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 مقدمه

 د به نیکوییآنکه کهنه رفته باش امید !گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی دیگر بر ما سالی

 ...آید به فرخندگیو این نو همی

ای دانشگاه اصفهان شاهد اتفاقات خوبی بودیم که امیدها رایانه هایبازیدر مرکز تخصصی  7931در سال 

های قبل مانند های مرسوم سالصدچندان کرد. در کنار فعالیت سالهپنجا به بارور شدن این درخت ر

را  سازیبازیای هفته 6های متنوع، امسال برای نخستین بار کمپ تابستانیها و کارگاهبرگزاری دوره

ی ویسی هوش مصنوعمان به ارمغان آورد. چالش کدنای ناب و پربار برای همهبرگزار کردیم که تجربه

ای؛ رایانه هایزیبا»المللی برگزار شد و در چهارمین کنفرانس بین مندانعالقهگیم هم با استقبال چشمگیر 

ا را شان، مهم مهمان دوستان خوب کاشانی بودیم که سنگ تمام گذاشتند و شوق« هاها و چالشفرصت
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 دهد برای رسیدن به جایی که روزی آرزویمان بود.به هم پیوند می

 سمتای پربار داشت و حرکت آن بهجدی دانشگاه اصفهان نیز امسال کارنامه هایبازیآزمایشگاه 

 ود گرفت.درمانی ایران شتاب روزافزونی به خاندازی نخستین کلینیک بازیراه

غاز آطع کارشناسی و ای در مقرایانه هایبازیتولید  ی طراحی ورشتهی درسی تدوین سرفصل  برنامه

مهم  ی جنوبی، نقاط عطفیانگ کرهبا دانشگاه کیم سازیبازیی مشترک کارشناسی ارشد اولین دوره

ود که ب سازیبازیم آموزشی یافته کردن نظاساختجهت در ای رایانه هایبازیی آموزشی مرکز کارنامه

 رود.با لطف و عنایت حضرت حق، امیدوار و مطمئن به پیش می

ای رایانه هایبازیمرکز تخصصی  بر 7931مروری خواهیم داشت بر آنچه در سال نوشت، در این کوتاه

ن مسیر داوم ایبخش تدانشگاه اصفهان گذشته است. باشد که عشق و امیدمان در پرتو لطف ربوبی، روشنی

 سخت و پرافتخار باشد.
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 ی آموزشیهاو دوره ها( کارگاه7

کارگاه هوش مصنوعی در ( 1-1

ین فرورد 22 –امین بابادی  – گیم

مرکز  7931اولین کارگاه سال 79

ای دانشگاه اصفهان را رایانه هایبازی

امین بابادی که از فنالند مهمان ما بود، در 

مورد هوش مصنوعی در گیم در برگزار 

کرد. حضور هوش مصنوعی به یکی از 

های زندگی تبدیل شده است و واقعیت

 هایبازیجنس ی همطبیعتاً در زمینه

باید نمود و حضوری پررنگ  ای همرایانه

 های هوشداشته باشد. بررسی تکنیک

ای موضوع رایانه هایبازیمصنوعی در 

 22سمینار جذاب و متفاوت چهارشنبه 

 بود. 31فروردین 

امین یکی از متخصصان آکادمیک گیم 

ایران و دانشجوی دکتری شاغل در 

 دارد سازیبازیاز ده سال تجربه در صنعت فنالند است. وی بیش  Aalto دانشگاه سازیبازیآزمایشگاه 

« اتک»و « بیداری: خاکسترهای سوزان»، «های فرازمینیارتش»های مختلفی از جمله و تاکنون در پروژه

 physically-based real-time control ی تخصصی فعلی ویفعالیت داشته است و زمینه

algorithms for multi-agent sports video games است. 

 ی سخنرانی امین را در ادامه ببینید:چکیده

Present video games usually need artificial intelligence (AI) to become fun and 

challenging. However, game AI usually needs some level of “stupidity” in order 
to be defeatable by humans. Therefore, game AI is limited to elementary AI 
techniques such as finite state machines, rule-based systems, and basic search 
algorithms. This has created a huge gap between computer science AI and 
game AI. Since early 2000s, developers and researchers have started to realize 
that recent advances in academic AI has a lot to offer to the gaming industry, 
including automated game testing, procedural content generation, and player 
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modelling. This talk gives a gentle introduction to game AI research and its most 
important concepts. We will also demonstrate the state of the art by highlighting 
some of the most recent successful applications of game AI research. This talk 
can be useful for anyone who has a basic understanding of AI concepts and is 
wondering what is happening in the game AI community. 
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مهدی محمد – ویدئویی و تحلیل رفتاری بازیکنان هایبازی یکاودادهسمینار ( 1-2

 79اردیبهشت  22 -رضاپور 

 هایبازیتحلیل رفتار بازیکنان 

های جدید ویدئویی یکی از زمینه

ه بکاوی و صنعت سرگرمی تلفیق داده

رود که در طراحی و می شمار

ها نقش مهمی دارد روزرسانی بازیبه

 موردتوجهای فزاینده به طرزو 

های بزرگ و کوچک شرکت

قرار گرفته است. برای  سازیبازی

طراحی کارآمد یک بازی ویدئویی، 

 های رفتاریهای تحلیل دادهتکنیک

ای دارد. در بازیکنان اهمیت ویژه

 هایبازیکاوی داده» سمینار

ویدئویی و تحلیل رفتاری 

ها ین تکنیکدر مورد ا« بازیکنان

 ان آمد.سخن به می

سخنران این کارگاه محمدمهدی 

رضاپور دانشجوی دکتری مهندسی 

داده دانشگاه اصفهان و طراح چندین بازی ویدئویی افزار دانشگاه اصفهان و عضو گروه کالننرم

علوم  های کامپیوتر،مخاطبین این دوره دانشجویان کلیه مقاطع رشتهبود.  7933محورِ مستقل از سال پژوهش

 د. بودن ی تحقیقاتی تعامل انسان رایانهمندان حوزهوانشناسی، اقتصاد و کلیه عالقهتربیتی، ر

 ه عبارت بودند از:دور  هایسرفصل

 رفتاری بازیکنان چیست؟ یهادادهاهمیت تجزیه و تحلیل -7

 شود؟بندی میهایی دستهتحلیل رفتاری بازیکنان در چه بخش-2

 ها کدامند؟وش نهایی این دادهو کا یسازآمادهآوری، جمع هایروش-9
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های رفتاری از یک آوری دادهانجین و نمایش عملی چگونگی جمعکرای سازیبازیمعرفی موتور -4

 بازی نمونه.

 چگونه موضوع پژوهشی خود را در این زمینه تعریف کنیم؟-5
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 1479 -دانشگاه اصفهان  سازیبازیی ابستانکمپ ت( 1-4

 
بعدی، تکسچرینگ، نقاشی دیجیتال مقدماتی و پیشرفته و یونیتی در ای طراحی سههپس از برگزاری دوره

جدید،  یای دانشگاه اصفهان، امسال دست به یک تجربهرایانه هایبازیدر مرکز تخصصی  7936تابستان 

برگزار  را سازیبازیهفته اولین کمپ  6به مدت  7931مرداد  97تیر تا  29نظیر زدیم و از انگیز و کمهیجان

 .کردیم
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تا  ی هر هفته از صبحشنبهاز شنبه تا سه سازیبازیهای فشرده و مفید ساعت آموزش 33این کمپ شامل 

دهد کسانی که عالوه بر تخصص در یک حوزه، نشان می سازیبازیصنعت  هایظهر بود. رصد واقعیت

ل در قالب تعامالت تیمی بهتر عمتر هستند و های دیگر سررشته و شناخت داشته باشند موفقاز شاخه

آشنا  سازیبازیهای مختلف عالوه بسیاری از کسانی که در آغاز این راه قرار دارند، با تخصصکنند. بهمی

شود. این بود که از یونیتی و طراحی هنری نیستند و این سردرگمی باعث اتالف وقت و دلسردی می

سازی و گرفته تا دیزاین و درآمدزایی و تحلیل و بهینه بعدی و انیمیشن و صدا و موسیقیدوبعدی و سه

تند را هس سازیبازیگری درآمدزایی در صنعت های کوزهاید و فوتمطالبی که کمتر در مورد آن شنیده

الین ایپهای پی جامع گنجاندیم. سعی کردیم مباحث هر هفته مرتبط با یکی از بخشدر قالب یک دوره

 م!کردی یگذارنامنگیزه، هر هفته را مین اباشد و به ه سازیبازی
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، توانایی کار در قالب یک تیم است که از این جنبه نیز غافل نماندیم. در سازیبازیهای مهم یکی از جنبه

های کالسی را برای ساخت تیم تقسیم شدند تا آموزش 4ی اول مخاطبان کمپ در قالب همان هفته

ساعت کار تیمی زیر نظر منتورهای مجرب  93. به این منظور رندیکارگهبواقعی و در محیط تیمی  هایبازی

شان ر بازیبرای ساخت بهت هاآنها بتوانند از تجربیات تدارک دیدیم تا تیم سازیبازیی و باسابقه در حوزه

 استفاده کنند.

با یک  ت آشناییتوانسبود که می سازیبازیی عالقه و دانشی ابتدایی در زمینه پکم به ورود شرایط 

  نویسی یا طراحی هنری باشد.ساده یا یک زبان برنامه سازیبازیموتور 

 آن انمدرس نجفی حسین و عطار موحدیان حامد دکتر که داشتیم یونیتی آموزش ساعت 23 دوره این در 

 رهن. کرد آشنا سازیبازی در آن کاربرد و دوبعدی هنر با را مخاطبان ساعت 74 در رضایی مهرداد. بودند

ساعت توسط حمید حدیدی و احسان سراهیان تدریس شد.  72در  سازیبازی در آن کاربرد و بعدیسه

های های بلندمدت، کالسساعت اصول دیزاین را آموزش داد. در کنار این بخش 6امیررضا انواری هم در 

ان )احس سازیبازیدر و البته جذاب و کاربردی بودند: مقدمات هنر  ترکوتاهدیگری هم داشتیم که 

ای )نیما رایانه هایبازیهای درآمدزایی در گیم )امیررضا انواری(، صدا و موسیقی در سراهیان(، مدل

المللی )امین ی انتشار بازی در بازار )میثاق آقاخانی(، انتشار بازی در بازارهای بینقاسمی(، آشنایی با نحوه

یثاق م) پروژه یتوسعه کمکی ابزارهای ،(قلمراست حمید) UI/UX زاده(، ترفندهای طراحیرفیع

ات ها )میثاق آقاخانی(، تبلیغتست بازی هایروشسازی )سید محمد حسینی(، آقاخانی(، تحلیل و بهینه

 حمید و نیحسی سیدمحمد انواری، امیررضا آقاخانی، میثاق زاده(، پشتیبانی )میثاق آقاخانی(.)امین رفیع

 .بودند کمپ دائمی منتورهای پاپاتا سازیبازی استودیوی از قلمراست
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 ی اولهفته

 راتانتظا و اهداف مورد در ایرایانه هایبازی مرکز مدیر دکتر راستی هایصحبت با کمپ اول یهفته 

 یتهنک. کردند معرفی خالصه صورتبه را خودشان مهرکدا کنندگانشرکت بعد و شد شروع کمپ از

 .داشتند گیم طراحی و ساخت در عالقه و تجربه صاحب هابچه اکثر که بود این امیدوارکننده

 .بودند پاپاتا استودیو از سیدمحمد حسینی و امیررضا انواری استادان روز اول،

نامه پاپاتا بوده و در کار سازیبازیاستودیو  گذارانانیبنامیر طراح بازی و تجربه کاربری است. او از 

، سبقت و کات را دارد. وی 2و  7پرطرفدار هشتمین حمله  هایبازیای خود مشارکت در تولید حرفه

ز آنالین و تحلیل رفتار بازیکنان در این سبک ا هایبازیهای موفق تجربیات خوبی در زمینه تحلیل مدل

ها دارد. امیر در روز اول دیدگاهی کلی از آنچه در کمپ خواهد گذشت و منظری از آنچه در بازی

 نکته مهم در روند ساخت بازی سخن گفت. 73گذرد را ارائه کرد و در مورد کار تیمی و می سازیبازی

سازی بازی، طراحی نویسی، بهینههم از استودیو پاپاتا به جمع ما پیوسته بود که در برنامهسید محمد حسینی 

ه توان بنقش داشته می هاآنمحیط و مراحل بازی تبحر دارد. ازجمله آثار موفقی که وی در  سازیمدلو 

دیگر  یهایمندهعالقو سبقت اشاره کرد. از  2و  7و محبوبی چون هشتمین حمله  شدهشناختههای پروژه

 مورد در امیر هایصحبت یادامه در سید. است  Gamificationاو هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و

 .پابلیش کردن محصول و اهمیت آن مطالبی بیان کرد طورنیهمها و ز میان شکستا پیروزی راه گشودن

رد خچه و جایگاه و کلیاتی در موروز دوم را دکتر حامد موحدیان عطار با کالس یونیتی شروع کرد و تاری

 سازیمدلدر زمینه گرافیک کامپیوتری شامل  12را بیان کرد. حامد از سال  سازیبازیموتورهای 

های های ویژه، ساخت انیمیشن و ... فعالیت و تدریس و در پروژهبندی کاراکترها، جلوهبعدی، پیکرهسه

ز دانشگاه اصفهان کامپیوتر ا افزارنرمالتحصیل دکترای رغکوتاه و بلند انیمیشن شرکت داشته است. حامد فا

 .ای در دانشگاه استرایانه هایبازیو مدرس تمرکز 

ن نشستند که در مورد احسان سراهیا هایکنندگان کمپ پای صحبتی دوم روز دوم، شرکتدر جلسه

سال سابقه اجرایی در همکاری و  76ای سخن گفت. احسان دارای بیش از رایانه هایبازیدر  کلیات هنر

 هایازیبهای مختلف در زمینه تیزر تبلیغاتی، جلوه ویژه سینمایی، انیمیشن، سریال و سرپرستی تیم

 های گرافیک و سینما است.کامپیوتری و مدرس دانشگاه در رشته

https://www.linkedin.com/in/javad-rasti-2b550346/
https://www.linkedin.com/in/javad-rasti-2b550346/
https://www.linkedin.com/in/amanvari/
https://www.linkedin.com/in/amanvari/
https://www.linkedin.com/in/sayed-mohammad-hoseini-6481154b/?authType=NAME_SEARCH&authToken=HsDz&locale=en_US&srchid=1624929051478541251937&srchindex=1&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1624929051478541251937%2CVSRPtargetId%3A176452184%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/in/sayed-mohammad-hoseini-6481154b/?authType=NAME_SEARCH&authToken=HsDz&locale=en_US&srchid=1624929051478541251937&srchindex=1&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1624929051478541251937%2CVSRPtargetId%3A176452184%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/in/ehsansarahian/
https://www.linkedin.com/in/ehsansarahian/
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 و cell اوت، کات مانند هاآن تولید الینپایپ و گیم در پراستفاده بعدیدو هنری هایسبک بر مروری 

 بخش تولید نحوه بر مروری و Sonic و Machinurium، Rayman هایبازی مثال با همراه ترکیبی

 .دادمی تشکیل را احسان هایصحبت مهم هایبخش Darksider بازی از مثال با همراه یبعدسه هنری

ازی ب و طراحدیزاین امیر انواری شروع شد. امیر در مورد اینکه طراحی بازی چیست  روز سوم با کالس

 .کیست؟ و سند طراحی بازی سخن گفت و بحث شناخت ژانر و پلتفرم را آغاز کرد

 ختسا در دوبعدی هنر بحث و پیوست کمپ در گانکنندشرکت جمع به دوم ساعت از مهرداد رضایی

فت جوایز متعدد دریا و تجربه سال 23 با انیمیشن کارگردان و دوبعدی انیماتور مهرداد. کرد آغاز را گیم

داخل و خارج، مدرس دانشگاه، داور چند دوره جشنواره خوارزمی و دکترای انیمیشن از دانشگاه نیویورک 

ر متعدد داخل و خارج د یهاجشنوارهاست که در « آناهیتا»یدترین بازی او و تکنولوژی آمریکا است. جد

ی بهترین بازی از نگاه مخاطبان را جایزه TGC2018 بخش رقابتی کاندیدای دریافت جایزه است و در

 ربود.

 سازی،انیمیشن افزارهاینرم معرفی ،هاآن تفاوت و Layout و Thumbnail، Story board با آشنایی 

 مداد و کاغذ با طراحی اصول طورنیهم و گرافیک یمرحله تا Adobe Animate CC یبرنامه با ناییآش

 .بود مهرداد هایصحبت اصلی نکات از

آخرین روز آموزشی کمپ این هفته با کالس یونیتی حسین نجفی شروع شد. حسین از نوجوانی کار با 

دارد که تجسم فضای  سازیبازیر با موتورهای سال تجربه کا 1بعدی را شروع کرده و های سهپکیج

هایی از جمله بازی محافظ زمین شرکت داشته است. . او در پروژههاستآندر معماری از جمله  زمانهم

در . استودیو مترسک و در بخش طراحی و توسعه بازی آن مشغول به فعالیت است گذارانانیبنحسین از 

نیتی و های یوها و پنجرهه در یونیتی صحبت کرد و در حد نیاز پنلمفاهیم پای در مورداین جلسه حسین 

و نحوه  های پرکاربرد یونیتیی ساده به آموزش کامپوننترا توضیح داد. سپس با یک پروژه هاآنکاربرد 

 .تواند اضافه کند، پرداختهای جدید که کاربر میساخت و استفاده از کامپوننت

ها را ادامه داد و جایگاه مهارت/شانس و ی دیزاین بحث ژانرها و پلتفرمسهامیررضا انواری در دومین جل

 باالنس در بازی را بیان کرد.

سازی گرد هم آمدند و با راهنمایی امیررضا انواری و کنندگان در کمپ برای تیمروز چهارشنبه، شرکت

ت صوری دوم کار تیمی بههتیم تقسیم شدند. مقرر شد از هفت 4قلم به سید محمد حسینی و حمید راست

https://www.linkedin.com/in/mehrdad-rezaei-31387276/
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اند کارگیری آنچه در آن هفته آموختهها برای بهتیم 72تا  79منظم آغاز شود و هر روز بعدازظهر از ساعت 

 خواهند بسازند، در کنار هم کار کنند.ای که میبا تمرکز بر بازی
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 ی دومهفته

در گیم  یبعدسهدر گیم، یونیتی، هنر  یدوبعدهنر  تیرماه برگزار شد. اصول دیزاین، 97تا  29هفته دوم از 

 .و درآمدزایی در گیم، مباحث تدریس شده در این هفته بودند

 قواعد مکانیک، مورد در دیزاین اصول دوره از جلسه آخرین در امیررضا انواری در اولین روز هفته دوم،

 .سخن گفت Coreloop ، اقتصاد وMVP، Prototype ان،داست و

شامل ساخت  Adobe animate CC یبرنامه آموزش به دوبعدی هنر دوم یجلسه در مهرداد رضایی

پرداخت.   tweenshape و classic tween و  hand drawing هایروشانیمیشن به 

ت ها بسیار مفید اسسازی جهت بازیکه از ارکان اصلی این برنامه و برای اسپرایت movie clip ساخت

 .بود جلسه این در مهرداد دیگر مباحث از سازی،و همچنین بخش اول قوانین انیمیشن

ت و شامل اختصاص داش Adobe animate cc یی سوم هنر دوبعدی به ادامه یادگیری برنامهجلسه

کنندگان به تمرین عملی بود. در ادامه، شرکت Bones و Motion tween هایروشساخت انیمیشن به 

 بخش ادامه، در. بود سازیانیمیشن تمرین اولین bouncing ball مطالب تدریس شده پرداختند. ساخت

 .شد ادهد آموزش سر طراحی یعنی انسان بدن طراحی اول بخش و سازیانیمیشن قوانین دوم

یتی، بعضی ونیپروژهها در دو جلسه یونیتی هفته دوم با تدریس حسین نجفی به موارد کلی در مورد ورودی

ر یونیتی و کلیات رابط کاربری د طورنیهممتدهای پرکاربرد، فیزیک و نیروها در موتور فیزیک یونیتی و 

 .، اختصاص داشتکه برای اجرای پروژه نیاز بود UI های پرکاربرد دربعضی آبجکت

 حضور یمگ در بعدیسه هنر تدریس برای سازیبازی کمپ در بار نخستین برای حمید حدیدی این هفته

 رکتش بعدیسه هنرمندان از یکی و ایرایانه هایبازی و سینمایی ویژه هایجلوه فنی کارگردان او. یافت

ی های ویژهبعدی، جلوهمتخصص طراحی سه عنوانبه که است هندوستان در Makuta یسازفیلم

 و رندر در کمپ حضور دارد. VFX کامپیوتری

 دوم جلسه در. یافت اختصاص  UIیطراح و 3D MAX افزارنرمبعدی به کلیات ی هنر سهاولین جلسه

آن  export نهمچنی و 3D  افزارنرمآن در  mporti های مخصوص واز سایت asset ددانلو نحوه حمید

 .داشت نیز UV و گذری مقدماتی به به موتور بازی را توضیح داد

https://www.linkedin.com/in/amanvari/
https://www.linkedin.com/in/amanvari/
https://www.linkedin.com/in/mehrdad-rezaei-31387276/
https://www.linkedin.com/in/hamidhadidi2020/
https://www.linkedin.com/in/hamidhadidi2020/
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د های کسب درآمکنندگان را با انواع مدلهای درآمدزایی در گیم، امیررضا انواری شرکتدر کارگاه مدل

کنندگان در کسب درآمد با شرکت مؤثری انتخاب مدل مناسب آشنا کرد. و در مورد ترفندهای و نیز نحوه

 .سخن گفت

  



 

 7931سال  –ای دانشگاه اصفهان های رایانهگزارش عملکرد مرکز تخصصی بازی

13 

 

 ی سومهفته

بعدی در گیم و های هنر دوبعدی در گیم، هنر سهمردادماه کمپ، هفته سوم خود را با دوره 73الی  6از 

با  ایرایانه هایبازیبا یونیتی پشت سر گذاشت و همچنین کارگاه صدا و موسیقی در  سازیبازی

 .شد برگزار نیما قاسمی تدریس

 عمق و  ، شامل حرکت دوربینAdobe animate CC یبه اتمام یادگیری برنامه دوبعدیکارگاه هنر 

 با سکتاپد و موبایل هایپلتفورم برای خروجی تاًینها و وکتور به مپبیت تصاویر تبدیل و هاالیه به دادن

 PNG گرفتن نهایی کاراکتر با روش خروجی ینحوه همچنین. یافت اختصاص Adobe Air تکنولوژی

sequence و Sprite sheet عملی تمرین به ساعت یک کنندگانشرکت سپس و شد داده آموزش 

 مورد( سر طراحی مبحث) انسان بدن طراحی آناتومی آموزش و سازیمتحرک قوانین آن از پس. پرداختند

 .گرفت قرار بحث

ی استفاده جلسات یونیتی در هفته سوم به تمرین عملی مطالب تدریس شده اختصاص یافت. همچنین نحوه

  نویسی در موضوع فیزیک آموزش داده شد.از فیزیک یونیتی و اسکریپت

 برای را etass آشنا کرد و یک مودو افزارنرمکنندگان را با بعدی، حمید حدیدی شرکتدر دوره هنر سه

خط تولید آرت گیم را در  ازیموردنتمام ابزارهای  که است افزارینرم مودو. کرد اجرا بازی در استفاده

و  Base Model ،Sculpt ،Retopology ،UV ،Bake Normal ،Texture خود دارد. مراحل

Material تصاویر از استفاده کالس یادامه در همچنین. شد اجرا reference تمامی اختس برای 

 داده آموزش  و اجرا فوتوشاپ در...  و  roughness -ao  -base color مانند ازیموردن تکسچرهای

 .شد

کارگاه صدا و موسیقی در گیم را نیما قاسمی که از آواگیمز مهمان ما بود برگزار کرد. نیما طراح صدا و 

 هایبازیسال تجربه کار در  4و سال سابقه همکاری در حیطه فیلم و ویدئو آرت  73آهنگساز است. 

همکاری  هاآنکه نیما در  المللیبین هایبازیای داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد. از جمله رایانه

 هاینمونه. کرد اشاره Lona ، و Memoranda،Children of Morta ،Santorini  توان بهداشته می

 .نیدیبب nemoghasemi.comدر توانیدمی را او کار

های هنری و فنی صدا و موسیقی در پرداخته شد، معرفی چالش هاآنساعته به  4مباحثی که در کارگاه 

های اصلی، سازی صداها بر اساس شاخصههای اصلی صدا، نحوه شبیهگیم، معرفی شاخصه

 صداها، چینش نحوه بینیپیش و  Dynamic Range، Frequency Rang،Imaging  معرفی

https://www.linkedin.com/in/nemo-ghasemi-85241968/
https://www.linkedin.com/in/nemo-ghasemi-85241968/
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های افزارنرمبایست مورد توجه قرار گیرند و معرفی ه در ساخت موسیقی گیم میک اصلی یفاکتورها

مونه انجام ن صورتبهای را کنندگان پروژهسازی و ویرایش صدا بود. در پایان کالس شرکتتعاملی پیاده

 دادند.

ا انواری، حمید تند. امیررضها با انسجام و انگیزه بیشتری به کار تیمی پرداخدر پایان هفته سوم اعضای تیم

ها را ارزیابی قلم، سیدمحمد حسینی و میثاق آقاخانی که منتورهای ثابت کمپ هستند، پیشرفت تیمراست

نگاهی متر از گذشته بود و با نیها مثبتپاسخ دادند. روند پیشرفت تیم هاآنو نیازهای  سؤاالتکرده و به 

فهان و نیز ای دانشگاه اصرایانه هایبازیر برای استقرار در مرکز ی نقدی و نیز فرصت تیم برتکه به جایزه

 ها رنگ دیگری به خود گرفته بود.ها و تالشدهی آواگیمز داشتند، انگیزهشتابی پیشورود به دوره
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 ی چهارمهفته

 XSheetات در گیم مبحث کارگردانی صفح دوبعدیدر هفته چهارم مهرداد رضایی در ادامه کارگاه هنر 

ان کنندگان آموزش داد. آناتومی بدن انسواچ را به شرکتبندی و استاپی پر کردن آن توسط ریتمو نحوه

  های مهرداد بود.های دیگر کالسورک بخش-و نحوه کار با فریلنسر

بعدی بر روی سه صورتبه texture هایروشبعدی در گیم در مورد حمید حدیدی در کارگاه هنر سه

 substance و  substance painter افزارنرم دو با را کنندگان ها صحبت کرد و شرکتکتآبج

designer  کرد آشنا.  

 ویوداست مدیر و گذاربنیان امین. کرد تشریح مخاطبین برای مفصل صورتبه را تبلیغات بحث زادهامین رفیع 

 9 سازیمدل زمینه در وی تخصص ویدئویی، هایبازی هنری و فنی کارگردان بر عالوه. است یبرقاره

. وی همچنین باشدمیویژه  هایجلوهزی، نورپردازی و با مراحل طراحی انیمیشن، ساخت بعدی،

 کافی در زمینه ساخت تیزر و پوسترهای تبلیغاتی برای گیم نیز دارد. هایمهارت

(، معرفی انواع تبلیغات از Physical and Digital Adsفهوم تبلیغات از نظر فیزیکی و دیجیتالی )بیان م

(، بیان اصول و ساختار تبلیغات Static and Dynamic Ads) نظر استاتیکی و دینامیکی 

، Announcement Teaser ،Game Trailer ،Gameplay، (Video Ads) ویدئویی 

Docummentaryل و ساختار تبلیغات عکسی ، بیان اصو(Image Ads) ،Poster ،Screenshot ،

Banner معرفی یک فرمول کلیدی در ساخت تبلیغات ویدئویی و ابزارهای مورد استفاده در ساخت ،

 Gameپرطرفدار، آموزش ساخت  هایبازیاز  یتعدادبرای  شدهساخته، تحلیل تبلیغات ویدئویی هاآن

Trailer  برای بازیZKILLER سازیبازیاستفاده از موتور  یهاکیتکن، آموزش Unity  برای گرفتن

 Screenshotو  Poster، آموزش ساخت Screentshotو  Posterانواع رندرهای مختلف جهت تولید 

ارتباط برقرار کردن با  هایتکنیک، بیان اصول و ZKILLERبازی  PCبرای هر دو نسخه موبایل و 

Promoters ،Investors  وblishersPu  ،و  سایتوبساخت  هایتکنیکو  هاروشدر سراسر دنیا

مینه مهم و کلیدی در ز هایسایتو معرفی تعدادی از  شدهدادهایمیل تبلیغاتی جهت معرفی بازی توسعه 

 ت.پرداخ هاآناز مواردی بود که امین به  شدهدادهنمایش و گسترش بازی توسعه  منظوربهتبلیغات 

های جدید در asset سازیپیادهی عملی نحوه صورتبهکارگاه یونیتی حسین نجفی،  در جلسات پایانی

ش داده شد و در جلسه آخر در آموز یونیتی ادیتور به جدید ابزارهای کردن اضافه ونیز پروژه 

https://www.linkedin.com/in/amin-rafizadeh/
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صحبت  Player Settingsو  Scriptable Object ،Scriptable Wizard ،Build Settings مورد 

 شد.

 زم برای انتشار، معرفیال اقدامات بازی، انتشار نحوه مورد در داخلی انتشار کارگاه در میثاق آقاخانی

 سازیازیب استودیو گذارانانیبن از میثاق های اندرویدی و بررسی مارکت کافه بازار صحبت کرد.مارکت

های موبایل ها و اپلیکیشنبازی ژهیوبهافزار در حوزه نرم 22 سال از که است افزارنرم کارشناس و پاپاتا

هشتمین  یهاپروژهبه مدیریت فنی بازی آنالین سبقت، مدیریت  توانیمفعالیت دارد. از جمله سوابق او 

 و بازی آنالین کات اشاره کرد. 2حمله 

ی خود هاتر ایدهدر انیمیت صحیح هاآنها پیوست و به به جمع تیم در آخرین روز از هفته مهرداد رضایی

ی ها به کار گروهی و استفاده از تجربههای گذشته اعضای تیمکمک کرد. همچنین مانند هفته در بازی

 خود پرداختند. هایبازیمنتورها برای ساخت 

 

  
 

https://www.linkedin.com/in/misagh-aghakhani-67994178/
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 ی پنجمهفته

زاری گتابستانی با بر سازیبازیهفته پنجم کمپ 

 های متفاوت و جذابی همراه بود.دوره

 کالس ادامه در عطار موحدیان دکتر هفته این در 

و به  ارائه کنندگانشرکت به را تکمیلی مطالب یونیتی

 آنان پاسخ داد. سؤاالت

ان احس بعدی در گیم راجلسات پایانی هنر سه

 هطریق و ابزارها بر مروری وی. کرد برگزار سراهیان

 همچنین. داشت مکس افزارنرم در سازیانیمیشن

 ،ازیسبازی برای انیمیشن تولید الینپایپ درمورد

 نداد نسبت افزار،نرم در شخصیت بندیاسکلت

 یتشخص انیمیت و مکس افزارنرم در مدل به اسکلت

 سازیبازی ورموت برای گرفتن خروجی نحوه و

 حبت کرد.ص

میثاق آقاخانی در کارگاه ابزارهای توسعه پروژه لزوم 

 نحوه و Source Control استفاده از ابزارهای

 بیان را Source Tree افزارنرم و git از استفاده

 .کرد

حمید راست  ،UX/UI در کارگاه ترفندهای طراحی

 ملیع صورتبه کالس ادامه و داد توضیح کنندگانشرکت برای را UX و UI مفاهیم از ایچکیده ابتدا قلم

 مهندسی تهرش در وی. است پاپاتا سازیبازی استودیو انگذاربنیان از یکی حمید. شد سپری پروژه انجام و

 اکنون کارگردان هنریدارد و هم فعالیت گیم عتصن در که است سالی چند و کرده تحصیل افزارنرم

سبقت  یهابازینقش داشته است  هاآنموفقی که او در ساخت  هایپروژه. از جمله باشدمیپاپاتا  ویاستود

 .باشدمی 2 و 7 حمله هشتمین ، کات و

منتورها  اتیتجربز خود پرداخته و ا هایبازیها به تکمیل های گذشته اعضای تیمدر پایان هفته مانند هفته

 و اساتید بهره بردند.

https://www.linkedin.com/in/ehsansarahian/
https://www.linkedin.com/in/ehsansarahian/
https://ir.linkedin.com/in/hamid-rastghalam-295874bb
https://ir.linkedin.com/in/hamid-rastghalam-295874bb
https://ir.linkedin.com/in/hamid-rastghalam-295874bb
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 ی ششمهفته

 سازیبازیآخرین هفته از کمپ تابستانی 

با برگزاری سه کارگاه آموزشی با 

تست بازی، انتشار  هایروشموضوعات 

سر  سازی پشتالملل و تحلیل و بهینهبین

 گذاشته شد.

ت تس هایروشمیثاق آقاخانی در کارگاه 

ریزی تست و بازی در مورد برنامه

آن و اقدامات الزم برای پشتیبانی بعد از انتشار بازی صحبت  هایروشهای آن، تست بازی و نیازمندی

 کرد.

( Google Playزاده به آموزش جامع انتشار بازی بر روی گوگل پلی )الملل امین رفیعدر حوزه انتشار بین

 ت.( پرداخSteamو آموزش جامع انتشار بازی بر روی استیم )

 در مهم بسیار هایKpi سازی را سیدمحمد حسینی برگزار کرد. در ابتدای کالسکالس تحلیل و بهینه

 ارائه توضیحاتی A/B Test و  segmention،funnel مورد در و کرده معرفی را هابازی عملکرد تحلیل

خود صحبت کنند و  هایبازیدر  مورداستفادههای kpi مورد در شد خواسته هاتیم اعضای  از سپس. داد

 .شد صحبت unity analytics  و firebase پرکاربرد یریآمارگر ابزا دو سازیپیاده  در پایان نحوه

و خود  خود را تکمیل کرده هایبازیها بتوانند در این هفته دو روز به کار تیمی اختصاص داده شد تا تیم

 را برای مراسم اختتامیه آماده کنند.
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 ..!.دفتر این پایان 

مصادف با عید  31مرداد  97دانشگاه اصفهان، روز چهارشنبه  سازیبازیی کتاب کمپ آخرین صفحه

 سعید قربان در تاالر آوینی دانشگاه اصفهان ورق خورد!

شده را ساخته هایبازیگرفته در کمپ تیم شکل 4های فشرده و کار سنگین تیمی، هفته آموزش 6بعد از 

انگیز آوردند تا حاصل کار خود را به داوران و حاضرین در مراسم اختتامیه )که ی رقابتی هیجانبه عرصه

 فرصت و تومانی میلیون یک یجایزه سر بر و کنند ارائه( شدمی برگزار گیمیت یرویداد ماهانه زمان باهم

 .نمایند رقابت صفهانا دانشگاه ایرایانه هایبازی تخصصی مرکز در استقرار

 ضمن ایرایانه هایبازی تخصصی مرکز مدیر راستی جواد دکتر هاتیمدر شروع مراسم و پس از معرفی 

 از سپ. داد ارائه حضار به یی به میهمانان، توضیحاتی را در مورد برگزاری کمپ و اهداف آنخوشامدگو

 بیان ار نکاتی کنندگانشرکت برای داوران سؤاالت به پاسخ و ارائه نحوه پیرامون انواری امیررضا آن

  .بودند کرده روز این یآماده را خود قبل هامدت از کمپ یهاتیم .کرد

الحسینی تشکیل داده و لعیا هاتف انییمحمد آقانیت، علی خاکباز، محمدهادی خوش را INVI تیم

 هحافظ کشیدن چالش به ایبر ساختخوش و کژوال بازی یک که داشت نام FADE تیم این بازی بودند.

 بود برخوردار خوبی روانی و گرافیک از و است پازل حل و

 بودند داده تشکیل را Cloud9 می و ندا نوروزی تیماسال ابوالفضل  مهدی رشیدی، محمدمهدی مرادمند،

 را در این Last Servive بازی تیم این.بود!( ساله 71 هنرجوی سه حضور با) کمپ تیم ترینسنکم که

طراحی شده و از آرت خوبی  PC آمیز ماجراجویی ساخته بودند که برای پلتفرمکمپ در سبک وهم

 برخوردار است. پوستر زیبای بازی این تیم توجه حاضرین را به خود جلب کرد.

 از که بود شده تشکیل دادخواه عباسعلی و کالنتری علی آرافرد،صف علی کولیوند، حسین از 4ALL تیم

 Ball Disaster بازی. بود چشمگیر هاآن یهفته به هفته پیشرفت و بودند کمپ منظم و وبخ هایتیم

انگیز ای هیجانحاصل کار این تیم بود که در سبک پلتفرم ساخته شده بود و تقسیم آن به قطعات یک دقیقه

 و همینطور روان بودن و سبک هنری خاصش از نقاط قوت آن بود.

 و ازیسشبکی حمیدرضا بیاتی، بهروز میرزاده، زینب ،(کمپ مشهدی مهمان) اجانفز صبرا را RZZZ تیم

هدف کز این تیم روی ساخت یک بازی جدی بهتمر ها،تیم سایر برخالف. بودند داده تشکیل خانی ساقی

حاصل کار این تیم بود که پس از تکمیل و استفاده Healy Feely بازی کاهش استرس متمرکز شده بود.

 خوب درمانی تولید داخل باشد. هایبازیتواند یکی از عنوان ورودی میبه EEG هایاز سیگنال

http://gameet.ir/
http://gameet.ir/
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از  عطار یکیزاناگیمز، دکتر حامد موحدیان سازیبازیداوران این رویداد میالد صالحی مدیر استودیو 

ای نهرایا هایبازیی گیم و انیمیشن اصفهان و دکتر جواد راستی مدیر مرکز تخصصی مدرسین باسابقه

 دانشگاه اصفهان بودند.

امپیوتر افزار کوارد دانشگاه اصفهان شد و مقاطع تحصیلی کارشناسی سخت 7912دکتر جواد راستی از سال 

 اکنون عضو هیأت علمیو کارشناسی ارشد و دکتری معماری کامپیوتر را در این دانشگاه گذراند و هم

ای را با مشارکت رایانه هایبازیکارگروه  7932سال  باشد. وی ازگروه مهندسی پزشکی این دانشگاه می

اندازی کرد و مؤسس و مدیر مرکز های گوناگون در دانشگاه اصفهان راهاعضای هیأت علمی رشته

ها و تای؛ فرصرایانه هایبازی»ی ای دانشگاه اصفهان و دبیر کنفرانس ساالنهرایانه هایبازیتخصصی 

ی ارایانه هایبازیی ی آموزش، پژوهش و کارآفرینی در حوزهوی توسعه یدمنعالقهباشد. می« هاچالش

ای نهرایا هایبازیکمک تراپی و درمان و ارتقاء سالمت جسمی و روحی بهی تخصصی وی گیمو زمینه

 باشد.می

 هک است زاناموب و زاناگیمز موبایل هایبرنامه و بازی توسعه و طراحی استودیوی گذاربنیان میالد

 مچنینه او. است گرفته قرار اپل استوراپ قبیل از مختلف استورهای در او توسط شدهطراحی هایبازی

باشد. میالد همچنین تجربیات ای تهران میرایانه هایبازی 37ر جشنواره سال د موبایل بازی بهترین برگزیده

 برگزیده  AppReview د. سایتنظامی دار یآموزشکمکسازی های شبیهو افتخارات فراوانی در پروژه

 .است شده یگذارپایه وی توسط نیز موبایل هایاپلیکیشن بررسی و نقد مرجع ایران وب جشنواره ششمین

دقیقه فرصت داشت بازی را برای داوران و  5ای از بازی خود، هر تیم پس از نمایش تیزر یک دقیقه

 پاسخ دهد.دقیقه به سؤاالت داوران  5حاضران ارائه کند و ظرف 

ها در کنار پوسترهای خود به سؤاالت مخاطبین پاسخ دادند و تالش کردند پس از پایان روال داوری، تیم

بندی آرای داوران، منتورها، مدرسین و نیز آرای مردمی را برای بازی خود جذب کنند. سرانجام با جمع

 همراهبه و شد تومانی میلیون یک یجایزه یبرنده INVI کنندگان در مراسم اختتامیه، تیمشرکت

 .یافت را اصفهان دانشگاه ایرایانه هایبازی مرکز در استقرار فرصت RZZZ تیم

ای جدید کنندگان، تجربهبرای برگزارکنندگان و مدرسان و منتورها و شرکت 31تابستان  سازیبازیکمپ 

که  یات مدرسین باتجربه به کسانیساعت کار تیمی برای انتقال دانش و تجرب 93ساعت آموزش و  33بود. 

ها و خاطرات تلخ و در ابتدای این راه هستند، راهی طوالنی بود که همه با هم پیمودیم. کاستی و قوت
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شیرین را پشت سر گذاشتیم تا به روز آخر رسیدیم. به امید خدای مهربان و با تکیه بر این تجربیات ارزشمند، 

 ی را با کیفیت بهتری برگزار خواهیم کرد.های بعدها و مدرسهها و کمپدوره
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 1479تابستان  –محمدرضا قربانی  -« نقاشی دیجیتال»ی ( دوره1-3

 
 اصفهان دانشگاه ایرایانه هایبازی تخصصی مرکز در دیجیتال نقاشی یدوره دومین 31در تابستان 

 .عملی برگزار شد کامالً صورتبههفته و  5دت به م 72تا  3 ساعت از چهارشنبه و شنبه روزهای

یمیشن است. نا کارگردان و نویسنده تصویرساز، انیماتور، گرافیست، نقاش، قربانی محمدرضا دوره مدرس 

 یدانشکده از  گرافیک لیسانسفوق و او دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، لیسانس نقاشی

. تاس شنیمیان و گرافیک نقاشی، هایرشته در دانشگاه مدرس و دارد تهران دانشگاه زیبای هنرهای

 درخشانی اییاجر سوابق د است وهن سینمای یویژه هایجلوه ساخت در پرشین مکوتا تیم سرپرست قربانی

 .ددار متعدد ایرایانه هایبازی و انیمیشن ساخت و تولید در

 :های این دوره به شرح زیر استسرفصل

  امکانات و  ،هاقابلیتهای مختلف گرافیک و تصویرسازی برای شناخت کاربرد، افزارنرممعرفی

 با یکدیگر هاآنتفاوت 

 ر و جایگاه استفاده از هرکداموکتو مپ وآشنایی با ساختار بیت 

 فلسفه و کاربرد نقاشی دیجیتال 
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 هانآمزایا و معایب و  هاقابلیت، هاویژگیموجود،  ها و برندهایمدلتبلت و شناخت آشنایی با پن 

  فتوشاپ و کاربرد آن ایالیهآشنایی با سیستم 

  مختلف استفاده از این مجموعه ابزار هایروشآشنایی با ابزار انتخاب و 

  آن، روش ساخت و ذخیره کردن براش هایقابلیتآشنایی با ابزار براش و 

 ام یک پروژهآن برای انج یسازآمادهوارد کردن یک طرح به کامپیوتر و  هایروش 

  و افزاریسختدیجیتال پینت جهت آشنایی با ابزار و امکانات  یساده یپروژهانجام یک 

 یافزارنرم

 در کار هاآنو نحوه و جایگاه استفاده از  ایحرفهها و ساخت براش ترکیب براش 

 از رفرنس ایحرفهصحیح و  یاستفادهی نحوه 

 خصی ش یهاپالتت شناخت رنگ و اهمیت ساخت روش استفاده صحیح از پالت رنگ برای تقوی

 ایحرفهو 

  استفاده از  چگونگی یادگیرینقاشی دیجیتال از طبیعت با استفاده از رفرنس جهت تمرین برای

 ذکرشدهامکانات و ابزار 

  مختلف یهابافتروش ساخت براش برای کشیدن مو، پوست و 

 بر طراحی چهره، تقسیمات صورت و اجزاء صورت ایمقدمه 

  فاده از چگونگی است یادگیرینقاشی دیجیتال از چهره با استفاده از رفرنس جهت تمرین برای

 ذکرشدهامکانات و ابزار 

  آن در نشان دادن حجم و جنسیت تأثیرشناخت نور و سایه و 

  یزیآمنگرآوردن تکنیک و استیل  به دستترکیبی برای  و امکاناتتکمیل مبحث ساخت براش 

 ل زنده جهت آمادگی برای طراحی کاراکتر و تکمیل مبحث طراحی از چهرهنقاشی چهره از مد 

  گیم یا انیمیشن جهتنقاشی دیجیتال برای ساخت فضا  یپروژهانجام یک 

  ت فضا جهت گیم و انیمیشن با انجام یک پای برای کانسحرفهآموزش روش صحیح و برخورد

 عملی یپروژه

  کاراکتر جهت گیم و انیمیشن با انجام یکت پکانسبرای  ایحرفهآموزش روش صحیح و برخورد 

 عملی یپروژه

شگاه ای دانرایانه هایبازیمرکز تخصصی  کنندگان گواهی رسمی از طرفدر پایان دوره به شرکت

 .دش اعطا اصفهان

http://uicvgame.ir/
http://uicvgame.ir/
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 79تابستان  -رضایی مهرداد  – دوره طراحی دوبعدی و انیمیشن( 7-5

گاه ای دانشرایانه هایبازیی تکمیلی طراحی دوبعدی و انیمیشن در مرکز تخصصی دوره 31 شهریور در

  .جلسه برگزار شد 5به مدت  74تا  2 اصفهان روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت

ی دریافت ه و سابقهسال تجرب 23 با انیمیشن کارگردان و دوبعدی انیماتور رضایی مهرداد دوره مدرس  

جوایز متعدد داخل و خارج، مدرس دانشگاه، داور چند دوره جشنواره خوارزمی و دکترای انیمیشن از 

متعدد  هایجشنوارهاست که در « آناهیتا»دانشگاه نیویورک و تکنولوژی آمریکا است. جدیدترین بازی او 

  .داخل و خارج در بخش رقابتی کاندیدای دریافت جایزه است

دانشگاه اصفهان در مورد انیمیت و  سازیبازیهای خود در کمپ مهرداد در این دوره مطالب کالس

و نیز آناتومی بدن انسان را تکمیل کرد. در این دوره عالوه بر آموزش برنامه فلش،  انیمیشنبندی در زمان

ایین، پاها، های باال و پتنهبیشترین زمان کالس به طراحی بدن انسان اختصاص یافت که شامل طراحی نیم

ها های دست بود. در جلسات پایانی به آموزش نحوه تبدیل طراحیها و سر و گردن و طراحی انگشتدست

 به کاریکاتور و همچنین پوشاندن لباس به کاراکتر پرداخته شد.

اه ای دانشگرایانه هایبازیمرکز تخصصی  کنندگان گواهی رسمی از طرفدر پایان دوره به شرکت

 .دش اعطا اصفهان

 

 
 

http://uicvgame.ir/
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 1479تابستان  –محمدرضا قربانی  -« نقاشی دیجیتال پیشرفته»ی دوره( 1-2

کنندگان، و در پی درخواست شرکت 31ی نقاشی دیجیتال مقدماتی در تابستان پس از برگزاری موفق دوره

 .ساعتی برگزار شدی سهجلسه 2ر ی تکمیلی و تخصصی ددوره

مدرس دوره محمدرضا قربانی نقاش، گرافیست، انیماتور، تصویرساز، نویسنده و کارگردان انیمیشن است. 

 یدانشکده از  گرافیک لیسانسفوق و او دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، لیسانس نقاشی

. تاس انیمیشن و گرافیک نقاشی، هایرشته در دانشگاه مدرس و دارد تهران دانشگاه زیبای هنرهای

 درخشانی اییاجر سوابق سینمای هند است و یویژه هایجلوهدر ساخت  پرشین مکوتا تیم سرپرست قربانی

 .ددار متعدد ایرایانه هایبازی و انیمیشن ساخت و تولید در

 های دوره به شرح زیر است:سرفصل

 گرافیکی جهت ساخت فضا و کاراکترهای مختلف آشنایی با استایل 

 روزنورپردازی فضاهای داخلی، خارجی و فانتزی در اوقات مختلف شبانه 

 ساخت color key برای گیم و انیمیشن 

 کانسپت فضا و کاراتر 

 آشنایی با matte painting و کاربرد آن در گیم، انیمیشن و سینما 

اه ای دانشگرایانه هایبازیمرکز تخصصی  فکنندگان گواهی رسمی از طردر پایان دوره به شرکت

 .اعطا شد اصفهان

   
 

 

 

 

http://uicvgame.ir/
http://uicvgame.ir/
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 امیررضا انواری و سیدمحمد - «چه خبر است؟! سازیبازیدر دنیای »( کارگاه 1-9

 79آبان  13 – حسینی

 هایبازیی مرکز در اولین کارگاه پاییزه

چهارمین تجربه از سلسله  ای ورایانه

های انجمن علمی مهندسی کامپیوتر کارگاه

دانشگاه اصفهان، امیررضا انواری و سیدمحمد 

 دوشنبه روز پاپاتا سازیبازی حسینی از استودیو

ی در دانشکده 74تا  72ز ساعت ا آبان 74

ار ان کارگاهی برگزکامپیوتر دانشگاه اصفه

را  سازیبازیکردند و تجربیات خود از دنیای 

مندان و فعاالن این صنعت به اشتراک با عالقه

 گذاشتند.

در این کارگاه امیررضا انواری ابتدا در مورد 

 سازیبازیو  سازیبازیآشنایی با صنعت 

مستقل توضیحاتی ارائه کرد. سپس نکات 

ینکه برای چه مهمی را در روند ساخت بازی و ا

افزایش  یهاروشکسی و چه نوع بازی بسازیم بیان کرد. امیر در پایان صحبت خود تجربیاتش در مورد 

 کنندگان انتقال داد.بر آن بر بازیکنان را به شرکت تأثیرجذابیت بازی و 

 هاآند از بای یسازبازیساز قبل از شروع سیدمحمد حسینی نیز صحبت خود را با بیان نکاتی که یک بازی

اطالع داشته باشد شروع کرد و در ادامه در مورد جذاب و پرهیجان کردن یک بازی ساده و چگونگی 

 به بازی به بیان مطالبی پرداخت. Juiceافزودن 

 ندگان پاسخ دادند.کنشرکت سؤاالت به حسینی سیدمحمد و انواری امیررضا کارگاه پایان در 

http://papatalab.ir/
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ضایی مهرداد ر -« فیوژن سازیبازیبدون کدنویسی با موتور  سازیبازی»( کارگاه 1-8

 79آبان  24  -
عنوان یکی از این کارگاه به 

رویدادهای جانبی بیست و چهارمین 

نمایشگاه اتوماسیون اداری و کامپیوتر 

 )اتوکام( اصفهان برگزار شد.

ه ک آموختنددر این کارگاه مخاطبان 

ده ینویسی، اچگونه بدون دانش برنامه

بدیل پلتفرم تخود را به یک بازی مالتی

ا انگیز، ابتدا بد. در این روز هیجاننکن

 و شدندآشنا  سازیبازیاصول اولیه 

سپس با استفاده از موتور 

، خیلی سریع و Fusion سازیبازی

بازی جذاب  5عملی  صورتبهآسان 

 ساختند.و ساده را 

. او بود مهرداد رضایی مدرس دوره 

انیماتور دوبعدی و کارگردان انیمیشن 

 دریافت یسابقه و تجربه سال 23 با

از  انیمیشن دکترای و خوارزمی جشنواره دوره چند داور دانشگاه، مدرس خارج، و داخل متعدد جوایز

های متعدد است که در جشنواره« آناهیتا»آمریکا است. جدیدترین بازی او دانشگاه نیویورک و تکنولوژی 

 .داخل و خارج در بخش رقابتی کاندیدای دریافت جایزه است

 آموختیم:در این کارگاه  

  ؟سازیممیچرا بازی! 

 بخش برای خلق بازیمعرفی موتورهای نجات 

  فیوژن سازیبازیمعرفی موتور  

 هاآنی ارتباط بین ههای کاری فیوژن و نحومحیط 

  ساخت یک بازیRPG ساده 

 ساخت یک بازی پلتفورمر 

https://www.linkedin.com/in/mehrdad-rezaei-31387276/
https://www.linkedin.com/in/mehrdad-rezaei-31387276/
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 ساخت یک شوتر فضایی با ساخت منوها و امتیاز  

 بردزدار به سبک انگریساخت بازی فیزیک 

 کلیک سادهساخت یک بازی ادونچر پوینت 

 هافرضروش ساخت بازی از اسکراچ در فیوژن بدون پیش 

 شد.تبر به زبان انگلیسی صادر گاه، گواهی معکنندگان در کاربرای شرکت 
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   79زمستان  -مهرداد رضایی  - سازی و طراحی آناتومیساعتی انیمیشن 28دوره  (7-1
ساخت انیمیشن دیجیتال یکی از کارهایی است که هرکسی دستی در کامپیوتر و ذوقی در هنر دارد، آن را 

کند. اگر دانش مناسب و مهارت کافی و استاد خوبی هم  پسندد و دوست دارد حداقل یک بار امتحانمی

ی شما باشدناب زندگی کاری آینده هایمهارتتواند یکی از در کار باشد که چرا یک بار؟! می

در  31داد رضایی که پاییز مهرFusionسازیبازیبدون کدنویسی با موتور  سازیبازیی ی دورهدر ادامه

عدی در سازی دوبی آموزش انیمیشنای دانشگاه اصفهان برگزار شد، دورهنهرایا هایبازیمرکز تخصصی 

بهمن  72ساعت از تاریخ  22هفته و مجموعاً  1  به مدت 79تا  3روزهای پنجشنبه از ساعت  31زمستان 

شد. برگزار

دریافت ی سال تجربه و سابقه 23مدرس دوره مهرداد رضایی انیماتور دوبعدی و کارگردان انیمیشن با 

جوایز متعدد داخل و خارج، مدرس دانشگاه، داور چند دوره جشنواره خوارزمی و دکترای انیمیشن از 

های متعدد است که در جشنواره« آناهیتا». جدیدترین بازی او بود دانشگاه نیویورک و تکنولوژی آمریکا

 . داخل و خارج در بخش رقابتی کاندیدای دریافت جایزه است

شامل موارد زیر بود:ن دوره ای هایسرفصل

 سازیالف( بخش انیمیشن

 ی کارتونی بنویسیم؟نامهچگونه فیلم

 اوتبورد و لیطراحی استوری

 بندی در سینمای انیمیشنمفهوم زمان

 بندی و هارمونیریتم

 طراحی حرکات سخت

  یمحیط برنامهشناخت Adobe animate CC این برنامه و کار با ابزارهای

 سازی در این برنامهختلف انیمیشنهای ممدل

 تعریف دوربین و عمق میدان

 و بازی و سایتوبی کدنویسی و اینتراکتیو و طراحی نحوه

 بندی با این برنامههای زمانهای متعدد انیمیشن و گیم و تمرینخروجی

ب( بخش آناتومی

 طراحی از Sketch

 دار کردن تصاویرحجم Flat

 ناصول طراحی بدن انسا
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 ی طراحی جداگانه از بدننحوه 

 اتصاالت

 طراحی بدن انسان بدون مدل

 تبدیل به کاریکاتور و

 پوشاندن لباس به کاراکتر

اه ای دانشگرایانه هایبازیمرکز تخصصی  کنندگان گواهی رسمی از طرفبه شرکتدر انتهای دور 

عطا شدااصفهان

 

 

 

 

http://t.me/uicvgame
http://t.me/uicvgame
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 -محمد شمس  - SmartFoxServerآنالین با  هایبازیساعتی ساخت  21دوره ( 11-1

 79زمستان 

ی جمعی لذت و هیجان و رقابت هستند. آشنایی با طراحی این آنالین بسترهای جذاب تجربه هایبازی

هایی چالش دارد تا بتواند به ، نیاز به دانش شبکه و مهندسی اینترنتسازیبازیها عالوه بر دانش فنی بازی

از قبیل هماهنگی و همگامی، مدیریت تأخیر، ارتباطات با پایگاه داده و ... غلبه کند. از این روست که 

رودشمار میبه سازیبازیکلیدی و مهم دنیای  هایمهارتنویسی سمت سرور یکی از برنامه

است که Multiplayerهایبازیی جذاب و سرراست برای توسعهSDKیکSmartFoxServerبستر

سازی کنیدی خود را به آسانی پیادهکند تا ایدهبدون درگیری با جزییات زیاد، شما را قادر می

ای رایانه هایازیبدر مرکز تخصصی SmarFoxServerی آموزشییک دوره 31در بهمن و اسفند 

 72ساعت از تاریخ  23هفته و مجموعاً  6به مدت  79 تا  73دانشگاه اصفهان روزهای پنجشنبه از ساعت 

ر شد.بهمن برگزا

ای سال سابقه کار حرفه 5ساز مستقل است. محمد بیش از نویس و بازیمدرس دوره محمد شمس برنامه

وار، هشتمین مکعب هایبازینویسی توان به برنامهاو می اتیتجرباز ویدیویی دارد.  هایبازیدر زمینه تولید 

تخصصی  طوربهسازی، تنظیم و مهندسی صدا را و کات اشاره نمود. او همچنین کار آهنگ 2و  7حمله 

دهدویدئویی انجام می هایبازیبرای 

.بودیونیتی  سازیبازینویسی موتور نیاز این دوره آشنایی با برنامهپیش

عبارت بود از: در این دوره های سرفصل

 معرفی پلتفرمSmartFoxServer

 افزارافزارهای موردنیاز و انجام تنظیمات مربوط به هر نرمنصب نرم (SmartFoxServer, Java 8 

IntelliJIdea)

 آشنایی با پنلSmartFoxServerو انجام تنظیمات موردنیاز

 کدنویسی سمت سرور در محیطIntelliJIdeaمنظور مقداردهی اولیه سروربه

  سازی آن برای کار با سرور و اتصال کالینت به سرورو آماده یتیونیپروژه ایجاد

 ساخت یک بازی بالدرنگ

 کار کردن با دیتابیس و ذخیره اطالعت کاربر سمت سرور

 شده کاربر از سمت سرور بر روی کالینتالگین شدن کاربر و لود کردن اطالعات ذخیره

 آشنایی مختصر با Linux و کار با دستورات موردنیاز

 نصبSmartFoxServerبر روی سرورLinuxو تنظیمات مربوطه بر روی سرور Linux

https://www.smartfoxserver.com/overview
https://www.smartfoxserver.com/overview
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 توزیع کاربران بر روی سرورهای مختلف

 صورت عملیانجام پروژه به

ای دانشگاه رایانه هایبازیمرکز تخصصی  کنندگان گواهی رسمی از طرفبه شرکتدر پایان دوره 

 شد.اعطا اصفهان

   

 
 

 

 

http://uicvgame.ir/
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 ( رویدادهای مرکز2

 1479آذر  15 –چالش کدنویسی هوش مصنوعی گیم ( 2-1

 ACMاین رویداد با همراهی انجمن علمی  

 . بازار برگزار شددانشگاه اصفهان و حمایت کافه

ه را از زبان صمیمی بد نیست داستان این دور

 دانشجویان برگزارکننده بشنویم:

 چی شده؟

 که باشی، کدنویسی میشه بخشی نویسبرنامه

ها هم که دم از زندگیت! استادا و مدیر پروژه

های مختلف میدن که کد بزنی! به دیقه تسک

ریغ از یه سر سوزن هیجان و اما چه کدی... د

 نمگر اینکه خودمون به فکر خودموبیت! جذا

رت بدیم تا کدزنی باشیم و یه کارایی صو

واسه همین اومدیم گفتیم ه! هیجان انگیز بش

ما که فوتبال دوس داریم، شمام که دوست 

دارین! بیایم یه چالش هوش مصنوعی فوتبالی راه بندازیم و هیجان رقابت های فوتبالی رو با 

 .کدزنی ادغام کنیم

 چالش این دوره چیه؟

Soccer Stars  زی کردین؟ نکردین؟ ای بابا! خب اگه بازی کردین که تقریبا با چالش ما که با

آشنایی دارین، اگرم بازی نکردین هیچ طوری نیست! داک نوشتیم توووپ! ولی علی الحساب 

 !تا بازیکن دارین که باید بازیکناتونو شوت کنین به جای توپ 5بدونین که 

 چطوری تو مسابقه شرکت کنیم؟

ه سری های حداکثر سه نفره تشکیل بدین. بعد یکنین و با دوستاتون تیم نامثبتاول توی سایت 

به بالگ بزنین و بشینین داکی که اونجا هست رو بخونین. توی اون داک توضیح داده شده که 
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بازی چیه و چطوری به یکی از 

، جاوا و یا ++C زبان های

پایتون کد بزنین تا کدهاتون 

تو با هم مسابقه بدن. بتونن 

همین سایت هم به زودی 

میتونین کدهاتونو آپلود کنین 

ی تیما بازی دوستانه و با بقیه

هاتونو بدین و استراتژی

 .ارزیابی کنین

 قضیه انتخابی اینا چیه؟

ی آذر آخرین روز مرحله ۸

غیرحضوریه و تا اون روز 

عود کرده به ای صمیتونین کد آپلود کنین. بعدشم مسابقات انتخابی رو برگزار میکنیم و تیم

آذر تشریف میارین اصفهان،  ۵5ی حضوری هم مرحله حضوری مشخص میشن! برای مرحله

مهمون ما دانشگاه اصفهانیا میشین و چند روِز فوتبالی هیجان انگیز رو با هم تجربه میکنیم و 

  .بوق شیپوریاتونم بیارین! آها، راستی! تخمه و تنقالت یادتون نره! ترررکونیمخالصه می

 روز مسابقه چه خبر است؟

 !سالم سالم

 !خسته نباشید همگی

آذر روز  ۵5کلی کد باحال گرفتیم و یه چالش واقعی و پرهیجان در پیش داریم. روز پنجشنبه 

 !تن هستبهی تنمبارزه

 !چه خبرمونه؟

ی ناقابل رو ی هدیهها هست. زودتر خودتون رو برسونید و بستهپذیرش تیم 9تا  ۸ساعت 

 ...!  یرید و بپوشید و ببینید وبگ

 ی توجیهی کوچیک داریم برای اینکه بفهمیم چندچند هستیم و کی به کیه؟یه جلسه 9ساعت 

 .وقت دارید تا اصالحات نهایی رو روی کد انجام بدید و آپلود کنید ۵۵:11تا ساعت 
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بعدش جنگ اول که 

البته بدون درد و 

خونریزی هست و 

شه! کسی حذف نمی

رو به جون هم کدها 

اندازیم و تماشا می

کنیم که چطور با هم می

  !جنگنمی

بعدش دیگه هر گلی 

خواستین به سر 

کدتون بزنید و در حین 

خوردن ناهار تا ساعت 

کدتون رو آپلود  ۵1

 !کنید دیگه

 ۵1:11بازار که قرار هست کلی چیز خوب یادمون بدن! ساعت دوتا مهمان گل داریم از کافه

ش کنه و بعدیرازی در مورد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برامون صحبت میامیرحسین ش

 !بازار و هرچیزی دوست دارید در موردش بدونیدپرسش و پاسخ در مورد کافه

VR  هایبازیتونید با جنگن، شما میتا کدها دارن در جدول دوحذفی تا آخرین نفس با هم می

 .رو ببرید و رومیزی و ... کلی سرگرم بشید و حالش

بازار در مورد فرهنگ سازمانی شه. حمیدرضا احمدی از کافههم اختتامیه شروع می ۵1از ساعت 

ی آواگیمز دهندهدر سازمانش برامون صحبت خواهد کرد و حسین مزروعی مدیرعامل شتاب

  .کنههم هست که در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در گیم روشنمون می

 ...!و اما بعد

افتن به جون هم تا معلوم نهایی راه پیدا کردن جلوی چشم همه مید که به دیدار نیمهک چهار

 !بشه کی چند مرده حالجه

 !جمعی و تا درودی دیگر بدرودبعد هم اهداء جوایز کدهای اول تا سوم و عکس دسته
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  79آذر  28 –ای رایانه هایبازیشو گیم و ایده چهارمین( 2-2

 ادافر به آن در که است رویدادی وشایده

 ات شودمی داده امکان این کنندهشرکت

 هایایده بیان به دوستانه محیطی در

 کسب ضمن و بپردازند خود نوآورانه

 ایده، ارائه و پردازیایده هایمهارت

 ودبهب برای نقد بوته در را خود هایایده

 یاندازراه برای گرفتن قرار مبنا و هاآن

 .ندده قرار موفق نوپای وکارکسب یک

و  علمی شهرک توسط رویداد این

 رد ماهانه صورتبه اصفهان یقاتیتحق

 اربرگز استان شهرهای برخی و اصفهان

 آن، برگزاری از هدف که است شده

 و مشارکت به کارآفرینان تشویق

 هایایده مورد در نظرتبادل و همکاری

 .است نوآورانه

 موضوع با وشایده چهارمین و چهل

 .شد برگزار دانشگاه اصفهان آوینیآذر در تاالر  22اصفهان روز چهارشنبه  دانشگاه در ایرایانه هایبازی

بود و  سازیبازیی نیز دانشگاه اصفهان میزبان این رویداد در حوزه 36و  35و  34های در آذرماه سال

 مندانعالقهداد که جای خود را در ساختار ذهنی ان مینش پردازان از این رویداد،و ایده مندانعالقهاستقبال 

 باز کرده است. سازیبازیبه 

ها ایده انتخاب شدند. صاحبان این ایده 72شو، ی ایدهشده به دبیرخانهی ارسالایده 24در این رویداد از بین 

ود توجیه کنند و ی خدقیقه فرصت داشتند که جمعیت حاضر و هیأت داوران را در مورد ایده 9هرکدام 

ایده به  5ایده،  72کردند. سپس از بین دقیقه نظرات خود در مورد بازی را بیان می 2سپس داوران به مدت 

دقیقه فرصت داده شد تا به سؤاالت  4ها رأی داوران و تماشاچیان انتخاب شد و به هرکدام از صاحبان ایده

 داوران پاسخ بگویند.

ای دانشگاه اصفهان(، رایانه هایبازیجواد راستی )مدیر مرکز تخصصی ن تیم داوری این رویداد آقایا

حامد موحدیان ( و Appreviewزاناگیمز و سایت تحلیل محتوای  سازیبازیمیالد صالحی )مدیر استودیو 
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بودند. در نهایت به  مترسک( سازیبازیدر دانشگاه و مدیر استودیو  سازیبازیعطار )مدرس دروس 

 یآقا، «یاانگشت ماشه یماریدرمان ب یبرا یاانهیرا یباز» دهیبا ا یمیکر رپارسایام یآقا ،اهآنانتخاب 

جباف ک میمر خانم، «حافظه تیتقو یباز» دهیبا ا یخانم زهرا زمان، «شویر یباز» دهیبا ا یاحسان مالکاظم

به  .اول تا پنجم را کسب کردند هایمقام« یبرادر ناتن» دهیپارسا قاجار با ا یآقاو « افتهیره یباز» دهیبا ا

هزار تومانی و به دو نفر از تماشاچیان به قید قرعه هدایایی  933و  433و  533نفرات اول تا سوم جوایز 

های بخشهای مستقل نیز از های طراحی در تیمدکتر موحدیان عطار در مورد چالش تقدیم شد. سخنرانی

 ال مخاطبین قرار گرفت.مهم و جذاب این رویداد بود که مورد استقب
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  79بهمن  9تا  Global Game Jam – 5جهانی رویداد ( 2-4

 یجهان دادیور زبانانیاز م یکی یاپیسال پ نیدوم یدانشگاه اصفهان، برا یاانهیرا هایبازی یمرکز تخصص

 بود.واقع در اصفهان  زبانیو تنها م Global Game Jam سازیبازیو جذاب 

 

ساالنه است که  سازیبازی یدورهم کی ،یجهان سازیبازیمحفل  ا( یGGJاختصار )بهجم میگلگلوبا

ل مث یدر کنار هم قرار دادن عناصر دادیرو نی. هدف اشودیزمان برگزار مصورت همبه ایدر سرتاسر دن

 تبرمع یهامکاندر  دادیرو نیکنندگان در ااست. مشارکت سازیبازی نهیو تجربه در زم یهمکار ت،یخالق

 دیجد هایبازیو  ندیآیگرد هم م ییهاخود در قالب گروه یهادهیکردن ا یسازادهیپ یشده براو ثبت

 همراه دارد.را به یناب یکه تجربه سازندیخالقانه و مبتکرانه را در وقت محدود م

دانشگاه اصفهان  یاانهیرا هایبازی یدر مرکز تخصص یروزصورت شبانهبه 7931بهمن  1تا  5 از امسال

 لیاز قب . امکانات مرکزیم( بودیانفراد ای یمیصورت ت)به دادیرو نیکنندگان در انفر از شرکت 23 زبانیم

ساعت  12بزرگ  یهاونیزیو تلو یقو یوترهایمجهز، کامپ یآشپزخانه نترنت،ی، امشترک یکار یفضا

 .دنکسب کن یخوب یهبو تجر دنبسازرا  هایباز نیبود تا بهترکنندگان شرکت اریدر اخت

ند ساختمیهایی بایست بازیکنندگان می( بود و شرکتTransformation) حرکت ،GGJ یتم این دوره

محمد شمس، مسعود سیستانی و حامد بابامحمدی که هر . که این منظر سرگرمی را مورد توجه قرار دهد

این سه ند. ها حضور داشتعنوان منتور در کنار تیمد، بهی اصفهان هستنسازان مستقل و باتجربهسه از بازی

بازی ساخته شده و روی  5انگیزترین رویدادهای مرکز را رقم زد و در نهایت روز یکی از بهترین و خاطره

 شد. رویداد بارگذاری سایتوب
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 79 اسفند 2 -«هاها و چالشای؛ فرصترایانه هایبازی»چهارمین کنفرانس ( 3-2
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 کنندگانبرگزار

        
 

 حامیان

   

 

   

    

    

 «هاها و چالشفرصت ؛ایرایانه هایبازی»کنفرانس  چهارمیناهداف برگزاری 

 ایرایانه هایبازیی های مبتنی بر تحلیل و تولید محتوا در حوزهی پژوهشارائه 

 نی، تبلیغی و ...(جدی )آموزشی، درما هایبازیی توسعه 

 ای ملّیرایانه هایبازیپژوهشی صنعت شناسی و آیندهآسیب 

 :ایرایانه هایبازیشناختی و  بخشیتوان نگاه ویژه 
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 محورهای کنفرانس

  فنیحوزه 

 هاانجام عمومی بازی 

 برخط هایبازی 

 جدی هایبازی 

 سازیمبتنی بر شبیه هایبازی 

 در هنر فنی سازیبهینه 

 نتجربه بازیک 

 تنظیم پویای دشواری 

 توسعه کاراکتر و روایت 

 ای محتواتولید رویه 

 جستجوی تخاصمی 

 کاوی بازیداده 

 روایت تعاملی هوشمند 

 پلیشناسایی احساس در گیم 

 طراحی بازی مبتنی بر هوش محاسباتی/مصنوعی 

 کاربردهای نظریه بازی 

 احساس سازیمدل 

 بازیکن/رقیب سازیمدل 

 فرآیند توسعه سازیمدل 

 واقعیت افزوده/مجازی/ترکیبی 

 برداری مجازیهوش محاسباتی/مصنوعی برای فیلم 

 هوش مصنوعی در آموزش 

 یادگیری چندعاملی و چنداستراتژی 

 هایادگیری ماشین در بازی 

  علوم انسانیحوزه 

 بازاریابی و تبلیغات هوشمند 
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 وارسازیبازی 

 جدی هایبازی 

 تجارت، اقتصاد و کارآفرینی 

  یختشناروانتحلیل 

 درمانی و بهبود سالمت روانیروان 

 رویکردهای فلسفی 

 ایسواد رسانه 

 رایتمالکیت فکری و کپی 

 احساس و انگیزش سازیمدل 

 یادگیری مبتنی بر بازی 

  هنرحوزه 

 تجربه کاربر 

 شناختی و هنریتحلیل زیبایی 

 های مذهبی و قرآنیترویج آموزه 

 های دفاع مقدسترویج ارزش 

 ریی صنعت گردشگتوسعه 

 روایت 

 طراحی صوت 

 فقه و اخالق 

 ایهای جدید رسانهفناوری 

 مصنوعات و هنر هدفمند 

 واسط کاربری 

 هنر تعاملی 

 هنر صوتی 

 سازییابی و فرهنگهویت 
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 کمیته برگزاری

 دانشگاه کاشان( سیرئدکتر عباس زراعت )

 دانشگاه اصفهان( سیرئدکتر هوشنگ طالبی )
 کنفرانس سیرئ

 دبیر کنفرانس ی فنی و  مهندسی دانشگاه کاشان(ضو هیأت علمی دانشکدهدکتر جواد سلیمی )ع

 پوردکتر مهدی وحیدی

 ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان()عضو هیأت علمی دانشکده

دبیر علمی کنفرانس 

 )بخش مهندسی(

 علی فرهادیاندکتر 

 دانشگاه کاشان( انسانیی علوم )عضو هیأت علمی دانشکده

فرانس دبیر علمی کن

 )بخش علوم انسانی(

 دکتر پریسا دارویی )عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان(
دبیر علمی کنفرانس 

 )بخش هنر(

 جواد راستی دکتر

 (ی فنی و  مهندسی دانشگاه اصفهان)عضو هیأت علمی دانشکده

های هماهنگیمسئول 

 آکادمیک

 (Aalto Universityدکتر امین بابادی )
ای همسئول هماهنگی

 المللیبین

 (ی فنی و  مهندسی دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی دانشکدهدکتر سلمان گلی )
های مسئول هماهنگی

 اجرایی

 امین اخگری )دانشگاه کاشان( -شکوفه پورکان
 مسئول

 دبیرخانه کنفرانس

 نسیبه صرامی )دانشگاه اصفهان(
 مسئول

 دبیرخانه دائم کنفرانس
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 کمیته علمی

 تخصص محل اشتغال رشته ام خانوادگینام و ن

 فنی و مهندسی دانشگاه کاشان مهندسی کامپیوتر دکتر حسین ابراهیم پور

 فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران کامپیوترمهندسی  دکتر مهرداد آشتیانی

 فنی و مهندسی دانشگاه کانتربوری مهندسی کامپیوتر دکتر عاطفه احمدی

 فنی و مهندسی Aalto University کامپیوتر علوم امین بابادی

 فنی و مهندسی مایصداوسدانشگاه  گرافیک کامپیوتری دکتر اعظم باستان فرد

 فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد مهندسی کامپیوتر دکتر محمد احسان بصیری

 فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان ITو  کامپیوتر دکتر مازیار پالهنگ

 فنی و مهندسی دانشگاه کاشان مهندسی کامپیوتر گلیدکتر سلمان 

 فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف هوش مصنوعی دکتر منصور جم زاد

 فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران بیو الکترونیک دکتر محمدرضا دلیری

 سیفنی و مهند دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر دکتر هدی رودکی لواسانی

 فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان مهندسی پزشکی دکتر جواد راستی

 فنی و مهندسی بنیادی یهادانشپژوهشگاه  کامپیوتر دکتر علیرضا رضوانیان

 فنی و مهندسی Aalto University علوم کامپیوتر شقایق روحی

 فنی و مهندسی دانشگاه کاشان مهندسی کامپیوتر دکتر جواد سلیمی سرتختی

 فنی و مهندسی University of Ottawa مهندسی برق فسور شروین شیرمحمدیپرو

 فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان کامپیوتر دکتر مهدی عباسی

 فنی و مهندسی دانشگاه مالک اشتر مخابرات دکتر محسن فالح جوشقانی

 فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه کامپیوتر فرددکتر محمد کاظمی

 فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان هوش مصنوعی دکتر سید امیر حسن منجمی

 فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت مهندسی کامپیوتر دکتر بهروز مینایی

 فنی و مهندسی Aalto University علوم کامپیوتر کوروش نادری

 سیفنی و مهند دانشگاه شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر دکتر مجتبی وحیدی اصل

 فنی و مهندسی دانشگاه کاشان مهندسی کامپیوتر دکتر مهدی وحیدی پور

Dr.Georgios N.Yannakakis Informatics University of Malta فنی و مهندسی 

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان علوم اجتماعی دکتر احسان آقابابایی
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 پزشکیروان دکتر امراله ابراهیمی
دانشگاه علوم پزشکی 

 ناصفها
 علوم انسانی

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان علوم تربیتی دکتر اعظم اسفیجانی

 روانشناسی دکتر سید محمد بهشتیان
پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
 علوم انسانی

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان علوم تربیتی دکتر نگین برات دستجردی

 علوم انسانی شگاه شهید بهشتیدان روانشناسی دکتر حمیدرضا پوراعتماد

 علوم انسانی دانشگاه عالمه طباطبایی تکنولوژی آموزشی دکتر سعید پورروستایی

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان روانشناسی دکتر ماه گل توکلی

 علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی تبریز روانشناسی دکتر غالمرضا چلبیانلو

 علوم انسانی دانشگاه گیالن روانشناسی دکتر ایرج شاکری نیا

 روانشناسی دکتر روح اهلل شهابی
پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
 علوم انسانی

 علوم انسانی استانداری اصفهان روانشناسی دکتر سعید صادقی

 علوم انسانی دانشگاه سمنان روانشناسی بالینی دکتر پرویز صباحی

 علوم انسانی اصفهان دانشگاه اقتصاد دکتر بابک صفاری

 علوم انسانی اهللهیبقدانشگاه علوم پزشکی  مغز و اعصاب دکتر هدایت صحرایی

 علوم انسانی دانشگاه کاشان روانشناسی دکتر مجید صدوقی

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان مدیریت دکتر علی صفری

 پزشکیروان دکتر سید کمال صولتی دهکردی
دانشگاه علوم پزشکی 

 دشهرکر
 علوم انسانی

 دکتر احمد عابدی
آموزش کودکان با 

 نیازهای خاص
 علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان مشاور دکتر محمدرضا عابدی

 علوم انسانی دانشگاه خوارمی تهران یسنجروان دکتر علی عسگری

 علوم انسانی دانشگاه کاشان اقتصاد دکتر علی فرهادیان

 میر قمرانیدکتر ا
آموزش کودکان با 

 نیازهای خاص
 علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 علوم انسانی دانشگاه تهران ارتباطات اجتماعی دکتر مسعود کوثری
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 علوم انسانی دانشگاه پیام نور تبریز روانشناسی دکتر علی محمدزاده

 انیعلوم انس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان روانشناسی یمنشئ دکتر غالمرضا

 علوم انسانی دانشگاه اصفهان حقوق دکتر رسول مظاهری

 علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان روانشناسی بنسموسویدکتر سید محمدحسین 

 روانشناسی دکتر اسماعیل ناصری
پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
 علوم انسانی

 سید مصطفی نجفی
کودک و  پزشکیروان

 نوجوان

اه علوم پزشکی دانشگ

 اصفهان
 علوم انسانی

 علوم انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم اعصاب دکتر علی یونسی

 University of Applied روانشناسی کیسزپروفسور دکتر استفان پیا

Sciences -Westphalia علوم انسانی 

 علوم انسانی Heidelberg University روانشناسی دکتر سوفی روچه

 علوم انسانی Heidelberg University روانشناسی زهرا امیرزاده دکتر

 هنر )س( دانشگاه الزهرا نقاشی دکتر منصور حسامی کرمانی

 هنر دانشگاه هنر اصفهان تصویرسازی و هنردرمانی دکتر پریسا دارویی

 هنر دانشگاه هنر اسالمی تبریزی یاچندرسانه دکتر یونس سخاوت

 هنر دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصویری ادقیانمهندس حمید ص

 هنر دانشگاه تربیت مدرس انیمیشن و سینما دکتر محمدعلی صفورا

 هنر دانشگاه هنر تهران تصویر متحرک )انیمیشن( دکتر سیدعلیرضا گلپایگانی

 زبان انگلیسی دکتر سعید خزایی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
 زبان انگلیسی
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 ی کلی کنفرانسبرنامه

 مکان برنامه زمان
    

تا  7331

8331 
 تاالر آزادی -دانشکده علوم شروع پذیرش + پذیرایی

    

تا  8331

9331 
 تاالر آزادی هافتتاحی

    

 11315تا  9345

  Stefan Piaseckiسخنرانی کلیدی دکتر 

(Clash of Realities? Games, Religion and 

Virtual Realities) 

 تاالر آزادی

تا  11315

11345 

 سخنرانی کلیدی دکتر بهروز مینایی

 موبایلی( هایبازی)بازی در زمین 
 تاالر آزادی

تا  11345

11315 

 تاالر آزادی (فناورانه و خالق بومستیزآقایی )سیدامیر سخنرانی دکتر 

 حمید نصیریسخنرانی مهندس 

 )صادرات محتوای دیجیتال(
 14کالس  -دانشکده علوم

تا  11315

12311 

ه، دکتر سحر فائقی، سخنرانی کلیدی دکتر سوفی روش

 امیرزاده دکتر اسماعیل کرمی و دکتر زهرا

 (Raising awareness for climate change 

through computer games) 

 تاالر آزادی

تا  11315

12315 

 در تئاتر همراه با نیکشیفیمیگ -1وبینار اشتراک تجربیات )

 -3 صنعت، دانشگاه ،سازیبازی -2ی عمل اتیتجرب

Animation Production Pipeline 4-   The 

future of Mixed Realities as an emerging 

medium; when the technology disappears 

into our lives) 

طبقه دوم سایت علوم  -دانشکده علوم

 کامپیوتر

تا  11315

12315 
 19کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( یی(نویشهرام م) یاز شهرسهیشب یباز کارگاه

    

تا  12315

13315 
 سلف کارمندان و اساتید دانشگاه ناهار و نماز

    

تا  13315

14345 

ای رایانه هایبازیگذاری در صنعت های سرمایهپنل چالش

دکتر  -مهندس نصیری -دکتر ساجدی -)دکتر مینایی

 فرهادیان و ...(دکتر  -آقایی

 سالن اجتماعات -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر(

 16کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 1جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش فنی 

 17کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 1جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش هنر 

 18کالس  -انشکده برق و کامپیوتر )ساتر(د 1جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش علوم انسانی 

 11کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 1جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش روانشناسی 

 درب ورودی-کده برق و کامپیوتر )ساتر(دانش ارائه پوستری مقاالت 
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تا  14345

15311 
 محوطه دانشکده ساتر استراحت و پذیرایی

    

 16331تا  15

 16کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 2جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش فنی 

 17کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 2جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش هنر 

 18کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 2جلسه ارائه شفاهی مقاالت بخش علوم انسانی 

 11کالس  -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( 2ت بخش روانشناسی جلسه ارائه شفاهی مقاال
    

تا  16331

17315 
 سالن اجتماعات -دانشکده برق و کامپیوتر )ساتر( اختتامیه و تقدیر از مقاالت برتر
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 سخنرانان کلیدی

 هایبازی کنفرانس چهارمین کلیدی سخنران آلمان، کشور از (Stefan Piasecki) سکیزاستفان پیادکتر 

North Rhine- دانشگاه در سیاسی علوم و شناسیجامعه استاد وی. بود کاشان دانشگاه در ایرایانه

 Westphalia ی رود. وکشور آلمان است که بزرگترین دانشگاه مدیریت عمومی در اروپا به شمار می

های دکتر های اصلی پژوهشمینهو تهران است. ز Essen-Duisburg هایهمچنین مدرس دانشگاه

 عنوانبهسکی به مدت یک دهه زو مذهب است. دکتر پیا های تعاملی، سیاستکی شامل رسانهسزپیا

 هایازیبکتابی پیرامون رابطه  نیهمچنمشغول به کار بوده است. وی  سازیبازیکننده در صنعت تهیه

 ویدیویی و مذهب منتشر کرده است

 شرح زیر است: چکیده سخنرانی ایشان به
Clash of Realities? Games, Religion and Virtual Realities 

Game worlds are full of religion. Games entertain, visualize and bind individuals for 

months or even years to technical frameworks and its content.Games cross national and 

cultural borders and let people from various backgrounds make common experiences, 

thus opening many possibilities also for theology and religious education. Games freely 

use motifs and utopian visions from many different sources. Is religion in games simply 

a story-element, a narrative set of features or can it possibly support transcultural and 

interreligious experiences - or even lead to misunderstandings? 

Virtual Reality, as a new experience of an expanded individual reality offers new levels 

of immersion and interactivity. Boundaries are shifting between here and there, now and 

then. Virtual Worlds make accessible what formerly remained part of one's imagination 

- the other world. 

The advantage of games and especially VR-technologies is that now previously 

imagined content can be visualized. Experiencing utopian visions and also ancient 

sanctuaries or rites just as believers did long ago is an exclusive possibility in VR - 

completely free of possible danger. VR could support interreligious understanding, but 

also causes follow-up questions: 

Is it tolerable for someone to join mutually exclusive practises under a fake (religious) 

identity? Can or may one enter a virtual holy place dressed or behaving indecently? Can 

virtual sacred places be violated? What is the meaning of a virtual shrine or rite - is it 

the same as in reality? Does gamified religion remain bound to firm beliefs as well as to 

loyalty and fellowship or will it transform? 

Virtual Reality is widely used in architecture, medicine, engineering, education and 

games. This presentation attempts to discuss the current state of technology and its 

implications for social and religious sciences and to throw up questions for future 

discussions. 
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خنران کلیدی چهارمین کشور آلمان، س Heidelberg از دانشگاه (Sophie Roche) دکتر سوفی روشه

 اسالمی در یشناسمردم. وی استاد بوددر دانشگاه کاشان  ایرایانه هایبازیکنفرانس 

 مدیر یک گروه پژوهشی در 2371تا  2379از سال  وفرانکفورت   Goethe دانشگاه

کار  اسالمی یشناسمردمدر رشته   Max Planck موسسه در بوده است. دکتر روشه  Heidelberg دانشگاه

وی در چهارمین  .دریافت کرده است Luther-Martin  از دانشگاه 2373کرده و دکتری خود را در سال 

 ای به همراه پروفسور پیازسکی دیگر سخنران کلیدی کنفرانس و نیزرایانه هایبازیالمللی کنفرانس بین

ی ساکن پژوهشگر اصالتاً پاکستانخانم دکتر سحر فائقی )دانشگاه آزاد اصفهان(، خانم دکتر زهرا امیرزاده 

 آید:ی آن در ادامه میآلمان، پنلی را ارائه نمودند که چکیده

 چکیده سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

Experiencing Climate Change: Raising awareness for climate changethrough com

puter games 

Climate change and related disasters pose serious risks to societies worldwide. 

Environmental change has become a major driver of migration with the number of 

climate refugees exceeding the number of refugees displaced by war or persecution. 

However, much of the discussion about climate change is kept abstract and detached 

from our daily behavior. Threatening scenarios and abstract discussions are responsible 

for a certain disinterest in the topic and resulting apathy among youth and other social 

groups. At the same time, movies of the Hollywood genre “nature fights back” propagate 

horror scenarios, which deem any meaningful preparation unnecessary. Finally, the 

range of possible actions at an everyday level is so broad that many young people feel 

discouraged to start changing their attitude as well as overwhelmed in the face of the 

tremendous challenges. 

Against this background, the team suggests tackling climate change and environmental 

disasters from a different angle by adopting an actionoriented approach, which grants 

the ability to act on a microlevel and receive direct feedback. This change of perception 

provides a basis for using climate change and disasters as central drivers for social and 

individual transformation. This can be achieved through the explorative ways of 

computer gaming. Through this medium, players are capable of directly engaging with 

and actively interfering in the course of events. Through feedback loops, players will be 

motivated to follow a constructive path in shaping a sustainable (virtual) future. They 

will experience the interference or individual actions to have a positive outcome or, if 

destructive, a negative shortlived outcome. Moreover, the use of shorter feedback loops 

as compared to realistic timescales exploits the potential of conveying crucial and often 

abstract relations between cause and effect, as well as interdependencies between human 

and natural systems. Using existing scenarios but through timelapse the team and 

developers will find ways to turn disasters into a field of experience and offer 

possibilities to build up alternative lives. 
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 وبینار اشتراک تجربیات

چهار نفر از متخصصین جوان و موفق  ای داشتیم.رایانه هایبازیدر کنفرانس ای ی ویژهامسال برنامه

ش و خود را در یک وبینار به همراه پرس اتیتجربکانادا، آمریکا، فنالند و نیوزلند  کشورهای کشورمان از

قرار  «هاها و چالشای؛ فرصترایانه هایبازی»المللی پاسخ در اختیار مخاطبان چهارمین کنفرانس بین

 شویم:میبیشتر آشنا  هاآنبا  .دادند

 بابادی امین
PhD Candidate in Computer & Video Games 

Aalto University, Finland 
-babadi-https://www.linkedin.com/in/amin

8442a9132 

 ، صنعت، دانشگاهسازیبازی :ارائه عنوان

  
  

  اعرابی محمودرضا
Pipeline Technical Director at Bardel Entertainment, Canada 

ttp://linkedin.com/in/madoodiah 

 Animation Production Pipeline :ارائه عنوان

 

 دهقانی نیما 
MFA Graduate, Carnegie Mellon University 

Founder and Director at Ctrl+Z Theater Company 
/in/nimadehghani7http://linkedin.com 

 عملی تجربیات با همراه تئاتر در گیمیفیکشین :ارائه عنوان

  
 
 

 طاهری علی
PhD Candidate in Auckland University of 

Technology, New Zealand 
aheri/https://www.linkedin.com/in/beingalit 

 The future of Mixed Realities as an  :ارائه عنوان

emerging medium; when the technology disappears 

into our lives 
 

 
 

https://www.linkedin.com/in/amin-babadi-8442a9132
https://www.linkedin.com/in/amin-babadi-8442a9132
http://linkedin.com/in/madoodia
http://linkedin.com/in/nimadehghani7
https://www.linkedin.com/in/beingalitaheri/
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 کنفرانستفکیکی آمار 

 هایبازی»المللی داور متخصص، روند داوری مقاالت چهارمین کنفرانس بین 743با مشارکت بیش از 

 726از بین  .انجام شد در مورد هر مقاله نفر داور 1تا  2بین با اظهارنظر  «هاشها و چالای؛ فرصترایانه

مقاله  42ی علمی کنفرانس قرار گرفت که مقاله مورد پذیرش کمیته 14ی دریافتی، در مجموع مقاله

اند. آمار تفکیکی پذیرش ی پوستری پذیرفته شدهصورت ارائهمقاله به 26ی شفاهی و صورت ارائهبه

 مقاالت به شرح زیر است:

 نوع ارائه
 حوزه

 تعداد پذیرش شفاهی تعداد پذیرش پوستر

 روانشناسی / یادگیری 75 5

 علوم انسانی )مدیریت، اقتصاد، فقه، حقوق و ...( 79 2

 فنی 77 73

 هنر 3 9
  

 ارائه مقاالت شفاهی یبندزمان

 1مهندسی -نشست فنی

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201812-21  دهقانی و گلی  برخط مبتنی بر ابر هایبازیکیفیت سرویس در 

cgco2019-201812-25 
ها و قابل بازی بودن مراحل توسط تحلیل ارزیابی باورپذیری رفتاری عامل

 های محیطیداده
 فتحی و مهدوی

cgco2019-201812-34 
در ی حضور مجازی مرب تأثیرساز رانندگی برای بررسی سیم 3 بازی شبیه_ترافیک

 قوانین رانندگی آموزش

علیزاده، روحی و 

 سخاوت

cgco2019-201812-39 محمدنژاد و یغمایی طراحی عامل هوشمند با یادگیری تقویتی عمیق در فضای بازی 

cgco2019-201812-54 بستر آزمایش در هوش مصنوعی عنوانبهای رایانه هایبازی 
غفاری حسینی و 

 عشریاثنی

cgco2019-201901-65 نویسی با بازی جدیآموزش مفاهیم پایه برنامه 
کاهیدی، احمدی و 

 هایلمه

 1نشست هنر 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201812-12  موسوی لر و رفیع زاده ویدئویی )نمونه مورد مطالعه3 بازی ماینکرفت( هایبازیواالیی دیجیتال در 

cgco2019-201812-55  موبایلی فارسی هایبازیاهمیت طراحی لوگو در 
علیخانی، مینایی و 

 آذربرزین

cgco2019-201901-76 
رومیزی در جهت بررسی و آنالیز  هایبازیاطالعات  مصورسازیگل پر3 

 های سن و رتبهداده
 جمالی و سخاوت
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cgco2019-201901-77 
وزش دانشجویان شهرسازی در های بالقوه برای آمای؛ فرصترایانه هایبازی

 هادانشگاه
 ...مینوئی، نسترن و 

cgco2019-201901-80 
بررسی کارایی آموزش مبتنی بر تقلید حرکت در محیط واقعیت مجازی برای 

 حرکات موزون آذری

صفاری، نصراصفهانی، 

... 

 1نشست علوم انسانی 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201812-18 حسینی و جهان دیده ایرایانه هایبازیدی بر رویکرد جرم شناختی در حوزه درآم 

cgco2019-201812-30 
ای در مقایسه با جنسیت در رایانه هایبازیی بندی ابعاد تجربهشناسایی و رتبه

 .. میان دانشجویان
 نوری

cgco2019-201812-38 
این  تأثیرای و رایانه یهابازیمیزان تحصیالت و شغل والدین بر  تأثیربررسی 

 .. عملکرد ها بربازی
 صفری و قاسمی

cgco2019-201812-41  صادقی و مهرعلیان بر فرزندان ایرایانه هایبازیبررسی آثار سوء جسمانی و اخالقی 

cgco2019-201901-49  حدیث ابراهیمی بر انزوای اجتماعی کودکان ایرایانه هایبازی تأثیربررسی 

cgco2019-201901-50  و فرهادیان پورعسکری در افزایش پرخاشگری کودکان ایرایانه هایبازیبررسی نقش 

cgco2019-201901-129 
In-game Advertising and Effective Factors on Brand Re-

call 

ی، حسینی، کل

ئیانخواجه  

 1نشست روانشناسی و یادگیری 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201812-28 
تمرین راه رفتن در خانه برای افراد مبتال به بیماری پارکینسون از طریق بازی 

 ویدئویی
 ...آشنا، مجدی، آقایان 

cgco2019-201812-29  زمانی و منجمی شناختی هایبازیبازتوانی حافظه با استفاده از 

cgco2019-201812-37 
، بر اعتماد به steamنالین در شبکه آفالین و آ صورتبهبازی کانتر  تأثیربررسی 

 ...نفس و اخالق 

مظهری و قاسمی، 

 یوسفیه

cgco2019-201812-40 
بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و شایستگی اجتماعی با میزان ساعات استفاده از 

 .. ایرایانه هایبازی
 عباسی و کیانی

cgco2019-201812-44 3و احمدی ضیائی نتزاعی کودکان ناشنوابازی جدی برای تقویت مفاهیم ا رسا شنوا 

cgco2019-201901-57 
شناختی برای افزایش هماهنگی چشم و  -ای حرکتی طراحی یک بازی رایانه

 ..دست کودکان مبتال به 

رحیمی ، راستی و 

 موحدی

cgco2019-201901-71 
 361افزار درمان واقعیت مجازی مبتنی بر تصاویر مساخت و اعتبار سنجی نر

 ..جه برای درمان در

ترابی ، راستی و 

 رستگار

cgco2019-201901-31 
بازی برای یادگیری، محیطی برای بررسی کاربردپذیری واقعیت افزوده در 

 ...یاددهی متمرکز خواندار 
 و خزائی انیپاکزاد

 2مهندسی  -نشست فنی

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201901-66 
با  بینی نحوه نگاه بازیکنتحلیل و طراحی فضای بازی با پیش ارائه روشی برای

  ..هایاستفاده از شبکه

درکاهی، درگاهی و 

 سخاوت

cgco2019-201901-97 
پذیر با استفاده از مراحل بازی سکویی دوبعدی تطبیق سازیپیادهطراحی و 

 ..تولید محتوای خودکار 
 پودراتچی
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cgco2019-201901-106 
های ها و سیستمهوشمند با استفاده از تئوری بازی هاییبازی توسعه

 چندعامله
 سلیمی و قوانلو 

cgco2019-201901-108 
وارسازی حرکات تمرینی زانو با تأکید بر بازی بخشیتوانکشکک3 

 بخشیتوان

ارعی، سخاوت و ز

 گلجاریان

cgco2019-201901-114 
یک با استفاده از روش گرگ بهبود رفتار ربات در یک بازی بالدرنگ استراتژ

 خاکستری

سلیمی ، زیلوچیان ، 

 لطفعلی

 2نشست هنر 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201901-91 
بازی بیاب3 بهبود تعامل افراد نابینا در استفاده از تلفن همراه با طراحی یک 

 اربری جدید در ...رابط ک

موسیوند، پورجعفر و 

 سخاوت

cgco2019-201901-107 
ای با استفاده از دستگاه ردیاب چشم بر اساس بهبود طراحی محیط بازی رایانه

 نظریه رنگ
 عباسی نیا و سخاوت

cgco2019-201901-117 رحمانی و سخاوت هاجهت تحلیل بهتر بازی 18های بازی فیفا مصورسازی هوشمند داده 

cgco2019-201901-104 راد و قضاوت  داوریپیشافراد نسبت به  سازیآگاهبازی جدی با هدف 3 ویو 

 2نشست علوم انسانی 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201901-53 ای بر هوش اجتماعی کودکانرایانه هایبازی تأثیر 
خداکرمیان ، سهراب 

 ..زاده 

cgco2019-201901-59 
ل ح هایمهارتو تقویت  ایرایانه هایبازیبررسی رابطه بین میزان استفاده از 

 ...در بین  مسئله
 رضایی

cgco2019-201901-60 بابایی فرد و خداکرمیان  ایرایانه هایبازیهای چالش 

cgco2019-201901-87 
)با  ایرایانه هایبازیمدل ارتباطی میان ارزش ذینفعان در صنعت  تأثیر

 ..، در مرتبه دوم و PLSرویکرد 
 صمدی و مینایی 

cgco2019-201901-102 
پایه ششم  دانش آموزان دختر ایرایانه هایبازیبررسی میزان استفاده از 

 مدارس ابتدایی شهرستان
 د امینیمفخره و مح

cgco2019-201901-115 ای3 فرصت یا تهدید؟رایانه هایبازی 
 بابایی فرد، مصطفوی

  نسب..

 2نشست روانشناسی و یادگیری 

 دگاننویسن عنوان مقاله کد مقاله

cgco2019-201901-73 پورروستایی و سماواتی نبازیک رضایتمندی مبنای بر کامپیوتری هایبازی بندیدسته برای مدلی  

cgco2019-201901-79 
ابزار  عنوانبه ایرایانهتوسعه یک بازی 3 افسردگی و حافظه کاری فضایی

 ارزیابی

 و حجت ورمقانی،

 توکلی

cgco2019-201901-96 کیوانداریان تحت تلفن همراه برای بهبود افسردگی در بانوان افزارنرم3 ستمافسرده نی 

cgco2019-201901-113 
نقص  بر اختالل ایرایانه هایبازیشناختی مبتنی بر  بخشیتوانفراتحلیل اثر 

 توجه بیش فعالی

 و قمرانی شمسی،

 سیادتیان

cgco2019-201901-118 
رد بر بهبود عملک ایرایانه هایبازی شناختی مبتنی بر بخشیتوانفراتحلیل 

 کودکان مبتال به اختالل

 و فرامرزی. رشیدی

 صمدی

cgco2019-201901-121  احمدی و صدوقی یاهانیرا هایبازیدر سطوح مختلف استفاده از  یشناختروانمقایسه پریشانی  
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cgco2019-201901-89 
 لاختال با آموزان انشد عملکرد بر ایرایانه بازی روش با آموزش تأثیر بررسی

 .. بازیابی در یادگیری

 و صادقی فرامرزی،

 مصباحی

 

 مقاالت پوستری

 موضوع عنوان مقاله نویسندگان

 ای و هویت در نوجوانانرایانه هایبازی اعظم حیدری - علی فرهادیان

علوم انسانی
 

 - محمود عبداللهی  -محمدعلی خادمی کوشا

 نی فالحوحید ارغوا - عسکر درخشان دوست
 شناسی فقهیای در موضوعرایانه هایبازیشناخت 

سید معین موسوی  - چشمهستار صادقی ده

 سرشت
 GTA Vپسند ای عامهبازنمایی جایگاه زن و خانواده در بازی رایانه

 میاسال دیدگاه از اخالقی معیارهای اساسبر  ای تی جی بازی تحلیل زارع عارف  - گوهری مهرناز

 حمیدرضا - معینی علیرضا -  حمودیم نرگس

 نورعلیزاده

 آفرینانهرکا نگرش تقویت در دیجیتال هایبازی هایقابلیت شناسایی

 کودکان

Zahra Taheri - Bahareh Yousefi Inside: A Game to Reveal Insides 

روانشناسی و یادگیری
 

 ی بر هوش هیجانیارایانه هایبازی تأثیربررسی  ناهید خدادادی - محسن نیازی

 ای بر خشونت کودکانرایانه هایبازی تأثیر نیکومهین صداقت - زادهمهران سهراب

  - گیالن خداکرمیان دان - فرد بابایی اسداله

 سرخی گل اعظم
 نوجوانان و کودکان بر کامپیوتری هایبازی تأثیر

 احمدی عاطفه - نائینی عسکری حاجی فائزه
نرم روش از استفادهبا  ساله 72تا  1کودکان  نبیا فن مهارت تقویت

 افزاری

 جواد راستی - شیدا سادات هاشمی
ای مغز انسان توسط روش های آینهپیشنهاد تحریک سیستم نورون

 واقعیت مجازی

 راستی جواد  - مهنام امین  - حسینی پریسا
 فراگیر هبودب هدف به گیممینی و نوروفیدبک ترکیبیی بسته طراحی

 توجه

 عاطفه - فروشانی ابراهیمی حاج مریم

 احمدی

 از استفاده با ساله 72تا  2 کودکان در گریتکانش اختالل کنترل

 افزارینرم روش

فنی و مهندسی تحلیل بازی هگز از دیدگاه نظریه تصمیم غالمرضا حسامیان - مهدی شمس
 

Morteza Dorrigiv 
A Taxonomy and a Proposal for the Game 

Testing 

 گاشتین رویکرد با هاسبک و هاپلتفرم معرفی: کامپیوتری هایبازی بیدگلی گلی سلمان - پوردهقانی زهرا
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بابک  - علیرضا شرکت بزازان - فرزانه باشتنی

 رضایی خبوشان

طراحی بازی مدیریت یک پارکینگ هوشمند خودروهای برقی و 

 بنزینی

 جواد راستی - امیرپارسا کریمی
ای با کنترلر غیر لمسی به هدف درمان بیماری طراحی بازی رایانه

 ایانگشت ماشه

 ایگیری در یک بازی رایانهتصمیم مهدی شمس

 هاچالش و هارصتی: فابر هایبازی راجی فاطمه - جهانی میثم

 ایرایانه هایبازی توسعه برای افزارنرم مهندسی فرآیندهای پورکانشکوفه 

بهشتی  بدرالدین سید -  صمدی ااحمدرض

 صدر

 الگوریتم از استفاده با گنجینه استراتژیک بازی سازیپیاده و ارائه

 ژنتیک بهبودیافته

 یکژنت الگوریتم از استفاده با فارسیمتقاطع  کلمات جدول تولید سلیمی جواد - میالد چراغی

 یونس -  احمدپور سحر  -کرمی  زهره

 سخاوت

 با ایرایانه هایبازی فروش اطالعات تحلیل نامکا کردن فراهم

 هاداده هوشمند مصورسازی از استفاده

هنر
عبدالرضا  -محبوبه شمسی  -امیر دژمان  

 رسولی کناری

سازی یک و طراحی و پیاده بخشیتوانوارسازی در کاربرد بازی

 سیستم تجزیه و تحلیل حرکت با استفاده از کینکت

 کننده سردرودمریم صلح
 هایبازیبعدی برای سه سازیمدلسازی های بهینهمروری بر شیوه

 کامپیوتری

 مقاالت برتر

های تهطبق نظر کمی« هاها و چالشای؛ فرصترایانه هایبازی» المللیبینکنفرانس  چهارمینمقاالت برتر 

ی نسخه توانندت می. نویسندگان این مقاالانتخاب و اعالم شدی علمی کنفرانس ها و کمیتهناظر نشست

 تیساوبدر  هایی کهی کنفرانس برای یکی از ژورنالی خود را با هماهنگی دبیرخانهی مقالهیافتهگسترش

 کنفرانس اعالم شده است، ارسال نمایند. 

 نویسندگان عنوان مقاله نشست

روانشناسی و 

 یادگیری

 تصاویر بر مبتنی مجازی واقعیت درمان افزارمنر سنجی اعتبار و ساخت

 سخنرانی از ترس ایمواجهه درمان برای درجه 361

انارکی،  ترابی امیرحسن

 جواد راستی و ندا رستگار

 فنی
ها و قابل بازی بودن مراحل توسط تحلیل ارزیابی باورپذیری رفتاری عامل

 های محیطیداده

و مهدی  کیاوش فتحی

 مهدوی

 هنر
 بازی3 مطالعه مورد نهنمو) ویدئویی هایبازی در دیجیتال واالیی

 (ماینکرفت

اشرف السادات موسوی لر 

 زاده رفیع و ریحانه

هنر )شایسته 

 تقدیر(

 احیطر با همراه تلفن از استفاده در نابینا افراد تعامل بهبود3 بیاب بازی

 همراه تلفن بازی یک در جدید کاربری رابط یک

موسیوند، مهدی  عباس

 پورجعفر و یونس سخاوت
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 علوم انسانی

 تقویت و ایرایانه هایبازی از استفاده میزان بین رابطه بررسی

 و ایران موردی مطالعه)  دانشجویان بین در مسئله حل هایمهارت

 (اسپانیا

نگین برات دستجردی، 

 Javierرضایی و  مریم

Barquin Ruiz 

 پوستر
 گیم به هدف بهبود فراگیری ترکیبی نوروفیدبک و مینیطراحی بسته

 توجه

امین   -سا حسینی پری

 جواد راستی  -مهنام 
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 دیگرهای ( برنامه9
 79آبان  25تا  21 -شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه اتوماسیون و کامپیوتر )اتوکام(( 4-1

در آبان  25تا  27وز ( ر2371المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری )اتوکام بینچهارمین نمایشگاه  و بیست

مترمربع گشایش یافت. در این دوره  3533های اصفهان و در فضایی به مساحت محل برگزاری نمایشگاه

های روز، آخرین تازه 5های اصفهان، تهران، یزد و خراسان رضوی به مدت کننده از استانمشارکت 733

نه تولید کنندگان مذکور در زمیند. مشارکتدا یکدیگر به این نمایشگاه آورخود را برای نمایش و رقابت ب

العات، های داده و امنیت فضای تبادل اط، شبکهکیالکترون دولتافزار، افزار، نرممدیا، سختمحتوا و مالتی

 های اداری و آموزش و پژوهش فعالیت دارند. ، ماشینکیالکترون تجارتاینترنت، مخابرات، 

آپ در سرای استارت 75های مطرح، حضور بیش از دانشگاه بنیان،های دانشهمچنین حضور شرکت

ی وکارهاکارآفرینی و کسب

نوپا از دیگر مشخصاتی بود 

که برگزاری این دوره از 

نمایشگاه اتوکام را از سنوات 

 گذشته متفاوت ساخته بود.

 هایبازیمرکز تخصصی 

ای دانشگاه اصفهان نیز رایانه

برای سومین بار در این 

 ی اختصاصیغرفهنمایشگاه 

داشت و به معرفی محصوالت 

شده و نیز ساخته هایبازیو 

 یدر زمینه جادشدهیافضای 

 هایبازیوکار کسب

 ای پرداخت.رایانه
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 79دی  9و  2 -( شرکت در چهاردهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان4-2

ن ازمهم چهاردهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان

آفرینی فنو همراه با نمایشگاه چهاردهمین جشنواره ملی 

با  اصفهان سنترماه در سیتیدی 1و  6تاریخ  در بهاییشیخ

 د. ش برگزاراستان اصفهان مدیریت شبکه پژوهش و فناوری 

ایشگاه عالوه بر فرصت دیده شدن برای هدف از برپایی این نم

م و فناوری، های مختلف علپژوهشگران و فناوران در حوزه

ود. بها و مراکز صنعتی دیگر به سازمان هاآنی هاعرضه توانایی

ای دانشگاه اصفهان نیز با ارائه محصوالت رایانه هایبازیکز مر

ت خود در این نمایشگاه حضور یافت که با استقبال و تولیدا

و ای روبررایانه هایبازیهای مرتبط با خوب پژوهشگران حوزه

  شد.
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 79دی  22 -ایرایانه هایبازیاز مرکز  بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری( 4-4

های مرکز تخصصی بازی از 31دی  22 و هیات همراه جمهورسیرئدکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 

یکی از  وانعنبهرا  اصفهان دانشگاه دکتر ستاری در این بازدید .ای دانشگاه اصفهان بازدید به عمل آوردندرایانه

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مراکز  ین مراکز علمی ایران قلمداد و برترترین و مهمبزرگ

 نمود. دیتأک انیبندانش یهاشرکتو  علمی

 وای، ابتدا دکتر جواد راستی به معرفی مرکز، اهداف رایانه هایبازیدر جریان بازدید دکتر ستاری از مرکز 

در مرکز برای ایشان شرح داده شد.  شدهانجامپژوهشی و درمانی  یهاطرحدستاوردهای آن پرداختند و تعدادی از 

 ها و تولیدات داخلی و خارجی خود ارائه کردند.های مستقر در مرکز توضیحات مختصری از بازیسپس تیم
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ژوال ک» سازیبازیبقات ملی ای در مسارایانه هایبازیهای مستقر در مرکز (حضور تیم4-3

 79دی  - «کمپ

 23تاریخ  ازموبایل ایرانی  هایبازیرویداد کژوال کمپ با مشارکت کافه بازار و آواگیمز و با هدف ارتقاء سطح 

تالش کردند تا با کمک  کنندهشرکتی هاتیم ،یاهفته 73برگزار شد. در طول این رویداد  31آذر  93شهریور تا 

رگزیده در این ی بهاتیمان منتخب محصولی را با هدف موفقیت تجاری در بازار داخل تولید نمایند. گرفتن از مربی

 د.برای تکمیل محصول خود را داشتن گذارانهیسرمارویداد عالوه بر جوایز نقدی، فرصت ویژه دریافت بورسیه 

دانشگاه اصفهان بودند که در  اینهرایا هایبازیی مستقر در مرکز هاتیماز   Bad Bot Games تیم نداگیمز  و

ک بازی ایده اصلی و سب ایدوهفتهدر رویداد در یک فرصت  نامثبتپس از  هاتیماین رقابت حضور پیدا کردند. 

م توسط پس خروجی هر تیسخود را تعیین کرده و بر اساس آن تا پایان مهر نسخه اولیه بازی خود را تولید کردند. 

 شدند. به هر تیم یک مربی اختصاص داده شد و یبندرتبهبر اساس عملکردشان  هاتیمو  شدهیبررستیم داوری 

آذر فرصت داشتند تا نسخه نهایی بازی خود را آماده و در کافه بازار منتشر  93به مرحله فینال تا  افتهیراهی هاتیم

حله به مر توجهقابلبا کسب امتیاز  «کارتیک»با بازی  Bad Bot Gamesو تیم  «فرار»کنند. تیم ندا گیمز با بازی 

 ی برگزیده اهدا شد. هاتیماعالم و جوایز به  ماهبهمننتایج داوری نهایی در  نهایی این رویداد راه پیدا کردند.
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( برگزاری مراسم ویژه شب 4-5

با همکاری انجمن  ی گیمیلدا

علمی کامپیوتر و خانه خالقیت 

آذر  28تا  22 -شهرداری   اصفهان

79 

 ندانشگاه اصفها نجمن علمی کامپیوترا

با همکاری تیم کرسی گیم و خانه 

با حمایت  و خالقیت شهرداری اصفهان

دانشگاه  ایرایانه هایبازیمرکز 

به مناسبت شب یلدا به مدت سه  اصفهان

شاد و مفرحی برای  هایبرنامهروز 

برگزار کرد.  مندانعالقهدانشجویان و 

 و مجازی واقعیتبازی بوردگیم، 

 بودند کهی هایبازیپانتومیم از جمله 

. تدارک دیده شد کنندگانشرکتبرای 

که در  محل  روزهسهدر این رویداد 

دانشکده جدید علوم تربیتی و 

 دگانکننشرکت روانشناسی برگزار شد

 ی را داشتند. مجازبازی مبتنی بر واقعیت  یهاطیمحفردی و گروهی و نیز تجربه  هایبازیفرصت آشنایی با انواع 
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مشترک  بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه  سازیبازیی کارشناسی ارشد مهندسی ( دوره4-2

Keimyung  کره جنوبی 

هان مشترک بین دانشگاه اصف سازیبازیی کارشناسی ارشد مهندسی ، اولین گروه دانشجویان دوره7931در سال 

ی درس دوره 2 بایستی تخصصی پذیرفته شدند. این گروه میحبهی جنوبی پس از مصایانگ کرهو دانشگاه کیم

ارشد را در دو دانشگاه بگذرانند و پس از گذراندن تز پایان دوره و تأیید هر دو دانشگاه، مدارک کارشناسی ارشد 

 ( انجام خواهد شد.7932)شهریور  2373خود را دریافت کنند. اعزام این گروه دانشجویان در سپتامبر 

 79اسفند  24 - «گیمیت»رویداد  دهمین دوره برگزاری (4-9

 

ن سازاهر ماه جمعی از بازیی است که رویدادگیمیت 

های در زمینه تازه کند تاهم جمع میدور را و گیمرها 

شده داخلی و جدید تولید هایبازیاین صنعت و 

ن ای هر دوره. پردازندبادل نظر خارجی به بحث و تب

ها، ها، استارتاپی یکی از شرکتبه میزبان رویداد

برگزار  سازیبازیتودیوهای ها و یا اسدهندهشتاب

 د.شومی

میزبانی مرکز به  31اسفند  29دهمین دوره این رویداد 

ای دانشگاه اصفهان برگزار رایانه هایبازیتخصصی 

زاده مدیر استودیو در این دوره، امین رفیع شد.

ساخت المللی متعدد برای بازی خوشی جوایز بینساز مستقل و برندهرامی بازیو مهدی به یبرقاره سازیبازی

لی الململی و بینهای آتی و برنامه سازیبازیهای صنعت ، تازههاآنهای و بعد از ارائه مهمانان ما بودند« انگاره»

 مورد بررسی قرار گرفت.
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 79تیر  15و  Tehran Game Convention- 13 المللیبینشرکت در رویداد ( 4-8

 

 هایبازیصنعت  (B2B) ترین رویداد تجاریبزرگ Tehran Game Convention المللیرویداد بین

ناشر  و شرکت  733 ها سخنران مطرح، بیش ازشود. حضور دهای در منطقه خاورمیانه محسوب میرایانه

ر نقاط دنیا، فرصت بزرگی را برای رشد در این رویداد از سراس سازیبازیفعال  2933 المللی و بیش ازبین

لی با همکاری بنیاد مساالنه ین رویداد . اآوردتر شدن بازار در ایران و منطقه فراهم میو بزرگ سازیبازی

 .شودفرانسه برگزار می Game Connection ای ایران و مجموعهرایانه هایبازی

های توسط متخصصین داخلی و خارجی، تیم د و مفیدهای متعدها و کنفرانسبا عنایت به برگزاری کارگاه

 مستقر در مرکز نیز به این نمایشگاه اعزام شدند تا از این بستر مساعد برای یادگیری و تعامل استفاده کنند.
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 اروپا سفر به( 9-3
جهت منظور بازدید از کشورهای آلمان، فنالند و سوئد بهو به 7931مهر  23لغایت  23این سفر از تاریخ 

نشگاه ای دارایانه هایبازیتوسط مدیر مرکز  سازیبازیی های فعال در حوزهبرقراری ارتباط با دانشگاه

 آید.اصفهان انجام شد که گزارش آن در ادامه می

 بخش اول( آلمان

( یکی از بزرگترین Darmstadt University of Applied Sciencesدانشگاه علوم کاربردی دارمشتات ) 

 75333های آلمان است که دارای شگاهدان

عضو هیأت علمی و بیش از  943دانشجو، 

ی تحصیلی است و قدمت آن به رشته 53

و در رنکینگ گردد برمی 7216سال 

DAAD این دانشگاه . ی باالیی داردمرتبه

دارای یک دپارتمان گیم و انیمیشن است 

(، هنر Designهای طراحی )که رشته

(Technical Art) ( و فنیGame 

Development را در مقطع کارشناسی به )

فهان کند. رویکرد این دانشگاه به آنچه در دانشگاه اصکاربردی برگزار می کامالًزبان انگلیسی و با دیدگاه 

 کهیطوربهتصویب شده است بسیار نزدیک است؛ « ایرایانه هایبازیطراحی و تولید »ی عنوان رشتهبه

ر یکی د حالنیدرعآشنا شده و  سازیبازیهای مختلف هایی مرتبط با حوزهشته با مهارتدانشجویان این ر

 classical and CG animation, art direction, storytelling, game design andمانند  هاآناز 

game programming, technical art, media theory and project management  مهارت تخصصی

 ,digital artist, game designer توانند در مشاغلی مانندکنند و در آینده مییپیدا م

animator/animation director, technical artist, game programmer or animation/game 

producer. ترم دارد و یک ترم کامل کارآموزی در صنعت  1این رشته  های پردرآمد شوند.صاحب شغل

 های ممتاز آن است.حصیل، یکی از ویژگیدر سال دوم ت

افزارهای تخصصی ساخت بازی و این دپارتمان امکاناتی مانند آزمایشگاه گیم )دارای تجهیزات و نرم

پذیری و آزمایشگاه جالب استفاده Motion Captureانیمیشن(، استودیوهای مجهز فیلم و صدا، آزمایشگاه 

(Usability Labدارد. در دانشکده ) ی( رسانهMedia این دانشگاه نیز امکان تحصیل در این حوزه در )

 شود.ی گیم دیده میی تحصیلی این دانشگاه در حوزهمقطع کارشناسی ارشد وجود دارد. برنامه
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ریزی این دپارتمان برای ایجاد های برنامهمسئول هماهنگی Tilman Kohlhaaseمکاتبات با پروفسور 

 ت.در جریان اس سازیبازیی های آموزش و پژوهش در زمینهاه اصفهان در حوزهپلتفرم همکاری با دانشگ
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 بخش دوم( فنالند

است و بخش مهمی از درآمد ناخالص آن به  سازیبازیی فنالند یکی از کشورهای بسیار پیشرو در زمینه

های آپارتگردد که حاصل حمایت دولت از استبرمی Angry Birdsموبایلی معروفی مانند  هایبازی

 باشد.می هاآنو فراهم آوردن امکان رشد و درآمدزایی برای  سازیبازیکوچک 

که در هلسینکی  Aaltoدانشگاه 

فنالند واقع شده است، در سال 

از ترکیب دانشگاه فناوری  2373

(، 7243هلسینکی )فعال از سال 

ی اقتصاد هلسینکی )فعال از مدرسه

( و دانشگاه هنر و 7334سال 

راحی هلسینکی )فعال از سال ط

نفر  71533( ایجاد شده و با 7217

عضو هیأت علمی  4333دانشجو و 

و کارمند، دومین دانشگاه بزرگ 

 743ی فنالند است و در رتبه

های دنیا قرار گرفته است. دانشگاه

آزمایشگاه گیم آن که از اساتید 

 Perttuممتازی مانند دکتر 

Hämäläinen  و دکترJaakko 

Lehtinen برد، تحقیقات بهره می

سازان ایرانی که در این دهد. وجود تعدادی از بازیی هوش مصنوعی گیم انجام میارزشمندی در حوزه

آزمایشگاه مشغول تحصیل در مقطع دکترا هستند )مانند امین بابادی، کورش نادری و شقایق روحی(، 

 رشته بود.فرصت مناسبی برای گفتگو با اساتید و دانشجویان این 

( دارد که شامل سه New Mediaهای نوین )ای به نام رسانهاین دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد شاخه

های (، صدا در رسانهNew Media Design and Productionهای نوین )ی طراحی و تولید رسانهرشته

( دارد که با Game Design and Production( و طراحی و تولید بازی )Sound in New Mediaنوین )

ی ( در حوزهMinorهای ماینور )عالوه رشتههای ممتاز این رشته در دنیاست. بهرویکرد عملی از نمونه

 شود. ی این دانشگاه برگزار میهای نوین نیز در این آزمایشگاه رسانهرسانه
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رگزار ارشد و دکترا ب ای که با شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسیدر این سفر در جلسه

های درمانی و آموزشی آن معرفی شد که با جدی دانشگاه اصفهان و پروژه هایبازیشد، آزمایشگاه 

 استقبال خوبی مواجه شد.

 

اه های مختلف دانشگاندیشی در بخشیکی از نکات جالب این بازدید، وجود فضاهای متعدد گپ و هم

 های نوین دارد.ژوهشبود که نشان از اهمیت این موضوع در پ
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های مشترک با این دانشگاه از طریق های مشترک و نیز تعریف پروژهاندازی دورهمذاکره جهت راه

 های ایرانی مشغول به تحصیل در آن دانشگاه در حال انجام است.رابط

 بخش سوم( سوئد

گذاری نفر جمعیت دارد پایه 55333که  Skovde در شهر کوچک 7311سوئد در سال  Skovdeدانشگاه 

عضو هیأت علمی و کارمند دارد. این دانشگاه کوچک،  233نفر دانشجو و بیش از  4333شده و 

سوئد قرار گرفته است و با دارا بودن  سازیبازیی دولت برای ایجاد رونق در صنعت ویژه تیموردحما

ی بزرگتری در ( که شعبهGothia Science Park) یک مرکز رشد تخصصی گیم و پارک علمی گاثیا

 سازیبازیهای را تشکیل داده که از تیم Sweden Game Arenaنام ای بهشهر گوتنبرگ دارد، مجموعه

را به محلی برای  Skovdeکند تا شهر کند و تالش میصورت ویژه حمایت میآپی بهاستارت

ی ن دانشگاه، از واحدهای آکادمیک پیشرو اروپا در حوزهی گیم تبدیل کند. ایگذاری در حوزهسرمایه

دارد و کسانی که  سازیبازیی کارشناسی ارشد رشته 2ی کارشناسی و رشته 3است که  سازیبازی

 هایازیبهای مختلف طراحی و تولید اروپا و یادگیری جنبه سازیبازیبه فعالیت در صنعت  مندعالقه

کشور مختلف  93دانشگاه در  723کند. این دانشگاه در حال حاضر با ب میای هستند را به خود جذرایانه

های مشترک و تبادل دانشجو های برگزاری دورههای آموزشی دارد و بسیار راغب به گشودن راههمکاری

 های دیگر است.با دانشگاه
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عضو هیأت علمی  43و و دانشج 533)که بیش از  سازیبازیی های کارشناسی این دانشگاه در حوزهرشته

 از: اندعبارتو پژوهشگر در این حوزه دارد( 

 ( طراحیDesign) 

 نامهبازی( نویسیGame Writing) 

 بعدیگرافیک دوبعدی/سه 

 نویسیبرنامه 

 صدا 

 موسیقی 

( و روایت دیجیتالی: بازی و Serious Gamesجدی ) هایبازیی در مقطع کارشناسی ارشد هم دو رشته

در این  سازیبازیی ( در حوزهDigital Narration: Game and Cultural Heritageمیراث فرهنگی )

 شود.دانشگاه برگزار می

شود که امسال در این دانشگاه برگزار می Sweden Game Conference (SGC)عالوه ساالنه کنفرانس به

 انس دعوت شده بودجمهوری برای شرکت در این کنفرهیأتی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست

 که فرصت حضور ما نیز در آن فراهم شد. 
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عالوه بر آشنایی با واحدهای مختلف 

کننده در کنفرانس، فرصتی شرکت

 Perپیش آمد تا با پروفسور 

Backlund ی مدیر گروه رشته

جدی این  هایبازیکارشناسی ارشد 

 ای برگزار شود که طیدانشگاه جلسه

 هایبازی آن، محصوالت آزمایشگاه

ای رایانه هایبازیجدی مرکز 

دانشگاه اصفهان معرفی شد و مورد 

ایشان  های آموزشی و پژوهشی باها در حوزهاستقبال بسیار قرار گرفت و مکاتبات جهت گسترش همکاری

 در حال انجام است.

ی دانشگاه(، المللهای بین)مسئول هماهنگی Sanna Larssonای با شرکت در روز دوم کنفرانس، جلسه

 Paul( و Sweden Game Arenaالمللی آکادمیک های بین)مسئول همکاری Martin Hagvalدکتر 

Mandi ی ی انفورماتیک( برگزار شد و طی آن، ضمن معرفی رزومهسازی دانشکدهالمللی)مسئول بین

 حث قرار گرفت.محورهای همکاری آموزشی و پژوهشی مورد ب، سازیبازیی دانشگاه اصفهان در حوزه

 
های مشترک آموزشی بود که در دو مقطع سنجی جهت برگزاری دورهماحصل این بحث، امکان

 کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل انجام است. 

وند؛ لکن شساله هستند(، دروس عموماً به زبان سوئدی ارائه میدر مقطع کارشناسی )که در آن دانشگاه سه

د همراه یک ترم فرصت حضور در مرکز رششوند که بهای انگلیسی نیز ارائه میهی یک ترم درسبه اندازه
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ی با همکاری دانشگاه اصفهان در حوزه 7+9ی کارشناسی دانشگاه، بستر مناسبی برای تعریف دوره

( را فراهم سازیبازیی ی کامپیوتر و دانشجویان آتی رشته)با تکیه بر دانشجویان فعلی رشته سازیبازی

 کند.می

 ساله هستند که فرصت مناسبی برای تعریفاین دانشگاه نیز یک سازیبازیهای کارشناسی ارشد دوره

باشد. مذاکرات تکمیلی برای تدوین فراهم می هاآنبا همکاری دانشگاه اصفهان در  7+7های ارشد دوره

 بستر همکاری مناسب با خانم الرسن و دکتر هاگوال در جریان است.

 های آن انجام شد.جلسه نیز بازدیدی از دانشگاه و امکانات و آزمایشگاه پس از این

 
، آزمایشگاه مهندسی صدا و موسیقی بود که یک محیط Skovdeهای جالب دانشگاه یکی از بخش

ی آکوستیک بزرگ شامل ابزارهای مختلف تولید موسیقی در آن فراهم شده بود که پیشنهاد ساخت نمونه

 ل در دانشگاه اصفهان مطرح بوده است.ها قبآن از مدت

 



 

 7931سال  –ای دانشگاه اصفهان های رایانهگزارش عملکرد مرکز تخصصی بازی

86 

 

 

ای در ایران رایانه هایبازیی راهی که دانشگاه اصفهان در آموزش و پژوهش و کارآفرینی در حوزه 

ر از های خارج از کشونظیر و مورد تأیید و بعضاً اعجاب پژوهشگران دانشگاهگشوده است، کارآمد و کم

ای ایانهر هایبازیی فضا و امکانات مرکز ایران است. حمایت از توسعه ای دروجود چنین واحد پیشرفته

اندازی مرکز رشد ها و نیز راهها و پژوهشی آموزشها و دامنهجهت گسترش فعالیتدانشگاه اصفهان به

 بخشی این روند مثبت کمک شایانی بنماید.تواند به تداوم و رونقتخصصی گیم در این دانشگاه می
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 هم با ما باشید...! 89ال سرد 

 

 


