رایانــه ای )WCG 2007( )1386( تندیــس زریــن بهتریــن بــازی رایانــه ای از دومیــن جشــنواره رســانه هــای دیجیتــال 

)1387(
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1.2.22- ویژه پرداز پارس
 www.vijehpardaz.com :وب سایت

متخصص در:  ساخت بازی های 3D &2D – شبیه ساز ها 
ســوابق:  فعالیــت در زمینــه طراحــی و تولیــد اولیــن موتــور پایــه گرافیکــی بــازی هــای رایانــه ای در ایــران –ســال 81 تــا 84 . تکمیــل 
و پایــان موفقیــت آمیــز ســاخت موتــور بــازی هــای رایانــه ای بومــی 1384. اســترا  تــژی و مدیریــت تولیــد فنــی ؛ هنــری ؛ محتوایــی و 
کنتــرل تولیــد بــازی هــای رایانــه ای.1384 امــور بازرگانــی شــامل فــروش داخلــی دولتــی و غیــر دولتــی و فــروش بیــن المللــی و جــذب 
حمایــت کننــدگان مالــی پــروژه هــای بــازی رایانــه ای . فعالیــت گســترده در امــر کاربــرد بــازی هــای رایانــه ای در آمــوزش و بهــره گیری 
از ســاختار تعاملــی آن در آمــوزش اولیــن طــراح آزمایشــگاه هــای مجــازی آموزشــی مبتنــی بــر تعامــل و شــبیه ســازی رایانــه ای. کاربــرد 
شــبیه ســازی هوشــمند اجــزاء و پروســه هــا در صنایــع. کاربــرد شــبیه ســازی در آمــوزش. شــبیه ســازی هــای نظامــی. طراحــی و توســعه 
محیــط هــای ســه بعــدی تعامــل پذیــر کاربــردی . راه انــدازی اولیــن اســتودیوی بــازی ســازی و آموزشــگاه تخصصــی گرافیــک بــازی 
هــای رایانــه ای خاورمیانــه در دبــی . فــاز تحقیقاتــی ربــات تجسســی نظامــی بــا بــرد 3 کیلومتــر . طراحــی وســاخت ســامانه کتابخــوان 
همــراه بــا قابلیــت تعامــل روی تصاویــر و متــون کتــاب بــا پشــتیبانی حافظــهMMC آنالیــز و تحقیقــات پژوهشــی در زمینه ســیالبس های 

آموزشــی ویــژه پروســه تولیــد بــازی در بعــد گرافیــک و برنامــه نویســی . 
شــرکت در نمایشــگاههای:  حضــور موفــق در اولیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بازیهــای رایانــه ای در کشــور امــارات متحــده عربــی –
شــهردبی 2008 حضــور موفــق در دومیــن نمایشــگاه رســانه هــای دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 1387 حضــور موفــق در 
اولیــن نمایشــگاه مهندســی رســانه ســازمان صــدا و ســیما 1386 حضــور موفــق در دومیــن نمایشــگاه تســما شــورای عالــی اطالع رســانی 
ریاســت جمهــوری 1386 حضــور موفــق در اولیــن نمایشــگاه رســانه هــای دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 1386 حضــور 

 )1386( WCG موفــق در نمایشــگاه و جشــنواره جنبــی مســابقات
مقــام هــای کشــوری و بین المللــی:  جایزه بهتریــن بازی رایانــه ای جــدی و حرفه ای )ســرزمین گمشــده( –وزارتفرهنگوارشاداســالمی 
جایــزه بهتریــن دســتاورد فنــی در تولیــد بــازی هــای رایانــه ای– وزارت فرهنــگ وارشــاد اســالمی جایــزه بهتریــن پیــام و ســناریوی بــازی 
رایانــه ای– وزارت فرهنــگ وارشــاد اســالمی جایــزه بهتریــن خالقیــت تصویــری– وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جایــزه دوم جشــنواره 

جنبــی WCG– وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تقدیــر نامــه ســال نــوآوری و شــکوفایی–  وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی

1.2.23- پردیس رایانه مهر
 www.Pardisgame.net :وب سایت



42

متخصص در:  تولید و تکثیر و توضیع بازیهای رایانه ای 
تجربیات:  ساخت بزرگترین سایت اینترنتی بازی در ایران که روزانه بیش از 20000 نفر بازدید کننده دارد . 

سوابق:  توزیع بازی رایانه ای لطفعلی خان زند و شمشیر نادر 
شرکت در نمایشگاههای:  شرکت در نمایشگاهها اصفهان –همدان–مشهد و تهران . 

1.2.24- پیام پیک صدرا )پارس پیک(
 www.parspake.com :وب سایت

متخصص در:  برنامه نویسی تحت وب، بازی های اینترنتی، طراحی سایت، کمپین های اینترنتی، سی دی مالتی مدیا.
ســوابق:  بــازی هــای اینترنتــی: رنــو، کاســپین، تتراپــک، تارومــار. کمپیــن هــای اینترنتــی: مــن و الیــت. مالتــی مدیــا: یونیســف، پارســه. 

طراحــی ســایت: پــارس آنالیــن، چــی تــوز، کاســپین، فومــن شــیمی، ســونی اریکســن. 
مقــام هــای کشــوری و بیــن المللــی:  برنــده اول در بخــش بــازی هــای آنالیــن در ســومین جشــنواره وب ســایت هــای ایــران در 

ســال 1389« 16
در ادامه لیستی از بازی های تولید شده به عنوان نمونه و نه تمام آن چه تولید شده است:

16- وب سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای

نام
حماسه آلواتان

تکاوران: حماسه کویر
اهریمن

بازی آسمان پاک
فراسفر

ترکمنچای
نجات خلیج فارس

پایان معصومیت

سبک
نمونه مادسازی شده بازی 

اکشن اول شخص
اکشن اول شخص

اکشن فانتزی
اکشن نقش آفرینی
اکشن اول شخص
اکشن اول شخص
سوم شخص اکشن

تاریخ انتشار

تابستان 1391
مهر 1384

شرکت طراح یا طراح
موسسه تبیان

عباس بویری ده شیخ
عباس بویری ده شیخ
سپید طراحان پارسیان

یگانه افزار پویا
اسپریس پویانما

حسام و محمد رضا انجیل الی
هنرهای پویا

تهیه کننده/ حامی
موسسه تبیان

آریا اندیشان طوبی
لوح زرین نیکان

سپید طراحان پارسیان
یگانه افزار پویا

اسپریس پویانما
شرکت نرم افزاری پارس سافت

هنرهای پویا
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نجات بندر
مبارز

برره سرزمین گمشده
در سایه سحر

لطفعلی خان زند
سرزمین من

زیگول، بچه عقاب گمشده

مقاومت
والفجر 8

مدال سربی
عملیات انهدام 

النه شیطان یک
کالب فوتبال من

اخراجی ها
نبرد خیبر

کارآگاه و شهر بی قانون
کارآگاه و پرونده محیط زیست

 مدافعان کربال
عملیات شیطان

گیلگمش

استراتژی
اکشن سوم شخص
اکشن سوم شخص

نقش آفرینی
سوم شخص اکشن

ادونچر
اکشن ادونچر

اکشن اول شخص
استراتژیک

اکشن اول شخص
اکشن

اول شخص اکشن
استراتژی آنالین

اکشن
اکشن

اکشن/ادونچر
اکشن/ادونچر

اول شخص تیراندازی
سوم شخص تیراندازی

سوم شخص اکشن

پاییز 1385
دی1385

تابستان 1387
تابستان 1387
تابستان 1387

بهار 1387
بهار 1391

تابستان 1387
تابستان 1387
تابستان 1387

پاییز 1387
پائیز1388

تابستان 1388
زمستان 1388

پاییز 1388
تابستان 1388
تابستان 1388
زمستان 1389

در دست ساخت
در دست ساخت

تبیان
طراح رایانه پارس
ویژه پرداز پارس

کوه یخ
هنرهای پویا

احسان گل محمدی
توسعه مجازی کادوس

تحلیل گران تدبیر+ کهن دشت پارسه

پژوهندگان سپهر اندیشه جوان

عباس بویری ده شیخ
گروه نرم افزاری بنیسی

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

پیام پیک صدرا )پارس پیک(
ویژه پرداز پارس
ویژه پرداز پارس
ویژه پرداز پارس
ویژه پرداز پارس

کهن دشت پارسه
کهن دشت پارسه
کهن دشت پارسه

تبیان
طراح رایانه پارس
ویژه پرداز پارس

کوه یخ
هنرهای پویا

تبیان
تبیان
تبیان
تبیان

لوح زرین نیکان
عصربازی و مدرن

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

پیام پیک صدرا )پارس پیک(
ویژه پرداز پارس
ویژه پرداز پارس
ویژه پرداز پارس
ویژه پرداز پارس

بنیاد فرهنگی روایت
بنیاد فرهنگی سراج

خط فاصله
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النه شیطان 2
کاروان آزادی

میرمهنا
بازی برخط ایرانی هفت تیر

بازی آنالین عصر پادشاهان

آسمان دژ
طالی سیاه
ایران پارسه
آدم نماها 

دلیران:رئیسعلی 
گرشاسپ

عصر پهلوانان 
فردوس: هفت خان 
ملت های خشمگین 

شیطنت های علی مردان خان

قتل در کوچه های تهران

مبارزه در خلیج عدن
میرزا کوچک خان جنگلی 

آرش کمانگیر
تراتئون 

اول شخص اکشن
اول شخص اکشن
اکشن اول شخص

استراتژیک - آنالین
استراتژیک - آنالین

تخیلی-فضایی آنالین
استراتژی مدیریتی
استراتژی-آنالین

اکشن ادونچر
اکشن اول شخص
سوم شخص اکشن

نقش محور
اکشن

معمایی 
ادونچر سوم شخص/ کودکانه

ادونچر سوم شخص
اکشن اول شخص
اکشن اول شخص

اکشن اونچر سوم شخص

نقش آفرینی

تابستان1389
تابستان1389

تابستان90
زمستان 1389
زمستان 1389
تابستان 1389
تابستان 1390

پاییز 1390
فروردین 91

پاییز 90
تابستان 90
بهار 1390

تابستان 1390
فروردین 91
تابستان91

نا معلوم

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

اسپریس پویانما
مسعود امینی
توسعه سامان

توسعه گر شبیه ساز
رویاگران نرم افزار

رها نرم افزار اسپادان
سپید طراحان پارسیان

اسپریس پویانما
فن افزار شریف

رسانا افزار شریف
آماج افزار شریف

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

استدیو بازیسازی کهربای کویر)رسانا شکوه کویر(

استدیو بازیسازی کهربای کویر)رسانا شکوه کویر(

استدیو آمیتیس بازی رایان
بازی نگار نو اندیش

اسپریس پویانما
رسانا افزار شریف

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان

اسپریس پویانما

توسعه سامان
توسعه گر شبیه ساز
رویاگران نرم افزار

رها نرم افزار اسپادان
سپید طراحان پارسیان

اسپریس پویانما
فن افزار شریف

رسانا افزار شریف
آماج افزار شریف
آماج افزار شریف
عصر بازی پارسه
عصر بازی پارسه

ارتش جمهوری اسالمی ایران
تبیان

اسپریس پویانما
رسانا افزار شریف
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جدول1- معرفی تعدادی از بازی های تولیدشده در ایران

سرزمین رویا
سرزمین رویا وی تو

افسانه ی ببعی
پازیریک

ملک سلیمان )ع(
سیاوش 

راش
بازگشت 

ماورای زمان
درفش کاویانی )کاوه آهنگر(

جنگ ستارگان

پلتفرم
پلتفرم

سوم شخص-رو میزی

سوم شخص- اکشن
اکشن نقش آفرینی

استراتژیک
اکشن تخیلی

استراتژیک
سوم شخص اکشن)اساطیری(

پلتفورم 2 بعدی 
زمستان 91

بهار 90

مهدی فنائی
کارخانه رویایی

شهاب الدین حبیبی خوزانی
شهاب الدین حبیبی خوزانی

کهن دشت پارسه
سورنا پردازش آریا 
سورنا پردازش آریا

اسپریس پویانما

پارسیان سی جی
BehdadGame

استودیوی بازی سازی فنائی
استودیوی بازی سازی کارخانه رویایی

EIVB

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان
بنیاد سینمایی فارابی و کاریز پارسه

سورنا پردازش آریا 
سورنا پردازش آریا

اسپریس پویانما

در ایــن بخــش ســه شــرکت بــازی ســازی رایانــه ای، معرفــی مــی شــود. ایــن شــرکت هــا بــا ســابقه ی فعالیــت بیــن مللــی بســتر مطالعه 
ی تطبیقــی کوچکــی را در بضاعــت همیــن جســتار فراهــم آورده انــد. از آن جــا کــه شــرکت هــای تولیــد بــازی در ایــران اســتانداردهای 
الزم جهانــی در ایــن عرصــه را ندارنــد و بیشــتر آســیب هــا نیــز ناشــی از همیــن امــر مــی باشــد، شــرکت هــای غیــر ایرانــی معرفــی 
شــده نمونــه هــای مطالعاتــی خوبــی بــه شــمار مــی رونــد و در تحلیــل هــای فصــل دوم، مــورد اشــاره و ارجــاع قــرار خواهنــد گرفــت. لــذا 

معرفــی بســیار کوتاهــی از آنهــا خالــی از لطــف نیســت.

2- معرفی چند شرکت تولید کننده ی بازی های رایانه ای خارجی 
از میــان فهرســت شــرکت های تولیدکننــده ی بــازی، ســه شــرکت برتــر در زمینــه ی تولیــد بازی هــا انتخــاب شــدند.پس بــا ایــن فــرض 
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ــان در  ــان مخاطب ــا در می ــوالت آن ه ــت محص ــرکت ها و محبوبی ــار ش ــهرت و اعتب ــورد ش ــود در م ــای موج ــوی رتبه بندی ه ــه الگ ک
ســایت هایی ماننــد گیــم اســپات)gamespot( ورنکینــگ )Ranking(، در ایــران هــم صــادق اســت، ســه شــرکت الکترونیک آرتــس، نینتنــدو 

و اکتیویــژن را بــرای معرفــی انتخــاب کردیــم. 

2/1- شرکت الکترونیک  آرتس:
»الکترونیک آرتــس« را می تــوان یکــی از مهم تریــن تولیدکننــدگان بازی هــای رایانــه ای در دنیــا قلمــداد کــرد کــه تولیداتــش همــواره در 
ــا ســیمزنمونه هایی از  ــا( ی ــال )فیف ــل فوتب ــی مث ــا(. بازی های ــرار داشــته اســت )وب ســایت ویکیپدی ــن محصــوالت ق صــدر پرفروش تری
ــه عنــوان  محصــوالت ایــن شــرکت هســتند. الکترونیک آرتــس در ســال 1982 در آمریــکا پایه گــذاری شــد. ایــن شــرکت هم اکنــون ب
یــک شــرکت بین المللــی فعالیــت می کنــد کــه اداره ی مرکــزی آن در آمریــکا قــراردارد و دارای مراکــز دیگــری در ســایر نقــاط جهــان 
مثــل ژنــو و ســنگاپور اســت؛ بــر ایــن اســاس فعالیــت ایــن شــرکت، گســترده و جهانــی اســت. مالکیــت شــرکت به صــورت ســهامی عــام 
اســت و ســهام آن در بــورس عرضــه می شــود و شــرکت به صــورت ســهامی و بــا انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره توســط ســهامداران 
اداره می شــود. ســود شــرکت در ســال مالــی 2007 برابــر بــا 3/1 میلیــارد دالر بــوده اســت. تعــداد کارکنــان آن در سراســر جهــان در حــدود 
7 هــزار و 900 نفــر اســت. محصــوالت شــرکت شــامل انــواع بازی هــای رایانــه ای اســت کــه بــا اســتفاده از سیســتم های مختلــف مثــل 

رایانه هــای شــخصی، دســتگاه های بــازی رایانــه ای و تلفــن همــراه قابــل  اجــرا هســتند. 
در ایــن شــرکت اصــول شــش گانه ای وجــود دارد کــه الزم اســت کارکنــان بــه آن هــا توجــه کننــد. ایــن اصــول عبارتنــد از: موفقیــت، 
رضایــت مشــتری، کار گروهــی، انســجام، حــق مالکیــت و بــه روز بــودن. ایــن اصولبه عــالوه ی اهــداف دیگــر شــرکت ماننــد »شــماره 
ــوان اصــول و خــط مشــی های شــرکت قلمــداد کــرد )وب ســایت الکترونیک آرتــس(.   ــازی  را می ت ــد ب ــودن« در حوزه هــای تولی یــک ب
ــت:  ــده اس ــی ش ــن معرف ــس چنی ــران الکترونیک آرت ــی از مدی ــل از یک ــه نق ــداف آن ب ــرکت، اه ــن ش ــالیانه ی 2007 ای ــزارش س در گ
ــاد  ــرای ایج ــرمایه گذاری ب ــی، س ــای خانوادگ ــی، بازی ه ــای اینترنت ــتند، بازی ه ــترس هس ــتر در دس ــه بیش ــی ک ــه ی بازی های عرض
روحیــه ی خالقیــت و کارآفرینــی در میــان کارکنــان، تولیــد بــازی در مــورد شــخصیت ها و داســتان هایی کــه مــردم بــه آن هــا اهمیــت 
ــور  ــکان ظه ــش ام ــرای کاه ــگیرانه ای را ب ــای پیش ــس ابزاره ــن الکترونیک آرت ــس(. همچنی ــایت الکترونیک آرت ــد و ... )وب س می دهن
محتواهــای نامناســبی چــون خشــونت و امــور جنســی کنتــرل خطاهــای انســانی در ایــن زمینــه دارد )گــزارش ســالیانه شــرکت، 2007(.
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17- فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 161-193. یاسر جاللیکارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی(

2/2- شرکت نینتندو:
ــتگاه های  ــه ای و دس ــای رایان ــد بازی ه ــه تولی ــال در زمین ــرکت های فع ــن ش ــن و معروف تری ــی از قدیمی تری ــدو« یک ــرکت »نینتن ش
متعلــق بــه آن اســت. ایــن شــرکت ابتــدا در ســال 1889 در ژاپــن تأســیس شــد و ســپس در دهــه ی 80 بــه عنــوان یکــی از ســازندگان 
بازی هــا بــه شــهرت رســید. نینتنــدو اکنــون بــه عنــوان یــک شــرکت چندملیتــی اداره می شــود کــه مقــر اصلــی آن در ژاپــن قــرار دارد و 
دارای مراکــز مختلفــی در آمریــکا و اروپــا اســت. نینتــدو یــک شــرکت ســهامی عــام اســت کــه ســهام آن در بورس هــای معتبــر عرضــه 

ــدو(.   می شــود )وب ســایت نینتن
   

2/3- شرکت اکتیویژن:
ــت. از  ــری اس ــازی کامپیوت ــدگان ب ــن تولیدکنن ــون از مهم تری ــد و اکن ــذاری ش ــکا پایه گ ــال 1979 در آمری ــژن« در س ــرکت »اکتیوی ش
ــن شــرکت  ــی ای ــر اصل ــرد. مق ــی Call of Duty  اشــاره ک ــی و کال آو دیوت ــرد عنکبوت ــه م ــوان ب ــن شــرکت می ت بازی هــای مهــم ای
بین المللــی در آمریــکا قــرار دارد و به صــورت ســهامی عــام اداره می شــود. عــالوه بــر آن شــرکت دارای مراکــز مختلفــی در اروپــا و آســیا 

نیــز هســت )و  ب ســایت اکتیویــژن( 17.  





فصل دوم
درآمدی بر آسیب شناسی بازی های رایانه ای در ایران 
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ســاخت و تولیــد بــازی رایانــه ای یــک فعالیــت پیچــده و بیــن رشــته ای اســت. تخصــص هــا و مهــارت هــای مختلفــی در هــم تنیــده 
مــی شــود تــا ســاخت یــک بــازی بــه اتمــام برســد. متخصصینــی از رشــته هــای مختلفــی چــون: کامپیوتــر، گرافیــک، بازرگانــی، شــاخه 
هــای مدیریــت، ادبیــات، موســیقی، ... بــا هــم همــکاری مــی کننــد. بــه طبــع مدیریــت چنیــن پــروژه ی متنوعــی از حیــث نیروی انســانی 

بســیار حیاتــی اســت. همیــن تنــوع، تولیــد بــازی هــای رایانــه ای را جــذاب و چالــش برانگیــز مــی کنــد.
بــرای ورود بــه بحــث و بیــان مطالــب بــه صــورت کامــل، الزم اســت خالصــه ای از رونــد متــن تحقیــق ارائــه گــردد. بــه طــور کلــی 

رونــد تولیــد بــازی رایانــه ای بــه طــور اســتاندارد شــامل مراحــل زیــر مــی باشــد:
پیــش تولیــد، طراحــی و تولیــد هنــری و فنــی، توزیــع و پخــش. در هــر کــدام از ایــن مراحــل متخصصیــن و کارشناســان ویــژه ای فعالیــت 
دارنــد، کــه تعــداد و نحــوه ی فعالیــت آنهــا در گــروه کامــال بســتگی بــه سیاســت گــذاری مدیــران تولیــد دارد. امــا فعالیــت و حضــور 
عوامــل کلیــدی در هــر کــدام از بخــش هــای یــاد شــده تــا انتهــای تولیــد کمــاکان حیاتــی و ضــروری اســت و در پــروژه هــای عظیــم و 
بــزرگ جهانــی تمــام عوامــل در کنــار هــم و در تعامــل بــا یکدیگــر حضــور دارنــد. آشــنایی بــا ظرفیــت هــا و نقــاط ضعــف ایــن مراحــل 

مــی توانــد در رفــع ایــن مشــکالت و تعالــی بخشــی بــه تولیــد و رشــد صنعــت بــازی ســازی در ایــران کمــک کنــد.
بــه عنــوان یــک اســتاندارد، »فرآینــد ســاخت یــک بــازی رایانــه ای در شــرکت الکترونیک آرتــس )کــه بــه آن اشــاره شــد( شــامل ایــن 
مراحــل اســت: شــکل گیری  ایــده ای در مــورد ســاخت یــک بــازی، انعقــاد قــراردادی بــرای تخصیــص اعتبــار انجــام پــروژه، آغــاز مرحلــه 
پیش تولیــد توســط طراحــان، تدویــن ســند طراحــی بــازی و تعییــن ســرفصل های اصلــی مثــل داســتان، شــخصیتها و مراحــل آن. ســپس 
وارد مرحلــه ی ســاخت نمونــه یــا الگــو بــا همــکاری طراحــان، هنرمنــدان و مهندســان و در نهایــت مرحلــه ی »تولیــد کامــل« می شــوند؛ 
در ایــن مرحلــه عــالوه بــر کامــل شــدن مراحــل قبلــی مثــل مهندســی، طراحــی و انیمیشــن، محلی ســازی نیــز انجــام می شــود کــه 
شــامل برگــردان، ترجمــه-ی متــون و مــوارد دیگــری اســت کــه بــه منظــور قابل اســتفاده شــدن بــازی در کشــورهای دیگــر صــورت 

مــی گیــرد.« 18
بــه طــور خالصــه شــکل گیــری صنعــت بــازی رایانــه ای حاصــل کنارهــم قــرار گرفتــن پنــج حــوزه مشــخص اســت. ایــن پنــج حــوزه 

18- فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 193-161
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بایــد هماهنــگ و همزمــان بــا هــم رشــد وارتقــا پیــدا کننــد تــا بــه شــکوفایی ایــن صنعــت در یــک جامعــه بینجامــد در غیــر ایــن صــورت 
حتمــا مشــکل ســاز خواهــد شــد. هــر کــدام از ایــن مــوارد زیرمجموعــه هــای انســانی و غیــر انســانی دارنــد. )ترتیــب قرارگیــری بــدون 

توجــه بــه اولویــت بنــدی اســت(.
 نیروی انسانی

 تکنولوژی و فناوری
 سرمایه گذار

 بازار مصرف
 شبکه توزیع

از آنجــا کــه ســه محــور اصلــی ایــن تحقیــق، شــامل: پیــش تولید، فنــی و هنری ، شــبکه 
ی توزیــع مــی باشــد. در هــر کــدام از محورهــا مســایلی نظیــر نیــروی انســانی، مبحــث 
پژوهــش و آمــوزش مــورد بررســی قــرارا مــی گیــرد و مشــکالت و راهکارهــا در پــی هــم 
بیــان مــی شــوند. در بخــش جمــع بنــدی همــه ی مشــکالت و راهکارهــای مطروحــه 
بــه صــورت منظــم و ایســت و ارائــه مــی شــوند. بــه نوعــی مبحــث اصلــی تحقیــق، کــه 

بــه صــورت کامــال موشــکافانه بررســی شــده اســت، همیــن فصــل مــی باشــد.

2/1- انتخاب محصول
یکــی از مشــکالت و آســیب هــای اصلــی در حــوزه ی بــازی هــای رایانــه ای در ایــران، عــدم وجــود زمــان و نیــروی انســانی کافــی در 
انجــام پژوهــش هــای الزم در مرحلــه ی تصمیــم گیــری بــرای انتخــاب نــوع بــازی مــورد نظــر اســت. ایــن امــر در هیــچ یــک از ســه 
محــور اصلــی و یــاد شــده نمــی گنجــد. چراکــه یــک امــر کامــال بیــن رشــته ای و پژوهشــی اســت و بایــد ماننــد یــک جریــان مــداوم و 

همیشــه گــی حتــی خــارج از رونــد تولیــد پــی گیــری شــود. 
در ایــن بخــش بایــد مجموعــه ای از متخصصیــن در رشــته هــای مختلفــی چــون: روان شناســی، جامعــه شناســی، آمــار، کامپیوتــر، هنــر 
و .... در کنــار هــم قــرار بگیرنــد، تــا رونــد تحقیقــات پیــش از انتخــاب محصــول بــه درســتی و همــه جانبــه انجــام شــود. در کمپانــی هــای 
بــرزگ بــازی ســازی، ایــن بخــش یکــی از موتورهــای اصلــی کار اســت. چراکــه انتخــاب درســت محصــول مــورد نظــر بــرای تولیــد، 

یعنــی قــدم مطمئــن بــرای ورود بــه عرصــه ی تولیــد. 
انجــام تحقیقــات تخصصــی و عمیــق بــا هــدف شــناخت بــازار مــورد نظــر جهــت عرضــه ی محصــول، مخاطــب شناســی دقیق و حســاب 
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ــا دقــت انجــام شــود،  شــده و... بــرای تصمیــم گیــری جهــت انتخــاب محصــول، ضــروری اســت اگــر انتخــاب محصــول درســت و ب
موفقیــت یــا شکســت محصولــی کــه تولیــد خواهــد شــد را بیمــه مــی کنــد. ایــن بخــش مهــم و حیاتــی در ایــران بــه هیــچ عنــوان جــدی 
گرفتــه نمــی شــود و انتخــاب محصــول در اکثــر مــوارد بــدون هیــچ مطالعــه ی پیــش زمینــه ای انجــام مــی شــود. نــه بازارهای هــدف در 
داخــل و خــارج از ایــران مهــم اســت و نــه مخاطبیــن، ســالیق شــان و یــا حتــی نیازشــان. اتنخــاب محصــول بیشــتر بــر مبنای سفارشــات 
درون ســازمانی جهــت خــرج کــردن بودجــه هــای باقــی مانــده و پــر کــردن رزومــه ی مدیــران صــورت مــی گیــرد و در شــرکت هــای 
خصوصــی هــم بــه دلیــل وقــت گیــر بــودن و هزینــه داشــتن ایــن بخــش، بســیار گــذرا و کامــال بــی مطالعــات دقیــق انجــام مــی شــود.

رســیدن بــه مرحلــه ای کــه بتــوان محصــول درســتی انتخــاب کــرد نیــاز بــا بســتر ســازی هــای علمــی و تحقیقاتــی در ایــن زمینــه دارد. 
شــکل گیــری گــروه هــای تحقیقاتــی در تمــام مراحــل پیــش تولیــد، تولیــد و عرضــه ی محصــول امــری ضــروری اســت. از آن جــا کــه 
هــر فعالیتــی بــا رویکــرد هنــری و فنــی در ایــران، خــود را از هــر گونــه تحقیــق و فعالیــت علمــی بــی نیــاز مــی دانــد، شــکافی عظیــم 
بیــن ایــن دو )نــگاه عملیاتــی و نــگاه تحقیقاتــی و علمــی( ایجــاد شــده اســت. بــه نظــر مــی رســد ایــن شــکاف یکــی از آســیب زننــده 
تریــن مــوارد در ایــن راه اســت. بــدون نــگاه جســتجو گرانــه و علمــی کــه مبتنــی بــر ســرمایه هــای فکــری و فرهنگــی، خودمــان باشــد، 
بــه جــای ایــده پــردازی و خالقیــت و همچنیــن کمــک گرفتــن از تجربــه هــای دیگــران، بــه کپــی کارانــی صــرف تبدیــل مــی شــویم.
در ایــن مرحلــه پیــش از ورود بــه عرصــه ی تولیــد، انجــام تحقیقــات دقیــق الزامــی اســت. بررســی شــرایط و نیــاز ســنجی دقیــق بــرای 
انتخــاب محصــول مناســب بــا دغدغــه هــای مثــل: چــه نــوع بازیــی بایــد تولیــد شــود؟ هــدف اصلــی از تولیــد بــازی چیســت؟ خواســت و 
ســلیقه ی مخاطبیــن چیســت؟ محصــول تولیــد شــده بــازار داخلــی مــی طلبــد یــا بــازار خارجــی؟ و... شــکل می گیــرد، و بــا انجام بررســی 
هــا بــه تصمیــم درســت مــی انجامــد. تصمیــم درســت یعنــی انتخــاب درســت و بــه جــای محصــول. محصــول اســتاندارد محصولی اســت 
کــه بــه طــور همــه جانبــه بــا ســلیقه ی مخاطــب و نیــاز روحــی و جســمی او منطبــق باشــد و بــا موازیــن فرهنگــی، اجتماعــی، مذهبــی 

و ... )در داخــل کشــور و حتــی بازارهــای بیــن المللــی( هماهنــگ باشــد و بــه موفقیــت اقتصــادی بینجامــد.
در حــال حاضــر بوجــود آمــدن ســازمان هــا و بخــش هایــی کــه بــر پایــه ی تحقیقــات علمــی قــرار گرفتــه انــد، بســیار امیــدوار کننــده 
اســت. شــاخص تریــن موسســه هــا در ایــن زمینــه، بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای، موسســه فرهنگــی و اطــالع رســانی تبیان هســتند. 

محصــوالت تولیــد شــده در ایــن موسســات هــم ازحیــث فــرم و هــم از حیــث محتــوا، وضعیــت بهتــری نســبت بــه بقیــه دارنــد. 
فعالیــت هایــی مثــل ایجــاد نظــام رده بنــدی سنی)اســرا( یکــی از مهمتریــن و شــاخص تریــن فعالیــت هــای انجــام شــده در ایــن عرصــه 
اســت. نظــام اســرا از جانــب بســیاری از کشــورهای اســالمی منطقــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. پایــه ی چنیــن حرکتــی، حتمــا وجــود 
نــگاه کارشناســانه و دقیــق و مبتنــی بــر تحقیــق و بررســی اســت. یــک حرکــت اســتاندارد و علمــی از جانــب یــک مرکــز و بنیــادی کــه، 
فعالیــت هــای اجرایــی و عملــی نیــز دارد. حمایــت و گســترش چنیــن مراکــزی بایــد در ســر لوحــه ی کار دولــت در حــوزه ی بــازی هــای 
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رایانــه ای قــرار گیــرد. ایجــاد نظــام رده بنــدی اســرا، در شناســایی گــروه هــای مخاطــب و نیــاز ســنجی دقیــق آنهــا، پیــش بینــی ســالیق 
و خاســته هایشــان اطالعــات خوبــی در اختیــار محقیقیــن در مرحلــه ی انتخــاب محصــول قــرار مــی دهــد.

همچنیــن بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در حــوزه ی آمــوزش و انتقــال تجربیــات اســاتید بــه تــازه کاران ایــن صنعــت نیــز قــدم های 
خوبــی برداشــته اســت. راه انــدازی انیســتیتوی ملــی بــازی ســازی، بــه پیشــبرد، هرچــه علمــی تــر و اســتاندارد آمــوزش در ایــن حــوزه 
کمــک مــی کنــد. ایجــاد فضایــی بــرای ارتبــاط بیــن اســاتید و کارشناســان ایــن حــوزه بــا افــراد عالقــه منــد، بــه ایجــاد آگاهــی الزم 
بــرای فعالیــت حرفــه ای و اســتاندارد در ایــن زمینــه کمــک مــی کنــد و زمینــه ی نــگاه جســتجوگرانه و محقــق وارانــه را در تمــام مراحــل 

کار و بخصــوص بخــش انتخــاب محصــول فراهــم مــی آورد.
راه انــدازی رشــته ی طراحــی بــازی رایانــه ای در دانشــگاه علمــی کاربــردی، کــه بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای صاحــب امتیــاز آن 
اســت، بــه معنــای ایجــاد فضــای آکادمیــک و دانشــگاهی بــرای ایــن صنعــت اســت کــه هــر چــه بیشــتر بــه جــدی شــدن، ایــن حــوزه 
ــه تأســیس یــک دوره ی تحصیلــی در مــورد تولیــد  در ایــران کمــک خواهــد کرد."شــرکت الکترونیــک  آرتــس در ســال 2004 اقــدام ب
بازی هــای رایانــه ای کــرد و بــا کمــک چندمیلیــون  دالری بــه دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی، مرکــزی را بدیــن منظــور تأســیس نمــود. 
کارشناســان شــرکت نیــز بــرای تدریــس ایــن دوره در آن مرکــز مشــغول بــه کار هســتند"  19 . ایجــاد بســترهای آموزشــی، پژوهشــی و 
تالیــف کتــب تخصصــی در ایــن عرصــه مــی توانــد فــارغ از جنبــه هــای آموزشــی و تخصصــی آن هــا،  اطالعــات خوبــی از تــوان اجرایــی 
نیــروی انســانی در ایــن عرصــه را در اختیــار پژوهشــگران در بخــش انتخــاب محصــول قــرار دهــد کــه بــا اشــراف کامــل بــه ایــن تــوان 

اجرایــی بتواننــد بــا در نظــر گرفتــن ســطح هنــری و فنــی بــازی مــورد انتخــاب، تصمیــم بگیرنــد.
تالیــف و تــر جمــه ی چندیــن کتــاب تخصصــی در زمینــه هــای مختلــف، بــازی هــای رایانــه ای و همچنیــن نشــرچندین نشــریه ی 
مختلــف در ایــن عرصــه از دیگــر فعالیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی در ایــن زمینــه اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه کتــب معرفــی شــده 
توســط ناشــرین مختلــف نظیــر انیستســتو ملــی بــازی و ... تهیــه شــده انــد و مترجمیــن و مولفیــن آنهــا، از اســاتید و متخصصیــن ایــن 

حــوزه هســتند.
 به عنوان مثال:

Beginning Game Level Design نویسندگان: JohnFeil And Marc Scattergood مترجم:سید طه رسولی
"هنر در بازی های رایانه ای جلد دوم" به نویسندگی "اندرو گاهان" و ترجمه "بهنام رضی پور" 

ــرداد  ــم شــیر محمــدی -  مه ــان - مری ــک نمازی ــه "باب ــورگ" و ترجم ــه نویســندگی"دیوید ام ب "هــوش مصنوعــی در ســاخت بازی"ب

ــه نویســندگی "دیویــد مــارک" و ترجمــه "ســید مهــدی دانشــور - مرضیــه خدیــر" ــرای آیفــون "ب ــازی ســازی ب آشــتیانی" "آمــوزش ب
" آموزش ساخت بازی با موتور یونیتی"  به نویسندگی "ویل گلداستون "و ترجمه، "احسان کامرانی" 

19- وب سایت ویکی پدیا
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"هنر در بازی های رایانه ای جلد اول" به نویسندگی "اندرو گاهان" و ترجمه " بهنام رضی پور"

"متدولوژی اجایل برای ساخت بازی های رایانه ای" به نویسندگی "کلینتون کیت" و ترجمه "بابک نمازیان"
هماننــد همــه ی عرصــه هــای تخصصــی، بــازی رایانــه ای هــم نشــریات و مجــالت خــاص خــود را جهــت اطــالع رســانی و برقــراری 
ارتبــاط بــا مخاطبینــش دارد. ایــن مجــالت بــا توجــه بــه قدمــت فعالیــت ایــن عرصــه، هــم از حیــث کیفــی و هــم از حیــث کمــی در 
شــرایط خوبــی بــه ســر مــی برنــد. فــارغ از جنبــه هــای آموزشــی و تخصصــی آن هــا، ایــن نشــریات و ارتبــاط آن هــا بــا مخاطبینشــان از 
منابــع بســیار خــوب جهــت تحقیقــات مرحلــه ی انتخــاب محصــول بــه شــمار مــی رود. نــام تعــدادی از آنهــا در ذیــل اشــاره مــی شــود.

 دنیای بازی
 بازی های رایانه

 مجله الکترونیک گیم دیزاین
 نشریه الکترونیکی بازیهای کامپیوتری

نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــا از بهتریــن منابــع و زنــده تریــن اســناد بــرای نیــاز ســنجی و ارتبــاط بــا مخطبیــن هســتند و فضــای الزم 
جهــت انجــام نظــر ســنجی هــا و برگــزاری تســت هــای دقیــق در زمینــه هــای مختلــف را فراهــم مــی آورد و اطالعــات مســتند و موثقی 
از وضــع موجــود ارائــه و منظــر خوبــی بــرای تصمیمــات آتــی و بخصــوص انتخــاب محصــول فراهــم مــی آورد. همچنیــن برگــزاری 
جشــنواره هــا نمایشــگاه هــای مرتبــط بــا موضــوع. در ایــن جشــنواره هــا و نمایشــگاه هــا امــکان تبــادل اندیشــه هــا، ایــده هــا و تجربیات 

تــا حــدودی فراهــم مــی شــود. 
از جمله نمایشگاه های برگزار شده در این راستا در ایران می توان به:

 جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال تهران
 جشنواره رسانه های دیجیتال مهدوی
 جشنواره رسانه های دیجیتال خانواده
 جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی
 جشنواره فیلم و عکس همراه تهران

 دوساالنه کارتون رسانه های دیجیتال
در صــورت توجــه بــه مــوارد یــاد شــده و ایجــاد بســتر هــای الزم تحقیقاتــی، آگاهــی و علــم کافــی بــرای نیازســنجی و انتخــاب دقیــق 
محصــول درســت فراهــم مــی شــود و بــه تولیــد محصولــی بــا بــازده ی فرهنگــی و اقتصــادی بــاال مــی انجامــد. امــا متاســفانه در کشــور 
عزیزمــان ایــران، از آنجــا کــه هــر فعالیــت هنــری و اجرایــی، بــه طــور عــام خــودرا از از مطالعــه و تحقیقــات علمــی و آمــاری بــی نیــاز 
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مــی داننــد و بیشــتر بــر مبنــای احساســات تصمیــم گیــری مــی شــود، تــا کنــون جــز در مــوارد معــدودی محصــول درســتی بــرای تولیــد 
انتخــاب نشــده اســت، البتــه گام هــای کوچکــی بــا برنامــه ریــزی هــای ناقــص انجــام شــده اســت امــا بــرای دســتیابی بــه بازارهــای 
جهانــی و تولیــد محصــول درســت در داخــل، بــه تــالش بیشــتری نیــاز دارد. بــرای ایجــاد عرصــه ی الزم جهــت پیشــنهادات زیــر ارائــه 

مــی شــود:
راه انــدازی پژوهشــگاه هــای تخصصــی بــا فعالیــت مــداوم و در جریــان از حیــث آمــاری و... . بــه طــوری کــه اطالعــات مــدون و مطمئــن 
علمــی در ایــن عرصــه را در اختیــار داشــته باشــد بــه گونــه ای کــه شــرکت هــا و مراکــز تولیــد بــازی بــا مراجعــه بــه ایــن پژوهشــگاه 

ســر نــخ هــای الزم در راســتای انتخــاب محصــول اســتاندارد را بدســت آورنــد.
 برگزاری سمینارهای تخصصی

 برگزاری کارگاه های عملی
 برگزاری نشست های اجرایی، با هدف تبادل تجربیات و یافته ها برای کارشناسان و متخصصین این حوزه با یکدیگر.

 ایجاد تنوع رشته های دانشگاهی و فنی و حرفه ای در این زمینه
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2/2-  مرحله پیش تولید:
در واقــع رونــد اصلــی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران از گام هــای نخســتین آن در مرحلــه ی پیــش تولیــد، بــه دلیــل تــالش هایــی 
اســت کــه پــس از انتخــاب محصــول صــورت مــی گیــرد. ایــن مرحلــه بســیار مهــم وحیاتــی اســت و بــه نوعــی سیاســت گــذاری و هــدف 
گزینــی بــرای ســاخت بــازی رایانــه ای در ایــن مرحلــه شــکل مــی گیــرد و حتــی چشــم انــداز هــای تجــاری و بازارهــای هــدف نیــز بــه 

نوعــی در ایــن مرحلــه بوجــود مــی آیــد. اولیــن مرحلــه از رونــد پیچیــده تولیــد، مرحلــه ی پیــش تولیــد اســت.
عناوین  اصلی در مرحله پیش تولید یک بازی رایانه ا ی می تواند به صورت ذیل باشد.

1- تهیه سناریو یا پرو پوزال  ساخت یک بازی رایانه ای
2- تعیین نام بازی 

3- تعیین سبک بازی 
4- تعیین زبان بازی) فارسی ، عربی ، انگلیسی و ...(

)ESRA(  5- رده بندیبازی رایانه ای
6- برطــرف کــردن و تطبیــق دادن ســناریو بــا  تکنولــوژی  روز دنیــا و توانمنــدی  تیــم ســاخت بــازی رایانــه ای  )از نظــر دو بعــدی یــا 

ســه بعــدی بــودن محیــط بــازی(
7- تعیین هزینه هاچه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه نیروی انسانی 

8- تعیین مدیر پروژه 
9- تعیین مدیر اجرایی 

10- تعییــن تیــم حــر فــه ای و مناســب  جهــت ســاخت بــازی  پلتفــرم )platform( یــا پلتفرم هــای بــازی ،موتــور  بــازی ، زبانهــای برنامــه 
نویســی مــورد اســتفاده در بــازی ، محیــط توســعه کــد )IDE( ، ابزارهــای گرافیکــی

اگرچــه مــوارد فــوق در مرحلــه ی پیــش تولیــد مهــم و حیاتــی هســتند امــا از آنجــا کــه بیشــتر ایــن مــوارد بــه نوعــی بــا تحقیقــات و 
بررســی هایــی کــه در مرحلــه ی انتخــاب محصــول قرابــت زیــادی دارد. لــذا در ایــن مرحلــه یــک از مبهــم تریــن و حیاتــی تریــن بخــش 

هــا یعنــی بــازی نامــه نویســی توضیــح داده مــی شــود.

2/2/1-  بازی نامه نویسی
از مراحــل اصلــی و مهمــی کــه بیــن مرحلــه ی پیــش تولیــد و تولیــد فنــی و هنــری قــرار مــی گیــرد، بــازی نامــه نویســی و چالــش 
هــای پیــش روی آن اســت. در ایــن تحقیــق، ایــن بخــش بــه عنــوان زیــر مجموعــه ای از مرحلــه ی پیــش تولیــد قــرار گرفتــه اســت.
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تهیــه ســناریو یــا متــن بــازی و سیاســت گــذاری هــای مرتبــط بــه پیــش بــرد متنــی داســتان در طــول بــازی و متناســب بــا ژانــر بــازی، 
بیشــتر مبتنــی بــر حضــور تیــم بــازی نامــه نویــس مــی باشــد. حساســیت و بــه نوعــی تفــاوت اصلــی ســناریو و یــا متــن بــازی، بــا فیــم و 
یــا انیمیشــن در تعاملــی بــودن آن اســت. در رســانه هایــی از قبیــل کتــاب، فیلــم، انمیشــن و... ارتبــاط کامــال یــک ســویه اســت و مخاطب 
در پیشــبرد داســتان و رخدادهــا نقشــی نــدارد در حالــی کــه در بــازی بــه علــت ماهیــت تعاملــی اش،دارای ظرایــف و ریــزه کاری هایــی 

اســت کــه فقــط در صــورت تربیــت نیــروی متخصــص وحضــور بــازی نامــه نویســان حرفــه ای تحقــق مــی یابــد.
سه دسته اصلی برای بازی وجود دارد: 

الف: بازی هایی که نیازمند قصه نیستند
ب: بازی هایی که فقط به خاطر لذت است

ج: بــازی هایــی کــه داســتان نقــش مهمــی دارد کــه در نتیجــه:  1- مخاطــب را بیشــتر جــذب مــی کنــد. 2- بــازی ابــزار خوبــی 
بــرای قصــه گویــی اســت

مدل های قصه گویی در بازی: 
 مدل تعاملی: تاثیر گذاری مخاطب در داستان

 مدل انشعابی: نمایندگی گیمر در داستان

برخــی دانشــمندان بــازی هــای رایانــه ای را یــک مدیــوم قصــه گــو مــی داننــد، مدیومــی کــه بازیکــن را در دنیایــی دیگــر و در نقــش 
فــردی دیگــر قــرار مــی دهــد و همــراه بــا او داســتانی را شــکل خواهــد داد، حتــی بــازی هایــی کــه داســتانی ندارند)ماننــد بــازی هــای 
ورزشــی( ذاتــا دارای پیــش فــرض هایــی در ذهــن مخاطــب هســتند کــه باعــث مــی شــود مخاطــب بــا بــازی همــزاد پنــداری کــرده و 
همــراه شــود، در نظــر ایــن، بــازی کــن، کاراکتــر هــا و تمامــی مکانیــک هــای بــازی در خدمــت بیــان داســتان هســتند؛ در مقابــل ایــن 
نظریــه، برخــی دانشــمندان بــه اصالــت بــازی معتقــد انــد، یعنــی، اگــر چــه برخــی بــازی هــا از داســتان برخوردارند،امــا تمامی اجــزای بازی 
تنهــا در جهــت تکامــل بــازی انــد و تمامــی فکربــازی کــن مشــغول بــه رد کــردن معمــا هــا و بــه طــور خالصــه انجــام دادن بازیســت. در 
هــر صــورت بــازی هــای رایانــه ای بــه دلیــل داســتان و تعامــل پذیــری خــود مــورد توجــه بــازی کننــده هــا قــرار خواهنــد گرفــت و ایــن 

خــود عاملــی بــرای انجــام دادن بــازی خواهــد بــود
بــازی نامــه در دو بعــد فــرم ومحتــوا حائــز اهمیــت اســت. بحــث فــرم در بــازی نامــه از مباحــث بســیار تخصصــی در ایــن حــوزه مــی 
باشــد . در محتــوا و از حیــث وجــود منابــع غنــی بــه عنــوان بــن مایــه هــای اصلــی بــرای تهیــه ی بــازی نامــه، بســیار غنــی هســتیم. 
یعنــی ســبقه ی درخشــان ادبیــات ایــران، بســتر بــی کرانــی از موضوعــات وژانرهــای الزم را در اختیــار اهــل فــن قــرار مــی دهــد. نکتــه 
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جالــب توجــه اشــراف ایــن قشــر از فعــاالن عرصــه ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، بــه آن اســت. یعنــی ارادت و عالقــه آنهــا بــه 
متــون ایرانــی، بــه نوعــی فرهنــگ ســازی و ایســتادگی بــر فرهنــگ و دارایــی هــای ملــی ومذهبــی ایــران در مقابــل هجمــه هــای بــرون 
مــرزی، اســت.در ایــن راه نقــاط قــوت وضعفــی هــم بــه چشــم مــی خــورد کــه بــا توجــه بــه مــدت زمــان شــکل گیــری ایــن صنعــت 

در ایــران کامــال طبیعــی اســت.

2/2/1/1- مشکالت:
  تا به حال بازی قصه گو نداشته ایم 

  عدم تسلط علمی و تجربه عملی بر آن 

  بــه علــت عــدم حضــور بــازی نامــه نویســندگان، در جریــان رونــد تولیــد، داســتان اصلــی، از بیــن مــی رود و دســتخوش تغییــر قــرار 
مــی گیــرد. 

  بودجه در تولید بازی بسیار اندک است و تولید کنندگان برای بازی نامه نویس کمتر هزینه ی مستقلی در نظر می گیرند. 
  وجود قصه ها و کارهای سفارشی، که بر خالقیت و روند فکری بازی نامه نویس سایه می اندازد. 

  زمان کافی برای تهیه بازی نامه ی مناسب وجود ندارد
  حــذف برخــی از گــروه هــای ســنی مثــل خردســاالن و نوجوانــان از ایــن جریــان و تولیــد بــازی هــای بســیار ســبک و بــی اهمیــت 

بــرای ایشــان. کــه بــه علــت ناتوانــی گــروه هــای تولیــد و نداشــتن تخصــص الزم در ایــن زمینــه و بــی رغبتــی تولید کننــدگان و ســرمایه 
گــذاران در ایــن عرصــه بــه وجــود آمــده اســت.

2/2/1/2- ظرفیت های بازی نامه نویسی در ایران:
  اگرچــه مشــکالت فراوانــی کــه در جریــان بــازی نامــه نویســی در ایــران وجــود دارد، نبایــد از ظرفیــت موجــود غافــل شــد. ایــن ظرفیت 
چیــزی نیســت جــز ایــده ی اصلــی مــورد نیــاز بــرای یــک بــازی نامــه ی خــوب، یعنــی ادبیــات غنــی یــک فرهنــگ و کشــور. کــه ایــران 
از ایــن حیــث بســیار غنــی اســت. تنــوع ژانرهــای ادبــی ایرانی)حمســی، عاشــقانه، اســاطیری و ...( امــکان زیــادی را بــرای هنرمنــدان بازی 

نامــه نویــس جهــت ایــده یابــی، فراهم مــی آورد.
  ســعی در تربیــت افــراد مجــرب، علمــی و متخصــص.  در ایــن زمینــه راه انــدازی تــک درس هــا و رشــته هــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه 

در انیســتیتوی ملــی بــازی ســازی در ایــران ماننــد: کارگاه یــک ســاله بــازی نامــه نویســی... کــه در صــورت اجــرای علمــی و صحیــح 
آنهــا، مــی توانــد آینــده ی روشــنی را در انتظــار ایــن حــوزه ی بخصــوص دانســت.
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 همچنین تالیف و ترجمه ی کتب تخصصی و علمی در این زمینه

  ارزیابــی دقیــق و دوره ای بــازی هــای تولیــد شــده بــه صــورت مــداوم از حیــث محتــوا و فــرم بــازی نامــه و خلــق سیســتم ارزش یابــی 
در ایــن مقولــه ی بخصــوص

 تهیه بازی نامه ایی منطبق با گروه های مختلف سنی
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2/3- مرحله تولید هنری و فنی:
ایــن دو بخــش عملــی تریــن مراحــل تولیــد بــازی رایانــه ای بــه شــمار مــی رونــد. نمــی تــوان گفــت کــدام یــک بــر دیگــری ارجحیــت 
دارد یــا حتــی اینکــه کــدام یــک مهــم تــر از دیگیــری اســت. ایــن دو بخــش همچنیــن نیــاز بــه تعامــل زیــادی بیــن خودشــان هســتند 
و ایجــاد ایــن تعامــل و گفتمــان مــی توانــد بــر کیفیــت و رونــد تولیــد محصــول تاثیــر بــه ســزایی گــذارد. همچنیــن از دیگــر حساســیت 
هــای ایــن دو مرحلــه، تعــداد افــرادی اســت کــه در آن هــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند. بــه دلیــل مجمــوع مــوارد یــاد شــده، آســیب 
هــا و مشــکالت فراوانــی در بــر دارنــد و برطــرف ســاختن ایــن مشــکالت و حــل ایــن مســائل مــی توانــد تاثیــر فراوانــی داشــته باشــد.

2/3/1- تولید هنری:
تیــم هنــری فعــال در تولیــد بــازی رایانــه ای، وظیفــه ای خطیــر و حســاس بــه عهــده دارنــد و هرآنچــه از زیبایــی و خالقیــت بصــری در 
یــک بــازی دیــده مــی شــود بــر عهــده ی تیــم هنــری مــی باشــد کــه شــامل: کارگــردان یــا گــروه کارگردانــان هنــری، طراحــان کاراکتــر 
هــا، طراحــان پــس زمینــه هــا و فضــا ســاز هــا، رنــگ شناســان، طراحــان لبــاس و عوامــل صــدا، موســیقی، گــروه مطالعــات و پژوهــش 

هــای هنــری در راســتای بــازی مربوطــه و... هرآنچــه بــه بعــد هنــری و زیبایــی یــک بــازی مــی انجامــد، اســت.
همانطــور کــه وجــود گــروه هنــری بســیار حســاس و مهــم اســت امــا یکــی از چالــش هــای اساســی در رونــد تولیــد بــازی نیــز مربــوط 
بــه همیــن گــروه اســت کــه نیــاز منــد مدیریــت جــدی و دقیــق بــر کل جریــان تولیــد و هماهنگــی بیــن عوامــل وبخــش هــای مختلــف 

را مــی طلبــد.
بــا نگاهــی بــه ســوابق تصویــر ســازی ایــران از گذشــته هــای دور تــا امــروز و فعالیــت هــای موفــق و در خــور توجهــی در زمینه انیمیشــن، 
بــه راحتــی مــی تــوان فهمیــد کــه از حیــث فــرم بصــری بســیار غنــی و حتــی هــم پایــه ی گالدیاتورهــای تصویــری جهــان هســتیم. 
و ایــن امــر فقــط بــه معنــای حضــور نیــروی انســانی حرفــه ای و متخصــص در ایــن زمینــه میباشــد. اگــر در بخــش بصــری در برخــی 

بــازی هــا هــم خالیــی بــه نظــر مــی رســد بیشــتر بــه دلیــل کــم تجربــه گــی در کار بــا نــرم افزارهــا اســت.
وجــود انــواع ســبک هــای مختلــف تصویرســازی و هنرمنــدان بــی شــمار در ایــن زمینــه، همچنیــن اســاتید باتجربــه و ماهــر بــا ســواد 
بصــری بــاال، دلیــل بــر در اختیــار داشــتن بهتریــن هــای بصــری در ایــران اســت، کــه هانطــور کــه در شــاخه هایــی مثــل تصویــر ســازی 
کتــب، ســاخت تیــزر، کاراکترهــای تبلیغاتــی و فیلــم هــای بلنــد و کوتــاه انیمیشــنی، موفقیــت هــای داخلــی و بیــن المللــی زیــادی را بــه 
دســت آورده ایــم، از ایــن ظرفیــت در ســاخت بــازی هــای رایانــه ای هــم مــی تــوان اســتفاده کــرد و ســبک هــای بصــری متنوعــی را 

در بــازی هــای رایانــه ای پدیــد آورد.
ــرم  ــر ن ــازی، تســلط ب ــاز در ب ــر کامپیوتــری مــورد نی ــه تصاوی ــت دســتی ب امــا در خصــوص تبدیــل ایــن ســبک هــای بصــری از حال
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افزارهــای مختلــف را مــی طلبــد کــه هنرمنــدان عزیــز کشــورمان بــه ایــن مقولــه کمتــر اقبــال نشــان مــی دهنــد. بــه همیــن دلیــل هــم 
تصاویــر کامپیوتــری تولیــد شــده اکثــرا فاقــد ظرافــت و جذابیــت بصــری مــی باشــند و یکــی از دالیلــی کــه ممکــن اســت باعــث شــود 
کــه توجــه و درخواســت کمتــری بــرای بــازی هــای رایانــه ای کــه در ایــران تولیــد شــده وجــود داشــته باشــد، همیــن افــت بصــری اســت 

کــه در مرحلــه کار بــا نــرم افــزار بوجــود آمــده اســت.
بیشــتر افــراد مســلط بــه نــرم افزارهــای تصویــری، افــراد غیــر هنــری هســتند کــه در تعامــل بــا گــروه هنــری ممکــن اســت اختــالف 
نظــر هایــی داشــته باشــند کــه در رونــد کلــی کار تاثیــر گــذار اســت. البتــه ایــن مســئله بیشــتر مدیریــت و هماهنگــی مــی طلبــد و مســئله 

ای نیســت کــه متوجــه گــروه هنــری باشــد.
از دیگــر مســائلی کــه بــه گــروه هنــری مرتبــط مــی شــد، عــدم تعامــل ایــن گــروه بــا بخــش هــای دیگــر و همچنیــن بــی نظمــی ایــن 
اعضــا در زمــان بنــدی و هماهنگــی هــای الزم اســت. ایــن مســئله کامــال بــه فرهنــگ موجــود در ایــران بــر مــی گــردد، عــدم توانایــی در 
انجــام کارهــای گروهــی، تمایــل بــه تــک روی و گــروه گریــزی و... . ایــن نــوع تفکــر در تمــام زمینــه هــا مشــکل ســاز و ضربــه زننــده 
اســت، در ورزش، در اقتصــاد، در امــور فرهنگــی، اجتماعــی، ... . از آنجــا کــه برخــی از فعالیــت هــا بــرای رســیدن بــه موفقیت و شــکوفایی، 
نیازمنــد کارگروهــی و مشــارکت افــراد در زمینــه هــای مختلــف و بــا تخصــص هــای متفــاوت مــی باشــند، بوجــود آمــدن چنیــن فرهنگی 
ضــروری و حیاتــی اســت و یکــی از راهکارهــای مهــم در زمینــه ســاخت و تولیــد بــازی هــای رایانــه ای در ایــران اســت. امــا رفــع ایــن 
مشــکل بــه دو اتفــاق مهــم بســتگی دارد: 1- وجــود یــک مدیــر مقتــدر و کاردان در راس پــروژه. 2- گذشــت زمــان و تولیــد هرچــه بیشــتر 

و کســب تجربــه کــه بــر پایــه ی کار گــروه هــای مختلــف حاصــل مــی شــود.
همچنیــن شــناخت جایــگاه و نقــش تعییــن کننــده گــروه هنــری و عوامــل آن در تولیــد بــازی، بســیار مهــم اســت. چراکــه نــگاه غالــب 
در جامعــه ی ایــران بیشــتر کــم اهمیــت جلــوه دادن هنــر و نقــش آن در جامعــه اســت و ایــن نــگاه بــه طــور ناخودآگاهــدر تمامــی اقشــار 
جامعــه حتــی قشــر روشــن فکــر و متخصــص نیــز بوجــود آمــده اســت، کــه عوامــل تولید بــازی نیــز از ایــن نــگاه مســتثنی نیســتند. یعنی 
توجــه و اعتمــاد بیشــتری بــه عوامــل فنــی در مقایســه بــا عوامــل هنــری وجــود دارد کــه بــه طبــع کار گــروه فنــی مهــم تــر و حیاتــی تــر 
بــه نظــر مــی رســد در حالــی کــه نقــش و اهمیــت هــر دو بخــش یکســان و هــم پــای یکدیگــر اســت و ترجیــح یکــی بــر دیگــری، نتایج 
خوبــی در پــی نخواهــد داشــت کمــا اینکــه تــا کنــون هــم نداشــته اســت. احتــرام و توجــه بــه نقــش و جایــگاه عوامــل هنــری، موجــب 
ایجــاد فضــای بیشــتری بــرای تعامــل و گفتمــان در بیــن گــروه هــای مختلــف مــی شــود و همچنیــن انگیــزه بیشــتری را بوجود مــی آورد.
بــه واســطه اینکــه در ایــران، نقــش نــگاه تخصصــی و حرفــه ای بــه هنــر کمتــر مــورد توجــه اســت و هنــر را حــوزه ای مــی داننــد کــه 
همــه ی افــراد مــی تواننــد در مــورد آن نظــر بدهنــد موجــب رشــد یــک نــگاه ســلیقه ای و غیــر کارشناســی و علمــی در ایــن حــوزه شــده 
اســت. ایــن معظــل در تمــام ســطوح و زمینــه هــای هنــری بــه چشــم مــی خــورد. اینکــه افــراد غیــر متخصــص در ایــن حــوزه خــود را 
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متولــی قضــاوت و اظهــار نظــر در ایــن حــوزه مــی داننــد، بــه نوعــی گریبــان تولیــد بــازی هــای رایانــه ای در ایــران را نیــز گرفتــه اســت. 
و کارشناســان غیــر حرفــه ای و غیــر علمــی، بــا نــگاه ســلیقه ای در ارگان هــای دولتــی مســئول رد و یــا قبــول مســایل هنــری در زمینــه 
ی بــازی مــی باشــند و در تمــام بخــش هــای هنــری اعــم از طراحــی کاراکتــر و کارگردانــی هنــری و فضاســازی هــا و .... نظــر مــی 
دهنــد، و گــروه تولیــد بــازی نیــز بــه ســبب نیــاز بــه مجــوز و یــا بودجــه مــورد نیــازش، بــه ناچــار بــه ایــن نظــرات تــن مــی دهــد. همیــن 
نظــرات غیــر علمــی باعــث، افــت کیفیــت در بــازی هــای تولیــد شــده مــی شــوند و هــم موجبــات دلســری و بــی میلــی طراحــان و گــروه 
هنــری را فراهــم مــی آورد کــه بــه طبــع بــر زیبایــی و خالقیــت حاکــم بــر بــازی ســایه مــی افکنــد. همچنیــن از بوجــود آمــدن شــاخه 
هــای حرفــه ای و تخصصــی در حــوزه هنــر در تولیــد بــازی هــای رایانــه ای جلوگیــری مــی کنــد و رشــد ایــن مجموعــه، در مقایســه بــا 

بخــش هــا و عومــل دیگــر، بخصــوص فنــی، کمتــر خواهــد شــد.
بــه نظــر مــی رســد تشــکیل گــروه هــای ارزیابــی متشــکل از متخصصیــن و افــراد حرفــه ای و بخصــوص علمــی در ایــن زمینــه در ارگان 
هایــی کــه مســئولیت قضــاوت وبررســی محصــوالت تولیــد شــده در ایــران را دارنــد، بســیار مهــم و حیاتــی اســت. کــه تــا حــدود زیــادی، 

رشــد و پیشــرفت بصــری بــازی هــای رایانــه ای را تضمیــن خواهــد کــرد.
عوامــل بیشــماری در جریــان تولیــد هنــری دخیــل هســتند و تولیــد بــازی رایانــه ای نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، چــه بســا کــه 
تنــوع شــاخه هــا و تخصــص هــای مــورد نیــاز در ایــن عرصــه بیشــتر هــم باشــد. امــا همــه ی آنهــا بــه یــک میــزان تاثیرگــذار نیســتند. 
ــد و شــبکه ای از عوامــل انســانی را بوجــود  ــر قــرار مــی گیرن ــه عنــوان زیــر مجموعــه ای از عوامــل کلــی ت خیلــی از ایــن عوامــل ب
مــی آورنــد. بــه دلیــل ذیــق وقــت عــدم نیــاز بــه بررســی و آســیب شناســی تــک تــک عناویــن حرفــه ای در ایــن حــوزه، بــه بررســی 
چنــد عنــوان تاثیــر گــذار و تعییــن کننــده مــی پردازیــم. عواملــی کــه در صــورت حــذف شــدن شــان از پــروژه و یــا حضــور کمرنــگ و 
غیراستانداردشــان، ضربــه ی مهلکــی بــر رونــد تولیــد و کیفیــت محصــول خواهــد خــورد. از بیــن عوامــل هنــری، بــه بیــان آســیب هــا و 

مســائل پیشــروی کارگــردان هنــری و طراحــان کاراکتــر مــی پردازیــم.

2/3/2- کارگردان هنری:
در واقــع کارگــردان هنــری پروســه زیبــا شناســانه ی تولیــد گیــم را در کنــار کارگــردان فنــی، مدیریــت مــی کنــد و بــه طــور دقیــق بــه 
بحــث خروجــی بصــری کــه ار لحــاظ هنــری و زیبایــی در حــد اســتاندارد باشــد در کل بــازی توجــه دارد. امــا در بــازی هــای ایرانــی بــرای 
پرهیــز از  هزینــه هــا و عــدم شــناخت کافــی از اهمیــت حضــور کارگــردان هنــری در کل رونــد بــازی، از بــه کارگیــری کارگــردان هنــری 
بــه طــور مســتقل امتنــاع مــی ورزنــد و کارگــردان فنــی هــر دو بخــش را کارگردانــی مــی کنــد، کــه بســیار آســیب زننــده و مشــکل ســاز 

. ست ا
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بــی توجهــی بــه نــگاه هنــری و تخصصــی کارگــردان هنــری در رونــد تولیــد بــازی باعــث، افــت کیفیت بصــری ارزش هــای زیباشناســانه 
بــازی رایانــه ای ایرانــی مــی شــود. اگرچــه در خلــق بصــری کاراکترهــا و پســزمینه هــا و هجــزا بصــری مشــکل چندانــی نداریــم امــا عدم 

حضــور کارگردانــان هنــری، ترکیــب هنــری هریــک از ایــن اجــزا زیبــا در کنــار هــم را دچــار مشــکل مــی کنــد.

2/3/2/1-  مشکالت:
  عــدم وجــود نــگاه تخصصــی و شــناخت کافــی بــه جایــگاه و نقــش کارگــردان هنــری در ایــران ناشــی از، کــم تجربــه گــی در ایــن 

زمینــه و کمبــود آمــوزش 
 کبود آموزش و بستر الزم جهت رشد و توسعه نگاه تخصصی به نقش و جایگاه کارگردان هنری در روند تولید بازی

  نقش بسیار تعیین کننده ی سفارش دهنده از لحاظ مدیریت هنری، مالی و زمانی پروژه های تولید بازی
  به علت کمبود وقت افراد نمی توانند به خوبی استعداد و توانایی خود را ارئه دهند.

  کمبود های مالی سبب حذف برخی از عناصر اصلی در گروه تولیدی بازی می شود
  وجود اطمینان کمتر به طراح و هنرمند در مقایسه با عوامل فنی در روند تولید بازی

  اعمال سلیقه و نظرات کارشناسی نشده فنی و هنری از سوی کارفرمایان نا آشنا و غریبه با این حوزه
  عدم توجه به بازار جهانی و تفاوت آن با بازار داخلی

  عدم حضور هنر در جایگاه خودش به ایران و نگاه صرفا مالی به آن

  کمبود آموزش و بستر الزم جهت تربیت تخصصی کارگردان هنری در این عرصه

  کپی صرف و بدون تغییر و خالقیت از محصوالت وارداتی

2/3/3-  طراحان کاراکتر:
طراحــی کاراکتــر نیــز از جملــه مســئولیت هــای بســیار مهــم در گــروه هنــری تولیــد بــازی مــی باشــد. طراحــی شــخصیت هــا بــازی 
براســاس قابلیــت هــای شــخصیتی آنهــا در بــازی و یــا ســبقه تاریخــی شــان، ایجــاد جذابیــت بصــری در کاراکترهــای مثبــت و منفــی و 
ایجــاد تعــادل بصــری بیــن قابلیــت هــای تصویــری کاراکترهــا و فضــای بــازی و ... همــه از مســیولیت هــای تیــم طراحــان کاراکتــر مــی 
باشــند. از حیــث وجــود فــرم هــای و غنــای تصویــری همانطــور کــه پیشــتر هــم اشــاره شــد هــم از نظــر ســبقه ی تاریخــی و هــم از نظــر 
وضــع  موجــود در شــرایط بســیار خوبــی بــه ســر مــی بریــم امــا چنــد نقطــه ضعــف اساســی کــه بیشــتر محتوایــی اســت، وجــود دارد کــه 

رفــع آنهــا در بحــث بصــری تولیــد بــازی در ایــران مــی توانــد رهگشــا باشــد.
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مشکالت:
  بــه علــت محدودیــت هــای جنســیتی بیشــتر بــازی هــا تــک جنســیتی هســتند. یعنــی کاراکترهــای آنهــا بــه طــور غالــب از یــک جنس 

خــاص هســتند و بــه طبــع مخاطبیــن مربــوط بــه همــان جنــس را خواهد داشــت.
  عدم توجه به قابلیت فرهنگ سازی، با کمک بازی رایانه ای

  عدم توجه الزم به زیبای و جذابیت بصری در بازی رایانه ای

  عــدم حضــور متخصیــن و اهــل فــن در بخــش هــای ارزیابــی در ارگان هــای دولتــی، و در پــی ایــن عــدم حضــور، وجــود قضــاوت 

هــای کارشناســی نشــده و ســلیقه ای.
  عــدم تدویــن اســتانداردهای رســمی و قانونــی بــا نــگاه علمــی و هنــری، از جانــب ارگان هــای دولتــی جهــت تنویــر حــدود و خــط 

قرمزهــای طراحــی کاراکتــر. 
  بسته تر بودن فضای تصویری، در تولید بازی رایانه ای در مقایسه باسینما، تلویزیون، انیمیشن و کتاب..
  عدم وجود مهارت کار گروهی از جانب گروه های هنری، به خصوص در جریان همکاری با عوامل فنی

 راهکار:
راه اندازی سبک بصری ملی - ایرانی

از مــوارد بســیار مهمــی کــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک شــاخص ملــی در بــازی ســازی در ایــران مطــرح شــود، توجــه بــه روحیــه ی 
ایرانــی در بخــش هنــری بــازی رایانــه ای اســت. یعنــی توجــه بــه طراحــی کاراکتــر و فضــا ســازی بــا عنایــت بــه شــاخص هــای بصــری 
هویــت ملــی و گذشــتن از نــگاه هــای کلیشــه ای و بســیار ســبکی کــه امــروزه در هــر طراحــی، بــا نــام ایرانــی بــه چشــم مــی خــورد. 

آنچــه از طراحــی ایرانــی در اکثــر زمینــه هــای هنــری دیــده مــی شــود بــه کارگیــری تکــراری و بســیار ناشــیانه ی تعــدادی موتیــف و 
نوعــی از نوشــتار اســت کــه بــه علــت اســتفاده زیــاد آنهــا، دیگــر کارکــردی ندارنــد. ایــن نــگاه تقریبــا در تمــام هنرهــای بصــری از جملــه، 
طراحــی لبــاس، دکوراســیون داخلــی، گرافیــک، نقاشــی، برخــی تصویرســازی هــا، بســیاری از آثــار انیمیشــن و... قابــل رویــت اســت. 
بنابرایــن ظرافــت بوجــود آوردن روحیــه ی بصــری و منطبــق بــر هویــت ایرانــی در بــازی هــای رایانــه ای، نیــاز بــه مطالعــه ی دقیــق تــر 
و برگــزاری نشســت هــا و کارگاه هــای تخصصــی و ســمینارهای علمــی بــا حضــور اســاتید ومتخصصیــن ایــن صنعــت را مــی طلبــد، تــا 
از ایــن نــگاه کلیشــه ای تصویــری فاصلــه بگیریــم و بــه روحیــه و فضــای یــک اثــر کامــال ایرانــی نزدیــک شــویم. ایــن نــوع نــگاه باعــث 
ایجــاد یــک حرکــت ملــی در زمینــه ســاخت بــازی رایانــه ای مــی شــود، کــه در کنــار ســبک هــای متنــوع تصویــری، کــه در ایــن حــوزه 
وجــود دارد، مــی تــوان بــه یــک ســبک شــاخص و منطبــق بــا فرهنــگ ایــران اســالمی دسترســی پیــدا کــرد و در تمــام جهــان ماننــد 
یــک شناســنامه ملــی معرفــی کــرد. ایــن حرکــت در بســیاری از کشــورهای جهــان مثــل ژاپــن و شــرق دور، همچنیــن آمریــکا انجــام 
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شــده اســت و بســیار تاثیــر گــذار بــوده اســت.
دستیابی علمی و منطقی به این سبک منحصر به فرد ملی موجب می شود:

  ایجاد یک سبک ایرانی- اسالمی در سطح بین المللی
  در برگرفتن طیف وسیعی از مخاطبین داخلی و خارجی، عالقه مند این سبک تصویری در بازی رایانه ای 

  ایجاد یک بازار مصرف و درآمدزای تقریبا دائمی، به واسطه جذابیت های بصری انحصاری ملی- ایرانی
  ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی خالقیت های بصری، برای هنرمندان عالقه مند به این حوزه

  امکان تولید آثاری مختص مخاطبین داخلی جدای از مخاطبین خارجی )انفکاک دو بازار مصرف از هم(
ممکــن اســت تــالش بــرای ایجــاد یــک ســبک بصــری منحصــر بــه فــرد و ایرانــی در عرصــه ی بــازی رایانــه ای، گروهــی از فعــاالن 
ایــن حــوزه نگــران کــرده و آنــرا بــه منزلــه ی یــک امــر محــدود کننــده بداننــد و در واقــع، ســبک ملــی یــاد شــده نیــاز بــه پشــتوانه هــای 
دقیــق و مطالعــه شــده ی علمــی دارد، امــا نقــض ســبک هــای دیگــر تصویــر ســازی نیســت. چراکــه تنــوع و دگرگونــی در ســبک هــای 
بصــری مــی توانــد زمینــه ی مناســبی را بــرای شــناخت ســالیق مختلــف مخاطبیــن داخلــی و خارجــی، فراهــم آورد و در نتیجــه مجــرای 

حســاب شــده تــری بــرای فــروش محصــوالت و بــازار مصــرف آمــاده تــر، بکرتــر و ســودآورتری را ایجــاد مــی کنــد.
امــا آنچــه بســیار مهــم اســت و بــه نوعــی در ایجــاد چنیــن ســبکی مــی توانــد بســیار ســازنده و یــا نابــود کننــده باشــد شــناخت المــان 
هــای بصــری بــر اســاس هویــت ملــی ایرنــی- اســالمی مــی باشــد. در صــورت انجــام کارهــای بــدون مطالعــه و شــتاب زده این سیاســت 
بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد. از جملــه تجربــه هــای موفــق ملــی در ایــن زمینه)ســاخت هویــت بصــری ایرانــی- اســالمی( بــه تعــداد 
بــی شــماری از آثــار تصویــر ســازی و تعــداد انگشــت شــماری از آثــار انیمیشــن مــی تــوان اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه ســوابق تصویــر 
ســازی در ایــران مــی تــوان امیــدوار بــود کــه بــا اســتفاده از تجربیــات ایــن شــاخه ی هنــری و مطالعــات دقیــق علمــی، بــه شــاخص 

هــای بصــری بــر اســاس هویــت ملــی – مذهبــی مــاه خواهیــم رســید.
البتــه ایــن شــاخص هــا بــه معنــای قانــون گــذاری بصــری در ایــن زمینــه نیســت. چــون هــر قانــون بصــری مــی توانــد ســدی در مقابــل 
خالقیــت هــای هنــری باشــد. غیــر قوانینــی کــه بایــد در خصــوی مســائل مذهبــی و اجتماعــی ایــران حتمــا رعایــت شــوند، راه کارهــای 

بصــری بــرای دســت یابــی غیــر کلیشــه ای بــه هویــت بصــری ملــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
بــا رای زنــی هــا و مصاحبــه هایــی کــه بــا متخصصیــن و اهــل فــن در ایــن حــوزه انجــام شــد، هویــت ملــی و مذهبــی ایرانــی بــه راحتــی 
قابلیــت چنیــن هویــت یابــی بصــری را دارد. بخصــوص آن کــه، هــم از حیــث فــرم و هــم از حیــث محتــوای بصــری، نیــز بســیار غنــی 
اســت. بــه ایــن معنــا کــه هــم ســبقه ی تاریخــی پــر بــار و هــم تجربیــات بصــری بــه روز در دســترس اســت و نیــروی انســانی کارآمــد 
و حرفــه ای نیــز وجــود دارد. البتــه همیشــه مشــکالتی بــر ســرراه یــک حرکــت ملــی وجــود داشــته و دارد کــه بــا تدبیــر و کمــک اســاتید 
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فــن قابــل رفــع اســت.
 ایجاد گروه های ارزیابی متخصص و اهل فن جهت ارزیابی دقیق بصری و هنری آثار

 ایجــاد گــروه هــای ارزیابــی متخصــص و اهــل فــن جهــت ارزیابــی دقیــق بصــری و هنــری آثــار، فــارغ از اعمــال ســلیقه هــای افــراد 
غیــر متخصــص و ناشــی. متولــی اصلــی ایــن گــروه هــای ارزیابــی و متخصــص بهتــر اســت ارگان هــای دولتــی و صــادر کننــدگان 
مجوزهــای مــورد نیــاز جهــت تولیــد و نشــر محصــول باشــند. مشــکل اصلــی در ایــن راســتا نبــود متخصصیــن و اهل فــن در بیــن ارزیابان 
و صــادر کننــدگان مجــوز اســت. حــذف نیروهــای حرفــه ای از بخــش ارزیابــی محصــوالت موجــب افــت کیفیــت و نــزول شــان و ســلیقه 

ی مخاطــب ایرانــی مــی شــود.

2/3/4- تولید فنی:
فعالیــت بخــش فنــی، شــامل تدویــن و نوشــتن برنامــه هــای کامپیوتــر ی و نــرم افــزاری رونــد تولیــد بــازی مــی باشــد. ایــن بخــش از 
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متخصصیــن و مهندســین یــا تکنســین هــای IT تشــکیل شــده اســت. بــه نوعــی مــی تــوان گفــت کــه هرآنچــه در بخــش هــای دیگــر 
تولیــد بــا تمــام زحمــات ایشــان، فراهــم آمــده اســت، در بخــش فنــی و بــا کمــک عوامــل فنــی بــه بــار مــی نشــیند. ایــن امــر، بــه معنای 
مهمتــر جلــوه دادن کار یــک گــروه در مقایســه بــا گــروه دیگــر نیســت بلکــه میــزان نقــش حیاتــی گــروه فنــی را در کنــار دیگــر گــروه 

هــا نشــان مــی دهــد. فعالیــت ایــن بخــش، تقریبــا بخــش نهایــی تولیــد بــازی را شــامل مــی شــود.
در خصــوص دســتیابی بــه تکنولــوژی و دریافــت آخریــن مــدل هــای موتورهــای بــازی، نــرم افزارهــا و برنامــه هــای نوشــته شــده در 
خــارج از ایــران، بــه مــدد اینترنــت، مشــکلی نداریــم و از آنجــا کــه تابــع قانــون کپــی- رایــت هــم نیســتیم بــرای اســتفاده از آن هــا، در 
تولیــد محصــوالت داخلــی، کامــال مجــاز هســتیم. در ضمــن اینکــه ایــن موتورهــا و برنامــه هایشــان در ســایت هــای ایــن کمپانــی هــا، 
بــه رایــگان قابــل دانلــود اســت و فقــط در صــورت نشــر محصــول در خــارج از ایــران، مبالــغ الزم بــه کمپانــی هــا پرداختــه خواهــد شــد. 
اگرچــه ایــن مبالــغ کمــی زیــاد اســت امــا در صــورت تولیــد محصولــی بــا کیفیــت، کــه تضمینــی بــر بــازار فروشــش در داخــل وخــارج از 

ایــران باشــد، چنــدان مشــکل ســاز نخواهــد بــود.
از حیــث وجــود، نیــروی انســانی خبــره و کارآمــد در عرصــه هــای فنــی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد، تنها 
مســئله ی ممکــن، کــم تجربــه گــی و نوپــا بــودن در حــوزه صنعــت بــازی اســت. کــه تمریــن و ممارســت در رونــد تولیــد، از مهمتریــن 
راه هــای رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب اســت. بــه نظــر مــی رســد، بــرای رســیدن بــه آن چــه در عرصــه ی فنــی در رونــد تولیــد بــازی 

هــای رایانــه ای در ایــران، الزم اســت، صــرف وقــت وهزینــه، تنهــا بهایــی اســت کــه بایــد پرداخــت شــود.



68

2/4- مرحله توزیع و نشر:
پــس از تولیــد هــر محصولــی، شــاید مهمتریــن کار رســاندن آن، بــه دســت مخاطــب یــا همــان مصــرف کننــده اســت. پخــش محصول و 
توزیــع را بــه عنــوان ســهمی از رونــد تولیــد بــازی رایانــه ای بــه شــمار آورده ایــم و یکــی از محورهــای مهــم ایــن جســتار اســت. چراکــه 
محصــول تولیــد شــده، هرچنــد کیفیــت خــوب و اســتانداردی داشــته باشــد، اگــر بــه دســت مخاطــب نرســد، در واقــع هــدف اصلــی تولیــد 

بــه وقــوع نپیوســته و رونــد تولیــد نیمــه کاره اســت.
توزیــع و پخــش، یــک حلقــه ی حیاتــی بیــن تولیــد و فــروش بــه شــمار مــی رود. هــر تولیــدی بــا هــدف فــروش محصولــش نوعــی 
تجــارت اســت، امــا تجــارت پــر ســود بــازی رایانــه ای در ایــران ابتــر و نــاکام اســت. از دالیــل مهــم ایــن امــر نبــود سیاســت هــای 
درســت و منطقــی در عرصــه ی توزیــع اســت. شــبکه هــای توزیــع ناکارآمــد، لطمــه هــای جبــران ناپذیــری بــه بدنــه ی تولیــد زده و مــی 
زننــد. در ایــن قســمت برخــی از مشــکالت موجــود در شــبکه هــای توزیــع ســنتی مــی پردازیــم و همچنیــن راهکارهایــی در بــاب بــه 
روز رســانی ایــن شــبکه هــا و همچنیــن ایجــاد فضــای الزم جهــت راه انــدازی شــبکه هــای توزیــع مــدرن، بیــان خواهــد شــد. اصــالح 
شــبکه هــای توزیــع موجــب شــکل گیــری اقتصــاد پویــا و گــردش مالــی در ایــن عرصــه مــی شــود و مجمــوع ایــن عوامــل، اعتمــاد بــه 
بازگشــت ســرمایه در ایــن راه بــه ارمغــان مــی آورد کــه جــذب ســرمایه ی بخــش خصوصــی و دولتــی و ایجــاد گــردش مالی و ســودآوری 

در ایــن صنعــت، هنــر ، رســانه را موجــب مــی شــود.
شــکل گیــری صحیــح نــگاه اقتصــادی و برنامــه ریــزی بــرای کســب درآمــد، از تولیــد بــازی هــای رایانــه ای در ایــران، از جملــه مــوارد 
بســیار مهــم و ضــروری در ایــن عرصــه اســت کــه متاســفانه تــا کنــون بــه طــور جــدی مــورد بررســی و آســیب شناســی قــرار نگرفتــه 
اســت. تحقیــق پیــش رو تنهــا نقطــه ی آغــازی اســت، بــر آن چــه کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. بایــد دانســت بــه طــور اســتاندارد 
درجریــان تولیــد و ســاخت بــازی هــای رایانــه ای از ابتــدا تــا زمانــی کــه بــازی در اختیــار مخاطــب قــرار مــی گیــرد دو جریــان اصلــی 

نیــاز اســت. 
 حمایت کننده مادی )بخش تولید(

 شبکه توزیع و درآمد زایی )بخش فروش(

بــا شــکل گیــری رابطــه تولیــد کننــده و فروشــنده، در هــر جریــان و موضوعــی پــای مســایل اقتصــادی هــم بــه میــان مــی آیــد و کامــال 
طبیعــی اســت کــه هــر کاالی پــر مخاطبــی، گــردش مالــی و بــه تبــع آن ســود اقتصــادی را در پــی خواهــد داشــت. پــس خیلــی بــی راه 
نگفتــه ایــم اگــر، بــازی رایانــه ای را صنعــت بخوانیــم و از آنجــا کــه بــر رســالت رســانه بودنــش نیــز واقفیــم و از تاثیــر گــذاری فرهنگــی 
و اخالقــی اش غافــل نیســتیم، بــه نوعــی آن را صنعــت- رســانه بدانیــم. یعنــی یــک رســانه ی پویــا از لحــاظ فرهنگــی و .... و صنعتــی 
نوپــا بــا آینــده ای درخشــان در عرصــه هــای اقتصــادی. صنعــت – رســانه ای کــه در بســیاری از کشــورهای جهــان ابــزار مناســبی بــرای 
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تبلیغــات سیاســی، فرهنگــی، مذهبــی، و اخالقــی اســت و منبــع درآمدهــای سرســام آور و گــردش هــای مالــی بــی انــدازه اســت. امــا:
- آیا در ایران نگاه اقتصادی و بعد درآمد زایی در این صنعت مد نظر هست؟

- آیا امکان چنین برخوردی در این عرصه وجود دارد؟
- آیا بازی های تولید شده به سود آوری و درآمد زایی برای تولید کنندگانشان رسیده اند؟

- آیا تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی به این حوزه به عنوان بستری برای سرمایه گذاری دارند؟
- آیا حمایت های مالی از جانب ارگان های دولتی کافی است؟

- آیا زیر ساخت های مناسب برای در آمد زایی در این عرصه در ایران وجود دارد؟
- آیا شبکه های توزیع بازی در ایران به اندازه ی کافی متنوع و استاندارد هستند؟

و ده هــا ســوال دیگــر. مصاحبــه هــا و گفتگــو هــای بســیاری کــه در ایــن زمینــه انجــام شــد بــه نتایــج جالبــی منتــج گردیــد. بــه نظــر می 
رســد یکــی از مشــکالت و آســیب هــای بزرگــی کــه متوجــه ایــن صنعــت در ایــران اســت، عــدم توجــه بــه بحــث اقتصــادی و کمبــود 
بســترهای درآمــد زایــی و ســرمایه گــذاری بــرای ایــن صنعــت اســت. در ایــن بخــش ســرمایه گــذاری و ایجــاد برنامــه ی تجــاری بــرای 

ســاخت بــازی ضــروری اســت. مدیریــت اقتصــادی، الزمــه ی شــکل گیــری ســرمایه گــذاری مطمئــن اســت.
وجود مدیریت اقتصادی و بازرگانی بر روند تولید بازی رایانه ای موجب می شود:

 مدیریت زمانی دقیق برای پروژه ها شکل بگیرد
 هزینه های تولید بر اساس اهمیت بخش های تولید کننده و منطبق با هدف ساخت بازی شکل بگیرد

 بر نظم و سرعت پخش و توزیع تاثیر گذار خواهد بود
 زمینه رقابت و انگیزه ی بیشتری را در عرصه ی تولید بین متخصصین و اهالی این فن فراهم می آورد

 ســرمایه گذاری)اعــم از خصوصــی و یــا دولتــی( در پــروژه هــای تولیــد بــازی رایانــه ای، در صورتــی امــکان پذیــر و امیدوارکننــده اســت 

کــه ســرمایه گــذار از ســه چیــز مطمئــن باشــد:
 وجود روحیه ی کار گروهی

 اطمینان از تسلط افراد گروه به تخصص و حرفه ی خودشان
 اطمینان از شبکه های توزیع و بازاریابی حرفه ای و به روز در سطح ایران و حتی جهان 

مشکالت:
 عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت
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 کمبود نگاه درآمدزا به تولید بازی رایانه ای در ایران

 عدم اطمینان سرمایه گذاران از استاندارد های توزیع در ایران

 عدم به روز رسانی شبکه های توزیع در ایران

 عدم فرهنگ سازی مناسب در زمینه ی توزیع به روز محصوالت

 عدم دستیابی به تکنولوژی الزم جهت به روز رسانی توزیع در ایران

راهکارها:
 راه اندازی شبکه های توزیع بر خط

 حمایت از شکل گیری ناشرین بازی، به عنوان سرمایه گذار و حامی محصول تولید شده، در ایران

 راه اندازی شبکه های اینترنتی داخلی 
 اصالح سیاست های حمایتی ارگان های دولتی، از توزیع کنندگان و تولید کنندگان بازی

 حمایت از پروژه های زمان بر و طوالنی مدت 

راهکارهــای یــاد شــده بــه صــورت منفــک در هــر موضــوع، دوبــاره نیــز یــادآوری و بســط داده شــده انــد، در بــاال فقــط بــه صــورت کلــی 
اشــاره شــده اســت.

آن چــه در جریــان ایــن تحقیــق بدســت آمــده اســت ایــن کــه: کمپانــی هــا و گروههــای تولیــد کننــده بــازی در ایــران، تنهــا مــی تواننــد، 
روی حمایــت هــای مــادی دولــت کــه از طریــق 2 یــا 3 ارگان ونمایندهگانشــان در اختیــار تولیــد کننــدگان قــرار مــی گیــرد بــه عنــوان 
بودجــه ی تولیــد حســاب کننــد، کــه بســیار هــم ناچیــز بــوده و اکثــرا پاســخ گــو نیســت و بودجــه شــخصی گــروه تولیــد کننــده ضــروری 
اســت. یعنــی بــه طــور واضــح نمــی تــوان بــر ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی امیــدوار بــود. چراکــه آینــده ی مطمئــن و ســودآوری 

بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت متصــور نیســتند. 

پــس بــه طــور خالصــه ســرمایه گــذاری از جانــب دولــت بســیار کمرنــگ اســت و بــا کاهــش 90 درصــدی بودجــه ی بنیــاد ملــی بــازی 
هــای رایانــه ای عمــال امــکان ســرمایه گــذاری چشــمگیری وجــود نــدارد20.  بــه بیــان دیگــر، ســرمایه گــذاری بخــش دولتــی اصــال وجود 
نــدارد. )عــدم تخصیــص بودجــه ســاالنه بــه بــازی هــای رایانــه ای ایــن صنعــت را بــه طــور کلــی نابــود خواهــد کــرد. بهــروز مینایــی در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا انتقــاد از کاهــش بودجــه بازیهــای رایانــه ای طــی ســالهای اخیــر اظهــار داشــت: بــرای ســال 91 مبلــغ 10 
میلیــارد تومــان بــرای ایــن بخــش درنظــر گرفتــه شــده بــود کــه تنهــا 1,5 میلیــارد تومــان از ایــن مبلــغ تخصیــص داده شــد.(، بخــش 

20- سایت اینترنتی خبر آنالین، یکشنبه 15 اردیبهشت 1392(
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خصوصــی هــم کــه تمایلــی بــه ســرمایه گــذاری نــدارد.
بــه همیــن دلیــل تولیــد و ســاخت بــازی رایانــه ای در ایــران بیشــتر دارای جنبــه هــای ســرگرمی بــرای سازندگانشــان داشــته و یــا بــه 
صــورت پــروژه هــای کوتــاه مــدت و بــی کیفیــت سفارشــی اســت کــه بــدون هیــچ برنامــه ریــزی بخصوصــی بــرای رســیدن بــه بــازرا 
فــروش و گــردش مالــی مــی باشــد. امــا دلیــل ایــن بــی میلــی بخــش خصوصــی و یــا حضــور کمرنــگ بخش دولتــی در ســرمایه گــذاری 

؟ چیست
پاسخ در چند عامل به طور عوده خالصه می شود:

الف: زمان بر بودن پروژه های تولید بازی در تمام جهان
ب: عدم وجود شبکه های توزیع منسجم و متنوع در ایران

ج: عدم وجود روحیه مسئولیت پذیری در جریان کار گروهی
در ذیل کمی دقیق تر مشکالت موجود در جریان هر گروه بیان خواهد شد:

الف: زمان بر بودن پروژه های تولید بازی در تمام جهان:
در کشــورهایی کــه ســردم داران ســاخت و تولیــد بــازی هــای رایانــه ای در جهــان هســتند گاهــی تعــداد افــراد فعــال در گــروه هــای تولید 
بــازی بــه 200 نفــر هــم مــی رســد کــه شــامل بخــش هــای فنــی، هنــری، صــدا، تیــم هــای تحقیقاتــی در زمینــه هــای مختلــف، ... مــی 

باشــد. ایــن تعــداد در مــدت حداقــل 3 یــا 4 ســال و بیشــتر در کنــار هــم بــه صــورت تمــام وقــت کار مــی کننــد. 

نام بازی
GOW3
Skyrim

Rage

Call of Duty

GTA  IV
گرشاسب

تیم سازنده
132 نفر
173 نفر

1000 نفر
30 نفر

هزینه
44 میلیون دالر
85 میلیون دالر

100 میلیون دالر

درآمد
300 میلیون دالر
620 میلیون دالر
180 میلیون دالر

1میلیارد و 460 میلیون دالر
1 میلیارد و 100 میلیون دالر
1 میلیارد و 300 هزار تومان

تعداد فروخته شده
5 میلیون نسخه
10 میلیون نسخه
3 میلیون نسخه

24,34 میلیون نسخه
20میلیون نسخه
260 هزار نسخه

مدت زمان ساخت
3 سال
3,5سال
3سال
7 سال
5 سال
3سال

جدول 2- مشخصات تولیدی تعدادی از بازی های داخلی و خارجی
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بــا نگاهــی بــه جــدول بــاال و مقایســه ی اعــداد و ارقــام، مــی بینیــم کــه مــدت زمــان ســاخت بــازی هــای رایانــه ای، ســرمایه گــذاری 
هــای کالن، درآمدهــای سرســام آور و زمــان هــای طوالنــی مــدت، بــه هیــچ عنــوان بــا آن چــه درایــران مــی گــذرد قابــل مقایســه 
نیســت. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا توجــه بــه مــدت زمــان شــکل گیــری ایــن صنعــت در ایــران، فعالیــت هــا و تولیــدات در خــور 

توجهــی صــورت گرفتــه اســت، امــا رســیدن بــه ایــده آل مــد نظــر، تــالش و برنامــه ریــزی دقیــق تــری را مــی طلبــد.
»سرمایه گذاری برای تولید بازی های رایانه ای خارجی در مقایسه با داخلی 1000برابر است« 21
"در بررسی انجام شده بر توان درآمدزایی در شرکت خارجی می توان جمع بندی زیر را ارائه داد:

ــد، بلکــه از  ــا در نظــر ندارن ــوای بازی ه ــورد محت ــداف و سیاســت های مشــخصی را در م ــه ای اه ــای رایان شــرکت های ســازنده بازی ه
قواعــد و اهدافــی مشــابه ســایر بنگاه هــای تجــاری ماننــد کســب ســود، جلــب مشــتری، کاهــش هزینه هــا و حضــور در بــازار پیــروی 

می کننــد.
ایــن شــرکت ها، بین المللــی و چندملیتــی هســتند و بیشــتر آن هــا به صــورت ســهامی عــام اداره می شــوند و ســهام آن هــا در بازارهــای 
ــرکت ها  ــن ش ــای ای ــرای بق ــارت و اقتصــاد ب ــای تج ــر دنی ــم ب ــد حاک ــازوکارها و قواع ــت س ــن رعای ــود. بنابرای ــورس عرضــه می ش ب

ضــروری اســت و بــر محصــوالت آن هــا نیــز تاثیرگــذار اســت.
نکتــه ی دیگــر توجــه بــه مســئله ی عرضــه و تقاضــا در بــازار بازی هــای رایانــه ای اســت. تقاضــای بــازار بــر عرضــه محصــول تاثیرگــذار 
اســت و تــا حــدودی محتــوای آن را نیــز تعییــن می کنــد. تولیدکننــدگان بایــد بــه فکــر تامیــن نیازهــای بــازار باشــند تــا ســودآوری خــود 
را بــه حداکثــر برســانند. گرچــه نمی تــوان نقــش رســانه ها و شــرکت ها را در ســمت دهی تقاضــا انــکار کــرد امــا حداقــل در کوتاه مــدت 

ایــن تقاضــای مصرف کننــدگان اســت کــه بــر تولیدکننــدگان ســرگرمی تأثیــر می گــذارد.
چندملیتــی بــودن ایــن شــرکت ها باعــث می شــود آنــان الزامــات اقتصــاد جهانــی را رعایــت کننــد. همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه ادارات 
ــان  ــر فعالیت هــای آن ــز ب ــان نی ــررات کشــورهای میزب ــن و مق ــرار دارد، قوانی ــف ق مرکــزی و اســتودیوهای آن هــا در کشــورهای مختل

تأثیرگــذار اســت." 22
الزم بــه توضیــح اســت کــه، تمــام مــوارد فــوق، دســتیابی بــه درآمدزایــی را توجیــه نمــی کننــد، تنهــا بــه عنــوان سیاســت هایــی کــه از 

جانــب ایــن شــرکت هــا پیــش گرفتــه شــده اســت بیــان گردیــد.
از آنجــا کــه تامیــن مالــی پــروژه هــای تولیــد بــازی در ایــران بــه صــورت حمایــت هــای بســیار کوچــک و کوتــاه مــدت دولتــی بــوده 
اســت، بــازی هــای بــزرگ ودر خــور توجهــی کــه تولیــد شــده اســت عمومــا بــا تعــداد بســیار محــدود متخصیصــن و طراحــان و بــا حــذف 
بســیاری از عوامــل انســانیی کــه بایــد بــه طــور اســتاندارد حضــور داشــته باشــند رخ داده اســت. لــذا بســیاری از ایــن بــازی هــا بــا کیفیــت 
هــای پاییــن در حــوزه هــای مختلــف اعــم از بــازی نامــه، گرافیــک، صــدا، جلــوه هــای ویــژه، برنامــه نویســی کامپیوتــری، ... تولیــد مــی 

21- سایت خبر گزاری ایسنا )پنجشنبه 24 مرداد 1392(
22- سایت اینترنتی خبر آنالین، یکشنبه 15 اردیبهشت 1392(
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شــوند. در برخــی مــوارد بــرای جبــران کمبــود مالــی زمــان پــروژه را بســیار کوتــاه مــی کننــد کــه بــه ایــن ترتیــب عوامــل امــکان بــروز 
خالقیــت و زمــان الزم بــرای خلــق آن چــه مــد نظرشــان هســت را نخواهنــد داشــت. اگــر در مــوارد یــاد شــده نقصــان نداشــته باشــند و 
تمــام عوامــل بــه صــورت حرفــه ای و در جــای خودشــان در پــروژه شــرکت داشــته باشــند، حتمــا بــه یــک پــروژه ی زمــان بــر و طوالنــی 
مــدت تبدیــل شــده اســت و گاهــی حتــی بــه جــای ســود دهــی ضــرر و زیــان هــم در پــی داشــته اســت. »هــم اکنــون در عرصــه تولیــد 
ــی آن  ــن چالش هــا مرتفــع نمی شــود مگــر اینکــه زیرســاخت های قانون ــرو هســتیم و ای ــش روب ــا چال ــه ای در کشــور ب بازی هــای رایان

فراهــم شــود.«  23

23-   سایت خبر گزاری ایسنا)پنجشنبه 24 مرداد 1392(
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ب: عدم وجود شبکه های توزیع منسجم و متنوع در ایران
توزیــع در بــازار و عرضــه محصــول تولیــد شــده بــه مخاطــب از یکــی مهمتریــن عوامــل در موفقیــت مالــی و درآمــد زایــی در تجــارت 
اســت. اهمیــت ایــن مقولــه بــه انــدازه ای اســت کــه رشــته تحصیلــی مجــزا و کمپانــی هــای غــول پیکــر در جهــان بــا اســتفاده از رســانه 
هــا و ابــزار مختلــف مشــغول بــه ایــن امــر هســتند. حتــی گاهــی یــک محصــول بــی کیفیــت و نــه چنــدان در خــور توجــه بــا اتخــاذ 
سیاســت هــای درســت در عرصــه ی بــازار یابــی و فــروش، بــه اقبــال مالــی دســت یافتــه اســت و چــه بســا تولیــدات اســتاندارد و مناســبی 

کــه بــه علــت نقصــان در ایــن عرصــه بــا شکســت مالــی مواجــه شــدند.
"خطــر عــدم برگشــت ســرمایه و ســود کافــی در بــازار بازی هــای داخلــی از آســیب هــای جــدی اســت. آمــار نشــان می دهــد در سراســر 

ــا 30 میلیــون دالر متغیــر اســت درحالــی  ــازی براســاس کیفیــت و کشــور ســازنده ی آن از 20 ت دنیــا هزینــه ی متوســط تولیــد یــک ب
کــه بــه گفتــه ی قائــم مقــام بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای ایــن هزینــه در ایــران معمــوال از 30 تــا 40 میلیــون تومــان اســت کــه بــا 

برنامــه ی دقیــق بــرای آینــده می تــوان بــه برگشــت آن تــا حــدودی امیــدوار بــود." 24
"شــرکت اکتیویژن)کــه در فصــل قبــل اشــاره شــد( ســودآوری را بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین اهــداف خــود تعریــف کــرده اســت و 

در ایــن زمینــه اشــاره می کنــد کــه عامــل کلیــدی در ســودآوری نــرخ موفقیــت در عرضــه ی محصــوالت اســت." 25
کشــور عزیزمــان ایــران نیــز از ایــن مشــکل عمــده در تمــام زمینــه هــای اقتصــادی رنــج مــی بــرد، امــا بــه علــت آنکــه تجــارت در ذات 
خــود درنــده و پیشــرو اســت و بــه هــر نحــو شــده اســت، کمتــر بــه شکســت مالــی و از دســت دادن بــازار مصــرف تــن مــی دهــد، ایــن 
نقصــان بیــش از همــه گریبــان محصــوالت نجیــب و بــی حمایــت فرهنگــی را مــی گیــرد. بــه ایــن ترتیــب محصــوالت فرهنگــی اکثــر 

مواقــع، محصوالتــی ضــرر ده بــه شــمار مــی رونــد و مــورد اقبــال بخــش خصوصــی نیســت.
از دیــدگاه ایــن تحقیــق، حیاتــی تریــن نقصــان در عرصــه ی بــازی هــای رایانــه ای در ایــران، ضعــف در شــبکه هــای توزیــع و پخــش 

محصــول تولیــد شــده اســت. چنــد کمبــود جــدی در عرصــه ی بازاریابــی و پخــش وجــود دارد از آن جملــه:
 وجود روش پخش و توزیع محصوالت فرهنگی به شیوه بسیار سنتی و قدیمی

 عدم توجه به حساسیت های موجود در عرصه ی توزیع محصوالت فرهنگی

 عدم وجود ناشرین بازی ها در ایران

 عدم توجه به رسانه های منطبق بر تکنولوژی 

 عدم وجود زیر ساخت های الزم برای دسترسی به رسانه های به روز در ایران

 سیاست گذاری های غیر علمی و بدون مطالعه ی دولت در پخش و عرضه ی محصوالت فرهنگی

24-  آل هاشمی، 1386: 8
25-  فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 193-161
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شبکه های توزیع غیر دیجیتال )سنتی(:  .1.7.1
آیــا بازاریابــی و سیاســت گــذاری علمــی در عرصــه ی توزیــع محصــوالت تولیــد شــده در ایــران اعــم از فرهنگــی، تجــاری، خوراکــی، 
بهداشــتی و... جایگاهــی دارد؟چــه فرقــی بیــن عرضــه و توزیــع نخــود و لوبیــا بــا یــک فیلــم یــا بــازی رایانــه ای در ایــران وجــود دارد؟ 

چــه تمهیداتــی بــرای تبلیغــات متناســب بــا محصــول صــورت مــی گیــرد؟ ...
بــه راحتــی مــی تــوان فهمیــد کــه هیــچ پاســخ در خــوری بــرای ســواالت بــاال وجــود نــدارد. هیــچ شــبکه ی علمــی و منســجمی بــرای 
توزیــع محصــوالت فرهنگــی نیســت و عرضــه ی یــک فیلــم یــا بــازی رایانــه ای بــا عرضــه ی نخــود و لوبیــا هیــچ تفاوتــی نــدارد. در کل 
تعــداد انگشــت شــماری مرکــز پخــش و شــرکت توزیــع محصــوالت فرهنگــی در ایــران وجــود دارد کــه فعالیــت اصلــی آنهــا بــه دانلــود 
مجانــی و پخــش بســیار کــم قیمــت فیلــم، بــازی و نــرم افــزار از اینترنــت اختصــاص دارد. بــا چــاپ یــک جعبــه مقوایــی و تکثیر ســی دی 
یــا دی وی دی هــای حــاوی ایــن اطالعــات، در حجــم انبــوه و قیمــت بســیار پاییــن، محصــوالت بــی صاحــب را در کنــار خیابــان هــا و 
حداکثــر فروشــگاه هــای موادغذایــی عرضــه کــرده و ســود بســیار کالنــی، بــدون پرداخــت کوچکتریــن هزینــه ای عایــد ایشــان می شــود. 
ــازار تولیــدات داخلــی بازی هــای رایانــه ای )و به طــور کلــی نرم افزارهــای رایانــه ای( صدمــه  ــه ب "یــک بحــث چالش انگیــز دیگــر کــه ب
ــا وجــود یــک شــبکه  از مجــاری غیرقانونــی واردات، تکثیــر و توزیــع بازی هــای  ــد، کپــی غیرمجــاز بازی هــای خارجــی اســت. ب می زن
رایانــه ای خارجــی حتــی اگــر دولــت بــه ســازنده ی بــازی هــم کمــک کنــد بــازی در نهایــت بــا قیمــت ســه هــزار تومــان تولیــد خواهــد 
ــه قیمــت 1500  ــر ب ــل جذاب ت ــر و عوام ــت بهت ــا کیفی ــه ب ــی بازی هــای خارجــی ک ــر نســخه ی کپ ــد در براب شــد. در نتیجــه نمی توان

تومــان در بــازار موجــود اســت، موفقیــت چندانــی کســب کنــد." 26
بــا ایــن محاســبات چــه رغبتــی بــرای پخــش محصــوالت فرهنگــی تولیــد شــده در ایــران باقــی مــی مانــد. گفته شــد کــه با جهانی شــدن 
ــا و  ــکا، اروپ ــد )کــه بیشــتر آن هــا در آمری ــر در عرصــه ی تولی بازی هــا، محصــوالت مشــهور و پرمخاطــب شــرکت های بین المللــی برت
ژاپــن مســتقرند(، بــازار بســیاری از کشــورهای جهــان را بــه تســط خــود در آورده انــد. ایــن موضــوع در مــورد بــازار بازی هــای رایانــه ای 
ایــران نیــز صــدق می کنــد. "بــه گفتــه ی قائم مقــام بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای تخمیــن زده می شــود ماهانــه بیــن 30 تــا 40 بــازی 
ســاخت ایــن شــرکت ها وارد کشــور می شــود. دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ایــن تعــداد را بیــن 5 تــا 7 بــازی در هفتــه تخمیــن 
می زنــد" 27 ."ایــن تعــداد بــازی وارداتــی در مقایســه بــا مجمــوع بازی هــای رایانــه ای ســاخت داخــل کــه اکنــون در بــازار موجــود اســت 

و از 40 بــازی فراتــر نمــی رود، رقــم قابل توجهــی بــه نظــر می رســد" . 28
تمهیداتــی از جانــب چنــد ارگان مثــل بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای و وزارت ارشــاد اســالمی اتخــاذ شــده اســت، مثــل قانونــی کــه 
بــرای هولوگــرام محصــوالت فرهنگــی گذاشــته شــد. بــر اســاس ایــن قانــون تمامــی محصــوالت فرهنگــی اعــم از وارداتــی و یــا تولیــد 
داخــل بایــد نشــان هولوگــرام را پــس از بررســی و ارزیابــی کارشناســان دریافــت کننــد. در ازای پخــش محصــوالت فرهنگــی تولیــد شــده 

26-  همان
27- ساعدی، 1386

28- و ب سایت اخبار فناوری اطالعات
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در داخــل بــرای توزیــع کننــدگان، امتیازاتــی در نظــر گرفتــه شــد کــه دســت آنهــا را بــرای دریافــت هولوگــرام و پخــش محصــوالت غیــر 
ایرانــی بازتــر مــی گذاشــت. ایــن سیاســت کــه بــدون مطالعــه از جانــب دولــت اتخــاذ شــد اگرچــه در ظاهــر بــرای حمایــت از محصــوالت 
داخلــی بــود امــا، تنهــا راه فــراری بــرای توزیــع کننــدگان بــاز کــرد تــا بــا خیالــی آســوده تــر و در حجــم بیشــتر بــه دانلــود و  توزیــع 

محصــوالت غیــر ایرانــی بپردازنــد. 
بــه اذغــان مصاحبــه شــوندگان و همچنیــن جســتجوهای انجــام شــده، چنیــن بــر مــی آیــد کــه از دیگــر سیاســت هــای ایجــاد شــده، در 
نظــر گرفتــن سوبســیدها و حمایــت هــای مالــی در ازای پخــش محصــوالت داخلــی بــرای توزیــع کننــدگان بــود کــه ایــن امــر باعــث 
شــد، توزیــع کننــدگان بــدون دریافــت آن مزایــا و یــا بهتــر بگویــم فقــط وفقــط در ازای دریافــت آن مزایــا حاضــر بــه توزیــع محصــوالت 
تولیــد شــده داخلــی شــدند و بــه ایــن ترتیــب ایــن محصــوالت بــدون رانــت و روابــط خــاص وارد عرصــه ی پخــش نمــی شــدند و یــا 
بســیار ضعیــف بودنــد. ایــن رانــت و روابــط خــاص، هــم دولــت بــه عنــوان پرداخــت کننــده ایــن حمایــت مالــی متضــرر مــی ســازد و 
هــم تولیــد کننــده محصــوالت فرهنگــی را بــه عنــوان صاحــب اصلــی و دائمــی آن محصــول. تنهــا و تنهــا ســود هــای کالن بــه توزیــع 
کننــدگان و مافیــای هــای آنهــا تعلــق مــی گیــرد و ایــن واســطه هــا و دالالن برنــدگان اصلــی تولیــد محصــوالت فرهنگــی در ایــران 
هســتند، کــه بــازی هــای رایانــه ای هــم از ایــن امــر مثتثنــی نیســتند و شــاید بــه علــت زمــان و هزینــه هــای گزافــی کــه تولیــد بــازی 
در بــر دارد، بــه نوعــی بــا نقصــان یــاد شــده بیشــتر از دیگــر عرصــه هــای فرهنگــی متضــرر مــی شــوند، کــه حاصلــی جــز دلســردی و 
بــی میلــی بــه ایــن عرصــه در بــر نــدارد و در انتهــا بــه تولیــد محصــوالت بســیار ضعیــف و بــی کیفیــت مــی انجامــد ویــا بــه افــول ایــن 
صنعــت منجــر مــی شــود، اگــر راه حلــی بــرای  شــبکه هــای عرضــه ی محصــوالت نیابیم،بــا وجــود ظرفیــت هــا و اســتعدادهای انســانی 

مشــتاق در ایــن عرصــه، نتیجــه فاجعــه بــار خواهــد بــود. 
از جملــه راه کارهایــی کــه برخــی از ارگان هــای دولتــی کــه از نظــر مالــی توانمنــد هســتند در پیــش گرفتــه انــد، راه انــدازی شــبکه هــای 
توزیــع اختصاصــی بــرای محصــوالت خودشــان مــی باشــد. از جملــه موسســه رســانه هــای دیجیتــال و موسســه تبیــان . ایــن سیاســت در 
کوتــاه مــدت ممکــن اســت پاســخ گــو باشــد امــا دو مشــکل عمــده وجــود دارد اول اینکــه مگــر حجــم تولیــد محصــوالت هــر شــرکت 
چقــدر اســت کــه راه انــدازی بخــش توزیــع از لحــاظ اقتصــادی و نیــروی انســانی بــه صرفــه باشــد؟ دوم آن کــه چــه تعــداد نیروی انســانی 
در هــر ارگان، بــرای ایــن مقصــود فعالیــت داشــته باشــند کــه بتواننــد بــازار عرضــه در کل ایــران و حتــی خــارج از ایــران را تحــت پوشــش 
درآورنــد؟ در ضمــن اینکــه بــا ایــن سیاســت، مــوازی کاری، هــدر دادن وقــت و نیــروی انســانی و صــرف هزینــه هــای گــزاف مالــی، 
نتیجــه نیــز چنــدان قابــل پیــش بینــی نیســت. ســوم آن کــه ایــن سیاســت بــه جــای ایجــاد انســجام و یکپارچگــی در عرصــه ی توزیــع 
و ایجــاد زمینــه هــای رقابــت ســالم و حرفــه ای، موجــب بوجــود آمــدن جریانــی کاهنــده و مخــرب در بیــن تولیــد کننــدگان محصــوالت 

شــده و هرچــه بیشــتر فضــای تبــادل نظــر ، تجربــه و اندیشــه را در بیــن تولیــد کننــدگان بازاریــاب مــی بنــدد.
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از جملــه سیاســت هــای بســیار مهمــی کــه بــه نوعــی فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه نیــز بــه شــمار مــی رود وبــه راحتــی توســط یــک 
شــبکه توزیــع اســتاندارد و علمــی قابــل دسترســی اســت، توزیــع متناســب بــا ســن مخاطبیــن اســت. در حــال حاضــر تولیــد بــازی هــای 
رایانــه ای هــم از لحــاظ فــرم و هــم ازحیــث محتوایــی بــا توجــه بــه رده بنــدی ســنی کــه از طریــق بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای 
صــورت گرفتــه انجــام مــی شــود - بــه عنــوان یــک حرکــت قابــل تقدیــر کــه حتــی در کشــورهای منطقــه نیــز مــورد اقبــال قــرار گرفتــه 
اســت- پــس چــرا بــا وجــود رده بنــدی ســنی در تولیــد بــازی، امــا بــازی هــای نامناســب رده هــای ســنی مختلــف در اختیارشــان قــرار 
مــی گیــرد و دسترســی بــه آنهــا ســاده اســت. چــرا مخاطبیــن بــازی هــای اکشــن وارداتــی یــا داخلــی دارای رده ســنی بســیار پاییــن مــی 
باشــند؟ ...کلیــد ایــن مســئله ایجــاد شــبکه ی توزیــع منســجم، اســتاندار و علمــی اســت. اگــر توزیــع کننــدگان اختصاصــی هــر رده ســنی 
وارد عمــل شــوند و واســطه هــای ســود جــو در پــی حضورشــان کنــار رونــد، توزیــع اختصاصــی و کارشناســی شــده شــکل مــی گیــرد و 
آســیب فرهنگــی و روحــی حاصــل از فــروش محصوالت)اعــم از داخلــی یــا خارجــی( بــه رده هــای ســنی نامناســب بســیار کاهــش مــی 
یابــد. کمــا ایــن کــه در اکثــر کشــور هــای جهــان دسترســی بــه محصــوالت را در هنــگام پخــش بــا توجــه بــه رده ســنی مخاطــب انجــام 

مــی دهنــد و تــا حــدود زیــادی ایــن مشــکل را حــل کــرده انــد.
بســیاری از مســئوالن در مصاحبــه هــای گوناگــون خــود بــه ایــن خــالئ اشــاره کــرده انــد، امــا راه کار عملــی صــورت نگرفتــه اســت. 
شــاید ســود هــای سرســام آوری کــه عایــد دالالن و واســطه هــای ایــن حــوزه مــی شــود، مانــع بــزرگ پیــش روی دولــت و مســئولین 
اســت. کــه بــه نوعــی باعــث شــکل گیــری شــبکه هــای توزیــع زیــر زمینــی نیــز شــده اســت کــه آســیب هــای جبــران ناپذیــر فرهنگــی 
در پــی دارد. بــه هــر حــال راه کار علمــی و تجربــه شــده در جهــان، ناشــرین بــازی هــای رایانــه ای هســتند. ناشــرین مــی تواننــد حتــی 
ســرمایه گــذار و پشــتیبان و حمایــت کننــده جریــان فــروش بــازی نیــز باشــد و از تولیــد کننــده بــدون دغدغــه ای بــرای حفــظ حقــوق 

مــادی و معنــوی اش، تنهــا بــه خلــق وتولیــد بــازی بپــردازد.
ــا و  ــد بســیاری از هدف ه ــه نظــر می رس ــدارد، ب ــود ن ــران وج ــا در ای ــف بازی ه ــاد مختل ــوز سیاســت های کالن در ابع ــه هن از آنجــا ک
اقدامــات آینــده ی بنیــاد ماننــد تأمیــن حقــوق مــادی و معنــوی تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان بازی هــا، نیازمنــد بسترســازی قانونــی 
در ســطح کالن کشــوری اســت و تــا آن زمینــه فراهــم نگــردد، امــکان موفقیــت وجــود نخواهــد داشــت. در ایــن زمینــه بایــد بــه لــزوم 
اجرایــی شــدن قانــون حمایــت از حقــوق پدیدآورنــدگان نرم افزارهــای رایانــه ای مصــوب 1379/10/10 کــه آیین نامــه اجرایــی آن پــس 

از چهــار ســال در شــهریور 1383 بــه تصویــب رســید، اشــاره کــرد. 29

شبکه های توزیع دیجیتال:  .1.7.2
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و تنــوع رســانه هــا شــکل تجــارت و داد و ســتد نیــز تغییــر مــی کنــد. از جملــه تغییــرات بــزرگ در ایــن عرصــه 

29- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، 1379
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اســتفاده از اینترنــت و وب گاه هــای متنــوع بــرای خریــد و فــروش بــر خــط مــی باشــد. در جهــان هــزاران ســایت و فضــای مجــازی بــا 
برنامــه ریــزی دقیــق و انجــام فعالیــت هــای کارشناســی شــده، جامعــه مخاطــب را از نقطــه نظــر جامعــه شناســی، روانشناســی، مثایــل 
جنســیتی و جذابیــت هــای ســلیقه ای شناســایی مــی کننــد و محصــوالت متفــاوت را جهــت فــروش عرضــه مــی کنند.برخی از ایــن خرید 
فــروش هــا از مرحلــه ی آشــنایی بــا کاال تــا خریــد آن کامــال در فضــای مجــازی صــورت مــی گیــرد و تحویــل کاال بــه صــورت برخــط و 
بــا دانلــود قابــل انجــام اســت و در گــروه دیگــری از ایــن مبــادالت دریافــت کاال بــه صــورت فیزیکــی صــورت مــی گیــرد کــه ایــن مــدل 

از مبادلــه کمــی بــا مشــکل و دردســر همــراه اســت.
امــا در خصــوص بــازی هــای رایانــه ای روش اول، یعنــی داد وســتد برخــط، بســیار روش مطمئــن و مفیــدی اســت و در سرتاســر جهــان 
نیــز مــورد اســتفاده اســت. بــه عنــوان مثــال، یــک شــرکت امریکایــی)E.A( فــروش برخــط بــازی را در فصــل پیــش، بیشــتر از فــروش 

فیزیکــی آن اعــالم کــرده اســت کــه بســیار قابــل توجــه اســت.
وجود شبکه های خرید و فروش برخط مزایای بسیار زیادی دارد از جمله:

 حذف واسطه ها و دالالن از عرضه ی و تقاضا
  ایجاد گردش مالی مستقیم بین تولید کننده و مخاطب و حذف هزینه های اضافه

  تسلط و اطالع تولید کننده او از روند فروش محصول و دریافت آمار واطالعات مربوطه به سرعت و به روز
  ایجاد امکان نظر سنجی و دریافت پیشنهادات و انتقادات مخاطبین 

  پدیــد آمــدن فضــا و امــکان الزم جهــت رفــع نواقــص یــاد شــده توســط مخاطبیــن جهــت حــل مشــکالت احتمالــی و بهبــود روز 
افــزون محصــول

  صرفه جویی در وقت وهزینه ها
  فرهنگ سازی ملی در راستای خرید برخط در ایران

  ایجاد فضای الزم جهت شکل گیری بازار قوی داخلی و حتی برون مرزی
  قابل دسترس بودن محصول تولید شده به دورترین نقاط ایران با صرف کمترین وقت وهزینه

  ایجاد فضای رقابتی جدی وسالم بین محصوالت تولید شده در داخل ایران با یکدیگر و یا با تولیدات بین المللی
  ایجاد پالن تجاری با هدف درآمد زایی بدون وابستگی به دولت

مشکالت:
اما برای ایجاد چنین شبکه قدرتمندی چندین مشکل و معظل اساسی پیش رو است:
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  نبود فرهنگ استفاده از اینتر نت در ایران
  عدم دسترسی به اینترنت پر سرعت، که عمال کلید اصلی راه اندازی این شبکه است

  عدم تربیت نیروی متخصص و تحصیل کرده در باب تجارت بر خط در فضای علمی و آکادمیک ایران
  مــوارد یــاد شــده از مســایل زیربنایــی و از بســترهای اصلــی در جریــان راه انــدازی و شــکل دهــی شــبکه توزیــع برخــط مــی باشــد. عدم 
وجــود اینترنــت پــر ســرعت دسترســی بــه محصــول و دانلــود آن را ســخت و گاهــی غیــر ممکــن مــی ســازد و نبــود فرهنــگ عمومــی 
اســتفاده از اینترنــت در جامعــه کل پروســه خریــد برخــط را زیــر ســوال مــی بــرد. ایــن دو در راســتای هــم و بــه نوعــی پیچیــده در هــم 

هســتند و تمرکــز بــرای حــل هــر دو مشــکل بایــد بــه صــورت همزمــان ومــوازی انجــام شــود.
  در خصــوص فرهنــگ اجتماعــی اســتفاده از اینترنــت راه کارهــای متنــوع و بــی شــماری وجــود دارد کــه تــا حــدود زیــادی انگیــزه و 
اشــتیاق الزم جهــت انجــام امــور روزانــه بوســیله اینترنــت را نیــز ایجــاد کــرده اســت. امــا مشــکل اساســی تــر ســرعت پاییــن اینترنــت 

در ایــران اســت. 

راهکارها:
  استفاده از سرورهای بسیار قوی داخلی برای مصارف داخلی

ــار  ــی در کن ــد. یعن ــی باش ــی م ــارف داخل ــرای مص ــی ب ــوی داخل ــیار ق ــرورهای بس ــتفاده از س ــده اس ــرح ش ــای مط ــی از راه کاره یک
ســرورهای بیــن المللــی و جهانــی، هــر کشــوری ســرورهای مختــص بــه خــود را دارد کــه دسترســی ســریع کاربــران بــه اطالعــات و 

دیتاهــا امــکان پذیــر مــی ســازد و شــبکه هــای داخــل کشــور را حمایــت مــی کننــد.
اگرچــه شــورای عالــی فضــای مجــازی، تــا دانلــود بــا ســرعت چهــار گیــگا بایــت را بــرای مصــارف خانگــی مجــاز دانســته اســت)به 
نقــل از یکــی از کارشناســان(، امــا کافــی نیســت و راه حــل اصلــی همــان ســرورهای داخلــی و بــه نوعــی اینترنــت ملــی در کنــار اینترنــت 
بیــن المللــی اســت. بــا قــوی کــردن شــبکه اینترنتــی ســاختار درونــی اینترنــت در ایــران تقویــت شــده و در نتیجــه امــوری مثــل خریــد 
برخــط یــک بــازی آســان تــر صــورت مــی گیــرد بیــان راهکارهــا، مشــکالت، نواقــص و نقــاط قــوت، همــه وهمــه بــرای ایجــاد یــک 
بــازار داخلــی مطمئــن، ملــی و ســود آور بــرای تولیــد کننــدگان و تامیــن محصــوالت بــا کیفیــت و منطبــق بــا فرهــگ ملــی و مذهبــی 
کشــورمان بــرای مخاطبیــن اســت. بــا ایجــاد چنیــن بــازاری در داخــل کشــور بــه نوعــی امنیــت الزم بــرای تولیدکننــدگان فراهــم شــده و 
بــه دســت آوردن بازارهــای بیــن المللــی نیــز در پــی خواهــد داشــت. در ســود آوری ایــن صنعــت همیــن مثــال کافــی اســت کــه در ســال 
هــای اخیــر، تولیــد و فــروش بــازی هــای رایانــه ای تولیــد شــده در آمریــکا، گــوی رقابــت را از هالیود-چــه در داخــل و چــه در خــارج از 

آمریــکا- ربــوده اســت. پــس چــرا ایــران از ایــن صنعــت غافــل باشــد؟
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 تربیت نیروی متخصص در حوزه تجارت در فضای مجازی:
توجــه بــه تجــارت بــر خــط و بازارهــای جهانــی بــدون وجــود وجــود نیــروی متخصــص در ایــن حــوزه و ســایت هــای علمــی آن بــی 
معنــا. بنابرایــن توجــه بیشــتر در حــوزه آمــوزش آکادمیــک و دانشــگاهی کشــور بــه رشــته هــای تجــارت جهانــی و تجــارت در فضــای 
مجــازی بســیار مهــم و حیاتــی اســت. راه انــدازی رشــته هایــی بــا محوریــت تخصصــی در زمینــه ی یــاد شــده تجــارت جهانــی و تجــارت 
در فضــای مجــازی، از الزامــات ایــن عرصــه مــی باشــد. چــرا کــه بــدون سیاســت گــذاری علمــی دقیــق و نیروهــای کارآمــد و متخصــص 

در ایــن عرصــه، بــه نتایــج الزم دســت نخواهیــم یافــت.
  ایجاد بعد اقتصادی برای تولید بازی های رایانه ای در ایران و تالش برای تبدیل آن به یک صنعت سودآور:

 از الزامــات ونیازهــای ضــروری در ایــن حــوزه، و بــه نظــر ایــن جســتار راه حــل بســیار منطقــی مــی باشــد. بــه نوعــی اگــر ایــن مشــکل 
حــل شــود، آرامــش الزم بــرای تیــم هــای تولیــد کننــده و حامیــان مالــی آنهــا فراهــم مــی شــود و بــا اطمینــان از بــازار فــروش بــه 
خالقیــت و تولیــد مــی پردازنــد.در عیــن حــال مــی توانــد بســتر الزم جهــت ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و دولتــی و حتی مشــارکت 
ایــن دو بخــش در ســرمایه گــذاری بــرای ســاخت و تولیــد بــازی هــای رایانــه ای را فراهــم آورد. ایــن مهــم حاصــل نمــی شــود مگــر 

آن کــه، در قــدم اول شــبکه توزیــع و نشــر اســتانداردی بــرای حفــظ و آمــاده ســازی بــازار و در نهایــت دســتیابی بــه آن، فراهــم شــود.

دو آسیب فرهنگی رسوخ کرده در عرصه ی تولید

ــن  ــران اســت. ای ــه ای در ای ــازی رایان ــدگان ب ــن و تولیدکنن ــزرگ متوجــه مخاطبی ــه ای دو آســیب ب ــازی رایان ــد ب ــد تولی خــارج از رون
دو آســیب بــزرگ اگرچــه بــه طــور مســتقیم در محورهــای یــاد شــده تولیــد نمــی گنجــد امــا تاثیــر فرهنگــی بســیار زیــادی هــم بــر 
مخاطبیــن و تولیدکننــدگان بــازی دارنــد و در کل بدنــه جامعــه تســری مــی یابنــد. ایــن دو آســیب در دراز مــدت موجــب حــذف گروهــی 

از افــراد جامعــه از ایــن جریــان و جــذب آن ا بــه بــازی هــای وارداتــی مــی شــود. دو آســیب یــاد شــده :
  تک جنسیتی بودن بازی های رایانه ای ایرانی. 

بــا مشــاهده ی کوتــاه و گــذرا بــر حــال و هــوای بــازی هــای رایانــه ای تولیــد شــده در کشــور، بــه راحتــی مــی تــوان فهمیــد کــه موضوع 
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اصلــی بــازی حــول محــور کارکتــر مــرد مــی چرخــد و حتــی حضــور هــر چنــد کمرنگــی از کارکتــر زن بــه چشــم نمیخــورد. حــذف یــک 
جنســیت اجتماعــی از یــک جریــان پــر مخاطــب و حساســی مثــل بــازی هــای رایانــه ای چــه پیامــد هایــی خواهد داشــت؟

   عــدم توجــه کافــی و در خــور بــه گــروه ســنی کــودکان و نوجوانــان، بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن گــروه هــای مخاطب 
ــه ای در ایران ــازی رایان ب

هجمــه ی فرهنگــی بــر کــودکان و نوجوانــان بســیار تاثیــر گــذار و ریشــه ای اســت و هــدف قــراردادن آن هــا بســیار هوشــمندانه اســت. 
بســط و گســترش آســیب هــای فرهنگــی و اجتماعــی حــول دو محــور یــاد شــده و گفتگــو و بررســی آن هــا در جلســات مصاحبــه بــه 
صــورت مجــزا و دقیــق، بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای ایــن جســتار بــه شــمار مــی رود کــه در ذیــل بــه تفصیــل بیــان 

خواهــد شــد.

نگاه تک جنسیتی:
بــا ایجــاد بــازی هــای تــک جنســیتی و حــذف جنــس مخالــف، تــوده ی عظیمــی از مخاطبیــن را کــه اکثــرا بانــوان کشــور اســالمی مــان 
هســتند را از دســت خواهیــم داد. در قبــال ایــن کمبــود، ایــن گــروه از مخاطبیــن دو راه دارنــد: 1- جــذب بــازی هــای تــک جنســیتی 
داخــل شــده، و تمامــا خــود را حــذف شــده و منفعــل ببیننــد و بــاور کننــد. 2- جــذب بــازی هــای وارداتــی، ارزیابــی شــده یــا نشــده ی، 
موجــود در بــازار شــوند و مــورد هجمــه ی تهاجــم فرهنگــی غــرب و غیــر ایرانــی قــرار بگیرنــد. کــه هــر دو راه یــاد شــده بــرای قشــری 
کــه بــه نوعــی انســان ســازی در یــک جامعــه را بــر عهــده دارد و نقــش حســاس تربیــت کــودکان و آینــده ســازان یــک مملکــت را بــر 
دوش مــی کشــند، مناســب نیســت. ماننــد آن اســت کــه ریشــه ی یــک درخــت را کــرم بزنــد. بــه بانــوان کشــورمان یــا منفعــل بــودن 
را تزریــق کــرده ایــم و یــا خــوراک مســموم داده ایــم. نبایــد فرامــوش کنیــم کــه زنــان ایــن مــرز و بــوم در طــول هشــت ســال جنــگ 
تحمیلــی، پــا بــه پــای مــردان چــه در جبهــه هــا و چــه در پشــت جبهــه هــا جنگیدنــد و همــواره نقــش پررنگــی را زیــر ســایه ی اســالم 

بــر عهــده داشــته انــد.
بــه نظــر مــی رســد کــه ایجــاد زمینــه هــا ی الزم و منطبــق بــا قوانیــن شــرعی و اســالمی و موازیــن اجتماعــی کشــور عزیزمــان ایــران، 
مــی تــوان ایــن فضــای، تــک جنســیتی بــازی هــای رایانــه ای را از میــان برداشــت. بــا ایــن کار، راه را بــر ســود جویــان و یــاوه گویــان 
نیــز بســته ایــم. در بررســی هــای انجــام شــده، طراحــان کاراکتــر معتقدنــد کــه طراحــی بانــوان بــه عنــوان کاراکتــر بــازی، بــا توجــه بــه 
شــئونات اســالمی و اجتماعــی ایــران کامــال امــکان پذیــر اســت. در ضمــن اینکــه بــازی بــه علــت فضــای مجــازی و غیــر واقعــی کــه 

دارد مــی توانــد در ایــن عرصــه مانــور بیشــتری بدهــد، امــا عمــال فضــای بســته تــری نســبت بــه انیمیشــن و بخصــوص ســینما دارد.
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عدم توجه الزم و در خور توجه به مخاطبین خردسال و نوجوان
گــروه ســنی حســاس خردســال و نوجــوان، ماننــد مزرعــه ای مــی ماننــد کــه محصولــش در ســال هــای آتــی بدســت خواهــد آمــد. در 
ضمــن اینکــه بــذر کاشــته شــده در وجــود ایــن گــروه ســنی بــه قــدری مانــدگار اســت کــه تاثیــرش را گاهــی تــا آخــر عمــر و حتــی در 
تمــام عرصــه هــای زندگــی شــخصی اش نمایــان مــی کنــد. بــازی نیــز از اولیــن ابــزار آموزشــی و بخصــوص ســرگرمی اســت کــه در 
اختیــار کــودک قــرار مــی گیــرد. کمــی بــی دقتــی در انتخــاب بــازی مــی توانــد رشــد ذهنــی و بدنــی کــودک را از هــم ســن وســاالنش 
عقــب بینــدازد و یــا جلوتــر. کــه هــر دو حالــت نــا مناســب و خطرنــاک اســت و موجبــات طــرد شــدگی و هــزاران مســئله ی دیگــر را 

بــرای کــودک فراهــم مــی آورد.
در کشــور عزیزمــان بــه بــازی و اســباب بــازی، و حساســیت هــای آن توجــه کافــی نمــی شــود. بــروز و حضــور  عروســک باربــی و دههــا 
نــوع اســباب بــازی دیگــر، شــاهد ایــن مدعاســت. بــا قاطعیــت مــی تــوان اعــالم کــرد کــه ایران یــک بــازار فــروش بــزرگ بــرای کمپانی 
هــای غیــر اســتاندارد و نامناســب جهانــی اســت. در زمینــه یاســباب بــازی صرفــا وارد کننــده و مصــرف کننــده ی بــدون آگاهــی هســتیم. 
متاســفانه ایــن مســئله بــا کمــی تغییــر در حــوزه ی بــازی هــای رایانــه ای هــم قابل مشــاهده اســت. بــازی هــای رایانــه ای کــه در اختیار 
گــروه ســنی کــودک و نوجــوان قــرار مــی گیرنــد، یــا وارداتــی هســتند و یــا اگــر تولیــد داخــل اســت، اکثــرا فاقــد کیفیــت الزم می باشــند.
بســیار تاســف بــار اســت کــه کشــوری بــا ایــن وســعت جغرافیایــی و ایــن حجــم از جمعیــت جــوان فقــط و فقــط یــک یــا دو ارگان متولــی 
در امــور کــودکان و نوجوانــان دارد کــه بــه طــور جــدی در عرصــه هــای مختلــف فعالیــت مــی کنــد. کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان، بــه عنــوان ارگانــی کــه در تمــام زمینــه هــای مرتبــط بــا کــودکان مثــل: کتــاب، اســباب بــازی، انیمیشــن، فیلــم، و اخیــرا بــازی 
رایانــه ای، فعالیــت دارد، بســیار قابــل تقدیــر و بزرگداشــت اســت. امــا مگــر یــک ارگان چــه حجمــی از نیــروی انســانی )در تمــام زمینــه 
هــای یــاد شــده( در اختیــار دارد؟ چقــدر زمــان و هزینــه مــی توانــد صــرف هــر کــدام کنــد؟ بــا چــه ســرعتی از تولیــد محصــول فرهنگــی 

مــی توانــد پاســخ گــوی نیــاز کــودکان ایرانــی باشــد؟
بــه علــت همــه یایــن مســائل و مســائلی کــه از دیــد مــا پوشــیده مانــده اســت، محصوالتــی تولیــد مــی شــوند، کــه هــم از حیــث فــرم 
و کیفیــت بصــری، هــم ازحیــث کیفیــات فنــی و هــم از نظــر محتوایــی، فاقــد اســتانداردهای الزم هســتند. ایــن محصــوالت کــه اکثــرا 
در خــارج از کانــون پرورشــی تولیــد مــی شــوند بــدون نــگاه کارشناســان، در حوزههاییمثــل روان شناســی، تصویــر و آمــوزش و....بــه تولیــد 
مــی رســند و در اختیــار کــودکان قــرار مــی گیرنــد و چــون هیــچ بســتر علمــی محکم و حســاب شــده ای ندارنــد، فاقــد خالقیــت، جذابیت 
هــای بصــری و فنــی بــوده و موجبــات دلزدگــی کــودکان و نوجونــان را پدیــد آورده و باعــث جــذب آنهــا بــه بــازی هــای غیــر ایرانــی و 

یــا بــازی هــای ایرانــی غیــر متناســب بــا ســن شــان مــی شــود.اما علــت ایــن مشــکل و راه کار آن، چیســت؟ 
ــران ایرانــی در خریــد و مصــرف بازی هــای خارجــی  ــه ای ، در حــال حاضــر کارب ــاد ملــی بازی هــای رایان ــم مقــام بنی ــه گفتــه ی قائ "ب
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ــودن دســت  ــاز ب ــن رده بندی هــا از ســویی و ب ــاره ی ای ــد. عــدم اطالع رســانی و آگاهی بخشــی درب ــن رده بندی هــا توجهــی ندارن ــه ای ب
مخاطــب ایرانــی در خریــد تعــداد زیــادی بــازی بــه دلیــل پاییــن بــودن قیمــت نســخه ی کپی شــده بازی هــای وارداتــی از ســوی دیگــر، 
موجــب می شــود کــه کاربــر بــازی  متناســب بــا گــروه ســنی خــاص خــود را دریافــت نکنــد. بــه گفتــه ی دبیــر بنیــاد ملــی بازی هــای 
رایانــه ای در حــال حاضــر بنیــاد تــالش می کنــد از مجــاری مختلــف و بــا بازنگــری مختصــری در ایــن رده بنــدی آن را بــه شــرکت های 

ــد. ــع بازی هــای خارجــی و خانواده هــا اطــالع  رســانی کن توزی
از دیگــر ســو بــه گفتــه ی وی، رده بندی هــای موجــود در جهــان متناســب بــا فرهنــگ و هویــت کاربــر ایرانــی نیســت و عواملــی چــون 
مذهــب، پوشــش و ... را کــه در فرهنــگ ایرانــی- اســالمی از اهمیــت برخــوردار اســت، شــامل نمی شــود. بــه بــاور او نیــاز بــه رده بنــدی 
بومــی بــا توجــه بــه خصوصیــات فرهنگــی کشــور دیــده می شــود و بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در ایــن زمینــه اقــدام بــه ایجــاد رده 

بنــدی بومــی کــرده اســت. )کــه بــه تفصیــل توضیــح داده شــد(." 30
در جســتار پیــش رو بــه ایــن ســواالت در کنــار بقیــه ی دغدغــه هــای مــد نظــر رســیدگی شــد، عــدم تمایــل و بــی میلــی بــرای کار در 
ایــن زمینــه، بیشــتر بــه دلیــل کبــود ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه و آزادی بیشــتر طراحــان و عوامــل نویســنده گــی بــازی در تولیــد 
بــازی، بــرای گــروه هــای ســنی دیگــر اســت.عدم اســتقبال ســرمایه گــذاران و تهیــه کننــدگان، نســبت بــه ایــن گــروه ســنی، بیشــتر بــه 
دلیــل ســاده انــگاری و بــی اهمیــت جلــوه دادن کار،بــرای ایــن گــروه ســنی )از نظــر ایشــان( برمــی گــردد. بــه نظــر میرســد کــه فرهنــگ 
ســازی در ایــن عرصــه از قــدم هــای بســیار مهــم و اساســی اســت. همچنیــن در نظــر گرفتــن راهکارهایــی کــه موجبــات تمایــل ســرمایه 

گــذاران بــرای فعالیــت در ایــن بخــش را فراهــم آورد.
در خصــوص وجــود نیــروی انســانی متخصــص  در ایــن زمینــه، هیــچ گونــه کمبــود و نقطــه ی ضعفــی وجــود نــدارد. امــا در خصــوص 
وجــود تیــم کارشناســی و تحقیقاتــی در خصــوص بررســی هــای علمــی جهــت تولیــد بــازی هــای اســتاندارد و مخصــوص آن گروه ســنی، 
بــه شــدت در نقصــان و کمبــود بــه ســر مــی بریــم و بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه تحقیــق و مطالعــه ی علمــی در جریان ســاخت 
بــازی هــای رایانــه ای در هیــچ ژانــر و بــرای هیــچ گــروه ســنی در ایــران معنــا نــدارد. ایــن نقصــان بســیار مهــم و جبــران ناپذیــر اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه "شــرکت نینتنــدو در زمینــه ی ســاخت بازی هــا، در وب ســایتش خــود را پایبنــد بــه سیاســت ها و برنامه هــای 
کنتــرل کــودکان و حفــظ حقــوق و اطالعــات شــخصی افــراد معرفــی می کند.امــا "محتــوای پنهــان بازی هــا و ناخوشــایند بــودن آن هــا 
همــواره مــورد بحــث و جــدل بســیاری قــرار داشــته اســت. طــرح شــدن موضوعاتــی ماننــد خشــونت، ناســزاگویی و نمایــش امور جنســی و 
... در بازی هــای رایانــه ای باعــث شــده تولیدکننــدگان بازی هــای رایانــه ای -بویــژه بــه دنبــال نگرانــی والدینــی کــه فرزندانشــان کاربــران 

اصلــی بازی هــا هســتند- بــه فکــر کنتــرل ایــن محصــوالت بیفتنــد... ." 31
بــه نظــر مــی رســد تشــکیل گــروه هــای حرفــه ای و همــه جانبــه )علمــی، هنــری، فنــی، بــازی نامــه نویــس و...( بــرای هــدف مشــخص 

30- فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 193-161
31- همان
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و قطعــی تولیــد بــازی رایانــه ای بــرای کــودکان، بــا حمایــت هــای دولــت و گســترش مــراودات ایــن گــروه هــا ی تولیــدی و ســرمایه 
گــذاران، بــا کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، ایجــاد بــازار مصــرف آگاه و دانــا و همچنیــن شــبکه توزیــع اســتاندارد، از جملــه 

راه کارهــای گــذر از ایــن مشــکل اســت.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه گــروه ســنی خردســاالن و نوجوانــان، اولیــن و مهمتریــن گــروه هــای مــورد نظــر در تهاجــم فرهنگــی هســتند، 
چراکــه بیشــترین و ماندگارتریــن، تاثیــر پذیــری را دارنــد. بنابراینبایــد توجــه و حساســیت بیشــتری نســبت بــه ایــن گــروه هــای ســنی 
داشــته باشــیم. بخصــوص اینکــه در ایــن عرصــه از حیــث حضــور متخصصیــن در دو حــوزه ی تولیــد و تحقیــق علمــی در ایــن بــاب هیــچ 

کاســتی نداریــم.



فصل سوم
جمع بندی مشکالت و راهکارهای مطروحه در متن تحقیق
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بــا بررســی هــای حضــوری، گفتگوهــا و مطالعــات و جســتجوهای کتابخانــه ای و اینترنتــی کــه در جریــان ایــن تحقیــق انجــام شــد نتایج 
خوبــی بــه دســت آمــد. همانطــور کــه مشــاهده فرمودیــد و بــه تفصیــل در فصــل اول بیــان شــد، بــا وجــود ایــن کــه ســابقه ی فعالیــت در 
ایــن عرصــه در ایــران بســیار کــم اســت و حتــی بــه دو دهــه نمــی رســد، ولــی بــه واســطه ی تــالش و عالقــه ی متخصصیــن داخلــی 
در ایــن حــوزه از شــرایط نســبتا خوبــی برخــوردار هســتیم. از حیــث تعــداد و تنــوع نــام و ارگان هــای دولتــی و خصوصــی فعــال در ایــن 
عرصــه، اشــباع شــده ایــم. اگرچــه خیلــی از ایــن شــرکت هــا و ارگان هــا خروجــی اســتاندارد و یــا حتــی غیــر اســتانداردی ندارنــد و در 
اصــل بــی فایــده هســتند ولــی کیفیــت کار در ارگان هــا و چنــد شــرکت فعــال بــه انــدازه ای خــوب بــوده اســت کــه شــرایط فعلــی ایــران 

را در وضعیــت نســبتا خوبــی قــرار دهــد، البتــه در مقایســه بــا خــود ایــران.
امــا وضــع موجــود، تــا همیــن مقــدار شــرایط اعتــال و پیشــرفت را، فراهــم آورده اســت و جهــت پیشــرفت و رشــد بیشــتر در عرصــه هــای 
داخلــی و جهانــی نیــاز بــه تغییــر یــک ســری از شــرایط را داریــم. ایــن شــرایط اعــم از شــرایط فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی، اقتصــادی 
و نیــروی انســانی در ایــن حــوزه ی بــه خصــوص اســت.  نیــاز بــه تغییــر در چهــار منظــر یــاد شــده در ســه محــور اصلــی رونــد تولیــد 
بررســی مــی شــود تــا بتوانیــم بــه تفکیــک آســیب هــای فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی، اقتصــادی و نیــروی انســانی موجــود در هــر 

حــوزه بپردازیــم و بــه راهکارهــای مــورد نظــر در هــر حــوزه ی بخصــوص و بســته بــه شــرایط آن دســت یابیــم. 
همانطــور کــه در متــن تحقیــق و در فصــل دوم اشــاره شــد، مشــکالت و مســائل موجــود در ایــن عرصــه در رونــد تولیــد و اهــداف آن 
تاثیــر بســزایی دارد و شــناخت آنهــا از دیــدگاه متخصصیــن ایــن حــوزه بــه منزلــه ی حضــور در میــدان اصلــی و خــط مقــدم تولیــد بــازی 
رایانــه ای اســت. در هــر حــوزه پــس از بیــان مشــکالت و کالبدشــکافی آنهــا، راهکارهــا و پیشــنهاداتی بنابــر شــرایط فرهنگــی، آموزشــی 

و پژوهشــی، اقتصــادی و نیــروی انســانی موجــود در کشــور عزیزمــان مطــرح گردیــده اســت. کــه در ذیــل بیــان گردیــده اســت. 
ایــن عرصــه نیــز ماننــد عرصــه هــای دیگــر فرهنگــی بســیار مظلــوم واقــع شــده اســت و بــا وجــود آنکــه در جهــان بــه عنــوان یــک 
صنعــت درآمــدزا بــه شــمار مــی رود، ایــران تــا رســیدن بــه نقطــه ی اعتــال و دســتیابی بــه بازارهــای جهانــی فاصلــه ی زیــادی دارد. ایــن 
صنعــت مــی توانــد وســیله ای مناســب بــرای صــدور فرهنــگ ایــران اســالمی و درآمدهــای کالن بیــن المللــی و ایجــاد فضــای هنــری 
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ایرانــی در عرصــه هــای بیــن المللــی و جهانــی باشــد اگــر و تنهــا اگــر بــه راهکارهــا و تحقیقاتــی کــه در ایــن بــاب انجــام مــی شــود و 
خواهــد شــد توجــه شــود و بــه تئــوری هــا ردای عمــل بپوشــانیم.

در پایــان دو جــدول بــه صــورت بســیار خالصــه، از راهکارهــای مطــرح شــده در جریــان تحقیــق تهیــه شــده اســت در جــدول شــماره ی 
3 راهکارهــا بــر مبنــای ســه محــور تولید)پیــش تولیــد، توبیــد هنــری و تولیــد فنــی، شــبکه ی توزیــع( و در جــدول شــماره ی 4 راهکارهــا 
بــر مبنــای منظرهــای اصلــی تحقیــق، تنظیــم گردیــده اســت. گاهــی برخــی از راهکارهــا در چنــد منظــر و یــا چنــد محــور تکــرار شــده 
انــد کــه بــه ابــن معناســت کــه بــا انجــام راهــکار مطروحــه، تاثیرگــذاری مثبــت آن در چنــد منظــر و چنــد محــور تولیــدی، قابــل رویــت 
اســت. کــه راهنمــای خوبــی بــرای مطالعــه ی ســریع و همچنیــن ایجــاد فضــای تحقیــق مبســوط تــر و مفصــل تــر بــرای هــر کــدام از 

مــوارد اســت.

3/1- پیش بینی اتاق فکر:
ایجــاد فضــای تحقیــق و پژوهــش، در خصــوص انتخــاب نــوع محصــول و پیــش بینــی هــای الزم جهــت بــازار فــروش و کســب درآمــد، 
در مرحلــه ی تصمیــم گیــری و قبــل از پیــش تولیــد، کــه بــه نوعــی تــا حــدودی موفقیــت تولیــد را تضمیــن نمایــد و از ســردرگمی و 

انجــام تجربیــات تکــراری جلوگیــری مــی کنــد.
پیشنهاد:

  بــه کارگیــری و اســتخدام افــراد متخصــص در حــوزه هــای مرتبــط مثــل روانشناســی، جامعــه شناســی، تجــارت و آمــار بــا محوریــت 
علمــی- پژوهشــی جهــت انتخــاب و هــدف گــذاری صحیــح، در گــروه. توجــه و احتــرام بــه ماهیــت بیــن رشــته ای بــودن ایــن حــوزه.

  ایجــاد بســترها و بنیــان هــای دقیــق علمــی و آموزشــی در کنــار تجربیــات عملــی و توجــه چنــد وجهــی اعــم از آموزشــی، پژوهشــی و 
اجرایــی، بــه مقولــه ی بــازی رایانــه ای در ایــران

  ایجاد فضای تعامل و تبادل اندیشه ها و تجارب، بین گروههای تولید کننده ی بازی در ایران.
  شکل گیری مدیریت متخصص و آگاه در پروژه های تولید بازی رایانه ای در ایران.

3/2- حرکت به سمت تبدیل شدن تولید بازی رایانه ای به صنعت:
بــرای چنیــن تحــول عظیــم و مهمــی، ایجــاد امنیــت الزم جهــت جــذب ســرمایه هــای بخــش دولتــی و خصوصــی بســیار ضروری اســت. 
بــرای جــذب ایــن ســرمایه هــا، بــازار امــن فــروش حیاتــی اســت و بــازار فــروش انحصــاری و دائمــی ایجــاد نمــی شــود، مگــر شــبکه 

هــای توزیــع نابســامان در ایــران اصــالح شــوند.
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پیشنهاد:
  حمایــت مطالعــه شــده و بــدون روابــط از جانــب ارگان هــای دولتــی، بــه عنــوان پیشــرو و مشــوق، بــرای ســرمایه گــذاران داخلــی و 

حتــی بیــن المللــی.
  توجه بیشتر به قانون کپی-رایت در داخل ایران و جلوگیری از نشر زیزمینی محصوالت ایرانی و وارداتی.

  اصالح شبکه های توزیع داخلی با دو نگاه ویژه:
 الف: اصالح شبکه های توزیع سنتی

ب: اصالح و راه اندازی استاندارد و مطمئن شبکه های توزیع دیجیتالی
  ایجــاد فضــای فرهنــگ ســازی در عرصــه ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، بــه عنــوان پروژهــای بلنــد مــدت، گروهــی و در عیــن 

حــال ســودآور
  ایجاد فضای برنامه ریزی اقتصادی و نگاه درآمدزایی برای محصول تولید شده، از ابتدای کار

  به کارگیری روش های متنوع و مختلف تبلیغاتی 
  توجــه بیشــتر بــه رشــته هــای تخصصــی در حــوزه ی تجــارت برخــط و بــه روز رســانی آن در مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاه هــای 

. ر کشو

3/3- تــالش بــرای ایجــاد ســبک ملــی در کنــار ســبک هــای دیگــر تولیــد بــازی هــای رایانــه 
ای در ایــران و جهــان

در عرصــه ی هنرهــای بصــری و دیــداری همیشــه دغدغــه ی ایجــاد ســبک بصــری، منحصــر بــه فــرد ایرانــی- اســالمی مــورد نظــر 
بــوده و هســت. امــا ایــن هــدف گاهــی بــا انجــام حــرکات کلیشــه ای و اســتفاده از المــان هــا و موتیــف هــای تکــراری، رســالت خــود را 

از دســت داده اســت.
پیشنهاد:

  اســتفاده از گــروه هــای تحقیقــی و افــراد اجرایــی در کنــار هــم، بــا هــدف اســتخراج علمــی تاریــخ و فرهنــگ ایرانــی و تبدیــل آن هــا 
بــه تصاویــر همســان.

  ایجــاد فضــای بصــری جــذاب و خلــق حــال و هــوای ایرانــی در تصاویــر و پرهیــز از اســتفاده از المــان هــای بصــری کلیشــه ای و 
فاقــد جذابیــت.

  پرهیز از کپی کاری و تقلید بصری صرف، از جانب تولید کنندگان.
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  ایجاد زمینه های صدور فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی به جهان.
  تولید بازی های بر خط

3/4- ایجاد فضای فرهنگ سازی با تولید بازی رایانه ای در ایران
بــازی رایانــه ای در جهــان بــه عنــوان یــک ابــزار قــوی فرهنگــی و حتــی جنــگ نــرم اســت. ابــزاری کــه بــا گروههــای ســنی متعــدد 
و بــا موضوعــات و ژانــر هــای مختلــف ارتبــاط برقــرار مــی کنــد. ایــن ابــزار در ایــران نیــز بایــد چنیــن رســالتی داشــته باشــد، چراکــه در 

هیــچ یــک از زمینــه هــای هنــری و فنــی، کاســتی نداریــم غیــر از کســب تجربــه
پیشنهاد:

  توجه خاص به گروه سنی کودک و نوجوان، با حمایت ویژه از تولید کنندگان و متولیان آن.
  پرهیــز از نــگاه جنســیتی بــه کاراکترهــا و مخطبیــن بــازی رایانــه ای در ایــران، جهــت اعتــالی نقــش ملــی و اســالمی زن در ایــران و 

در عرصــه هــای جهانــی و صــدور نــگاه متعالــی اســالم بــه زن و جایگاهــش بــه تمــام دنیــا.
  آمــوزش و انتقــال بســترهای فکــری، عقیدتــی، تربیتــی و سیاســی مــورد نظــر، بــا تولیــد هوشــیارانه و جــذاب بــازی هــای رایانــه ای 

در ایــران
  حمایــت معنــوی بیشــتر، از طراحــان و گــروه هــای هنــری فعــال در عرصــه ی بــازی رایانــه ای، جهــت جــذب متخصصیــن و افــراد 

حرفــه ای تــر.
  ایجاد فضای بازتر در بازی، نسبت به سینما و انیمیشن، جهت خلق تصاویر و کاراکترها

3/5- ایجاد محوریت اجرایی، علمی، پژوهشی برای ارگانی خاص در این عرصه:
از دیگــر مســائلی کــه تولیــد کننــدگان بــازی رایانــه ای را دچــار ســردرگمی مــی کنــد، تعــداد زیــاد ســازمان هــا و ارگان هــای فعــال در 
ایــن حــوزه هســتند کــه بــا توجــه بــه آنچــه در معرفــی فعــاالن ایــن حــوزه در ایران بــه تفصیــل شــرح داده شــد، بســیاری از این موسســه 
هــا و ارگان هــا دچــار مــوازی کاری و انجــام فعالیــت هــای تکــراری هســتند.اگرچه بنیــاد ملــی بــازی هــای رایانــه ای در اصــل متولــی 
ایــن امــر اســت، امــا چندیــدن ارگان و موسســه ی دیگــر بــه صــورت مــوازی، فعالیــت هــای مربــوط بــه بنیــاد را انجــام مــی دهنــد. ایــن 

امــر حتمــا آســیب زننــده هــم در عرصــه ی تولیــد و هــم در عرضــه ی توزیــع مــی باشــد و حاصلــی جــز آشــفتگی و ســردرگمی نــدارد.
پیشنهاد:

  بررسی فعالیت های استاندارد و علمی و عملی ارگان ها و گروه های فعال.
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  انتخاب یک ارگان به عنوان راهبر این عرصه.
  تدوین و تنظیم قوانین برای ارگان ها و گروههای فعال دیگر، با حضور نماینده ی گروه های دیگر.

  الزام همه ی گروه های تولید کننده به پیروی از راهکار ها و قوانین تدوین شده.
  ایجاد عرصه ی فعالیت و اعمال نظر برای ارگان خاص.

3/6- شکل گیری ناشرین در عرصه ی تولید بازی های رایانه ای:
ناشــرین در هــر عرصــه یــی بــه عنــوان، منبــع قدرتمنــدی بــرای صیانــت معنــوی اثــر فرهنگــی و دفــاع از حقــوق مــادی آن بــه شــمار 
مــی رونــد، همچنیــن بــه عنــوان حامــی و ســرمایه گــذار اقتصــادی نیــز جایــگاه ویــژه ای دارنــد. بــا شــکل گیــری ناشــرین در حــوزه ی 

بــازی هــای رایانــه ای حمایــت و امنیــت همــه جانبــه ای بــرای تولیدکننــدگان و مخاطبیــن فراهــم مــی شــود.
پیشنهاد:

  ایجاد شبکه ای قدرتمند و هدفمند از ناشرین
  امکان کانالیزه شدن سرمایه گذاری در روند تولید و مشارکت کمی و کیفی ناشرین در این عرصه

  ایجاد بسترهای حمایتی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در مقابل سود جویان و دالالن عرضه ی محصول
  نظام بخشیدن به شبکه های توزیع سنتی از طریق ناشرین، به عنوان حامیان مادی و معنوی اثر

  ایجاد شبکه های توزیع دیجیتال محصول از طریق ناشرین
  محوریت بخشیدن در عرصه ی حمایت های مادی و معنوی محصول، برای ناشرین

  تولید بازی های بر خط
  به گردش درآمدن چرخه ی درآمدزایی در عرصه یی فرهنگی

3/7- ایجاد شبکه های توزیع دیجیتال استاندارد در ایران:
مشــکل بســیار عمــده ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، شــبکه توزیــع قدیمــی و بــه روز نشــده ای اســت کــه وجــود دارد. یعنــی بــا 
وجــود اینکــه در تولیــد بــازی هــای رایانــه ای از هــر جهــت پیشــرفت داشــته ایــم، امــا شــبکه ی توزیــع شــکل ســنتی اش را حفــظ کــرده 
اســت کــه باعــث از دســت رفتــن مخاطبیــن و دلســردی گــروه هــای تولیــدی مــی شــود. ایجــاد شــبکه هــای توزیــع آنالین)برخــط(، در 

ایــن عرصــه بســیار مفیــد خواهــد بــود.
پیشنهاد:

  ایجاد شبکه توزیع دیجیتال
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  ایجــاد بســتر هــای الزم جهــت دسترســی آســان و پــر ســرعت بــه اینترنــت در داخــل کشــو بــا کمــک اینترنــت ملــی در کنــار اینترنــت 
ــن المللی. بی

  حمایت مادی و معنوی از ارگان متولی راه اندازی این شبکه توزیع

  فرهنگ سازی جهت خریداری برخط بازی های رایانه ای در ایران
  ایجاد بستر الزم با کمک شبکه ی توزیع دیجیتال، برای دستیابی به بازارهای جهانی

3/9- برون رفت از فضای تک ژانری حاکم بر سلیقه ی مخاطبین در ایران
پیشنهاد:

  ایجاد فضای انتقادی و تحلیلی همه جانبه در خصوص بازی های رایانه ای
  شکست فضای انزوا و گوشه گیری، که بازی رایانه ای به واسطه ی نوپا بودنش در ایران، با آن درگیر است

  به کارگیری متخصصین و حرفه ای تر ها در زمینه ی تولید ژانرهای دیگر بازی رایانه ای در ایران
  تولید بازی های بر خط، با ژانرهای متنوع تر

مرحله

انتخاب محصول

ظرفیت ها و راهکارها
بــه کارگیــری و اســتخدام افــراد متخصــص در حــوزه هــای مرتبــط مثــل روانشناســی، جامعــه شناســی، تجــارت و 

آمــار بــا محوریــت علمــی- پژوهشــی جهــت انتخــاب و هــدف گــذاری صحیــح، در گــروه. 
توجه و احترام به ماهیت بین رشته ای بودن این حوزه.

ایجــاد بســترها و بنیــان هــای دقیــق علمــی و آموزشــی در کنــار تجربیــات عملــی و توجــه چنــد وجهــی اعــم از 
آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی، بــه مقولــه ی بــازی رایانــه ای در ایــران

ایجاد فضای تعامل و تبادل اندیشه ها و تجارب، بین گروههای تولید کننده ی بازی در ایران.
شکل گیری مدیریت متخصص و آگاه در پروژه های تولید بازی رایانه ای در ایران.

ایجــاد فضــای فرهنــگ ســازی در عرصــه ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، بــه عنــوان پروژهــای بلنــد مــدت، 
گروهــی و در عیــن حــال ســودآور

توجــه بیشــتر بــه رشــته هــای تخصصــی در حــوزه ی تجــارت برخــط و بــه روز رســانی آن در مراکــز آمــوزش 
عالــی و دانشــگاه هــای کشــور.
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ایجــاد فضــای فرهنــگ ســازی در عرصــه ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، بــه عنــوان پروژهــای بلنــد مــدت، 
گروهــی و در عیــن حــال ســودآور

بررسی فعالیت های استاندارد و علمی و عملی ارگان ها و گروه های فعال.
انتخاب یک ارگان به عنوان راهبر این عرصه.

تدوین و تنظیم قوانین برای ارگان ها و گروههای فعال دیگر، با حضور نماینده ی گروه های دیگر.
الزام همه ی گروه های تولید کننده به پیروی از راهکار ها و قوانین تدوین شده.

ایجاد عرصه ی فعالیت و اعمال نظر برای ارگان خاص.

اســتفاده از گــروه هــای تحقیقــی و افــراد اجرایــی در کنــار هــم، بــا هــدف اســتخراج علمــی تاریــخ و فرهنــگ ایرانی 
و تبدیــل آن هــا بــه تصاویر همســان.

ایجــاد فضــای بصــری جــذاب و خلــق حــال و هــوای ایرانــی در تصاویــر و پرهیــز از اســتفاده از المــان هــای بصــری 
کلیشــه ای و فاقــد جذابیت.

پرهیز از کپی کاری و تقلید بصری صرف، از جانب تولید کنندگان.
ایجاد زمینه های صدور فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی به جهان.

توجه خاص به گروه سنی کودک و نوجوان، با حمایت ویژه از تولید کنندگان و متولیان آن.
ــی و  ــران، جهــت اعتــالی نقــش مل ــه ای در ای ــازی رایان ــن ب ــه کاراکترهــا و مخطبی ــگاه جنســیتی ب ــز از ن پرهی
اســالمی زن در ایــران و در عرصــه هــای جهانــی و صــدور نــگاه متعالــی اســالم بــه زن و جایگاهــش بــه تمــام دنیا.
آمــوزش و انتقــال بســترهای فکــری، عقیدتــی، تربیتــی و سیاســی مــورد نظــر، بــا تولیــد هوشــیارانه و جــذاب بــازی 

هــای رایانــه ای در ایــران
حمایــت معنــوی بیشــتر، از طراحــان و گــروه هــای هنــری فعــال در عرصــه ی بــازی رایانــه ای، جهــت جــذب 

متخصصیــن و افــراد حرفــه ای تــر.
ایجاد فضای بازتر در بازی، نسبت به سینما و انیمیشن، جهت خلق تصاویر و کاراکترها

تمرین و ممارست در روند تولید

پیش تولید

تولید هنری

تولید فنی

جدول شماره 3



93

راهکارهای طبقه بندی شده بر اساس منظرهای پژوهش
ایجاد شبکه ای قدرتمند و هدفمند از ناشرین

امکان کانالیزه شدن سرمایه گذاری در روند تولید و مشارکت کمی و کیفی ناشرین در این عرصه
ایجــاد بســترهای حمایتــی از تولیــد کننــدگان و ســرمایه گــذاران در مقابــل ســود جویــان و دالالن عرضــه ی 

محصــول
نظام بخشیدن به شبکه های توزیع سنتی از طریق ناشرین، به عنوان حامیان مادی و معنوی اثر

ایجاد شبکه های توزیع دیجیتال محصول از طریق ناشرین
محوریت بخشیدن در عرصه ی حمایت های مادی و معنوی محصول، برای ناشرین

تولید بازی های بر خط
 ایجاد شبکه توزیع دیجیتال

ایجــاد بســتر هــای الزم جهــت دسترســی آســان و پــر ســرعت بــه اینترنــت در داخــل کشــو بــا کمــک اینترنــت 
ملــی در کنــار اینترنــت بیــن المللــی.

حمایت مادی و معنوی از ارگان متولی راه اندازی این شبکه توزیع
فرهنگ سازی جهت خریداری برخط بازی های رایانه ای در ایران

ایجاد بستر الزم با کمک شبکه ی توزیع دیجیتال، برای دستیابی به بازارهای جهانی
ایجاد فضای تعامل و تبادل اندیشه ها و تجارب، بین گروههای تولید کننده ی بازی در ایران.

شکل گیری مدیریت متخصص و آگاه در پروژه های تولید بازی رایانه ای در ایران.
حمایــت مطالعــه شــده و بــدون روابــط از جانــب ارگان هــای دولتــی، بــه عنــوان پیشــرو و مشــوق، بــرای ســرمایه 

گــذاران داخلــی و حتــی بیــن المللــی.
ــی و  ــوالت ایران ــی محص ــر زیزمین ــری از نش ــران و جلوگی ــل ای ــت در داخ ــون کپی-رای ــه قان ــتر ب ــه بیش توج

ــی. واردات
ایجــاد فضــای فرهنــگ ســازی در عرصــه ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، بــه عنــوان پروژهــای بلنــد مــدت، 

گروهــی و در عیــن حــال ســودآور
ایجاد فضای برنامه ریزی اقتصادی و نگاه درآمدزایی برای محصول تولید شده، از ابتدای کار

ایجــاد فضــای بصــری جــذاب و خلــق حــال و هــوای ایرانــی در تصاویــر و پرهیــز از اســتفاده از المــان هــای 

منظرها

فرهنگی
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بصــری کلیشــه ای و فاقــد جذابیــت.
ایجاد زمینه های صدور فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی به جهان.

تولید بازی های بر خط
توجه خاص به گروه سنی کودک و نوجوان، با حمایت ویژه از تولید کنندگان و متولیان آن.

ــی و  ــالی نقــش مل ــران، جهــت اعت ــه ای در ای ــازی رایان ــن ب ــه کاراکترهــا و مخطبی ــگاه جنســیتی ب ــز از ن پرهی
اســالمی زن در ایــران و در عرصــه هــای جهانــی و صــدور نــگاه متعالــی اســالم بــه زن و جایگاهــش بــه تمــام دنیا.

ایجاد فضای بازتر در بازی، نسبت به سینما و انیمیشن، جهت خلق تصاویر و کاراکترها
بررسی فعالیت های استاندارد و علمی و عملی ارگان ها و گروه های فعال.

انتخاب یک ارگان به عنوان راهبر این عرصه.
تدوین و تنظیم قوانین برای ارگان ها و گروههای فعال دیگر، با حضور نماینده ی گروه های دیگر.

الزام همه ی گروه های تولید کننده به پیروی از راهکار ها و قوانین تدوین شده.
ایجاد عرصه ی فعالیت و اعمال نظر برای ارگان خاص.

ایجاد شبکه ای قدرتمند و هدفمند از ناشرین
ــه ی  ــان و دالالن عرض ــود جوی ــل س ــذاران در مقاب ــرمایه گ ــدگان و س ــد کنن ــی از تولی ــترهای حمایت ــاد بس ایج

محصــول
نظام بخشیدن به شبکه های توزیع سنتی از طریق ناشرین، به عنوان حامیان مادی و معنوی اثر

ایجاد شبکه های توزیع دیجیتال محصول از طریق ناشرین
به گردش درآمدن چرخه ی درآمدزایی در عرصه یی فرهنگی

ایجــاد بســتر هــای الزم جهــت دسترســی آســان و پــر ســرعت بــه اینترنــت در داخــل کشــو بــا کمــک اینترنــت 
ملــی در کنــار اینترنــت بیــن المللــی.

حمایت مادی و معنوی از ارگان متولی راه اندازی این شبکه توزیع
فرهنگ سازی جهت خریداری برخط بازی های رایانه ای در ایران

ایجاد فضای انتقادی و تحلیلی همه جانبه در خصوص بازی های رایانه ای
ــا آن  ــران، ب ــش در ای ــا بودن ــه واســطه ی نوپ ــه ای ب ــازی رایان ــری، کــه ب ــزوا و گوشــه گی شکســت فضــای ان

ــر اســت درگی

فرهنگی
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اقتصادی
)درآمدزایی(

آمــوزشی
و پژوهشی

حمایــت مطالعــه شــده و بــدون روابــط از جانــب ارگان هــای دولتــی، بــه عنــوان پیشــرو و مشــوق، بــرای ســرمایه 
گــذاران داخلــی و حتــی بیــن المللــی.

توجه بیشتر به قانون کپی-رایت در داخل ایران و جلوگیری از نشر زیزمینی محصوالت ایرانی و وارداتی.
ایجــاد فضــای فرهنــگ ســازی در عرصــه ی تولیــد بــازی رایانــه ای در ایــران، بــه عنــوان پروژهــای بلنــد مــدت، 

گروهــی و در عیــن حــال ســودآور
ایجاد فضای برنامه ریزی اقتصادی و نگاه درآمدزایی برای محصول تولید شده، از ابتدای کار

اصالح شبکه های توزیع داخلی
به کارگیری روش های متنوع و مختلف تبلیغاتی 

پرهیز از کپی کاری و تقلید بصری صرف، از جانب تولید کنندگان.
تولید بازی های بر خط

ایجاد فضای بازتر در بازی، نسبت به سینما و انیمیشن، جهت خلق تصاویر و کاراکترها
ایجاد شبکه ای قدرتمند و هدفمند از ناشرین

امکان کانالیزه شدن سرمایه گذاری در روند تولید و مشارکت کمی و کیفی ناشرین در این عرصه
ــان و دالالن عرضــه ی  ایجــاد بســترهای حمایتــی از تولیــد کننــدگان و ســرمایه گــذاران در مقابــل ســود جوی

محصــول
نظام بخشیدن به شبکه های توزیع سنتی از طریق ناشرین، به عنوان حامیان مادی و معنوی اثر

ایجاد شبکه های توزیع دیجیتال محصول از طریق ناشرین
به گردش درآمدن چرخه ی درآمدزایی در عرصه یی فرهنگی

ایجــاد بســتر هــای الزم جهــت دسترســی آســان و پــر ســرعت بــه اینترنــت در داخــل کشــو بــا کمــک اینترنــت 
ملــی در کنــار اینترنــت بیــن المللــی.

حمایت مادی و معنوی از ارگان متولی راه اندازی این شبکه توزیع
فرهنگ سازی جهت خریداری برخط بازی های رایانه ای در ایران

ایجاد بستر الزم با کمک شبکه ی توزیع دیجیتال، برای دستیابی به بازارهای جهانی

بــه کارگیــری و اســتخدام افــراد متخصــص در حــوزه هــای مرتبــط مثــل روانشناســی، جامعــه شناســی، تجــارت 
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آمــوزشی
و پژوهشی

کارآفرینی
)نیروی انسانی(

و آمــار بــا محوریــت علمــی- پژوهشــی جهــت انتخــاب و هــدف گــذاری صحیــح، در گــروه. توجــه و احتــرام بــه 
ماهیــت بیــن رشــته ای بــودن ایــن حــوزه. 

ایجــاد بســترها و بنیــان هــای دقیــق علمــی و آموزشــی در کنــار تجربیــات عملــی و توجــه چنــد وجهــی اعــم از 
آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی، بــه مقولــه ی بــازی رایانــه ای در ایــران

توجــه بیشــتر بــه رشــته هــای تخصصــی در حــوزه ی تجــارت برخــط و بــه روز رســانی آن در مراکــز آمــوزش 
عالــی و دانشــگاه هــای کشــور.

ــا هــدف اســتخراج علمــی تاریــخ و فرهنــگ  اســتفاده از گــروه هــای تحقیقــی و افــراد اجرایــی در کنــار هــم، ب
ایرانــی و تبدیــل آن هــا بــه تصاویــر همســان.

آمــوزش و انتقــال بســترهای فکــری، عقیدتــی، تربیتــی و سیاســی مــورد نظــر، بــا تولیــد هوشــیارانه و جــذاب بــازی 
هــای رایانــه ای در ایــران

بررسی فعالیت های استاندارد و علمی و عملی ارگان ها و گروه های فعال.
تدوین و تنظیم قوانین برای ارگان ها و گروههای فعال دیگر، با حضور نماینده ی گروه های دیگر.

ایجــاد بســتر هــای الزم جهــت دسترســی آســان و پــر ســرعت بــه اینترنــت در داخــل کشــو بــا کمــک اینترنــت 
ملــی در کنــار اینترنــت بیــن المللــی.

ایجاد فضای انتقادی و تحلیلی همه جانبه در خصوص بازی های رایانه ای
به کارگیری متخصصین و حرفه ای تر ها در زمینه ی تولید ژانرهای دیگر بازی رایانه ای در ایران

بــه کارگیــری و اســتخدام افــراد متخصــص در حــوزه هــای مرتبــط مثــل روانشناســی، جامعــه شناســی، تجــارت 
و آمــار بــا محوریــت علمــی- پژوهشــی جهــت انتخــاب و هــدف گــذاری صحیــح، در گــروه. توجــه و احتــرام بــه 

ماهیــت بیــن رشــته ای بــودن ایــن حــوزه.
شکل گیری مدیریت متخصص و آگاه در پروژه های تولید بازی رایانه ای در ایران.

حمایــت معنــوی بیشــتر، از طراحــان و گــروه هــای هنــری فعــال در عرصــه ی بــازی رایانــه ای، جهــت جــذب 
متخصصیــن و افــراد حرفــه ای تــر.

ایجاد فضای بازتر در بازی، نسبت به سینما و انیمیشن، جهت خلق تصاویر و کاراکترها
بررسی فعالیت های استاندارد و علمی و عملی ارگان ها و گروه های فعال.
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تدوین و تنظیم قوانین برای ارگان ها و گروههای فعال دیگر، با حضور نماینده ی گروه های دیگر.
ایجاد شبکه ای قدرتمند و هدفمند از ناشرین

ایجــاد بســتر هــای الزم جهــت دسترســی آســان و پــر ســرعت بــه اینترنــت در داخــل کشــو بــا کمــک اینترنــت 
ملــی در کنــار اینترنــت بیــن المللی.

به کارگیری متخصصین و حرفه ای تر ها در زمینه ی تولید ژانرهای دیگر بازی رایانه ای در ایران

کارآفرینی
)نیروی انسانی(

جدول شماره 4
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منابع مطالعاتی:
- آفرینش )1385(، »معاونت سینمایی مسئول تأسیس بنیاد ملی بازی های رایانه ای شد«

- آل هاشمی، امیر)1386(، »افزایش روزافزون طرفداران بازی های کامپیوتری«
www.reporter.ir ،ساعدی، طاهره )1385( بازی های رایانه ای، گفتگو با دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، وب سایت خبرنگار -

- فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 4، شماره 10، بهار 1392
ــاوری  ــت فن ــل وضعی ــایت تحلی ــترس در وب س ــل دس ــه ای )1379(، قاب ــای رایان ــدگان نرم افزاره ــوق پدیدآورن ــت از حق ــون حمای - قان

www.itanalyze.ir ،ــران ــات در ای اطالع
www.gamespot.com ،وب سایت گیم اسپات -

www.uics.ir،وب سایت اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان -
www.iranews.biz  ،»وب سایت ایرانیوز ) )1386/6/19(، »دکتر بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای شد -

www.ircg.ir ،وب سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای -
- وب سایت خبر آنالین

- وب سایت خبر آنالین )دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 (،تولیدکنندگان بازی های رایانه ای جذب شرکت های خارجی
- وب سایت خبر آنالین )دوشنبه 20 آذر 1391 (،جزییات پذیرش دانشجو در رشته گیم در دانشگاه علمی کاربردی

- وب سایتخبر آنالین )دوشنبه 20 آذر 1391 (،جزییات پذیرش دانشجو در رشته گیم در دانشگاه علمی کاربردی
- وب سایت خبر آنالین )یکشنبه 15 اردیبهشت 1392(
- وب سایت همشهری آنالین، )پنجشنبه 27 تیر 1392(

www.mediafestival.ir .وب سایت جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای -
www.activision.com ،وب سایت شرکت اکتیویژن -

www.eagames.ea.com ،وب سایت شرکت الکترونیک آرتس -
www.nintendo.com ،وب سایت شرکت نینتندو -

www.scict.ir،وب سایت شورای عالی اطالع رسانی -
 www.iranculture.org،وب سایت شورای عالی انقالب فرهنگی -

www.isfaf.com وب سایت فدراسیون ورزش های همگانی -
www.en.wikipedia.org ،وب سایت ویکیپدیا -
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