 .۱مقدمه
هفتمین دوره جشنواره بازیهای رایانهای تهران از روز اول آذرماه  ۱۳۹۶رسما آغاز به کار میکند.
هفتمیــن دوره ایــن جشــنواره نیــز ماننــد دوره قبلــی در ســطح ملــی برگــزار میگــردد و بــا تمهیداتــی کــه اندیشــیده شــده اســت،
تمامــی بازیســازان از سراســر کشــور قــادر بــه ارســال اثــر بــه دبیرخانـهی ایــن دوره از جشــنواره خواهنــد بــود.
در ایــن جشــنواره تمامــی بازیهــا اعــم از مســتقل و غیــر مســتقل قــادر بــه شــرکت بــوده و تمامــی آثــار بــدون توجــه بــه شــرایط
تیــم ســازنده (مســتقل یــا غیــر مســتقل) مــورد داوری قــرار میگیرنــد .هماننــد دورهی گذشــته ،آثــار براســاس ژانــر دســتهبندی
خواهنــد شــد و اساســا تفکیکــی بیــن بازیهــای بــزرگ و کوچــک صــورت نخواهــد گرفــت .توضیحــات و تعاریــف ژانرهــا در ادامـهی
ایــن فراخــوان بــه تفصیــل شــرح داده شــده اســت.
دبیرخانــه دائمــی ایــن جشــنواره از تمــام بازیســازان دعــوت بــه عمــل مــیآورد تــا در بزرگتریــن رویــداد بازیســازی
ســال کــه در اســفند مــاه 139۶برگــزار میگــردد ،شــرکت کننــد .عالقهمنــدان بــرای حضــور و ثبتنــام در ایــن
جشــنواره میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و مطالعــه اخبــار و مقــررات جشــنواره ،بــه ســایت جشــنواره بــه آدرس
 http://www.tehrangamefestival.irمراجعــه کننــد یــا بــا شــماره تمــاس دبیرخانــه جشــنواره ،بــه شــماره 88860923
تمــاس حاصــل فرماینــد.

 .۲اهداف جشنواره
 -۱شناخت و حمایت از استعدادهای موجود صنعت در کشور با رویکرد تقویت صنعت بازیسازی در ایران.
 -۲ایجاد ارتباط مناسب و پویا بین بازیسازان و مصرفکنندگان
 -۳ايجــاد نگــرش مثبــت در مديــران عالــي كشــور جهــت گســترش صنعــت بازیهــای رایانهــای و تصحیــح نگــرش منفــی برخــي
از مســئوالن نســبت بــه ایــن مقولــه.
-۴بهرهمندی از ظرفيتهای تاريخي ،فرهنگي و ادبيات غني كشور در توليد بازیهاي رايانهاي.
 -۵ایجاد تعامل مثبت و اشتراک دانش و تجربیات ،بین تولیدکنندگان داخلی بازیهای رایانهای.
 -۶ارتباط و تعامل فعاالن صنعت بازیهای رایانهای با دانشگاهها.
 -۷امکان صادرات بازیهای رایانهای تولیدی در کشور به بازارهای جهانی و ایجاد ارتباط و تعامل با فعاالن جهانی.
 -۸جلب توجه واحدها و ارگانهای مختلف دولتی برای افزایش سرمایهگذاری در تولید بازیهای رایانهای.
 -۹معرفی بازیهای برجسته به عنوان الگوهایی برای صنعت بازیسازی.
 -۱۰استفادهی خبری و تبلیغاتی از فضای جشنواره در جهت ایجاد بازار مناسب برای بازیهای رایانهای.
 -۱۱اتصال حلقهی جشنواره بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی در جهت ارتقای سطح اقتصادی بازار بازیهای رایانهای.

 .۳رویکردها
 -۱نمایش افتخارآمیز «بلوغ بازیهای رایانهای» در ایران.
 -۲تقویت روحیهی همدلی بین بازیسازان و نهادهای حامی دولتی و خصوصی.
 -۳کمک به تقویت بازار بازیهای داخلی در داخل و خارج از کشور.
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 -۴نمایش و سنجش توانایی بازیسازان داخلی در بازارهای بینالمللی و فضای رقابتی این صنعت در جهان.
 -۵افزایش توجه جامعه به مقوله بازیهای رایانهای ایرانی و لزوم حمایت ملی از این هنر-صنعت

 .۴معرفی بخشهای جشنواره
 1-4بخش اصلی
در ایــن دوره از جشــنواره نیــز هماننــد دورهی قبــل ،دســتهبندی و داوری آثــار فرســتاده شــده در قالــب  8ژانــر اصلــی بازیهــای
رایانهــای صــورت خواهــد گرفــت .بــرای دســته بنــدی صحیــح بازیهــای ارســالی ،ســعی شــده اســت از تعاریــف مرجــع و شــناخته
شــده بــرای ژانرهــا اســتفاده گــردد .لیســت ژانرهــای اصلــی مفــروض بــه همــراه توضیحــات هــر یــک در زیــر آورده شــده اســت .بــا
توجــه بــه توضیحــات فــوق دســتهبندی آثــار و جوایــز در جشــنوارهی هفتــم بــه شــرح زیــر خواهــد بــود.1
بهترینهای ژانر
الف .بهترین بازی اکشن ()Action
بــازی اکشــن ،بــازیای اســت کــه در آن «زمــان واکنــش بازیکننــده» و «هماهنگــی بیــن چشــم و دســت» او مهمتریــن عناصــر
بــازی هســتند.
ب .بهترین بازی ماجرایی ()Adventure
بــازی ماجرایــی قصــهای تعاملــی اســت دربــارهی یــک یــا چنــد شــخصیت کــه توســط بازیکننــده کنتــرل میشــوند و در آن
عناصــر «قصــه» و «معمــا» نقــش بســزایی دارنــد.
پ .بهترین بازی نقشآفرینی ()Role Playing Game
بــازی نقشآفرینــی بــازیای اســت کــه در آن دو عنصــر «قص ـهی حماســی» و «ارتقــا و رشــد کاراکتــر» بــر دیگــر عناصــر غالــب
هســتند.
 .3بهترین بازی استراتژی و مدیریتی ()Strategy - CMS
بــازی اســتراتژی (یــا ســاخت و ســاز و مدیریتــی) بــازیای اســت کــه در آن عناصــر «ســاخت و ســاز»« ،مدیریــت منابــع»« ،کشــف»
( )Explorationو «جنــگ» نقــش بســزایی دارند.
 .4بهترین بازی ماجرایی -اکشن ()ActionAdventure
بــازیای کــه تلفیقــی از عناصــر ژانــر اکشــن و ماجرایــی اســت .از بیــن عناصــر متعــدد ایــن ژانــر میتــوان بــه «داســتان
ماجراجویانــه»« ،کارکترهــای شــخصیتپردازی شــده»« ،سیســتم مبــارزه» و «چالشهــای موقعیتــی» اشــاره کــرد.
 .5بهترین بازی سکوبازی ()Platformer
بــازی ســکوبازی ،بــازی اکشــنی اســت کــه مکانیــک و چالــش اصلــی در آن «پــرش» ( )Jumpاســت و ایــن عنصــر در کنــار «طراحــی
مرحلـهی وابســته بــه پــرش» کلیدیتریــن عناصــر ایــن ژانــر قلمــداد میشــوند.
چ .بهترین بازی ورزشی ()Sport
 1برای اطالع بیشتر از این تعاریف به کتابهای « »AndrewRollingsand Ernest Adams on Game Designیا
«( »Fundamentals of Game Design (2nd Editionرجوع کنید.
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بــازیای کــه بــه «شبیهســازی یکــی از رشــتههای ورزشــی» بپــردازد .ایــن بازیهــا در یــک طیــف قــرار میگیرنــد کــه یــک
ســوی آن شبیهســازی محــض اســت و ســوی دیگــر آن بازیهــای ورزشــی آرکیــدی.
 .6بهترین بازی ساده ()Casual
همـهی ژانرهــای فــوق ممکــن اســت بــا تغییــر عناصــر کلیدیشــان ،ســاده (کــژوآل) شــوند .از عناصــر مهــم ایــن دســتهی فرعــی
(و بســیار بــزرگ در ایــران) میتــوان بــه «داشــتن مخاطــب عــام»« ،دورههــای کوتــاه گیمپلــی»« ،پلتفرمهــای مقصــدی چــون
گوش ـیهای همــراه و تبلتهــا»« ،اســتفاده از مکانیکهایــی کــه خاستگاهشــان دنیــای واقعــی اســت و مخاطــب نســبت بــه آنهــا
شــناختی اولیــه دارد»« ،داشــتن یــک (یــا چنــد) مکانیــک محــدود»« ،داشــتن شــکل هنــری مختــص خــود»« ،آســان بــودن قواعــد
بــازی»« ،یادگیــری ســریع بــازی» و «هــدف کســب امتیــاز بیشــتر» اشــاره کــرد.

نکتــه :هیــات داوران مختــار خواهــد بــود در هــر دســتهبندی و بــر اســاس تعــداد و کیفیــت بازیهــای فرســتاده شــده و در قالــب
رتبهبنــدی ،بازیهــای برتــر ســال را در هــر ژانــر اعــام نمایــد .همچنیــن بــر اســاس کیفیــت بازیهــای ارســالی و بــه تشــخیص
تیــم داوری ممکــن اســت هیــچ یــک از بازیهــای یــک ژانــر شایســته دریافــت جایــزه دانســته نشــوند.

 2-4بخش فرعی
عــاوه بــر انتخــاب بازیهــای برتــر در هــر ژانــر ،هیئــت داوران مختــار اســت بنابــر نظــر خــود در دســتهبندیهای زیــر از
بازیهــای برتــر در قالــب جایــزه دســتاورد تقدیــر نمایــد:
 -1بهترین دستاورد فنی.
 -2بهترین دستاورد هنری دربازیهای دو بعدی (.)2D art
 -3بهترین دستاورد هنری در بازیهای سه بعدی (.)3D art
 -4بهترین دستاورد طراحی بازی.
 -5بهتریــن دســتاورد داســتان بــازی (در ایــن بخــش بهتریــن قصــهای کــه در بــازی پیادهســازی شــده اســت مــورد بررســی قــرار
میگیــرد).
 -6بهترین دستاورد صدای بازی.
 -7بهترین دستاورد موسیقی بازی.
 -8بهترین بازی با محتوای فرهنگی( .توضیحات این بخش جلوتر ذکر شده است)
 -9بهترین بازی برای دستگاههای همراه هوشمند ( بازیهای موبایلی و تبلتی).

 3-4بازی سال
پــس از اعــام بازیهــای برتــر در هــر ژانــر ،در نهایــت یــک بــازی نیــز بــه عنــوان بــازی ســال ایــران انتخــاب خواهــد شــد .در
انتخــاب بــازی ســال تمامــی بازیهــا ،فــارغ از رتب ـهی آنهــا در هــر ژانــر میتواننــد بــه عنــوان کاندیــد دریافــت جایــزه شــمرده
شــوند.
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 4-4بهترین بازی با محتوای فرهنگی یا «بهترین پرداخت هنرمندانه محتوای فرهنگی در بازی»
ایــن جایــزه بــه اثــری تعلــق میگیــرد کــه بهتریــن «پرداخــت هنرمندانــه محتــوای فرهنگــی» را در قالــب بازیهــای ویدئویــی در
راســتای ارتقــای فرهنــگ عمومــی ایــران اســامی داشــته باشــد .آثــار ارســالی کــه در ایــن بخــش شــرکت داده میشــوند بایــد در
یکــی از محورهــای زیــر اثرگــذاری مطلــوب فرهنگــی داشــته باشــند:
بیان ،ارتقا و تبیین هنجارهای ایرانی اسالمی (نظم ،آرامش ،کمالگرایی ،نوعدوستی و )...
بازنمایی آثار مخرب ناهنجاریها (ظلم ،اسراف ،تنبلی  ،طمع و )...
بیان و انتقال مفاهیم دینی (قرآن ،احادیث ،سیره و )...
اسم سال (اقتصاد مقاومتی  -تولید و اشتغال)
آثــار ارســالی در ایــن بخــش ،صــرف نظــر از ژانــر ،پلتفــرم ،خصوصیــات بصــری و غیــره مــورد داوری قــرار خواهنــد گرفــت؛ کــه اهــم
شــاخصهای مــورد بررســی بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
انتقال مفاهیم از طریق روند بازی (گیمپلی)
استفاده از ظرفیتهای مختص بازیهای رایانهای در ارائهی محتوای فرهنگی
تمرکز و پرهیز از پراکندهگویی
پرهیز از استفاده از سایر روشهای انتقال پیام مانند متن ،فیلم ،گفتار و بیانیه
 5-4بهترین بازینامه
توضیحات کامل ارائهی اثر در این بخش در بند  10همین متن به تفصیل شرح داده شده است.

 .5زمان بندی
زمانبندی پنجمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران به شرح زیر است:
 -1زمان ارسال آثار :از  ۱آذر تا  ۱دی 139۶
 -2زمان شروع فرآیند انتخاب و دستهبندی آثار :از  ۱دی تا  ۲۰دی 139۶
 -3زمان داوری نهایی آثار :از  ۲۰دی تا  ۱۰اسفند 139۶
 -4زمان برگزاری مراسم اختتامیه ۱۹ :اسفند 139۶

 .6چگونگی ارسال آثار
بازیها ،به همراه مستندات و متعلقات آنها باید به یکی روشهای زیر به دبیرخانه ارسال شوند:
فایــل اجرایــی نهایــی بــازی بــه همــراه متعلقــات آن بــر روی  3نســخه  DVDیــا  CDجداگانــه بــه آدرس پســتی 1بنیــاد ملــی
بازیهــای رایانــهای از طریــق پســت پیشــتاز ارســال گــردد.
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در صورتیکــه فایــل بــازی و کلیــه متعلقــات آن از  ۲۰۰مگابایــت کمتــر اســت ،تیــم ســازنده میتوانــد لینــک فایــل بــازی و کلیــه
متعلقــات آن را در ســایت جشــنواره بــه آدرس  http://www.tehrangamefestival.irارســال کنــد.
در صورتیکــه بــازی بــرای سیســتمهای عامــل  iOSو بــرای دســتگاههای  Appleتهیــه شــده اســت؛ فایــل  IPAبــازی بایــد بــرای
 UDIDدســتگاه بنیــاد بــه شــماره  bba2ff5f2fc9a718129d60a7eb7f9407755d2deeاز طریــق بارگــذاری و فرســتادن
دعــوت در  TestFlightانجــام شــود.
برای فرستادن نسخه  APKبه یکی از روشهای  1یا  2عمل نمایید.
در صورتــی کــه بــازی ارســال شــده بــرای اجــرا ،نیازمنــد نرمافــزار خاصــی اســت حتمـاً در نســخه ارســالی ،نمونــه قابــل نصــب
از آن نــرم افــزار وجــود داشــته باشــد.
_________________________________
 1تهــران  -خیابــان مطهــری  -خیابــان ســلیمان خاطــر  -خیابــان وراوینــی  -خیابــان زیــرک زاده  -نبــش کوچــه گلــزار غربــی -
پــاک 32

 .۷مدارک مورد نیاز جهت ثبت اثر در دبیرخانه
به منظور تشکیل پرونده و ثبت آثار فرستاده شده ،تیم بازیسازی موظف به فرستادن موارد زیر است:
 -۱تکمیل فرم ثبتنام بر روی سایت جشنواره به آدرس http://www.tehrangamefestival.ir
 -۲وارد کــردن لینــک دانلــود بــازی در پنــل ثبتنــام (بــرای بازیهایــی بــا حجــم کمتــر از  ۲۰۰مگابایــت) یــا ارســال  3نســخه
از بــازی بــر روی  CDیــا  DVDبــه همــراه راهنمــای نصــب و اجــرا.
پیش از ارسال نسخههای بازی حتماً آنها را تست نموده واز صحت اجرای آن مطمئن شوید.
در صورتی که در بازی کد نسوزی پیشبینی شده است ،مستندات و توضیحات مربوطه ارسال شود.
 -۳در خصــوص بازیهــای برخــط ( )Onlineمتقاضــی بایــد دامنــه ( )URLبــازی را بــه همــراه یــک حســاب کاربــری ( )Accountبــه
همــراه رمزهــای عبــور بــه دبیرخانــه تحویــل نماینــد.
 -۴ارائــه یــک تیــزر یــا تریلــر از بــازی کــه حتمـاً در آن ،فیلــم رونــد بــازی ( )Gameplayوجــود داشــته باشــد .فیلــم تهیــه شــده
بایــد حداقــل  3دقیقــه و حداکثــر  5دقیقــه باشــد .بهتــر اســت فایلهــای ویدئویــی بــا فرمــت  mp4و بــا اســتفاده از codecهــای
 H264بــرای تصویــر و  AACبــرای صــدا باشــد .انــدازه ویدئــو بهتــر اســت  720p30یــا باالتــر باشــد.
 -۵ارسال پوستر ،اسکرینشات و آیکون بازی در سایت جشنواره

 .8توضیحات بخش اصلی جشنواره
الزم بــه تأکیــد دوبــاره اســت کــه ایــن جشــنواره خــاص بازیهــای مســتقل و غیــر مســتقل نبــوده و تمامــی بازیهــا تنهــا بــا توجــه
بــه محصــول نهایــی و بــدون توجــه بــه ماهیــت و ســاختار تیــم ســازنده مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
 1-8ضوابط و مقررات عمومی
 -۱بازیهــای شــرکتکننده در ایــن بخــش پــس از ارســال توســط هیئــت انتخــاب ،بــر حســب ژانــر طبقهبنــدی و ســپس داوری
میگــردد.
 -۲هــر اثــر فقــط یکبــار امــکان شــرکت در جشــنواره را دارد .آثــاری کــه در دورههــای قبلــی ایــن جشــنواره شــرکت کردهانــد،
حــق شــرکت در ایــن دوره از جشــنواره را ندارنــد.
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 -۳کلیــه محصــوالت تولیــد شــده ایرانــی کــه تــا  ۱دی مــاه  ۹۶تولیــد آنهــا بــه اتمــام رســیده و یــا مرحلــه نهایــی تولیــد را ســپری
میکننــد میتواننــد در جشــنواره شــرکت نماینــد و بررســی وضعیــت بازیهــا بــر مبنــای نســخه ارائــه شــده خواهــد بــود.
 -۴بــازی بایــد حتم ـاً توســط شــرکتها یــا تیمهــای ایرانــی تولیــد شــده باشــند ،ارائــه هــر گونــه  MODیــا ســایر مــوارد ،غیــر
قابــل قبــول اســت.
 -۵در خصوص تعداد محصوالت ارسالی توسط متقاضی در بخش مسابقه محدودیتی وجود ندارد.
 -۶محصــول مــورد نظــر بایــد دارای نصــب ســریع و آســان باشــد و در صورتیکــه نصــب و اجــرای آن نیازمنــد طــی مراحــل خاصــی
اســت ،بایــد ایــن پیشــنیازها همــراه محصــول و راهنمــای نصــب ارســال گردنــد .بدیهــی اســت امــکان حضــور ســازنده جهــت نصــب
و یــا اجــرای بــازی بــر روی یــک کامپیوتــر خــاص منتفــی بــوده و در صورتــی کــه تیــم داوری بــه هــر دلیــل قــادر بــه نصــب و
اجــرای بــازی نباشــند ،بــازی مــورد نظــر از بخــش مســابقه حــذف خواهــد گردیــد.
بدیهی است که هیات انتخاب آثار ،در رد هر اثر با توجه به کیفیت و اصالت آن آزاد است.
 -۷عدم رعایت اصل صداقت در ارائه اطالعات ،موجب حذف کامل بازی از جشنواره میگردد.
 -۸ثبتنــام اثــر در بخــش اصلــی جشــنواره ،صرف ـاً توســط تولیدکننــده بــازی ،صاحــب پروانــه ســاخت و یــا مدیــر پــروژه (بــه
عنــوان نماینــده حقوقــی) انجــام میگیــرد.
 -۹بــرای ثبــت نــام ،صاحــب اثــر بایــد فرمهــای ثبتنــام روی ســایت را تکمیــل نمــوده و اثــر خویــش را تــا زمــان اعــام شــده
بــه همــراه مــدارک مــورد نیــاز بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نمایــد.
 -۱۰انتخــاب ژانــر بــازی بــرای بازیهــای ارســال شــده در درجــه اول بــر مبنــای خواســت شــرکت ســازنده انجــام
میگیــرد .هیئــت انتخــاب آثــار نیــز بــر مبنــای نظــر کارشناســی خــود ژانــر بــازی را بــر اســاس عناصــر تشــکیل دهنــده ژانرهــای
معرفــی شــده و وزن آنهــا در رونــد بــازی دســتهبندی خواهــد نمــود .در صورتــی کــه ژانــر تعییــن شــده در هیــات انتخــاب بــا
ژانــر انتخابــی توســط تیــم بازیســازی متفــاوت باشــد ،در نهایــت مــاک تصمیمگیــری ،نظــر نهایــی تیــم ســازنده خواهــد بــود.
 -۱۱تیــم ســازنده موظــف اســت یــک فــرد حقیقــی را بــه عنــوان نقطــه تمــاس بــا بنیــاد در فــرم ثبتنــام اعــام نمایــد .بدیهــی
اســت کــه کلیــه ارتباطــات بنیــاد بــا تیــم ســازنده در مــورد جشــنواره از طریــق آن فــرد صــورت خواهــد گرفــت .الزم اســت کــه
فــرد معرفــی شــده از زمــان ارســال بــازی تــا پایــان فرآینــد داوری همــواره در دســترس و پاســخگو باشــد.

 .۹چرخه کار بازیهای فرستاده شده به دبیرخانه
خالصهای از چرخه کار بازیهای فرستاده شده به دبیرخانه در زیر آورده میشود:
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 .۱۰شرح نیازمندیهای بخش بازینامه
 ۱-۱۰مسابقه بازینامه نویسی
«مســابقهی بازینامهنویســی» مختــص متنهایــی اســت کــه هنــوز بــه بــازی تبدیــل نشــدهاند (یــا مراحــل تولیدشــان را ســپری
میکننــد) و بایــد بــا آنهــا بــه شــکل یــک متــن ادبــی (همچــون نمایشــنامه یــا فیلمنامــه) برخــورد کــرد.
موضــوع «مســابقهی بازینامهنویســی» امســال نیــز همچــون ســال گذشــته آزاد اســت و تنهــا شــرط الزم بــرای قضــاوت متنهــای
ارســالی ،ایــن اســت کــه «داســتانی جــذاب و مناســب بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک بــازی» را روایــت کننــد.
 ۲-۱۰ضوابط ومقررات عمومی
حضور تمامی نویسندگان ،تولیدکنندگان و عالقهمندان در این بخش بالمانع است.
هیچ محدودیتی در خصوص موضوع و ژانر بازینامه وجود ندارد.
بازینامههایــی بایــد بــه ایــن بخــش ارســال شــوند کــه تبدیــل بــه بــازی نشــده باشــند؛ در صورتــی کــه بازینامـهای بــه بــازی
تبدیــل شــده و مراحــل تولیــد آن ســپری شــده اســت ،در بخــش «دســتاورد بهتریــن داســتان بــازی» داوری خواهــد شــد.
در ایــن بخــش ،متــن بازینامههــا فــارغ از هرگونــه نــگاه موضوعــی ،از جهــات «روایــت داســتانی جــذاب بــرای تولیــد یــک
بــازی» و «تبعیــت از اســلوب صحیــح نــگارش بازینامــه» بررســی خواهنــد شــد.
بازینامههایــی کــه ســال (یــا ســالهای) گذشــته در ایــن بخــش شــرکت کردهانــد و همچنیــن بازینامههایــی کــه
بازیهایشــان ســال (یــا ســالهای) گذشــته در بخــش اصلــی جشــنواره داوری شــده اســت ،مجــوز شــرکت در بخــش
بازینامهنویســی را ندارنــد.
در خصوص تعداد بازینامههای ارسالی توسط متقاضی در این بخش محدودیتی وجود ندارد.
مــوارد محتوایــی کــه بایــد در یــک بازینامــه لحــاظ گــردد بــه شــرح زیــر اســت؛ طبیعتــاً بازینامههایــی کــه اســلوبهای
نــگارش بازینامــه را رعایــت نکــرده باشــند از داوری نهایــی حــذف خواهنــد شــد.
خالصهی سه خطی پیرنگ بازی.
خالصهی یک صفحهای پیرنگ بازی.
پیرنگ کامل داستان بازی.
معرفی شخصیتهای اصلی و فرعی و شناسنامهی آنها.
متن کامل میانپردهها.
معرفی روند بازی ( )Gameplayو درهم تنیدگی داستان با مکانیکهای اصلی و فرعی.
لیست کامل نام و تعداد مراحل و موقعیت زمانی و مکانی هر مرحله تا جایی که به داستان بازی ربط پیدا میکند.
شرح کامل هر مرحله به همراه میانپردهها ،دیالوگهای درون بازی ،متن ماموریتها ،معماها و غیره.
منابع
پژوهشها ،تعاریف یا ترجمهی اصطالحات خاص بازینامه باید در بخش ضمائم بازینامه آورده شود.
کلیهی آثار ارسالی در بانک بازینامه بنیاد ملی بازیهای رایانهای به نام صاحب اثر ثبت میگردد.
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بــرای ثبتنــام ،صاحــب اثــر بایــد فــرم ثبتنــام در بخــش بازینامــه را تکمیــل نمــوده و تــا زمــان اعالمشــده بــه همــراه مــدارک
خواســته شــده بــه دبیرخانـهی جشــنواره ارســال نماید.
 ۳-۱۰مدارک مورد نیاز برای ثبت بازینامه در دبیرخانه
تکمیل فرم ثبتنام
یک فایل PDFاز متن بازینامه که در سایت جشنواره قابل بارگزاری است.
رعایت اصول نگارش در متنهای ارسالی الزامی است:
رعایت کامل امالی صحیح ،قواعد دستور زبان ،عالمتگذاری درست و غیره.
پرهیز از رنگ کردن متن ،درشت کردن کلمات ،کادر کشیدن و غیره.
شمارهگذاری صفحات (وسطچین پایین)
نگارش دیالوگها از وسط صفحه و با فاصله از توضیحات
استانداردهای نگارش متن بازینامه عبارت است از:
سایز صفحه A4
خروجی استاندارد Office2007
چینش صفحه Portrait

فونت
برای تیترها فونت «تیتر» با اندازه 14
برای متنها فونت «نازنین» با اندازه 12

۸

