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 مقدمه

سال1396سال   نشستن  بار  به  آغاز  در حوزه،  اصفهان  دانشگاه  ممارست جدی  و  تالش  بازیها  های ی 

سازی برای ی بازی های بلندمدت در حوزهبرگزاری دورهاز    مندانعالقهاستقبال چشمگیر  ای است.  رایانه

سازی در ، برگزاری دو دوره رویداد بازیمدتکوتاههای متنوع  نخستین بار در اصفهان در کنار کارگاه

بازی حوزه آغاز  ی  جدی،  کارهای  بیندبیرخانه  به  کنفرانس  اولین  و  مّلی  کنفرانس  سومین  المللی  ی 

ها« و برقراری ارتباط وسیع با پژوهشگران داخل و خارج کشور،  ها و چالشصتای؛ فرهای رایانه»بازی 

و  با همراهی  است. نهادی که  ای دانشگاه اصفهان«  های رایانه»مرکز تخصصی بازیی  ای از کارنامهگوشه

با هدف جمهوری  فناوری ریاست- اونت علمیمع  سازتیهوهای نرم و  ی فناوریستاد توسعهگذاری  سرمایه

ای در فالت مرکز  های رایانهی بازیهای آموزش و پژوهش و کارآفرینی در حوزهی زیرساختوسعه ت

  به شمار ای مهم در این حوزه  وزنهبه لطف خدا و همیاری بندگان خوبش،  اکنون  و    هاندازی شدایران راه

ارشناسی و کارشناسی  ای در مقاطع ک های رایانهی طراحی و تولید بازیاندازی رشته آید. تصویب راهمی

ی جنوبی و  های کرهالمللی فعال در این حوزه باألخص دانشگاههای بینارشد، برقراری ارتباط با دانشگاه

اندازی ای و راه های رایانهی مرکز بازیی توسعه های مشترک و برنامهبرقراری مقدمات برگزاری دوره

، همگی خبر از رسیدن روزهای خوب و امیدبخش در  ای در دانشگاه اصفهانهای رایانه ی بازیدانشکده

 سازی دارد.یافته کردن نظام آموزشی بازی ساخت

در مرکز تخصصی    1396نخست سال    یماههششمروری خواهیم داشت بر آنچه در نوشت، در این کوتاه

رایانه بازی ربوبی،  های  لطف  پرتو  در  امیدمان  و  عشق  که  باشد  است.  گذشته  اصفهان  دانشگاه  ای 

 بخش تداوم این مسیر سخت و پرافتخار باشد. روشنی

  ن مست می عشقم هشیار نخواهم شد م

 وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد 

 نهدوشی ی امروز چنان مستم از باده

 تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد

 نقدی  ی منتا هست ز نیک و بد در کیسه

 در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد 

 رفتم در صومعه هر باریآن رفت که می 

 جز بر در میخانه این بار نخواهم شد



 

 

 از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن 

 نخواهم شد از رندی و قالشی بیزار 

 از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت

 وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد

 یار نخواهم ماند چون یار من او باشد، بی

 خوار نخواهم شد چون غم خورم او باشد غم

 تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم

 تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد 

 ممنیارا حلقه در دردم یهچون ساخت

 شد  نخواهم نار در عشقم یچون سوخته

 تا هست عراقی را در درگه او باری

 بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد
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 ی آموزشیهاو دوره ها( کارگاه 1

 1396  اردیبهشت  28  –ی  حمید حدید  - «  ترفندهای هنری در ساخت گیمکارگاه »(  1-1

  جذاب،  ایرایانه  بازی  یک  طراحی  در

  روندمی  پیش   هم  پایپابه  آرتیست  و   کدنویس 

  سرنوشت   که  هاستآن  تفاهم  و  همکاری  و

کارگاه »ترفندهای هنری    .زندمی   رقم  را  بازی

در ساخت گیم« تالشی بود برای آشنا کردن  

 ها!ها با زبان آرتیستفنی

« کارگاه  کارگردان  مدرس  حدیدی«  حمید 

بازیجلوه  یفن و  سینمایی  ویژه  های های 

بعدی شرکت  ای و یکی از هنرمندان سهرایانه

که در    بود در هندوستان   Makuta یسازلمیف

  عنوانبهپروژه فیلم بلند سینمایی این شرکت    3

  یهای ویژهبعدی، جلوهمتخصص طراحی سه

که   VFX کامپیوتری داشته  حضور  رندر  و 

جایز Eega فیلم است  بهترین  توانسته  ه 

های ویژه کامپیوتری سینمای هند را در  جلوه

بین  2012سال   سطح  در  و  کند  خود  آن  سوابق    ی الملل از  دیگر  از  نماید.  جلب  را  منتقدان  نظر  هم 

  همچنین  و  شهری  یهاالمان  و  هامجسمه  بعدیسه    هایطراحی  در  مشارکت  و   مدیریت   به  توانمی  حمید

های ری اصفهان، مشارکت در تولید جلوهزیباسازی شهردا  یسفارش کمیتهای دیوارنگارهای شهری به  اجر

فیلم سینماییویژه  شرکت     Eegaو   Badrinath ،7 Aum Arivu های  در  Makuta یسازلمیفبرای 

سال بین  ست  2013  تا  2010های  هندوستان  طراحی  معروفو  بازی  برای   dota2 کاراکترهای 

در   Valve شرکت او  اسپیرالاشاره کرد.  انیمیشن  و  گیم  استودیوی  مدیر  و    حال حاضر    Sipnadایران 

  .است آمریکا 
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موتور بازی از نگاه بخش  ،  خط تولید بخش هنری در ساخت بازی شامل  کارگاه  این  در شدهمطرحمباحث  

سه ،هنری مدل  یک  کلیدی  بازینکات  یک  در  استفاده  برای  مناسب  بهو    بعدی   کارگیریچگونگی 

assetsبود.  ها 

 به  پایان  در .گفت  سخن  عالی  گرافیک  با  بازی  یک  ساخت در  تجربیاتش  از کارگاه   این  درحمید حدیدی  

 .شد اعطا اصفهان دانشگاه ایرایانه هایبازی  تخصصی  مرکز   طرف از معتبر گواهی کنندگانشرکت
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 1396تابستان  –دکتر جواد راستی  - « #C/C++/Cنویسی با ی »برنامه( دوره 1-2

دوره  برگزاری  برای  فراوان  بازیتقاضای  یکی  از  یونیتی  موتور  با  از سازی  تعدادی  نبودن  آشنا  و  سو 

نویسی این موتور، سبب گردید تا  نیازهای برنامههای غیرکامپیوتری( با پیشمخاطبان )دبیرستانی یا از رشته

ساعتی در مرکز تخصصی    3ی  در سه جلسه  #Cو    ++C  ،Cهای  ی با زباننویسی برنامهی فشردهیک دوره

 ای دانشگاه اصفهان توسط دکتر جواد راستی مدیر مرکز برگزار گردد.های رایانه بازی

افزار کامپیوتر و  وارد دانشگاه اصفهان شد و مقاطع تحصیلی کارشناسی سخت  1378از سال   جواد راستی

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

ت اعضای  ای را با مشارکهای رایانهکارگروه بازی  1392. وی از سال  استمهندسی پزشکی این دانشگاه  

رشته  علمی  راههیأت  اصفهان  دانشگاه  در  مرکز تخصصی  های گوناگون  مدیر  و  مؤسس  و  اندازی کرد 

رایانه بازی »بازی ای دانشگاه اصفهان و دبیر کنفرانس ساالنههای  رایانه ی  ها« ها و چالشای؛ فرصتهای 

ی  ای و زمینههای رایانهیی بازی آموزش، پژوهش و کارآفرینی در حوزهوی توسعه  یمندعالقه .  است

 .استای های رایانهکمک بازیو ارتقاء سالمت جسمی و روحی به تراپی و درمانتخصصی وی گیم

 سرفصل این دوره به شرح ذیل بود:

 Cنویسی به زبان آشنایی با مبانی برنامه (1

 ساختمان(ها، های تکرار، توابع، آرایهساختارهای پایه )دستورات شرطی، حلقه (2

 ++Cنویسی شیءگرا در زبان برنامه (3

 #Cدر  Windows Applicationنویسی  برنامه (4
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 1396تابستان  – عطار انیموحددکتر حامد  - سازی با یونیتی« ی »بازی( دوره 1-3

باز یک  یونیتی ساخت سکوییچندسازی  یموتور  در  که  کامپیوترهای   ویدیویی  هایبازی  است  برای 

شود. برای اولین بار در کنفرانس  ها استفاده میسایتهای همراه و وبی، دستگاههای بازکنسولشخصی، 

بر    حال تابهمعرفی شد و از آن زمان    OS Xعاملستمیسبرای    2005در سال   اپل دهندگانتوسعهجهانی  

 .است افتهیتوسعهسکوی دیگر  21روی 

های توسط امیر انواری در مرکز تخصصی بازی  1395  آبان ماهپس از برگزاری کارگاه آموزشی یونیتی در  

ای با  های رایانه ی بلندمدت ساخت بازیای دانشگاه اصفهان، تقاضاهای زیادی برای برگزاری دورهرایانه

این کار فراهم ساخت. با    فرصتی مناسب برای  1396یونیتی به مرکز رسید و فرارسیدن تعطیالت تابستان  

صورت موازی و کامالً عملی در سایت مرکزی دانشگاه  توجه به تعداد زیاد متقاضیان، دو گروه این دوره به

 .برگزار شدساعته  3ی  جلسه 8اصفهان توسط دکتر حامد موحدیان عطار در 

پیکرهبعدیسه  سازیمدلگرافیک کامپیوتری شامل    یدر زمینه  78از سال    عطار  ان یموحددکتر   بندی ، 

های کوتاه و بلند انیمیشن  ریس و در پروژههای ویژه، ساخت انیمیشن و ... فعالیت و تدکاراکترها، جلوه

فارغ  است. حامد  داشته  کامپیوتر گرایش  شرکت  دکترای  و    افزارنرمالتحصیل  است  اصفهان  دانشگاه  از 

ای است و در حال حاضر دروس تخصصی تمرکز  های رایانه نویسی بازیبرنامه  یینهتخصص اصلی او در زم

 .کندای در رشته کامپیوتر را تدریس میهای رایانه بازی

 :دادی یونیتی مقدماتی محورهای زیر را مورد بحث قرار کتر موحدیان عطار در دورهد
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 Unity موتور در کاربری واسط با  آشنایی  - 1

 محورو توسعه مؤلفه Unity موتور معماری  با  آشنایی  - 2

 بعدی،سه  هایمدل نمایش  و  ذخیره با مرتبط یهامؤلفه) پرکاربرد  و ایپایه یهامؤلفه  با  آشنایی  - 3

 ...( و  صدا نور، دوربین،

  سازیمتحرک هایتکنیک و پویانمایی مبانی  با  آشنایی  - 4

 ها(م و مؤلفهمفاهی) فیزیکی سازیشبیه با  آشنایی  - 5

 ها( مؤلفه توسعه پایه جهت ایجاد و یهاکالس) Unity موتور در نویسیبرنامه با  آشنایی  - 6

  حرکت و  زمان مفهوم  با  آشنایی  - 7

 Unity موتور  در جدید کاربری واسط توسعه سیستم با  آشنایی  - 8

 مفاهیم پیشرفته در موتور یونیتی  - 9
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 1396تابستان  –احسان سراهیان  -بعدی«  سه سازیمدلی »( دوره 1-4

و  سه   سازیمدل محیط  طراحی  بر  عالوه  بعدی 

ای، مهارتی جذاب های رایانهشخصیت در بازی

شبیه محیطدر  نیز  و  ابزار  و  سازی  خانگی  های 

 اداری است. 

ی بلندمدت طراحی و  اولین دوره  96در تابستان  

های بعدی در مرکز تخصصی بازیسه   سازیمدل

از رایانه دوشنبه  روزهای  اصفهان  دانشگاه  ای 

 شد.  برگزار هفته 8به مدت  12تا  9ساعت 

مدرس دوره احسان سراهیان طراح و انیماتور و  

برگزیده   وی  بود.  انیمیشن  هنری  کارگردان 

سال     Middle East Talent مسابقات در 

شخصیت  2013 طراحی  بهترین  منتخب   ،

رایانه بازی جشنواره  های  اولین  در   ی هایبازای 

سال  رایانه تهران  مسابقات،  89ای   منتخب 

Biomashine سایت مسابقات2012سال   Cgart در  منتخب   ، Render Car Challenge سایت 

Humaster3D   و2013سال هوگو  هنری  گروه  اجرایی  سرپرست   ویژه  یهاجلوه  تیم  سابق   عضو  ، 

Makuta تیزر   زمینه  در  مختلف   هایتیم  سرپرستی  و  همکاری  در  اجرایی   سابقه  سال  16  از  بیش  است و  
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ارد و در حال حاضر مدرس  د  کامپیوتری  هایبازی   و  سریال  انیمیشن،  سینمایی،  یویژه  هایجلوه  تبلیغاتی،

 . گرافیک و سینما است یهارشتهدانشگاه در 

 عبارت بودند از: های دورهسرفصل

 یاانه یرا یهایبازدر تولید  بعدیسه سازیمدلتولید انیمیشن و   مراحلمروری بر   .1

 3DS Max افزارنرمآشنایی با   .2

 3DS Max افزارنرمدر  سازیمدلی ابتدایی  کار با ابزارها .3

 محیط و شخصیت سازیمدلو استفاده از آن در  Polygon سازیمدلآموزش تکنیک  .4

 گیم سازیمدلمبانی و اصول   .5

 ایهای رایانهبازی  سازیمدلو کاربرد آن در  Sculpt مروری بر مبحث .6
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 -ی »نقاشی دیجیتال«  ( دوره 1-5

  1396تابستان    –محمدرضا قربانی  

مهارت از  یکی  دیجیتال  های نقاشی 

توسعه  ازیموردناصلی   بازی در  های ی 

راستای  رایانه در  است.  دوبعدی  ای 

توسعه برای  تیمتالش  بازیی  ساز های 

مهارت تقویت  و  موردنیاز،  جدید  های 

نقاشی  دوره  10مدت  به  تالیجیدی 

تخصصی    یساعتسهی  جلسه مرکز  در 

رایانه بازی اصفهان های  دانشگاه  ای 

 .برگزار شد

محمدرضا   دوره  این  قربانی  مدرس 

تصویرساز،   انیماتور،  گرافیست،  نقاش، 

او   بود.  انیمیشن  کارگردان  و  نویسنده 

زیبای  هنرهای  هنرستان  از  نقاشی  دیپلم 

نقاشی لیسانس    سانسیلفوق و اصفهان، 

رافیک گ  نقاشی،  هایرشته  در  دانشگاه  مدرس و  دارد  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  یشکدهندا  از   گرافیک

 سوابق و است هند سینمای یویژه هایجلوه ساخت در مکوتاپرشین تیم سرپرست است. قربانی شنیمیانو 

 .دارد متعدد ایرایانه هایبازی و  انیمیشن ساخت و تولید در درخشانی اجرایی

 ی این دوره عبارت بودند از:هاسرفصل

ها، امکانات و  کاربرد، قابلیتافزارهای مختلف گرافیک و تصویرسازی برای شناخت  معرفی نرم •

 ها با یکدیگر تفاوت آن

 هرکدام  از استفاده جایگاه  و وکتورمپ و  آشنایی با ساختار بیت •

 فلسفه و کاربرد نقاشی دیجیتال •

 ها ها و مزایا و معایب آنها، قابلیتها و برندهای موجود، ویژگیتبلت و شناخت مدلآشنایی با پن •

 توشاپ و کاربرد آن ای فآشنایی با سیستم الیه •

 های مختلف استفاده از این مجموعه ابزار آشنایی با ابزار انتخاب و روش  •

 آن، روش ساخت و ذخیره کردن براش یهاتی قابل آشنایی با ابزار براش و  •
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 سازی آن برای انجام یک پروژهکردن یک طرح به کامپیوتر و آمادههای وارد روش  •

 افزاریافزاری و نرمپینت جهت آشنایی با ابزار و امکانات سختدیجیتالی  ی سادهانجام یک پروژه •

 ای و نحوه و جایگاه استفاده از آنها در کار ها و ساخت براش حرفهترکیب براش  •

 ای از رفرنسی صحیح و حرفهی استفادهنحوه •

شخصی های  روش استفاده صحیح از پالت رنگ برای تقویت شناخت رنگ و اهمیت ساخت پالت •

 ایو حرفه

گیری چگونگی استفاده از اده از رفرنس جهت تمرین برای یادنقاشی دیجیتال از طبیعت با استف •

 ذکرشده امکانات و ابزار 

 های مختلف روش ساخت براش برای کشیدن مو، پوست و بافت •

 ای بر طراحی چهره، تقسیمات صورت و اجزاء صورتمقدمه •

استف • با  از چهره  یادنقاشی دیجیتال  برای  تمرین  رفرنس جهت  از  از  اده  استفاده  گیری چگونگی 

 ذکرشده امکانات و ابزار 

 آن در نشان دادن حجم و جنسیت ریتأثشناخت نور و سایه و  •

 یزیآمرنگآوردن تکنیک و استیل    دست  بهترکیبی برای    امکانات   وتکمیل مبحث ساخت براش   •

 اراکتر و تکمیل مبحث طراحی از چهرهنقاشی چهره از مدل زنده جهت آمادگی برای طراحی ک •

 هت گیم یا انیمیشن جی نقاشی دیجیتال برای ساخت فضا انجام یک پروژه •

ت فضا جهت گیم و انیمیشن با انجام یک  پ ای برای کانسآموزش روش صحیح و برخورد حرفه •

 ی عملی پروژه

انیمیشن با انجام یک  ت کاراکتر جهت گیم و  پای برای کانسآموزش روش صحیح و برخورد حرفه •

 ی عملی پروژه



 

 1396ی اول سال ماهه شش   –ای دانشگاه اصفهان های رایانه گزارش عملکرد مرکز تخصصی بازی 

11 

 

 

 



 

 1396ی اول سال ماهه شش   –ای دانشگاه اصفهان های رایانه گزارش عملکرد مرکز تخصصی بازی 

12 

 

 1396تابستان و پاییز  –محمدرضا قربانی  -ی »نقاشی دیجیتال پیشرفته« ( دوره 1-6

کنندگان،  و در پی درخواست شرکت  96ی نقاشی دیجیتال مقدماتی در تابستان  پس از برگزاری موفق دوره

 .برگزار شدساعتی ی سهجلسه 8در   و تخصصی ی تکمیلیدوره

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

  ی دانشکده  از   گرافیک  سانسیلفوق و او دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، لیسانس نقاشی

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

  درخشانی   اجرایی  سوابق  و  است  هند   سینمای  یویژه  هایجلوه  ساخت   در  پرشین مکوتا  تیم   سرپرست قربانی

 .داردای متعدد های رایانهازیب و  انیمیشن  ساخت و تولید در

 تدریس شد:ها در این دوره این سرفصل

 مختلف گرافیکی جهت ساخت فضا و کاراکتر  یهالیاستآموزش  •

 روزشبانهنورپردازی فضاهای داخلی، خارجی و فانتزی در اوقات مختلف  •

 برای گیم و انیمیشن  color key روش ساخت •

 جهت فضاهای دو و نیم بعدی یبندهیالروش  •

 و کاربرد آن در گیم و انیمیشن matte painting آشنایی با •

 فضا و کاراکتر بعدیسه پینت  •

 

پاییز   –احسان سراهیان    -  (  Texturingبعدی ) سازی سه ی مدل ی پیشرفته دوره( اولین    7-1

96 

 در   96  تابستان  در که بعدیسازی سه مدلی مقدماتی آموزش طراحی و  دوره پس از استقبال هنرجویان از

  8  مدتبه  تکسچرینگ  یپیشرفته  یدوره  شد،  برگزار  اصفهان  دانشگاه  ایرایانه  هایبازی  تخصصی  مرکز
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ها و  در پایان این دوره، هنرجویان قادر به ایجاد متریال  .شد  برگزار   96  آذرماه   تا   مهرماه   از   هاپنجشنبه  جلسه

 سازی بودند.تکسچرهای مورد استفاده در موتورهای بازی

 
مسابقات برگزیده  وی  بود.  انیمیشن  هنری  کارگردان  و  انیماتور  و  طراح  سراهیان  احسان  دوره   مدرس 

Middle East Talent     سال طراحی  2013در  بهترین  منتخب  بازی،  رایانهشخصیت  اولین های  در  ای 

، 2012سال   Cgart در سایت Biomashine ، منتخب مسابقات89ای تهران سال  رایانه  یهای جشنواره باز

، سرپرست اجرایی گروه  2013سال   Humaster3D سایت Render Car Challenge منتخب مسابقات

 همکاری  در اجرایی سابقه سال 16 از بیش است و Makuta ویژه یهاجلوه تیم سابق عضو  هنری هوگو و

  هایبازی  و  سریال  انیمیشن،  سینمایی،  یویژه  هایجلوه  تبلیغاتی،  تیزر  زمینه  در  مختلف  هایتیم  سرپرستی  و

 .گرافیک و سینما است یهاارد و در حال حاضر مدرس دانشگاه در رشتهد  کامپیوتری

 عبارت بودند از: های دورهسرفصل

 اصول تکسچر و شیدینگ و ساخت متریال آشنایی با  •

 آشنایی با مبحث انواع تکسچرهای مورد استفاده در موتور گیم •

 ها و باز کردن پوسته مدل UV Unwraping مبحث •

 بعدی افزارهای دوبعدی و سهتکسچرینگ مدل با استفاده از نرم •

 در گیم  Real Time آشنایی با مبحث نور و رندرینگ •
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های سازی بازی و ترکیب با مبحث تکسچرینگ جهت استفاده در مدل Sculpt آشنایی با مبحث •

 ای رایانه
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  – جواد راستی و حسین مزروعی    – سازی و بیزینس )دانشگاه صنعتی اصفهان(  ( سمینار بازی 1-8

 96آبان   6

شاهد یک اتفاق خوب در دانشگاه   96در سال  

بازی انجمن  بودیم.  این  صنعتی اصفهان  سازی 

به دانشجویان  دانشگاه  از  تعدادی  همت 

توسعهرشته  برای  ریاضی  و  کامپیوتر  ی های 

سازی در این دانشگاه آغاز به کار کرد و بازی

معنوی   حمایت  از  آغازین،  روزهای  همان  از 

بازی تخصصی  رایانهمرکز  دانشگاه  های  ای 

 اصفهان برخوردار شد.

اولین رویداد مشترک، برگزاری یک سمینار با 

بازی دانشگاه  موضوع  در  بیزینس  و  سازی 

در این  بود.    96آبان    6صنعتی اصفهان در تاریخ  

مرکز   مدیر  راستی  جواد  دکتر  سمینار، 

بازی رایانهتخصصی  اصفهان  های  دانشگاه  ای 

فعالیت معرفی  مختلف  به  ابعاد  در  مرکز  های 

آفرینی پرداخت و  آموزشی و پژوهشی و کار 

ی آواگیمز، در مورد ابعاد درآمدزایی  دهندهسازی پاپاتا و شتابحسین مزروعی مدیرعامل استودیو بازی

 ای سخن گفت.های رایانهدر صنعت پرثروت بازی
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بازی 9-1   8  –زاده  مسعود پزشک   –سازی بدون کدنویسی )دانشگاه اصفهان(  ( سومین کارگاه 

 96آبان 
جذاب  زیبا همگان  برای  سازی 

است؛ اما آنچه بسیاری از عالقمندان  

و   پرکشش  وادی  این  از  را 

میدوست نگه  دور  دارد،  داشتنی 

بازی موتورهای  به وابستگی  سازی 

برای عالقمندا است که  ن  کدنویسی 

بازی خاستگاهی به  که  سازی 

مشکل   را  کار  دارند،  غیرکامپیوتری 

 کند.می

نیاز، این  به  پاسخ  موتورهای   برای 

شده بازی ارائه  به  سازی  نیاز  که  اند 

کاربران   و  ندارند  کدنویسی 

ساخت   به  قادر  را  غیرکامپیوتری 

سطحی بازی هر  در  جذاب  های 

جملهمی از  موتورها  نمایند.  این  ی 

توان به فیوژن و کانستراکت اشاره می

 کرد. 

ای های رایانهتوسط مرکز تخصصی بازی  2سازی با موتور کانستراکتبرای سومین سال پیاپی، کارگاه بازی

سازی پاپاتا گذاران استودیو بازیزاده از بنیانمسعود پزشکدانشگاه اصفهان برگزار شد. مدرس این دوره 

های سمت سرور  ی فناوریتوسعه  مسعود تخصص اصلی  بود.    »سبقت«  آنالین  بازی  موفق   یپروژه  مدیر  و

همچنین سابقه همکاری در پروژه هشتمین  وی  های آنالین است.  در جهت تولید بازی   Unityنویسیو برنامه

 دارد. خود  کارنامه در را کات  و  2 و 1 حمله 

های غیرکامپیوتری مواجه شده دانشجویان رشتهویژه از سوی  )که با استقبال خوبی به  کارگاه  این  درمسعود  

 .پرداخت Construct2 سازجان انگیز ماریو با استفاده از موتور بازیهی بازی ساخت  آموزش  بود( به
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های اصلی  سازی و بخشکنندگان ابتدا با مفاهیم بازیساعت به طول انجامید، شرکت  3که    کارگاه  این  در 

بازی   بازی،   محیط   طراحی  چگونگی  به   عملی،  صورت  به  سپس .  شدند  آشنا 2کانستراکت سازموتور 

 ها، رابط کاربری، صداگذاری و در نهایت تکمیل و اجرای پروژه پرداخته شد. سازی انیمیشنپیاده

افزا نرم  دانلود  لینک  اینکه  به  توجه  کانستراکتبا  متریال  2ر  همینطور  بازی  و  ساخت  برای  الزم  های 

کنندگان ارسال شده بود، تعداد زیادی از افراد حاضر در  قبل از برگزاری کارگاه برای شرکت  سوپرماریو

شده  های ضبطفیلم  پیش رفته و در پایان موفق به ساخت اولین بازی خود شدند.  مدرسگام با  بهکارگاه گام

 ی همگان قرار گرفت.در کالس نیز در کانال تلگرامی مرکز جهت استفاده
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 آبان   27 – مهرداد رضایی  – سازی بدون کدنویسی )دانشگاه دولتی شهرضا(  ( کارگاه بازی 10-1

همکاری جهت  بیندر  برای  های  دانشگاهی 

زیرساختتوسعه  بازی ی  مرکز  های  سازی، 

ای دانشگاه اصفهان  های رایانهتخصصی بازی

بازی کارگاه  با  یک  کدنویسی  بدون  سازی 

علمی  موتور   انجمن  همکاری  با  را  فیوژن 

 کامپیوتر دانشگاه دولتی شهرضا برگزار نمود. 

کارگاه این  .  بود رضاییمهرداد   مدرس 

سازی  در حیطه انیمیشن  1374مهرداد از سال  

دوستان  »فعالیت داشته است. ساخت انیمیشن  

کامپیوتری «خوب بازی   ،  Datswer،   بازی

  از   متعدد  جوایز   کسب  و   »آناهیتا؛ دختر خوب« 

  در  را  خارجی  و  داخلی مختلف  هایجشنواره

  به  مشغول  اکنونهم  او .  دارد  خود  کارنامه

 به  و  است  اصفهان  مهاجر  دانشگاه  در  تدریس

 و  سازیبازی  هایپروژه  در  همزمان  طور

 دارد. فعالیت سازیانیمیشن
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 آذر    1 – زاده مسعود پزشک  –سازی بدون کدنویسی )دانشگاه اردکان یزد(  ( کارگاه بازی 11-1

ها  های علمی و فنی با دانشگاهی همکاریتوسعه 

راستای   در  آموزشی  موسسات  تقویت و 

بازی زیرساخت آموزش  از های  یکی  سازی 

به    96اهداف دانشگاه اصفهان هست که در سال  

 صورت ویژه پرداخته شد.آن به

بازی  مسعود  کارگاه  کدنویسی  بدون  سازی 

برگزار    1روز  زاده  پزشک دانشگاه  این  در  آذر 

)که در دو  این کارگاه  کنندگان در  شد و شرکت

مدت   به  هریک  شد(    4گروه  برگزار  ساعت 

نویسی،    ندآموخت برنامه  دانش  بدون  چگونه  که 

د.  نپلتفرم تبدیل کنایده خود را به یک بازی مالتی

ابتدا با  کنندگان  شرکتانگیز،  در این روز هیجان 

بازی اولیه  آشنا  اصول  با    شدند سازی  سپس  و 

، خیلی   2Constructسازیاستفاده از موتور بازی

 سوپرماریو را ساختند.ازی بسریع و آسان به صورت عملی 
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حامد    –ی  تیون ی  یساز ی با موتور باز   دیشوتر سبک آرک  یباز   ک یساخت    یکارگاه عمل(  12-1

 96آذر  23 – موحدیان عطار 
از  بازیموتور   یکی  یونیتی  سازی 

بازیمحبوب ساخت  ابزارهای  های ترین 

که آشنایی با آن  ای و موبایلی است  رایانه

تواند از بعد فنی، دانش الزم برای ورود  می

 سازی را فراهم آورد.به دنیای بازی

کاربردی   و  پایه  مفاهیم  کارگاه  این  در 

سازی یونیتی در قالب ساخت موتور بازی

سبک   به  شوتر  پایین  به  باال  بازی  یک 

مفاهیمی که در  آموزش داده شد.  آرکید  

پرداخته   آنها  به  کارگاه   شامل  دشاین 

و  صد  دوربین،  و   نور  بافت،  و  جنس ا 

بازیکن،   برای  کنترلر  ایجاد  موسیقی، 

ا  تداخل،  سیستم ذرات،  تشخیص  نیمیشن، 

غیر  کارکترهای  هدایت  بازی،  کنترل 

برای   انتشار  بازیکن، سیستم واسط کاربر، 

کنندگان به همراه مدرس و شرکتصورت عملی برگزار شد  بهکارگاه  این    .سکو های مختلف و ... بود

 کردند. ی ساخت این بازی را پیدا کارگاه، تجربه

  شامل   کامپیوتری  گرافیک  زمینه  در  78  سال  از عطار است. او  مدرس این کارگاه دکتر حامد موحدیان

 داشته   تدریس  و  فعالیت...    و  انیمیشن  ساخت  ویژه،  هایجلوه  کاراکترها،  بندیپیکره  بعدی،  سه  سازیمدل

رای کامپیوتر گرایش  دکت  التحصیلفارغ  حامد.  است  داشته  شرکت  انیمیشن  بلند  و  کوتاه  های  پروژه  در  و

ای است و در های رایانهنویسی بازیدانشگاه اصفهان است و تخصص اصلی او در زمینه برنامهنرم افزار از  

بازی تمرکز  تخصصی  دروس  حاضر  رایانهحال  موتورهای های  معماری  )شامل  کامپیوتر  رشته  در  ای 

  تدریس    راای و...(  های رایانهها، مبانی پویانمایی در بازیسازی بازیسازی، اصول طراحی و پیادهبازی

 .است مسلط   آنریل و یونیتی سازیبازی موتورهای به و  میکند
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پروفسور    -ی سیاه شخصیت انسانی«  های ویدئویی خشن؛ رویه»تمایل به بازی  سمینار(  13-1

   96بهمن    24 – ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان دانشکده - توبیاس گریتمایر 

دانشگاه   Tobias Greitemeyerپروفسور   تمام  از    h-indexبا  اتریش     Innsbruckاستاد  و  سه  و  چهل 

حوزه در  دنیا  برتر  ی پژوهشگران 

بازی رایانهروانشناسی  است. های  ای 

تحقیقاتزمینه روانشناسی ی  او  اصلی  ی 

 Prosocial اجتماعی است و در مورد 

Games   و  Violent Games    مقاالت

 .فراوانی دارد

بازی کنفرانس  برای  که  های وی 

دانشگاه اصفهان بود، با    مهمانای  رایانه

مشاوره،   علمی  انجمن  همکاری 

به  »تمایل  موضوع  با  کارگاهی 

ی سیاه های ویدئویی خشن؛ رویهبازی

فارابی   تاالر  در  را  انسانی«  شخصیت 

روانشناسی دانشکده و  تربیتی  علوم  ی 

با   که  نمود  برگزار  اصفهان  دانشگاه 

مواجه   مخاطبان  خوب  بسیار  استقبال 

 شد.

 شرح زیر است:خنرانی ایشان بهی سچکیده

Although playing violent video games has become an integral part of the lives of many people, 
some people in particular may be predisposed to enjoy violent video games. Two cross-sectional 
studies showed that everyday sadism is associated with the amount of violent video game 
exposure. This relationship statistically held when controlling for the impact of the Dark Triad 
(i.e.,narcissism,Machiavellianism,and psychopathy). A longitudinal study revealed significant 
bidirectional effects in that everyday sadists are more likely than others to play violent video games 
and repeated exposure to violent video games predicts everyday sadism over time. Another study 
showed that fascination with weapons mediated the relationship between everyday sadism and 
amount of violent video game play. Overall,these data suggest that relatively malevolent people 
display an increased propensity towards violent video games. 
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اسفند    10 – معین صبوحی  – ( کارگاه طراحی واقعیت افزوده )دانشگاه صنعتی اصفهان(  14-1

96 

مرکز   بین  مشترک  رویدادهای  از  یکی 

ای دانشگاه اصفهان  های رایانه تخصصی بازی 

سازی دانشگاه صنعتی اصفهان،  و انجمن بازی 

 برگزاری کارگاه طراحی واقعیت افزوده بود.

Augmented   همان  یا  افزوده  اقعیتو

Reality شود می   گفته  هاییروش   به  معنا  در  

  در  و  خودمان  پیرامون  از   واقعی  تصاویر   به  که

  بیشتری   هایویژگی  و  امکانات  ،جاری  زمان

  و   درک  سرعت  افزایش  باعث  و  کند   اضافه

  امروز  دنیای  در  افزوده  واقعیت  .شود  عملکرد

  روازاین   ؛سازدمی   ممکن   را  غیرممکنی  هر

  حال   در  روزروزبه  فنّاوری  این  ردهایکارب

  به   رو  هایگرایش   از  یکی  و  است  افزایش

 رود.می شماربه  سرگرمی  صنعت رشد

عضو   صبوحی   معین   ،96  اسفند  19  تاریخ   در

های های مستقر در مرکز بازییکی از تیم

که  رایانه بخش  ای  در  اول  مقام 

سازی دارد، کارگاهی با موضوع  و سوابق متعددی در بازی  های شخصی در جشنواره وب ایرانسایتوب

 واقعیت افزوده در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کرد که با استقبال خوبی از سوی مخاطبین مواجه شد. 
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 اسفند   12 – معین صبوحی  –  تیسم وکارگاه بازی سازی رایانه ای برای کودکان طیف ا( 15-1

های مرتبط  توانبخشیروانشناسی شناختی و  

های های مرتبط با بازیبا آن، یکی از زمینه

پژوهشرایانه در  که  است  سالیان ای  های 

به آن جلب شده است؛  اخیر نگاه ویژه ای 

توسعهبه بازیویژه  رایانهی  جدید های  ای 

اهمیت  به روحی  عوارض  درمان  هدف 

توانبخشی جدید  نسل  در  یافته خاصی  ها 

طی کودکان  که  از  است  یکی  اوتیسم  ف 

 ها هستند. مخاطبین اصلی این نوع بازی

، با همکاری انجمن علمی 96اسفند    12روز  

نیازهای  با  آموزش کودکان  و  روانشناسی 

بازی کارگاه  اصفهان،  دانشگاه  کانستراکتخاص  موتور  با  کدنویسی  بدون  معین    2سازی  شد.  برگزار 

های  سایتمقام اول در بخش وبای که  های رایانههای مستقر در مرکز بازیصبوحی عضو یکی از تیم

ی این کارگاه بود که  هسازی دارد، برگزار کنندو سوابق متعددی در بازی  شخصی در جشنواره وب ایران

 با استقبال خوبی از سوی مخاطبین )که عمدتاً دانشجویان غیرفنی بودند( مواجه گردید.
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 96اسفند   17  –اکبر عربیان   –  Zbrushبا   یبعد سه ی کارگاه طراح( 16-1

افزارن ابزار   ZBrush رم  یک  )زیبراش( 

سازی  سازی دیجیتالی است که مدلمجسمه

دوونیمسه  و  بافتبعدی  و  بعدی،  دهی 

افزار  کند. این نرمنقاشی را با هم ترکیب می

اختصاصی تکنولوژی  استفاده   pixol از 

کند که اطالعات مربوط به نورپردازی،  می

اشیای   تمام  برای  را  عمق  و  جنس  رنگ، 

  .کنددرون صحنه ذخیره می

های با  برای ساخت مدل ZBrush نرم افزار

از   )با بیش  باال  میلیون ضلع(    40رزولوشن 

فیلم در  استفاده  بازیبرای  ها ها، 

شرکتنیمیشنا و توسط  مانندها   هایی 

ILM و Electronic Arts شود.  استفاده می

افزار از سطوح دینامیک رزولوشن این نرم

سازها اجازه دهد کند تا به مدلاستفاده می
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این   ZBrush افزارترین دلیل معروف بودن نرمهایشان انجام دهند. مهمتغییرات کلی و جزئی روی مدل

ها نقاشی  Bump mapشته با است که قادر است جزئیاتی با فرکانس متوسط به باال را منقوش کند که در گذ

بهمی جزئیات  سپس  صورتشدند.  به  توان  می  را  آمده  روی  mapدست  تا  کرد  استخراج  عادی  های 

 Displacement عنوانتوان آنها را بهتر از همان مدل مورد استفاده قرار گیرند. همچنین میهای سادهنسخه

Map   به رزولوشن بیشتری دارد. یا وقتی که مدل    تر نیازاستخراج کرد؛ البته در این صورت نسخه ساده

بعدی شود )که   2.5زمینه تصویر کرد تا تبدیل به یک تصویر  توان آن را روی پسبعدی کامل شد، میسه 

بعدی دیگر  توان کار را روی یک مدل سههای بیشتری را روی آن اعمال کرد(. سپس میتوان افکتمی

دهد تا ورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی به کاربران اجازه میتواند در همان صحنه مآغاز کرد که می

  .های پیچیده کار کنندبدون فشار زیاد روی پردازنده، با صحنه

ای دانشگاه اصفهان، کارگاهی در های رایانهاسفند در مرکز تخصصی بازی  17اکبر عربیان روز پنجشنبه  

بعدی و طراح بافت و محیط در  ساز سهاو هنرمند مدل.  کردبرگزار   Zbrush بعدی باسازی سهمورد مدل

سازان سپاهان، سهند، در کانادا است. اکبر در ایران با استودیوهای مختلف از جمله متحرک EA کمپانی

از سال   لوتوس و لکسیپ همکاری کرده و  پویانما،  را در ونکوور    2016رؤیاپرداز،  فعالیت هنری خود 

استودیوی با  سال   Sequence و گروه  Icon Creative کانادا  از  و  است  داده  استخدام   2017ادامه  در 

 .ببینید www.erabiyan.com توانید دری کارهای او را میاست. نمونه EA کمپانی بنام
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 ( رویدادهای مرکز 2

 1396فروردین  20 – دورهمی بازی کات( 2-1

بازیی تخصصی  مرکز  در  که  رویدادهایی  از  رایانهکی  میهای  برگزار  اصفهان  دانشگاه  شود،  ای 

اند،  ی بازار کردهساز که بازی جذابی را روانههای بازی های موفق است که در آن از تیم کالبدشکافی بازی 

اند بگویند  ه طی کردههای راهی کها و شیرینیسازی از سختیبازی  مندانعالقه شود که در جمع  دعوت می

 .هایشان را با کسانی که در آغاز این راه هستند در میان بگذارندو تجربه

ای دانشگاه اصفهان برگزار  های رایانهفروردین در مرکز تخصصی بازی  20اولین رویداد از این دست روز  

سازی پاپاتا بودند. حمید  ی بازی فوتبال آنالین کات از استودیو بازیشد. مهمان این رویداد تیم سازنده 

زاده  ی کاربری(، سید مسعود پزشکقلم )کارگردان هنری(، امیررضا انواری )طراح بازی و تجربهراست 

نویس رابط کاربری و سمت سرور،  نویس ارشد(، محمد شمس )برنامه)مدیر فنی(، حامد بابامحمدی )برنامه

بعدی، طراح محیط  پلی، طراح ارشد سهیس گیمنو مهندس صدا و گزارشگر(، سید محمد حسینی )برنامه

  سیستانی  مسعود  و(  تکسچر  طراح  و  کاربری  رابط  طراح )  معمار  سیاوش   ، بازی، طراح تکسچر و انیماتور(،  

 .بعدی، طراح تکسچر و انیماتور( در این دورهمی حضور داشتند)طراح کاراکترهای سه

های الزم در تیم هنری ساخت یک بازی  قلم در ابتدای جلسه در مورد هنر در گیم و تخصصحمید راست 

بعدی ههای گرافیک و انیمیشن سها و بیراههای توضیحاتی ارائه کرد. سیدمحمد حسینی در مورد راهرایانه

در میان گذاشت و امیر انواری هم در مورد اعضای تیم و   مندانعالقههای موبایلی تجربیاتش را با در بازی

.  گفت  سخن (ها!های راه )و حتی درآمدها و هزینهسختی  طورهمیننقش هرکدام در ساخت بازی کات و  

 .کرد  صحبت آنالین هایبازی یتوسعه فنی ابعاد  مورد در دقایقی هم زادهپزشک مسعود

 لیگ  ساعت به طول انجامید، نوبت کمی تفریح و بازی رسید!    2ی جدی و فنی! که بیش از  بعد از جلسه

  با  هم  بازی  هنری   و  فنی  ابعاد  مورد   در  کردن،   بازی  بر   عالوه  که   شد  برگزار  مندانعالقه  بین   کات  بازی

 .کردند گفتگو  پاپاتا تیم اعضای

های طالی کننده!( از طرف تیم پاپاتا بستهشرکت  نی تر کوچک  طورهمیندر پایان به نفرات اول تا سوم )و  

 .هزار تومان اهدا شد وپنج ستیبهزار و ، پنجاههزار صدبازی کات معادل  

 !سخن آخر
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همین   است،  مهم  غنی  محتوای  تأمین  کنار  در  رویدادها  این  در  شدن  دورهمآنچه  به جمع  که  هاست 

کند تا همکاران جدید خود را بیابند. شاید بازی جدید و پردرآمدی از سازی کمک میبازی  مندانعالقه 

 !ها در انتظار بازار ایران باشددل همین دورهمی

    

    

 1396اردیبهشت  10 –بازی VRدورهمی ( 2-2

بازید تخصصی  مرکز  رایانهر  دورهمیهای  اصفهان،  دانشگاه  میای  برگزار  از هایی  مهمانانی  و  کنیم 

های روزمره فقط به بازی و دور از دغدغه  دورهمکنیم تا ساعتی  متخصصان گیم و انیمیشن را دعوت می

توانید با  بر لذت بردن از یک جمع صمیمی، می ها عالوه  کردن و بازی ساختن فکر کنیم! در این دورهمی 

 سازان دیگر آشنا شوید و تیم خودتان را بسازید.بازی

  به   مندانعالقه  آشنایی  باهدف سرگرمی،  بر  عالوه که  بود   رویدادهایی   از  یکی بازی   VRدورهمی متفاوت

 از   نظیربی   ایتجربه  که HTC Vive مجازی  واقعیت  هدست  رویداد  این  در.  برگزار شد  مجازی  واقعیت

  حسین   مهندس.  گردید  معرفی  کنندگانشرکت  به  کندمی  ریپذامکان  را  ایرایانه   هایبازی  جدید  نسل

  در  و   داشته  حضور  دورهمی  این   در  هم  کرده   تجربه  را HTC Vive هاینویسی بازی حمدی که برنامهم

 .پرداخت  گفتگو  به کنندگانشرکت با آینده نسل هایبازی یتوسعه فنی ابعاد مورد
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 انتخاب  است،  هازامبی  با  واقعی  جنگ  یک  که   The Brookhaven در این برنامه بازی واقعیت مجازی

ها رفتند. با هدست واقعیت مجازی فرد خود را در محل  به جنگ زامبی  نوبتبه  کنندگان شرکت  و   گردید

 ها بیرون بیاید و به او حمله کند!  زامبی از آن یک هرلحظهبیند که ممکن است در تقاطع چند تونل می

 

وری و واقعی بودن به فرد منتقل  شوند و حس غوطهو خنجر و تفنگ تبدیل می قوه چراغهای بازی به  دسته

داد و امتیازات ثبت شد.  ها خورده شود به بازی ادامه میکننده تا زمانی که توسط زامبیشود. هر شرکتمی

 اهدا گردید.  یهزارتومان 100یادبود جایزه  رسمبهدر پایان به نفر اول 
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 1396اردیبهشت  EA – 31بعدی از ساز سهدورهمی با اکبر عربیان؛ مدل( 2-3

 
بازی تخصصی  مرکز  رایانهدر  دورهمیهای  اصفهان،  دانشگاه  میای  برگزار  از هایی  مهمانانی  و  کنیم 

سازان کنیم تا عالوه بر لذت بردن از یک جمع صمیمی، با بازی متخصصان گیم و انیمیشن را دعوت می

 .آشنا شوید و تیم خودتان را بسازیددیگر 

 اردیبهشت   31  یکشنبه در کانادا   EA بعدی و طراح بافت و محیط از کمپانیساز سه اکبر عربیان هنرمند مدل

 . بود اصفهان دانشگاه مهندسی و فنی یدانشکده میهمان  14 ساعت از

سازان سپاهان، سهند، رؤیاپرداز، پویانما، لوتوس و  متحرک  ازجملهاکبر در ایران با استودیوهای مختلف  

سال   از  و  کرده  همکاری  استودیوی  2016لکسیپ  با  کانادا  ونکوور  در  را  خود  هنری   Icon فعالیت 
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Creative   و گروه Sequence   مدر استخدام کمپانی بنا   2017ادامه داده است و از سال EA ی است. نمونه

 .ببینید www.erabiyan.com توانید درکارهای او را می

عربیان در دورهمی   از فضای کاری شرکت  ساعته کیاکبر  انیمیشن خارج های حرفه یکشنبه  و  ای گیم 

تواند برای  ی یک آرتیست و طراح میتوان آموخت و نیز آنچه در رزومههایی که از آن میکشور و درس

  طراحی   مختلف   افزارهاینرم  بر  نیز  گذری  و ای مفید باشد سخن گفتهای حرفهاستخدام او در مجموعه

 ZBrush – Maya - 3Ds Max – Photoshop – MARI – Arnold - V-ray - 3D) سازیمدل  و

Coat – Topogun – Xnormal - UV Layout - Yeti)     پرسش  داشت به  برنامه  آخر  در  های  و 

های مرکز از ابتدا تاکنون  ترین دورهمی ترین و جذاباین جلسه یکی از شلوغ  .گان پاسخ گفت کنندشرکت

 بود. 
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 1396 مرداد 15تا  13 –اصفهان  شهروندی سازی( ماراتون بازی2-4

رایانه بازی رسانههای  پیامای  انتقال  نوین  و  ی  ها 

هستند.  فرهنگ سالسازی  ظرفیت  نادیده  این  هاست 

و   شده  بازیانگاشته  تخصصی  رایانهمرکز  ای های 

کند تا با مذاکره و همکاری دانشگاه اصفهان تالش می

و  تبلیغات  راه  در  را  ظرفیت  این  مسئول،  نهادهای  با 

 ا کند.سازی احیآموزش و فرهنگ

حاشیه  نیهم  به در  جشنواره منظور  اولین  ی ی 

فناوریبین سومین  المللی  اصفهان،  شهری  نوین  های 

موضوع  با   بار  نیاسازی دانشگاه اصفهان  ماراتون بازی

شهرداری زمینه همکاری  با  شهروندی  فرهنگ  ای 

 .شد  برگزارالمللی اصفهان ی فرهنگ شهروندی در محل نمایشگاه بیناصفهان و کمیته
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ی ارتقاء فرهنگ شهروندی را به های خود در زمینهتا ایده  کردندتالش    کنندگانشرکتدر این ماراتون  

ای یا موبایلی جذاب تبدیل کنید که مخاطبین عام را جذب کند و به شهرداری در جهت  یک بازی رایانه

بازیفرهنگ در کنار  سازی عمومی کمک کند.  راه  این  ایران در  موفق  باتجربه و  تا    بودند   هاآنسازان 

 د.قرار دهن هاآندر اختیار را ازی بازی ستولید و تجاری تجربیات خود را از 

کنندگان ی فرهنگ شهروندی در اختیار شرکتنام، محورهای ساخت بازی از سوی کمیته در آغاز ثبت

 قرار داده شده بود تا موضوع موردنظر خود را با دید باز انتخاب کنند. 

 این محورها عبارت بودند از:

در حال    یهاساختماندرختان توسط فروشگاه و    یهاشاخه عدم حذف  )  هاپارک حفظ فضای سبز و  

تشویق مشارکت  ،  کمک به توسعه فضای سبز شهری و خانگی با مشارکت و همکاری شهروندان،  ساخت

و حفظ و نگهداری   آبشهروندان در امور مربوط به فضای سبز شهری ، شامل گزارش نواقص و رها شدن  

و مشکالت نگهداری و    یآبکمآگاهی شهروندان برای درک هر چه بیشتر معضل .، .. محلی و یهاپارک

،  هاگل مراقبت از فضای سبز: نچیدن  ،  و شهرها  هاخانهفضای سبز  ،  حفظ فضای سبز شهری و توسعه آن
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مراقبت از چمن: بازی نکردن،  ،  ، آتش روشن نکردن، یادگاری نوشتن روی تنه درختانهاشاخهشکستن  

عدم تخریب  ،  هاپارکفضای    داشتن نگهپاکیزه  ،  احیای فضای سبز خانه،  ... غذا بر چمن و  ظرفن  قرار نداد

بازی   وسایل  و  هوایطیمحستیز  یهایآلودگ،  هاپارکاموال  خاک،  از    یاراهه ،  :آب،  پیشگیری 

به درختان،   یرسانبیآسعدم  ،  در مصرف انرژی و منابع زیرزمینی  ییجوصرفه،  یطیمحست یز  یهایآلودگ

نمودن آتش در سطح  ،  پارکی  یهاالمانفضای سبز و   (، جنگلی  یهاپارک  ژهیوبه  هاپارکعدم روشن 

مزایای استفاده از وسایل  ،  در خصوص حقوق شهروندی و تاکسیران  یسازفرهنگ)  عمومی  ونقلحمل 

رعایت حال دیگران،  ،  تیبل : رعایت حق تقدم، ارائه  سوارشدنرفتارهای درست هنگام  ،  عمومی  ونقلحمل 

وار و پیاده  س،  رعایت نظافت در اتوبوس،  عدم استفاده از تلفن همراه و رعایت سکوت،  سالمندان، مادران

اتوبوس:  ،  شدن در ایستگاه مقررات در  رعایت  )  ونقلحمل ایمنی  ...(،  ، بدنه وهایصندلعدم تخریب 

مرور    و  قوانین عبور،  استفاده از کمربند و کاله ایمنی  ،و دوچرخه(  کلتیموتورس)ماشین،    هنگام رانندگی

بازیافت و مدیریت (،  ستفاده از دوچرخه، او رعایت آن توسط عابرین، رانندگان و سرنشینان خودرو

،  تفکیک و جداسازی جزء ویژه پسماندپالستیک،    و   نایلون   کمتر   هرچهمصرف  ،  مبدأتفکیک از  )  پسماند

الکترونیک پسماند،  پسماند  مدیریت  منطقه،  قانون  در شهرداری  پسماند  امور  با  نمودن شهروندان  ، آشنا 

باقی  هازباله   یطیمحستیز  یهایآلودگ،  جدول زمانی  یهابرنامهزباله در ساعت مقرر و طبق    گذاردن  :

در چرخه طبیعت استفاده از منابع طبیعی برای تولید، نریختن زباله در معابر، سطح شهر و    پسماندهاماندن  

)بازیافت    بازیافت و فواید آن،  خشک و تر در مبدأ  یهازبالهتفکیک  ،  طبیعت، عدم پرتاب زباله از ماشین

های اوان از پاکتاستفاده فر،  در منازل  بارمصرفکی از ظروف    هیرویباستفاده  ،  کاغذ، شیشه و پالستیک(

عدم تخریب آثار ، مراقبت از آثار باستانی) حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی(، پالستیکی)نایلون(

مدیریت  (،  معرفی آثار تاریخی،  شناخت اهمیت آثار(،  وندالیسم،  باستانی)یادگاری نوشتن بر روی آثار(

  هوا  آلودگی   –سالم    ستیزطیمح)  یطیمحستی زموضوعات  ،  )خدمات شهری(  نظارت و پیشگیری 

مشاغل مزاحم و مزاحمت  ،  اقلیم و...(  تغییر  –  خاک  آلودگی  –  طبیعی  منابع  حفظ   –  زمین  شدن  گرم  –

ایجاد    مشاغل بصری،  آشفتگی  آلود  سروصدا)ایجاد  اجتماعیگو  ناامنی  ایجاد  صوتی،  تخریب ،  ی 

شهر تکدی،  تجهیزات  از  معبر،  گریجلوگیری  سد  شهری(،  رفع  مبلمان  و  ساماندهی  )  زیباسازی 

، و تابلوهای راهنما  هاکوچه(، پالک  یبازآتش)ترقه زدن و    عدم تخریب تابلوهای شهری،  تابلوهای شهری

و انجام تبلیغات    یسیوارنویدتوجه به ضوابط زیباسازی، عدم  ،  در سطح شهر  هاشعارنوشتهضوابط نصب  

اس،  روی دیوارها به  به مقررات مربوط  نقاشی و  توجه  از  بدنه معابر  یزی آمرنگتفاده  و  (،  در سطح شهر 

شهر  ینشانآتش در  ایمنی  مسائل  رعایت  مرور  )  و  و  عبور  )مسیر  ترافیک    یخودروهافرهنگ 
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نحوه انبارداری و  ،  اعالم و اطفاء حریق از مدار در ساختمان  یهاستمیسخطر خارج کردن  ،  (  ینشانآتش

همکاری شهروندان  ،  گازگرفتگی،  موارد ایمنی در مراکز مسکونی، تجاری، اداری و تولیدی  یریکارگبه

در حین عملیات،    ینشانآتشبا مأموران )آدرس صحیح دادن، حفظ خونسردی، باز نمودن مسیر ماشین  

  ،رعایت مسائل ایمنی در محیط داخل و خارج منزل و محیط کارو ...(،    ینشانآتشاشغال نکردن تلفن  

تلفن و،  (125  معرفی شماره  بهسازی  و  فرسوده  نوسازی  بافت  فرهنگ  )  احیای  ترویج  ضرورت 

فرسوده(،  نشینیپارتمان آ )بافت  مردمی  مشارکت  ترویج  ترغیب ،  ضرورت  و  تجمیع  طرح  معرفی 

بافت فرسوده،  برای تجمیع منازل خود  یهاخانواده (،  معرفی تسهیالت احیای بافت فرسوده،  بیان معایب 

الکترونیک  شهروند  الکترونیک،  الکترونیک)  شهر  شهر  مزایای  انجام    یهاراهبیان  ،  معرفی  ساده 

فراهم آوردن ،  به تمام نقاط شهر  یروزشبانهفراهم آوردن دسترسی  ،  برای شهروند الکترونیک  هات یفعال

کاهش ترافیک شهری به علت ،  از طریق اینترنت  دادوستدترویج تجارت و  ،  شرایط یادگیری از راه دور

خانواده محور  )  ورزش عمومی(،  از منزل و محیط کار  یرضروریغکاربرد بیشتر اینترنت و عدم خروج  

ورزشی در سبد    یهانه یهزگنجاندن  ،  ایجاد و تقویت نظام داوطلبی در ورزش ،  نمودن ورزش شهروندی

خانواده اجتماعی(،  در خصوص مصرف آب  یساز فرهنگ،  خرید  روابط  و  اخالقی    موضوعات 

خلق) سالم،  یقولخوش :  یرفتارخوش ،  ینیبخوش ،  ییگو خوش ،  ییرو خوش ،  حسن  ...(،    رحمصله،  و 

 حقوق(،  مشارکت در اداره شهر،  مشارکت اقتصادی،  مشارکت سیاسی،  مشارکت فرهنگی)  مشارکت

 ... و اوالد، والدین، نشینیو فرهنگ آپارتمان همسایه)

هایی با دو ماراتون قبلی دانشگاه اصفهان  این ماراتون از نظر ساختار و شکل تفاوتعالوه بر موضوعی بودن،  

 داشت.

ثبت بار،  نخستین  برای  اینکه  بهاول  بازینام  تا  شد  انجام  انفرادی  نه  و  تیمی  چالش صورت  با  را  سازان 

آشنا کند. هرچند این رویکرد  ساز  زیهای متفاوت برای تشکیل یک تیم باتخصص  گردآوردنو  سازی  تیم

ثبت ابتدای  برای  در  را  تلگرامی    مندانعالقه نام، مشکالتی  از ظرفیت گروه  استفاده  اما  بود؛  ایجاد کرده 

ها  گیری سریع تیمهای مربیان از سوی دیگر سبب شکلسو و راهنمایی سازان اصفهان« از یک»باشگاه بازی

 وعد مقرر شد. نام پیش از م و تکمیل ظرفیت ثبت

 ی موردعالقهتوانستند از قبل موضوع  ها میهای قبلی در این بود که تیمتفاوت دوم این رویداد با ماراتون

و اصالح آن با راهنمایی مربیان    یبهسازانتخاب و روی آن کار کنند و در طول ماراتون تنها به  خود را  

 بپردازند.
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های مربیان قبل از برگزاری رویداد بود.  راهنمایی رویکرد نوینی که در این رویداد شکل گرفت، استفاده از  

 :میدیال پرسؤدو س  یشهروند یسازیماراتون باز  مربیانز ابه این منظور، 

 را مجاب کند؟   گذارهیساخت که سرما یایدر مدت کوتاه باز توانیاول( چگونه م پرسش

 اموزد؟یبه او ب  یزیکرد که بدون آزار مخاطب، چ یطراح یباز  کی توان یدوم(  چطور م پرسش

دقیقه( پر کردند و برای ما ارسال کردند    3مربیان در پاسخ سؤاالت مزبور، ویدئوهای کوتاهی )حداکثر  

فوق نکات  برای شرکتکه  در  العاده خوبی  استودیوبرداشتکنندگان  اعضای  دو  بازی  .  نیز  پاپاتا  سازی 

 کنندگان در ماراتون شهروندی به اشتراک گذاشتند.ی کار تیمی پر کردند و با شرکتویدئو در زمینه
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ای و  های رایانه ی موفق در تولید بازیدر این رویداد از مربیان مجربی استفاده شد که همگی دارای سابقه 

 .بازار فناوری اطالعات بودند 

اندازی در زمینـه راه  79است. او از سال    سازیو بازی  نویسـی و ربـاتیک: عاشق برنامهحسین مزروعی

پایگاه آنالین فروش تخصصی    نیتربزرگ   گذارانیبنوکارهای آنالیـــن مطالعه و فعالیت داشته و  کسب

استارتاپ رویداد  دوره  دو  برگزارکننده  او  است.  رباتیــک  با  محصـوالت  و  است  اصفهان  در  ویکند 

وکار  ها کسبهای کارآفرینـی چندین شهر و کشور دیگر تعامل دارد. مشاوره به دهبرگزارکنندگان و شبکه

برنامه موفق،  اینترنتی  پایگاه  مسابو  طراحی  و  هدایت  ریزی  و  سرپرستی  رباتیک،  سراسری    یهامیتقات 

، کسب رتبه در جشنواره خوارزمی و تدریس در دانشگاه نیز  شدهثبتتخصصی رباتیک، چندین اختراع  

سازی پاپاتا است که اخیراً دو بازی موفق سبقت و  شود. وی مدیر استودیوی بازیدر رزومه او دیده می 

در تالش برای تقویت جامعه کارآفرینی در حوزه    اکنونهمست. وی  هشتمین حمله را وارد بازار نموده ا

 گیم است.

سیگراف   مؤسس و   (CGart.ir)جامعه تخصصی هنرهای دیجیتال ایران گذارانیبن  :امیرحسین عرفانی

  طوربهو    Hard Surfaceیهامدلبعدی متخصص در طراحی و رندرینگ  ایران است و از هنرمندان سه

رود. او مدیر دپارتمان هنری انستیتو ملی  خاص صنعت اتومبیل و ارتباط آن با صنعت سرگرمی به شمار می

مدیر هنری آواگیمز    عنوانبهای بوده است و اکنون  های رایانه و داور دو دوره جشنواره بازی  یسازیباز

 .مشغول به فعالیت است

سازی فعالیت کرده است.  های تخصصی بازیترجمه کتابدر زمینه نقد بازی و  79از سال   :طه رسولی

بعدی مثل عصر پهلوانان و قلب سیمرغ را دارد تا ی بزرگ سه ی طراحی بازی در چند پروژهوی سابقه

شادی رفته است. از   مزرعههای موبایلی مثل  سازی خودش را تشکیل داده و به سراغ بازیتیم بازی  کهنیا

سومین جشنواره گیم تهران جایزه بهترین طراح بازی سال را برای بازی خاکسترهای سوزان را دریافت  

 .شودسازی و همچنین تدریس در این مجموعه نیز در سوابق او دیده میکرد. مدیریت انستیتو ملی بازی 

  ازجمله  PCمدریک )سازنده بیش از ده بازی موبایلی و    یسازیبازمدیر استودیو    محمدمهدی بهفرراد:

و مدیر    مؤسسشرکت پیشگامان یارا،    رعاملیمد(،  هابختک، صفر تا صد، فوتکاردیا، شهر  یجنگخروس

های ی بازیآموزش و پژوهش بنیاد مّل  سابق  سازی، معاونسازی و مرکز رشد بازیسابق انستیتو ملی بازی

ای های رایانه بازی  یالمللنی بای، دبیر اولین جشنواره  های رایانهی بازیتولید بنیاد مّلسابق  ای، معاون  رایانه
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معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد   یاانه یراهای اداره بازی سابق سیرئتهران، 

 و ارشاد اسالمی معاون امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگسابق اسالمی، مشاور 

ای حرفه  صورتبهای و هنر دیجیتال  های رایانه به خاطر عالقه شدید خود به بازی  :سیدمحمد حسینی

بازی  بازیکار  استودیو  در  را  خود  برنامهسازی  بر  عالوه  کرد.  آغاز  پاپاتا  وی  سازی  تخصص  نویسی، 

. ازجمله آثار موفقی که وی در  استمحیط و طراحی مراحل بازی    سازیمدلسازی بازی، طراحی و  بهینه

و سبقت اشاره    2و    1و محبوبی چون هشتمین حمله    شدهشناختههای  توان به پروژهها نقش داشته میآن

 .باشدیم Gamification و  دیگر او هوش مصنوعی، یادگیری ماشین یهایمندعالقهکرد. از 

افزار پاپاتا است. وی در رشته مهندسی نرم  یسازیبازگذاران استودیو  بنیانیکی از    :قلمحمید راست

دیو  واکنون مدیریت بخش هنری استو چند سالی است که در صنعت گیم فعالیت دارد و هم  تحصیل کرده

های سبقت، هشتمین هایی که او در ساخت آنها نقش داشته است بازیپروژه ازجملهپاپاتا به عهده اوست. 

 .باشدیم 2و  1حمله 

زمینه گرافیک کامپیوتری شامل    78از سال     دکتر حامد موحدیان عطار: بعدی، سه   سازیمدلدر 

کوتاه   یهاپروژههای ویژه، ساخت انیمیشن و ... فعالیت و تدریس داشته و در  بندی کاراکترها، جلوهپیکره

فارغ حامد  است.  داشته  شرکت  انیمیشن  بلند  نرمو  گرایش  کامپیوتر  دکترای  دانشگاه  التحصیل  از  افزار 

ای است و در حال حاضر دروس  انه های راینویسی بازیاصفهان است و تخصص اصلی او در زمینه برنامه

 .کندای در رشته کامپیوتر را تدریس میهای رایانهتخصصی تمرکز بازی

های موبایل  ها و اپلیکیشنبازی  ژهیوبهافزار  در حوزه نرم  88افزار و از سال  کارشناس نرم  :میثاق آقاخانی

 frontend و backend فعالیت دارد. او در حال حاضر مدیر فنی بازی آنالین سبقت است. وی در بخش

هایی که  پروژه  ازجملهفعالیت دارد.   Android هایو اپلیکیشن Unity های آنالین با موتورساخت بازی

یوتن، چیکیجا، سبقت )مسابقات آنالین(، هشتمین  یای نؤهای راو در ساخت آن نقش داشته است بازی 

توان اشاره کرد. وی در حال مطالعه در زمینه  های اندرویدی دوو میحمله و اپلیکیشن مارکت تلویزیون

 .های گیم استسازی اسکرام در پروژهتوسعه و پیاده

کند. او که موبایلی فعالیت می های چند سالی است که در حوزه ساخت بازی  :زادهسید مسعود پزشک

ای دارد، اکنون در سمت مدیریت پروژه بازی آنالین سبقت  های رایانه دید خوبی نسبت به طراحی بازی

های سمت سرور و  ی فناوریتخصص اصلی او توسعه  سازی پاپاتا مشغول به کار است.در استودیو بازی
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است. همچنین سابقه همکاری در پروژه هشتمین حمله   های آنالیندر جهت تولید بازی   Unity  یسینوبرنامه

 . را در کارنامه خود دارد

نویسی  رنامهی بهنیزم  دراز آن    تر شی پو    وارد استودیو پاپاتا شد  95در ابتدای سال    حامد بابامحمدی:

رابط کاربری مشغول   یس ینوبرنامهسمت سرور و    یس ینو برنامهبیشتر در زمینه  حامد    .آندروید فعالیت داشت

 .ارشد پروژه مشغول به کار است س ینوبرنامهدر بازی کات نیز در سمت  و به فعالیت بوده است

های واقعیت مجازی و واقعیت  و مدیر تولید محتوی  د یمهرآفرشرکت    مؤسس  محمدمهدی کرمانی:

متعددی    یسازهیشب  یها پروژهاو تولید محصول اصفهان مجازی و    یرزومه افزوده شرکت افرا است. در  

از    تاکنونکه    یالملل نیب. برنده چندین جایزه ملی و  شودیمدیده   ی تخصصی  نفر را در زمینه   300بیش 

 .تعلیم داده است یسازیباز

، منتخب بهترین طراحی    2013در سال    Middle East Talentبرگزیده مسابقات  سراهیان:احسان  

جشنواره    یاانهیرا  یهایبازشخصیت   اولین  سال    یاانهیرا  یهایبازدر  مسابقات89تهران  منتخب   ، 

Biomashine   در سایتCgart    منتخب مسابقات2012سال  ،Render Car Challenge  سایت 

Humaster3D     تیم  2013سال سابق  عضو  هوگو،  هنری  گروه  اجرایی  سرپرست   ویژه  یهاجلوه، 

Makuta مختلف در زمینه تیزر تبلیغاتی،   ی هامیتسال سابقه اجرایی در همکاری و سرپرستی  16، بیش از

 گرافیک و سینما  هایرشتهدرس دانشگاه در  کامپیوتری، م  یهایبازجلوه ویژه سینمایی، انیمیشن، سریال و  

-اکبر بقایی مدیر سازمان فرهنگیبا حضور علی  13شهروندی بعدازظهر جمعه  ماراتون  ی  مراسم افتتاحیه

عنوان یک  فریحی شهرداری اصفهان برگزار شد. وی ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت گیم بهت

 ساز را اعالم کرد. های بازی ی فرهنگ شهروندی از تیمکمیتهی نوین، حمایت شهرداری و رسانه 

بازی رایانهدکتر جواد راستی مدیر مرکز تخصصی  به حضار، حمایت کامل  های  نیز ضمن خیرمقدم  ای 

ی فضای استقرار و خدمات منتورشیپ و تجهیزات  کننده در رویداد در قالب ارائه های شرکتمرکز از تیم

ها خواهد بود  عی به تشریح روند برگزاری ماراتون و آنچه در انتظار تیموحسین مزر  در ادامه  اعالم داشت.

 پرداخت.

تشکیل شده و  از قبل    تیم  13سازی نبود!  و تیم  Pitchدر این ماراتون برخالف رویدادهای قبلی خبری از  

هایی که از پیش آماده شده بود جای گرفتند و مشغول کار شدند. محل برگزاری آماده بودند و در غرفه
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از غرفه بینماراتون، یکی  نمایشگاه  فناوریهای  از غرفهالمللی  بازدید مردم  بود و  نوین شهری  های  های 

   بود.سازی قبلی ایجاد کرده سازان فضای متفاوتی نسبت به رویدادهای بازیبازی

ی محصول که توسط امیرحسین  و ارائههای هنر  ها ضمن شرکت در کارگاهروزهای شنبه و یکشنبه، تیم

پرداختند.  ی خود میعرفانی و حسین مزروعی برگزار شد، با راهنمایی مربیان به بهبود کیفیت بازی و ارائه

شده بود: ساخت یک تیزر تبلیغاتی  ها هنگام ارائه اضافه  در این دوره، یک پارامتر جدید به وظایف تیم

جذب از بازی! با توجه به اینکه در فضای فعلی بازار، ویدئوهای تبلیغاتی نقش مهمی را در    یاقهیدقکی

به این مهم نیز توجه کنند که برخالف انتظار  ها خواسته شده بود که  کنند، این بار از تیممخاطب ایفا می

ی مهم را عیان ساخت که ساخت ویدئوی تبلیغاتی  برایشان ایجاد کرد و این نکتههای جدی  ها، چالشآن

 طلبد که باید به آن توجه کافی داشت.ای نیست و ظرایف و ترفندهایی را میاصالً کار ساده

تیم داوری ماراتون شامل امیررضا  برگزار شد.    کنندگانشرکتمراسم اختتامیه با حضور داوران، منتورها و  

سازی زاناگیمز و سایت نقد  میالد صالحی )مدیر استودیو بازیسازی پاپاتا(،  مقام استودیو بازیری )قائم انوا

اپلیکشین و  گیم  بررسی  بازی  ،(AppReview و  تخصصی  مرکز  مدیر  راستی  رایانه دکتر جواد  ای های 

اصفهان   کمیتهدانشگاه  مسئول  شفیعی  شکراهلل  کمیتهو  تولیدات  و  فرهنگی  شهروندی  ی  فرهنگ  ی 

نیز در فرمشهرداری اصفهان بود. به امتآوری و در  های ویژه جمععالوه نظرات مربیان  نهایی   ازیمحاسبه 

ای و  دقیقه)شامل پخش تیزر یک  خود  ی زحماتی نتیجهقیقه فرصت ارائه د  5ا  هتیمها لحاظ گردید.  تیم

 ع در مقابل تیم داوری را داشتند.و سه دقیقه فرصت دفا چهار دقیقه ارائه(

با فاکتورهایی که برای ارائه یک بازی به ناشر    قاًیدقرا    هامیتپارامترهای داوری طوری انتخاب شده بود که  

 :کردیمنیاز هست آشنا 

 
  HeartBitsگره و  ،  Acid Green Games  هایبا مشورت تیم داوری، نتایج اعالم شد و تیم  تیدرنها

ی مراسم اختتامیه  مهمانان ویژهمیلیونی خودشان را دریافت کردند.    2و    3و    5های  اول تا سوم شدند و هدیه
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مشاور   نیلفروشان  محمدرضا  دکتر  و  اصفهان  شهرداری  پژوهشی  معاون  محمدی  محمود  دکتر  آقایان 

 های نوین شهرداری اصفهان بودند. مرکز خالقیت  سیرئشهرداری و 
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بازی(  2-5 ساخت  های نوآوردگاه 

شهریور    31تا    28حرکتی،  -ایرایانه

حرکتی، خاستگاه    ایهای رایانه بازی  1396

بازی صنعت  از  حتی  بخشی  و  جدی  های 

توجه   مورد  تاکنون  که  هستند  سرگرمی 

چند قصه  اند.  خاص در کشور ما قرار نگرفته

بازی تخصصی  مرکز  تا  شد  های باعث 

شود رویدادی در این    آن  برای اصفهان  رایانه

 حوزه برگزار کند:

ای جذاب و  های رایانهبازی  ی اول:قصه

ساعت که  جایی  تا  هستند؛  ها پرکشش 

و  می کامپیوتر  پای  را  خود  مخاطب  توانند 

کنند. آسیب میخکوب  در  موبایل  که  هایی 

گردن،  کوتاه چشم،  به  بلندمدت  یا  مدت 

را   شود ها و ... وارد میستون فقرات، ماهیچه

 اند!ی گیمرها حتماً تجربه کردههمه 

دوم:قصه طوالنی   ی  در  ورزشی  میتمرینات  خستهمدت  ماللتوانند  و  باشند؛  کننده  حس    ژهیوبهآور 

انگیزه که  میرقابت  مشاهده  فردی  تمرینات  در  برای ورزشکاران هست، کمتر  مهمی  از طرف  ی  شود. 

ریزی برای  توان ورزشکاران در انجام تمرینات مختلف و برنامهدیگر، مربیان ابزارهای مناسبی برای ارزیابی  

 بهبود عملکرد آنان ندارند.

ها را ناچار به انجام  های مادرزادی هستند یا آسیب و تروما آنکودکانی که دچار بیماری  ی سوم:قصه

راضی به انجام صحیح حرکات درمانی    یسختبهو کاردرمانی کرده است،    بخشیتوانحرکات فیزیوتراپی و  

هم دچار مشکل   جهتنیازاهای گزاف درمان را باید به دوش بکشند،  ها را که بار هزینهشوند و خانوادهمی

هم رغبتی به انجام دقیق و مرتب حرکات درمانی ندارند! از طرف دیگر،    ترهابزرگکند. حتی  و دردسر می

شود تا بتواند تمرینات را بر اساس روند پیشرفت درمان  مانگر داده نمیبازخورد دقیقی در حین درمان به در

 ریزی کند. برنامه
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حرکتی تالشی برای مرتبط کردن این سه قصه با هم و روایت یک داستان  - ایهای رایانهنوآوردگاه بازی

 ای با ورزش و درمان است. های رایانه جذاب و کاربردی از ترکیب بازی

جای ماوس و کیبورد و  ها بهکنیم که ورودی آن ای یا موبایلی طراحی میهای رایانهزیدر این رویداد، با

( هم تمرین ورزشی را  Exergameورزشی )- ایی لمسی، حرکت فیزیکی باشد. یک بازی رایانهصفحه

  ی بازی برای مربیپردهکند و هم اطالعات دقیقی از توانایی او را در پشتتر میبرای ورزشکار جذاب

می برنامهفراهم  بتواند  تا  بازی  یترقیدقریزی  کند  باشد.  داشته  او  آتی  تمرینات  درمانی برای  های 

(Therapeutic Gamesکودک تحت درمان را محو خود می )کنند بدون خستگی  کنند و او را ترغیب می

دیگر برای    یشدهی آورجمعشده در بازی و اطالعات جنبی  به تمرین درمانی خود بپردازد. امتیاز کسب

های ی درمانپژوهش در زمینه  طورهمینی درمان و  ریزی ادامههستند و برای برنامه  بهاگراندرمانگر بسیار  

 مبتنی بر بازخورد بسیار مفید هستند.

از  ی آواگیمز  دهندهحرکتی اصفهان با مشارکت آفرینشگاه شزان و شتاب- ایهای رایانهنوآوردگاه بازی

روز   جمعه    ورماهی شهر   28  شنبهسهصبح  بعدازظهر  مجموعه    31تا  در  اعظم    یهاسالنشهریورماه  پیامبر 

 تیم برگزار شد. 9فر در قالب ن 40دانشگاه اصفهان و با شرکت 

بازی    کنندهشرکت  یهامیتاکثر   آنها ساخت  از  بعضی  و  بوده  فنی  اولیه  دارای محصول  رویداد  این  در 

 متناسب با محصول را نیز شروع کرده بودند و به دنبال تکمیل و بهبود آن در طول رویداد بودند.  یاانهیرا

حوزه   در  شده مطرح  یهادهیاو    ها طرحو حمایت از    یسازیتجارهدف از برگزاری رویداد، کمک به  

تا    یاانه یرا  یهایباز بود  ب  کنندگانشرکتحرکتی  و  تکمیل  کنار  روند    یهاطرحهبود  در  با  خود، 

و متخصصان این حوزه   انی مرب  کمکسازی محصول آشنا شده و بتوانند طرح تجاری مطلوبی را با  تجاری 

 برای جلب حمایت ارائه دهند.  گذارانهی سرماتهیه و در روز آخر به 

تالش   بر  نظر    شی افزابرای    کنندهشرکت  یهامیتعالوه  جلب  و  خود  محصول  جذابیت  و  کارایی 

رویداد  گذسرمایه برگزاری  شیوه  بود  صورتبه اران،  بخشیده  رویداد  به  خاصی  هیجان    ؛گیمیفیکیشن 

ینترنت و .... باید هزینه آن را با  برای دریافت هرگونه خدمات، خوراک، مکان، ا  هامیتکه    صورت نیبد

اری و کسب درآمد  گذسرمایه یهافرصت  عالوهبه. کردندیمواحدهای پول مجازی به نام شزان پرداخت 

همانند دنیای واقعی باید منابع مالی    آموختندکنندگان میشرکتها پیشنهاد شده و  نیز در طول رویداد به تیم
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( امتیاز  هاآنپول باقیمانده    صرفاً ) و نه    هامیتخود را به خوبی مدیریت کنند. در پایان نیز به نوع فعالیت مالی  

 داده و در داوری نهایی لحاظ شد.

ای، رایانه  یهای باز،  وکارکسبحوزه  در این رویداد از مربیان مجرب و متخصص و نیز اساتید دانشگاه در  

کیفیت   بخشیتوانورزش،   و  رویداد  علمی  سطح  افزایش  به  منجر  که  شد  استفاده  مهندسی  و  فنی  و 

دکتر  ، دکتر حمیدرضا آزادی، حمیدرضا رستمیدکتر  گردید.  شدهارائه  یهاطرحمحصوالت و 

دانشکده    رضاییانمهشید  دکتر  و    قاسمیاحسان  دکتر  ،  ییبهارلوحمزه   اساتید    بخشی تواناز 

ت علمی دانشکده علوم ورزشی  عضو هیأ  نژادیانلنجان  شهرام  دکتردانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  

از دانشکده   دکتر نیما جمشیدیو    دکتر کمال جمشیدی،  شهبازیحامد  دکتر  دانشگاه اصفهان،  

اساتید دانشگاه بودند که در این رویداد حضور داشتند.   ازجملهدانشگاه اصفهان  و کامپیوتر  مهندسی  - فنی

انواری حسینیسید،  امیررضا  راستو    محمد  مجرب    قلم حمید  کاوه    یسازیبازمربیان  و 

و کارآفرینی نیز    وکارکسبآواتک از اساتید برجسته حوزه    دهندهشتابمدیر ارشد عملیات    فردیزدی

امیر احسانی  .  دادندیمارائه    کنندگانشرکتالزم را به    یهاهیتوصبودند و    ها میتدر طول رویداد همراه  

حضور داشته و در    هامیتشزان در کنار    دهندهشتابنیز از    حامد حامدیانو    مهدی دهداری،  جم

 دادند. مشاوره و راهنمایی می هامیتبه  وکارکسبحوزه ساماندهی 

مجید و سرود ملی جمهوری   اهلل کالمبا تالوت آیاتی از    ورماهیشهر  28  شنبهسهافتتاحیه رویداد صبح روز  

اسالمی ایران آغاز شد و در ادامه دکتر جواد راستی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده  

میزبان رویداد، دقایقی    عنوانبهای دانشگاه اصفهان  یانهرا  هایبازیفنی و مهندسی و مدیر مرکز تخصصی  

اهداف و معر از مهندس حسین مزروعی  فی برگزارکنندگان رویداد پرداختبه تشریح    مدیرعامل . پس 

پس از آن    و   با حاضران پرداخت  وگوگفترویداد به    برگزارکنندگانیکی از    عنوانبهشرکت آواگیمز  

متولی برند نوآوردگاه به تشریح اهداف، نحوه    عنوانبهشزان رسید تا    دهندهشتابنوبت به حامد حامدیان از  

ی هاتیم  دهی، شتاب، روند کلی  هاتیمبرگزاری و پیشینه رویدادهای برگزار شده بپردازد. نحوه حمایت از  

آن  به    سخنرانیو مبانی کارآفرینی از مباحثی بود که آقای حامدیان در این    دهندهشتابتحت پوشش این  

 .پرداخت

جم    یاحسان  ریامدر جای خود مستقر شده و برای کارگاه تیم سازی    هاتیم  پس از برگزاری مراسم افتتاحیه،

طراحی   کارگاه  و  انواری  امیررضا  بازی  طراحی  مبانی  کارگاه  نهار،  صرف  از  پس  شدند.  تجربه  آماده 

برگزار شد. آخرین کارگاه روز اول، کارگاه    سازیبازیکاربری گیم سید محمد حسینی از مربیان برجسته  



 

 1396ی اول سال ماهه شش   –ای دانشگاه اصفهان های رایانه گزارش عملکرد مرکز تخصصی بازی 

48 

 

موجود در ورزش    هایپتانسیلو    هازمینهنژادیان برگزار شد و  صصی ورزش بود که توسط دکتر لنجانتخ

و کاربردهایی که این صنعت در ورزش دارد در این کارگاه بررسی شدند.   ایرایانه  هایبازیبرای طراحی  

  جان یپرهدر یک فضای شاد و    کنندگانشرکتبود که    «بریم بازی»حسن ختام روز اول برگزاری دورهمی  

 جایزه اختصاص یافت.  عنوانبهبه انجام بازی واقعیت مجازی در کنار هم پرداخته و به افراد برتر پول شزان  

 

فرد آغاز شد. کاوه در کارگاه آنالینی که  کاوه یزدی  وکارکسب  سازیمدل  یپرانرژروز دوم با کارگاه  

اطالعات    آوریجمعخواسته بود که ایده خود را ارزیابی کرده و با    هاتیمهفته قبل از رویداد برگزار شد از  

چارت جداگانه را تکمیل   6خود باید    وکارکسب  سازیمدلبرای    هاتیممنطقی و میدانی به رویداد بیایند.  

خود برسند. کاوه در روز دوم    وکارکسبتا در نهایت با شناسایی تمام عوامل مهم، به مدل نهایی    کردندمی

خود را تکمیل کردند. در روز    وکارکسببوم مدل    پلهپله  هاتیمرا تشریح کرده و    ها چارتاین    جیتدربه

مدیر دپارتمان دیجیتال    یچراغشاهنوآوری شرکت ایرانسل و مهندس    رکلیمدرحمانی    اهللروحدوم دکتر  

حمایت خود را از این رویداد    هاتیمبا    وگوگفتایرانسل مهمانان ویژه رویداد بودند و پس از بازدید و  

 توصیف کردند.  و جل روبهداشته و آن را حرکتی جذاب و  اعالم

خود آشنا شده و در کارگاه بیزینس پلن مهدی   وکارکسببا مباحث اقتصادی بوم مدل    هاتیم در روز سوم  

و آن را ترسیم کردند. کارگاه نحوه ارائه به    فراگرفتهدهداری چگونگی محاسبه جریان درآمدی خود را  
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امیر احسانی جم برگزار شد نیز    گذارسرمایه ارائه    هاتیمکه توسط  و جامع برای    مؤثر را برای تهیه یک 

آزمایشی خود را تهیه و برای مربیان ارائه   هایارائه   هاتیم ان آماده کرد. در پایان روز سوم اکثر  گذارسرمایه

 کردند تا نقاط ضعف و قوتشان مشخص شده و برای ارائه روز آخر آماده شوند. 

پایانی رویداد، دانشکدهدکتر حمیدرضا رستمی عض  در روز  علمی  هیأت  علوم    بخشیتوانی  و  دانشگاه 

استفاده    هایچالشرا با کاربردها و    کنندگانشرکت  بخشیتوانکارگاه تخصصی  پزشکی اصفهان، در یک  

کاری زیادی در این حوزه را معرفی کرد.    هایفرصتدر حوزه پزشکی آشنا کرده و    ایرایانه  هایبازیاز  

سید مهران امیری  ابتدا  آغاز شد.    هاتیم، مراسم اختتامیه و ارائه  هاتیم   ازیسآمادهکمی استراحت و  از  پس  

را درباره    کنندگانشرکت، نظر  کنندگانشرکتبه مهمانان و اساتید و    خیرمقدمضمن    د مدیر اجرایی رویدا

کرد    اعالمجویا شده و ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین رویدادی     هاآننحوه برگزاری و رضایت  

  غیربومی   کنندگانشرکتدرصد از    60استقبال از رویداد با توجه به اولین دوره آن خوب بوده و حدود  

به این حوزه در سراسر کشور است. سپس دکتر جواد راستی   مندعالقه هستند که نشان از پتانسیل و نیروی  

 هایبازیپتانسیل باال و گستردگی که در حوزه   کرد  خاطرنشان و    املی از برگزاری رویداد ارائهگزارش ک

حرکتی وجود دارد در آینده نزدیک توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد. مراسم اختتامیه    ایرایانه

ی فرد عضو هیأت  شزان و دکتر کاظم  دهندهشتاب  مدیرعاملدکتر کالنتری نژاد    ازجمله  ایویژهمهمانان  

 .هم داشت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

دقیقه برای تشریح طرح خود زمان داشت و پس از آن    3رسید، هر تیم    هاتیمنوبت به ارائه نهایی    سرانجام

 7  تیدرنها،  کنندهشرکتتیم    9دقیقه وقت برای پرسش و پاسخ داوران در نظرگرفته شده بود. از بین    5

ی داوران قرار گرفت.  ویژه  موردتوجهها  های تیم ایده  تیم برای ارائه نهایی آمادگی خود را اعالم کردند.

های حرکتی با  یا بازی بسکتبال حرکتی با دوربین کینکت گرفته تا بازی   CPبخشی فلج  از طرح بازی توان 

 موشن. لیپ 

تیب بیشترین امتیازات را کسب کردند. تیم پارادایس که  تیم با نظر داوران به تر  3،  هاتیمپس از ارائه نهایی  

تیم    عنوانبهیونیتی را ارائه کردند    سازیبازیموشن و موتور  ی کودکان با استفاده از لیپ سنجیینایبطرح  

سازی ورزش تکواندو را برای استفاده در تمرینات این  مربی و شبیهاول، تیم آراتکس که سیستم کمک

با کمک واقعیت مجازی    یسواردوچرخهتیم مدیا که طرح    تیدرنهاتیم دوم و    عنوانبهد  ورزش ارائه نمودن

را مجذوب خود کرده بودند نیز    دکنندگانیبازدرا مطرح کرده و در طول رویداد با دوچرخه خود بارها  

ی گذارسرمایهان را برای  گذارسرمایهمقام سوم را از آن خود کردند. همچنین تیم ویتامید توانست نظر  
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دانشگاه    ایرایانه  هایبازیی اول تا سوم نیز فرصت استقرار در مرکز  هاتیمروی طرح خود جلب کند.  

 کنند. یسازی تجاراصفهان را برای تکمیل و بهبود طرح خود کسب کرده تا در آینده بتوانند آن را 
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  26 – سازی پاپاتا تیم بازی  –های کار و دانش  آموزان هنرستان ( دورهمی با مربیان و دانش 2-6

 96آذر  

کند. در  هاست که به باروری خالقیت ذهن کمک زیادی میها بستری برای تبادل دانش و ایدهدورهمی 

عالقمندان را کنار هم جمع  های مختلف متخصصین و  ای دانشگاه اصفهان به بهانههای رایانهمرکز بازی

 سازی کمک کنیم.ی بازیها به تقویت جامعهکنیم تا در این دورهمی می

ای در هنرستان کار و دانش  های رایانهنویسی بازی ی برنامهاندازی رشته ، راه96آذر    26ی دورهمی  بهانه

ای های رایانههنرستان مهمان مرکز بازیآموزان و دبیران این  شهرستان برخوار استان اصفهان بود. دانش

ها و البته درآمد آن،  ها و جذابیتای، سختیی تولید یک بازی رایانهدانشگاه اصفهان بودند تا از پروسه

های ساز و مسائلی از این دست آگاه شوند. تعدادی از دبیران هنرستانهای مختلف در یک تیم بازی نقش

اندازی این رشته در سال آتی  شهر نیز مهمان این جمع بودند تا امکان راهی ای اصفهان و خمینفنی و حرفه

 تحصیلی را بررسی کنند. 

سازی پاپاتا دعوت کردیم تا در این دورهمی مهمان ما باشند  ی بازی سبقت از استودیو بازیاز تیم سازنده

هایشان  اند بگویند و تجربهردههای راهی که طی کها و شیرینیسازی از سختی مندان بازیدر جمع عالقهو 

 .را با کسانی که در آغاز این راه هستند در میان بگذارند

از بازیهای ریسینگ در سبک درگ است کسبقت، ساخته پاپاتا، یکی  صورت آنالین  ه بهی استودیوی 

ر این بازی  رود. دشمار میهای موبایلی بههای محبوب و پردرآمد بازار فعلی بازی طراحی شده و از نمونه

ی اتوموبیلرانی رقابت کنید )که شامل گاز صورت آنالین در یک مسابقهتوانید با رقبای دیگر بهشما می

کل  کنندگان دیگر کلموقع است(، ماشین خودتان را ارتقاء ببخشید، با شرکتدادن و دنده عوض کردن به

 های جذاب شرکت کنید. کنید و در تورنمنت

راست  )کارگحمید  تجربهقلم  و  بازی  )طراح  انواری  امیررضا  هنری(،  مسعود  ردان  سید  کاربری(،  ی 

سید  میثاق آقاخانی )مدیر فنی(،  نویس(،  (، حامد بابامحمدی )برنامهی آنالیننویس هستهبرنامهزاده )پزشک

  .دداشتن  حضور دورهمی این نیلوفر نادری )آرتیست( در و نویس(محمد حسینی )برنامه

های استودیو پاپاتا آغاز کرد و در مورد  ها و موفقیتضا انواری با پخش کلیپی از شکستجلسه را امیرر

ویژه مشکالت کمبود  های ورود به این بازار و به های ویدئویی، چالشمسائل اقتصادی و مالی بازار بازی

ولید های ت زاده به چالشسازی سخن گفت. مسعود پزشکمتخصص و فقدان ساختار صحیح آموزش بازی

)به ی کاربری و  قلم در مورد طراحی تجربهویژه آنالین بودن آن( پرداخت و حمید راست بازی سبقت 

می منجر  موبایلی  بازی  یک  بصری  جذابیت  به  که  نکاتی  و  کاربری  حامد  واسط  گفت.  سخن  شود 
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می روی  بازی  انتشار  از  پس  که  مسائلی  مورد  در  بازی بابامحمدی  بازخوردهای  قبیل  )از  گران،  دهند 

بندی  های حفظ مشتری، روند برگزاری رویدادها و ...( صحبت کرد و در انتها امیررضا انواری به جمعشیوه

 ها و نکاتی در مورد طراحی یک بازی موفق پرداخت.بحث

برای   این جلسه سرآغازی  پرداختند.  نظر  تبادل  و  با یحث  پاپاتا  تیم  اعضای  با  نیز حضار  پایان جلسه  در 

بازیتوسعه  آموزش  دانشی  سطوح  در  میسازی  که  بود  پایهآموزی  افزایش  تواند  برای  مناسب  ای 

 ای باشد.های رایانههای تولید بازیظرفیت
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   96آذر    29 –ای  های رایانه شو گیم و بازی ( سومین ایده 2-7

 افراد   به  آن  در  که  است  رویدادی  شوایده

  در   تا   شودمی  داده  امکان  این  کنندهشرکت

  خود   نوآورانه  هایایده  بیان   به  دوستانه  محیطی

 پردازیایده  هایمهارت  کسب  ضمن  و  بپردازند

  برای   نقد  بوته  در  را  خود   هایایده  ایده،  ارائه  و

 اندازیراه  برای   گرفتن  قرار  مبنا  و  هاآن  بهبود

 .دهند قرار موفق نوپای وکارکسب یک

 وتحقیقاتی  علمی  شهرک   توسط  رویداد  این

  برخی   و  اصفهان  در  ماهانه  صورت  به  اصفهان

  از   هدف  که  است  شده  برگزار  استان  شهرهای

  و   مشارکت  به  کارآفرینان  تشویق  آن،  برگزاری

  نوآورانه   هایایده  مورد  در  نظر   تبادل   و  همکاری

 . است

 هایبازی  موضوع  با   شو ایده  چهارمین  و  سی

ی علوم تربیتی و روانشناسی  آذر در تاالر فارابی دانشکده   29چهارشنبه  اصفهان روز    دانشگاه  در  ایرایانه

ی نیز دانشگاه اصفهان میزبان این رویداد در حوزه  95و    94های  در آذرماه سال  .شد  برگزار  دانشگاه اصفهان

در ساختار  داد که جای خود را نشان می پردازان از این رویداد،سازی بود و استقبال عالقمندان و ایدهبازی

 سازی باز کرده است. ذهنی عالقمندان به بازی 

ها  ایده انتخاب شدند. صاحبان این ایده  12شو،  ی ایدهشده به دبیرخانهی ارسالایده  28در این رویداد از بین  

ی خود توجیه کنند و  دقیقه فرصت داشتند که جمعیت حاضر و هیأت داوران را در مورد ایده  3هرکدام  

ایده به    5ایده،    12کردند. سپس از بین  دقیقه نظرات خود در مورد بازی را بیان می  2به مدت    سپس داوران

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

 داوران پاسخ بگویند. 

سازی پاپاتا(، ی آواگیمز و استودیو بازیهندهدتیم داوری این رویداد آقایان حسین مزروعی )مدیر شتاب

( و حامد ترکش  Appreviewسازی زاناگیمز و سایت تحلیل محتوای  میالد صالحی )مدیر استودیو بازی

آن انتخاب  به  نهایت  در  بودند.  آذرجم  شرکت  نیلوفرمدیر  برای    Follow me  ایده  با  دلفان  ها،  )بازی 

  نژاد فرزین  فروزان  پوک )فوتبال دوبعدی(،کله  سه  ایده  با  شرافت  الفضلابو  سید  توانبخشی بیماران اوتیسم(،
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رایانهرایانه  بازی  با  فورهند  درایو  زنیسایه  تمرین   ایده  با )بازی    ایده   با   حسینی  پریسا  ورزشی(،- ایای 

  ترتیب   به تنها  نر  کبوتر  ایده  عنوان   با  منیرواقفی  ابراهیم  )بازی برای درمان فوبیای تاریکی( و  هراسیتاریکی

هزار تومانی و به دو نفر    300و    400و    500به نفرات اول تا سوم جوایز    .کردند  کسب  را  پنجم  تا  اول  رتبه

پروژه کنترل  مدیر  زمانی  مهندس  خانم  شد.  تقدیم  هدایایی  قرعه  قید  به  تماشاچیان  توسعهاز  ستاد  ی ی 

 ی این مراسم بودند. جمهوری نیز مهمان ویژهساز معاونت علمی و فناوری ریاست های نرم و هویتفناوری 

های دیگر( و میالد صالحی )گیم بنفش!( از  ی اقتصاد گیم با شاخههای حسین مزروعی )مقایسهسخنرانی

 های مهم و جذاب این رویداد بود که مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت. بخش
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 96آذر  30  –سازی بدون کدنویسی  ( دومین چالش بازی 2-8

بازی تخصصی  مرکز  کارگاه  های اولین 

پاییز  رایانه در  اصفهان  دانشگاه  ، 1396ای 

بازی با  کارگاه  کدنویسی  بدون  سازی 

که    2موتورهای کانستراکت بود  فیوژن  و 

دانشگاه   در  اصفهان  دانشگاه  با  همزمان 

دانشگاه   و  شهرضا  نیز  دولتی  یزد  اردکان 

برای   فرصتی  کارگاه  این  شد.  برگزار 

بازی با  لذت آن آشنایی  سازی و چشیدن 

بدون گرفتار شدن در جزییات موتورهای  

استقبال   مورد  معموالً  که  است  پیچیده 

در  دانش که  دانشجویانی  نیز  و  آموزان 

کنند  هایی غیر از کامپیوتر تحصیل میرشته 

 گیرد. نیز قرار می

آنکه   این  شرکتبرای  در  کنندگان 

چالشکارگاه در  زودتر  هرچه  های ها 

رایانه بازی  یک  شوند،  ساخت  درگیر  ای 

  Art Pack« را برگزار کردیم. در این رویداد یک  سازی بدون کدنویسیچالش بازی »دومین سال  برای  

کنندگان شامل کاراکترها و اصوات و جزییات محیطی موردنیاز برای طراحی یک بازی در اختیار شرکت

 28شان است را بسازند. این رویداد دقیقه بهترین بازی پلتفورمری که در توان 150قرار گرفت تا در مدت 

های در مرکز تخصصی بازی  1396آذر    30صبح روز پنجشنبه  تیم داشت که    10کننده در قالب  شرکت

 ای دانشگاه اصفهان به رقابت نشستند.رایانه

قرار گرفتن   این رویداد،  مثبت  نکات  از  تیمیکی  باتجربه در کنار  بود.  های شرکتمربیان  مسعود  کننده 

زاده، مهرداد رضایی، حجت افشاران، نیلوفر نادری، افرا گرامی و معین صبوحی مربیان این رویداد  پزشک

 دادند. گان قرار میکنندبودند که تجربیات خود در ساخت بازی بدون کدنویسی را در اختیار شرکت

قلم،  بعد از سپری شدن زمان مسابقه، نوبت به داوری رسید. تیم داوری شامل حسین مزروعی، حمید راست 

ها را با حضور اعضای آن تیم بررسی کردند و امتیاز تک بازی سیدمحمد حسینی و حامد بابامحمدی تک

 و نکات آن را ثبت کردند.
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هیجان ماراتون  این  پایان  تیمانگیدر  )علیسامانههای  ز،  شکیبا  سازان  کجانی،  )ثنا  سپهر  حیدری(،  اصغر 

  بابایی(یزدخواستی و شیرین و شهرزاد ماهوش( و اوبونتو )مهدی اسدی، مجید جعفرزاده و حسین ابراهیم

 هزار تومانی را از آن خود کردند.  200و  300و  400های اول تا سوم و جوایز به ترتیب مقام
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 96بهمن   8تا   Global Game Jam – 6( رویداد جهانی  9-2

و جذاب    یجهان  دادی رو  زبانانیاز م  یکی  96در سال  دانشگاه اصفهان،    یاانهیرا   یهایباز  یمرکز تخصص

 . بود Global Game Jam یسازیباز

 

ساالنه است که   یسازیباز  یدورهم  ک ی  ،یجهان  یسازیمحفل باز  ا ( یGGJاختصار  )بهجم  میگگلوبال

مثل    یدر کنار هم قرار دادن عناصر  دادیرو  ن ی. هدف اشودیزمان برگزار مصورت همبه  ای در سرتاسر دن

  تبرمع  یهادر مکان  دادی رو  ن یکنندگان در ااست. مشارکت   یسازی باز  نهیو تجربه در زم  یهمکار  ت،یخالق

  دیجد  یهایو باز  ندیآ یگرد هم م  یی هاخود در قالب گروه  یهادهیکردن ا   یسازادهیپ  ی شده براو ثبت

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

دانشگاه اصفهان    یاانهی را  یهایباز  یدر مرکز تخصص  یروزصورت شبانهبه  1396بهمن    8تا    6از    امسال

  لی. امکانات مرکز از قبیم( بودیانفراد  ای  یمیصورت ت)به  دادیرو   نیکنندگان در انفر از شرکت  20  زبانیم

ساعت    72بزرگ    یهاونی زیو تلو   یقو  یوترهایمجهز، کامپ   یآشپزخانه  نترنت،یمشترک، ا  یکار  یفضا

 .دنکسب کن یخوب یهبو تجر دنرا بساز هایباز ن یبود تا بهترکنندگان شرکت اریدر اخت

هایی در این بستر  بایست بازی کنندگان می( بود و شرکتTransformation»حرکت« )  GGJتم این دوره  

بازی   5انگیزترین رویدادهای مرکز را رقم زد و در نهایت  بسازند. این سه روز یکی از بهترین و خاطره

 سایت رویداد بارگذاری شد.ساخته شده و روی وب
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 96بهمن  27تا   25 – سازی دانشگاه اصفهان ( چهارمین ماراتون بازی 10-2

حوزه  در  که  رویدادهایی  مهمترین  از  ی  یکی 

سال  بازی  از  اصفهان  دانشگاه  در  کلید    94سازی 

لطف خدا و با استقبال خوب مخاطبین، خورد و به 

دوره  چهارمین  میزبان  امسال  بودیم،  بهمن  آن  ی 

ین رویداد یک دورهمی  سازی است. ا ماراتون بازی 

بازی  مشتاقان  از  در  بزرگ  از سراسر کشور  سازی 

های مختلف طراحی، هنر و فنی است که سه زمینه

می  در کنار هم کار  می روز  تجربه  اندوزند،  کنند، 

کنند، از تجارب متخصصین  کار تیمی را تجربه می 

سازند و با دیگران  برند، تیم میسازی بهره می بازی 

د؛ دیگرانی که همراه با هم، سازندگان  شونآشنا می 

بازی  نوپای  داده  صنعت  نشان  تجربه  هستند.  سازی 

دورهمی  این  و  که  دوره  و  کالس  هر  از  بیشتر  ها 

می  دانشکارگاهی  باعث  انتقال  تواند  و  افزایی 

ها را به سمت خالقیت مثبت تجربیات شود و ذهن

 پیش ببرد. 

  1396بهمن    27جمعه شب    تابهمن    25بعدازظهر چهارشنبه  از  سازی دانشگاه اصفهان  ماراتون بازی  چهارمین

  برگزار گردید.نفر    75های پیامبر اعظم )ص( دانشگاه اصفهان با شرکت حدود  در تاالر و مجموعه سالن 

وشهر، رفسنجان، همدان،  سازان شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه، قم، کرمان، شیراز، بامسال نیز میزبان بازی

ها رونق  تهران، قزوین، کاشان و همینطور شهرهای مختلف استان اصفهان بودیم که کنار هم قرار گرفتن آن

 خاصی به رویداد بخشیده بود.

ای های رایانه بازی  صنعتی موفق در  در این رویداد از مربیان مجربی استفاده شد که همگی دارای سابقه 

 . بودند

افزار شریف بعنوان طراح بازی گرشاسپ  در شرکت فن 89فعالیت خود را از سال  :رادیشروین رحیم

و بهترین طراحی بازی مستقل    Shadow Bladeمعبد اژدها، آغاز نمود. او جوایز بهترین طراحی بازی برای

بوده است. او در حال    Children of Mortaرا دریافت کرده و طراح اصلی بازی  Bloody Streetsبرای

 .بازار است و به عنوان مربی در این رویداد همکاری خواهد داشتها در کافهحاضر مدیر دسته بازی
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در زمینه نقد بازی و ترجمه کتاب های تخصصی بازی سازی فعالیت کرده است.   79از سال    :طه رسولی

بزرگ سه بعدی مثل عصر پهلوانان و قلب سیمرغ را دارد تا  وی سابقه ی طراحی بازی در چند پروژه ی  

این که تیم بازی سازی خودش را تشکیل داده و به سراغ بازی های موبایلی مثل مرزعه شادی رفته است.  

از سومین جشنواره گیم تهران جایزه بهترین طراح بازی سال را برای بازی خاکسترهای سوزان را دریافت  

 . شودسازی و همچنین تدریس در این مجموعه نیز در سوابق او دیده میو ملی بازی کرد. مدیریت انستیت

بندی سازی سه بعدی، پیکرهدر زمینه گرافیک کامپیوتری شامل مدل 78از سال  :عطارحامد موحدیان

... فعالیت و تدریس داشته و در پروژه های کوتاه و  کاراکترها، جلوه انیمیشن و  بلند  های ویژه، ساخت 

التحصیل دکترای کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه اصفهان  انیمیشن شرکت داشته است. حامد فارغ

ای است و در حال حاضر دروس تخصصی  های رایانهنویسی بازیاست و تخصص اصلی او در زمینه برنامه

 .ای در رشته کامپیوتر را تدریس میکندهای رایانهتمرکز بازی

در کانادا است. اکبر در   EA بعدی و طراح بافت و محیط در کمپانیساز سه هنرمند مدل  :اکبر عربیان

سازان سپاهان، سهند، رؤیاپرداز، پویانما، لوتوس و لکسیپ  ایران با استودیوهای مختلف از جمله متحرک

و   Icon Creative فعالیت هنری خود را در ونکوور کانادا با استودیوی  2016همکاری کرده و از سال  

ی کارهای او است. نمونه EA در استخدام کمپانی بنام  2017ادامه داده است و از سال   Sequence گروه

 .ببینید www.erabiyan.com توانید دررا می

امیر طراح بازی و تجربه کاربری است. او از بنیانگذاران استودیو بازی سازی پاپاتا بوده   :امیررضا انواری

، سبقت  2ای خود مشارکت در تولید بازی های پرطرفدار هشتمین حمله، هشتمین حمله    و در کارنامه حرفه

رفتار   تحلیل  و  آنالین  های  بازی  موفق  های  مدل  تحلیل  زمینه  در  تجربیات خوبی  دارد. وی  را  و کات 

 .بازیکنان در این سبک از بازی ها داشته است

راحی بازیهای رایانه ای فعالیت می کند. وی در زمینه ی برنامه نویسی و ط  86از سال    :مهدی بهرامی

در کشور    NHTVمدرک کارشناسی خود را در رشته ی طراحی و معماری بازیهای رایانه ای از دانشگاه

هلند دریافت کرده است. بازیهای مستقل وی برنده ی جوایز مختلف در جشنواره های داخلی و خارجی  

در سانفراسیسکو شده اند. مهدی برای بازی »انگاره«   IGFدر کشور ژاپن و  Tokyo Game Showاز جمله

ی  ای تهران و جایزههای رایانهجایزه بهترین بازی فرهنگی و بهترین طراحی بازی در ششمین جشنواره بازی

جشنواره مسابقات  TGC2017اصلی  در  و  گرفت  را  بازی    IGFتهران  این  شد.  برنده  سانفرانسیسکو 
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توکیو نیز بوده    Sense of Wonder Nightآنجلس و در لوس  IndieCadeالمللیکاندیدای جشنواره بین

 .است

به خاطر عالقه شدید خود به بازی های رایانه ای و هنر دیجیتال به صورت حرفه ای    :محمد حسینیسید

ازی پاپاتا آغاز کرد. عالوه بر برنامه نویسی، تخصص وی بهینه  کار بازی سازی خود را در استودیو بازی س

سازی بازی، طراحی و مدل سازی محیط و طراحی مراحل بازی می باشد. ازجمله آثار موفقی که وی در 

،سبقت و بازی  2و    1آن ها نقش داشته می توان به پروژه های شناحته شده و محبوبی چون هشتمین حمله  

و همچنین   Gamificationالقمندی های دیگر او هوش مصنوعی، یادگیری ماشین،کات اشاره کرد. از ع

 .نوشیدن قهوه هنگام کار می باشد

بابامحمدی سال    :حامد  ابتدای  نویسی    95در  برنامه  زمینه  در  آن  از  پیشتر  و  شد  پاپاتا  استودیو  وارد 

سرور و برنامه نویسی رابط کاربری مشغول  آندروید فعالیت داشت. حامد بیشتر در زمینه برنامه نویسی سمت  

 .به فعالیت بوده است و در بازی کات نیز در سمت برنامه نویس ارشد پروژه مشغول به کار است

بعدی ای و یکی از هنرمندان سههای رایانههای ویژه سینمایی و بازیکارگردان فنی جلوه  :حمید حدیدی

عنوان متخصص  پروژه فیلم بلند سینمایی این شرکت به  3هندوستان که در  در   Makuta سازیشرکت فیلم

توانسته است  Eega و رندر حضور داشته که فیلم  VFX ی کامپیوتریهای ویژهبعدی، جلوهطراحی سه

المللی  از آن خود کند و در سطح بین  2012های ویژه کامپیوتری سینمای هند را در سال  جایزه بهترین جلوه

نظر می  هم  حمید  سوابق  دیگر  از  نماید.  جلب  را  طراحیمنتقدان  در  مشارکت  و  مدیریت  به  های  توان 

مجسمه سه  المان بعدی  و  کمیته ها  سفارش  به  شهری  دیوارنگارهای  اجرای  همچنین  و  شهری  ی های 

 Badrinath ،7 Aum های سینماییهای ویژه فیلمزیباسازی شهرداری اصفهان، مشارکت در تولید جلوه

Arivu  وEega   سازیبرای شرکت فیلم Makuta و طراحی   2013تا    2010های  در هندوستان بین سال

اشاره کرد. او در حال حاضر مدیر استودیوی   Valve برای شرکت dota2 کاراکترهای بازی معروفست 

 .آمریکا است Sipnad گیم و انیمیشن اسپیرال ایران و

آمد  ای دانشگاه اصفهان به حاضرین خوش های رایانهر مرکز بازیدر ابتدای مراسم، دکتر جواد راستی مدی

سازی دانشگاه اصفهان را متذکر شد. مهمترین محور صحبتهای وی،  گفت و نکاتی در مورد ماراتون بازی

رقابت ی رویدادهای مشابه گونهتأکید بر آموزشی و تجربی بودن این رویداد و فاصله داشتن آن از جوّ 

های ذهنی رقابتی، تنها به یادگیری  نندگان را به سمت و سویی ببرد تا فارغ از دغدغه کاست که شرکت

 بیشتر فکر کنند. 
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ی کاری دلیل مشغلهی آواگیمز بود که بهدهندهغایب بزرگ ماراتون امسال، حسین مزروعی مدیر شتاب

ین رویداد بودند که در مراسم  گران اامسال نتوانست ما را همراهی کند. امیررضا انواری و طه رسولی تسهیل 

ها  افتتاحیه نکاتی را در مورد ماراتون بیان کردند و حسین مزروعی نیز دقایقی از طریق ویدئوکنفرانس با آن

 همراهی کرد. 

هایی که قبالً  ها در نظر گرفته شد تا از ورود بازیدر این دوره از ماراتون، محدودیتی برای ساخت بازی

هایی موردقبول  ها بود؛ بازینهایی جلوگیری شود. این محدودیت در ورودی بازی   رقابتساخته شده به  

 بودند که تنها یک ورودی داشته باشند.

های خود را مقابل  کنندگان ایدهتعدادی از شرکت.  ها بودتشکیل تیمنوبت    ،بعد از به پایان رسیدن افتتاحیه

روز ها آغاز شد.  تیم تشکیل و کار جدی آن  12ها،  ها و رایزنیوگفت دیگران ارائه کردند و پس از گپ

 به این ترتیب سپری شد.اول ماراتون 

راد مدیر  در روز دوم عالوه بر کار تیمی، دو کارگاه جذاب برگزار شد؛ مدرس کارگاه اول شروین رحیمی

با بیان مثال هایی از تجربیات شخصی خود به بیان نکات مهمی در مورد  بازار بود که  های کافهی بازیدسته

 . طراحی بازی پرداخت

ای  های رایانههای استودیو پاپاتا در مورد هنر بازیقلم و نیلوفر نادری از آرتیستکارگاه دوم را حمید راست

یکی از بنیان گذاران استودیو بازی سازی پاپاتا است. وی در رشته مهندسی    قلمراست  حمیدبرگزار کردند.  

فعالیت دارد و هم   و افزار تحصیل کرده  نرم اکنون کارگردان هنری  چند سالی است که در صنعت گیم 

های سبقت، های موفقی که او در ساخت آنها نقش داشته است بازیدیو پاپاتا می باشد. از جمله پروژهواست

التحصیلی از رشته مهندسی نرم افزار دانشگاه  پس از فارغ  نادری  نیلوفرد.  می باش  2و    1، هشتمین حمله  کات

سازی اکنون در استودیو بازیو    سازی شدی بازیاصفهان، به علت عالقه زیاد به هنردیجیتال وارد حیطه

ها نقش داشته  موفقی که وی در آناز جمله آثار    پاپاتا به عنوان طراح دیجیتال مشغول به فعالیت می باشد.

پروژهمی به  آنتوان  و  سبقت  کات،  کرد.های  اشاره  مرزها  عالقه  سوی  طراحی  از  او  دیگر  های  مندی 

 .کاراکتر و کانسپت محیط می باشد

ظهر روز   در روز پایانی ماراتون کارگاهی در مورد نحوه ارائه محصول توسط امیررضا انواری برگزار شد.

بعدازظهر مراسم اختتامیه و داوری   4ی دموی بازی خود را تحویل دادند و از ساعت  نسخها  هجمعه، تیم 

ی خود و سه دقیقه فرصت  ی زحمات دو روزهی نتیجهدقیقه فرصت ارائه  سهها  تیمهای آغاز شد.  بازی

 دفاع در مقابل تیم داوری را داشتند.

 دو داور داخلی و یک داور خارجی قاضیان این رویداد بودند:
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افزار وارد دانشگاه اصفهان شد و مقاطع تحصیلی کارشناسی سخت   1378از سال    تر جواد راستی:دک

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

بازی   1392باشد. وی از سال  علمی گروه مهندسی پزشکی این دانشگاه می با  های رایانهکارگروه  ای را 

مدیر    اندازی کرد و مؤسس وهای گوناگون در دانشگاه اصفهان راه مشارکت اعضای هیأت علمی رشته 

ها ای؛ فرصتهای رایانهی »بازیای دانشگاه اصفهان و دبیر کنفرانس ساالنههای رایانهمرکز تخصصی بازی

ای های رایانه ی بازیی آموزش، پژوهش و کارآفرینی در حوزه باشد. عالقمندی وی توسعه ها« میو چالش

ای های رایانهکمک بازیروحی به  تراپی و درمان و ارتقاء سالمت جسمی وی تخصصی وی گیمو زمینه

 .باشدمی

در    88افزار و از سال  از بنیانگذاران استودیو بازی سازی پاپاتا است. او کارشناس نرم  :میثاق آقاخانی

های موبایل فعالیت دارد. از جمله سوابق ایشان می توان به مدیریت  ها و اپلیکیشنافزار به ویژه بازیحوزه نرم

و بازی آنالین کات اشاره کرد. از جمله   2فنی بازی آنالین سبقت، مدیریت پروژه های هشتمین حمله  

یای نیوتن، چیکیجا، هشتمین حمله  های رؤپروژه های دیگری که او در ساخت آن نقش داشته است بازی

 .بوده است

Dr. Georgios N. Yannakakis :  دانشیار دانشگاهMalta  ی هوش  و از پژوهشگران برتر دنیا در حوزه

بازی رایانهمصنوعی  زمینه های  است.  ازای  عبارتند  او  تحقیقاتی  ،   Artificial Intelligenceهای 

Affective Computing  ،nteractionComputer I-Human  ،Computational Creativity ،Game 

Technology . 

مهم یک  اختتامیه  داشت!مراسم  هم  ویژه  دانشگاه   Choong Jae Imپروفسور    ان  گیم  دپارتمان  مدیر 

Keimyung سازان ایرانی آشنا شد. ی جنوبی از نزدیک با حاصل کار بازیکره 

سازان، های سامانهها و داوری، تیم داوری وارد شور شدند و در نهایت تیمی بازیپس از پایان روال ارائه 

Try Again  میلیون تومانی را دریافت کردند.   1و    2و    3های اول تا سوم شدند و جوایز  و لوتوس حائز مقام 
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کنفرانس    ( 11-2 های  بازی »سومین 

 ها« ها و چالش ؛ فرصت ایرایانه 

 1396بهمن   25

 برگزار کنندگان

          

 
 

 

 

 

 حامیان 
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المللی، دانشگاه اصفهان میزبان معتبرترین رویداد  رای سومین سال پیاپی و برای نخستین بار با رویکرد بینب

حوزه در  کشور  بازیپژوهشی  رایانهی  بینبودای  های  کنفرانس  اولین  و  مّلی  کنفرانس  سومین  المللی  . 

در دانشگاه اصفهان برگزار شد،    1396بهمن    27تا    25ها« که از  ها و چالشای؛ فرصتهای رایانه»بازی 

ارائه برای  پژوهشمحلی  شاخهی  در  جدید  بازیهای  مختلف  رایانههای  روانشناسی، های  جمله  از  ای 

تا محملی برای    بود شناسی، فناوری اطالعات، هنر، پزشکی، مدیریت، اقتصاد و سایر علوم وابسته  جامعه

  ثروت   خلق  در  ایرایانه  هایبازی  صنعت  سرشار  هایظرفیت.  باشد ای فاخر  های رایانهتحلیل و تولید بازی

 کنار   در  سازیفرهنگ  و  تبلیغات   درمان،  آموزش،  مانند  هدفمند  هایحوزه  در  آن  کارکردهای  کنار  در

های عمیق در این حوزه را بیش از پیش عیان ف، نیاز به پژوهشمختل   هایجنبه  از  آن  یبالقوه  هایآسیب 

و  می برگزاریسازد  از  بر رسالت خویش و پس  بنا  اصفهان  ماه   دانشگاه  بهمن  اولین دوره کنفرانس در 

 .نیز به این مهم همت گماشت 96در سال ، 1395دومین دوره در بهمن ماه  و 1394

 «هاها و چالشای؛ فرصتهای رایانه»بازیی ساالنهکنفرانس  

 . بردسود می از حمایت نهادهای معتبر علمی و فرهنگی و اجتماعی •

ایده • ارزیابی  بزرگترین شبکهامکان  توسط  پژوهشی  مقاالت  و  پژوهشی کشور در حوزهها  ی  ی 

رایانه بازی از  های  بیش  )شامل  دانشگاه  200ای  علمی  هیأت  اعضای  از  خارج نفر  و  داخل  های 

 .آوردکشور( را فراهم می

به پژوهشگران دیگر عرضه  (  ISC  سیویلیکا وکشور )های  را در معتبرترین نمایه  شدهپذیرفتهمقاالت   •

 .کندمی

ی  یافتهی گسترش با مجالت معتبر علمی داخل و خارج کشور در ارتباط است و برای چاپ نسخه •

 .دهدمقاالت برتر کنفرانس با آنان رایزنی مؤثر انجام می

لمی برگزارکنندگان و رعایت اصول علمی در داوری ی برگزاری، اصالت، ماهیت عبه لحاظ سابقه •

 . و پذیرش مقاالت، اعتبار پژوهشی مقاالت پذیرفته شده در آن تضمین شده است

شرکت • مستقیم  ارتباط  شاخصامکان  با  در  کنندگان  کشور  خارج  و  داخل  پژوهشگران  ترین 

 .کندای که مهمان کنفرانس هستند را فراهم میهای رایانه ی بازیحوزه

سازی، فرصتی ناب برای رایزنی  ی بازی های فعال جهان در حوزهبا دعوت از مهمانانی از دانشگاه •

 .کندبا آنان جهت ادامه تحصیل در این رشته را فراهم می

های  سازی است تا در کنار پژوهشهای نوین بازیی تکنولوژیهای فعال در حوزهمیزبان شرکت •

 . دستاوردهای فنی نیز آشنا کند کنندگان را با آخرین علمی، شرکت
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ویژه بهی  نگاه  دوره  شبیهفناوری  این  نوین  واقعیت  های  و  مجازی  واقعیت  افزوده،  واقعیت  سازی، 

 .  در این کنفرانس داشتند ایویژه  جایگاه محورها این با مرتبط هایپژوهش و  داشتاختصاص  ترکیبی

 هاها و چالشای: فرصترایانههای  هداف برگزاری سومین کنفرانس بازیا

 ای های رایانهی بازیهای مبتنی بر تحلیل و تولید محتوا در حوزه ی پژوهشارائه  •

 های جدی )آموزشی، درمانی، تبلیغی و ...(ی بازیتوسعه  •

 ای مّلی های رایانهپژوهشی صنعت بازی شناسی و آیندهآسیب  •

 افزوده و واقعیت مجازی سازی، واقعیتهای نوین شبیهنگاه ویژه: فناوری •

 محورهای کنفرانس

 های روانشناختیتحلیل •

 درمان و ارتقاء سالمت روانی •

 ایسواد رسانه •

 سازی احساس و هیجان مدل •

 پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، قدرت نرم  •

 مالحظات حقوقی  •

 رایتمالکیت فکری و کپی •

 ایهای رایانهرویکرد فلسفی بازی •

 

 مخاطب، بازاریابی و تبلیغات های جذب شیوه •

 ی تجارت، اقتصاد و کارآفرینی ای در حوزههای رایانهنقش صنعت بازی •

 سازی فرایند توسعهمدل •

 مدل کسب و کار و درآمدزایی •

 سازیهای بازیمدیریت پروژه •

 

 های آنالینبازی های مطرح در تولید و توسعهفناوری  •

 رویکردهای هوش محاسباتی •

 مدلسازی رفتار کاربر نقش داده کاوی و  •
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 ( و دشواری پویا PCGای )تولید محتوای رویه •

 سازی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبیای مبتنی بر شبیههای رایانه بازی •

 ی کاربریواسط کاربری و تجربه •

 

 شناختی و هنریتحلیل زیبایی •

 پردازیاصول هنری در طراحی و شخصیت •

 هنر و تکنیک سازی در تلفیق بهینه •

 نویسی نامهروایت و بازی •

 

 (Serious Games)  های جدّیبازی •

 (Gamification)  نماییبازی •

 :هایهای جدید در حوزهی ایدهای و ارائه های رایانهبررسی نقش بازی •

 خانواده  •

 یروح و جسمی سالمت درمان و ارتقاء •

 فرهنگ، تاریخ و ادبیات  •

 آموزش و یادگیری •

 تبلیغات •

 سازییابی و فرهنگهویت •

 فقه و اخالق •

 ی صنعت گردشگری توسعه  •

 درمان اختالالت جسمی •

 توانبخشی شناختی  •

 های دفاع مقدسترویج ارزش  •

 های مذهبی و قرآنیترویج آموزه •

 

 ایهای رایانهی محورهای مرتبط با ابعاد فنّی و اجتماعی بازیو کلیه •
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 کمیته برگزاری 

 رییس کنفرانس  دانشگاه اصفهان( )رییس  دکتر هوشنگ طالبی

ی فنی و  مهندسی  )عضو هیأت علمی دانشکده  دکتر جواد راستی

 دانشگاه اصفهان( 
 دبیر کنفرانس

ی  )عضو هیأت علمی دانشکده  دکتر سید امیرحسن منجمی

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان(
 )بخش مهندسی( دبیر علمی کنفرانس

ی علوم تربیتی و )عضو هیأت علمی دانشکده  دکتر امیر قمرانی

 روانشناسی دانشگاه اصفهان( 
 )بخش علوم انسانی(  دبیر علمی کنفرانس

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

 دکتر مائده عاشوری 

 اصفهان()عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه  
 هامسئول نشست

 المللیهای بین مسئول هماهنگی  (Aalto University) دکتر امین بابادی

 دبیرخانه کنفرانس نسیبه صرامی 

 

 کمیته علمی

 سازمان  تخصص  نام و نام خانوادگی 

 دانشگاه اصفهان  حقوق پوردکتر علیرضا آرش 

 دانشگاه علم و صنعت  کامپیوتر  دکتر مهرداد آشتیانی

 دانشگاه اصفهان  شناسی جامعه  دکتر احسان آقابابایی 

 جمهوریهای تحول و پیشرفت ریاست مرکز همکاری مدیریت  مهندس سید امیر آقایی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  روانپزشکی  دکتر امراله ابراهیمی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توانبخشی مهندس فاطمه ابناوی 

 مؤسسه آموزش عالی سپاهان  علوم تربیتی دکتر عاطفه احمدی 

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر پیمان ادیبی

 دانشگاه اصفهان  علوم تربیتی دکتر اعظم اسفیجانی

 دانشگاه اصفهان  تربیت بدنی دکتر حامد اسماعیلی 

 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر مریم اسماعیلی 
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 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر ناهید اکرمی 

 دانشگاه اصفهان  علوم سیاسی  دکتر سیدجواد امام جمعه زاده 

 دانشگاه اصفهان  زبان  دکتر محمد امیریوسفی

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر مریم السادات ایزدی 

 Aalto University کامپیوتر  دکتر امین بابادی 

 دانشگاه صدا و سیما  کامپیوتر  فرددکتر اعظم باستان 

 دانشگاه اصفهان  علوم تربیتی دکتر نگین برات دستجردی 

 دانشگاه شهرکرد  کامپیوتر  دکتر محمداحسان بصیری 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  روانشناسی  دکتر سید محمد بهشتیان

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر علی بهلولی 

 اصفهان دانشگاه هنر  اقتصاد دکتر رسول بیدرام 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  کامپیوتر  دکتر مازیار پالهنگ 

 دانشگاه اصفهان  شناسی دانش  دکتر میترا پشوتنی زاده 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  علوم تربیتی دکتر سعید پورروستایی اردکانی

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر مرضیه پیراوی ونک 

 اصفهان دانشگاه   حقوق دکتر منوچهر توسلی 

 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر ماهگل توکلی 

 دانشگاه اصفهان  مهندسی پزشکی  دکتر نیماجمشیدی

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر منصوره حاج هادیان 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر مهدی حامدی 

 دانشگاه الزهرا )س( هنر دکتر منصور حسامی کرمانی 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر زینب حکمت 

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کامپیوتر  اله حمیدی دکتر حجت

 دانشگاه اصفهان  زبان  دکتر سعید خزایی 

 دانشگاه اصفهان  حقوق دکتر قدرت اله خسروشاهی 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر پریسا دارویی 

 - شناسی جامعه  مهندس سید مهدی دبستانی 

 دانشگاه همدان  روانشناسی  محمدرضا ذوقی پایدار دکتر 
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 دانشگاه اصفهان  زبان  دکتر والی رضایی 

 Aalto University کامپیوتر  دکتر شقایق روحی 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  هنر دکتر صمد روحی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توانبخشی دکتر حمیدرضا رستمی 

 دانشگاه تهران  روانشناسی  دکتر رضا رستمی 

 آواگیمز دیزاین  مهندس طه رسولی 

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کامپیوتر  دکتر هدا رودکی لواسانی 

 دانشگاه اصفهان  ادبیات دکتر احسان رییسی 

 دانشگاه اصفهان  تاریخ  دکتر بهمن زینلی 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر ریحانه سجاد

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  هنر سخاوت دکتر یونس 

 دانشگاه گیالن  روانشناسی  نیا دکتر ایرج شاکری 

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر بهروز شاهقلی 

 دانشگاه اصفهان  زبان  دکتر محمدتقی شاه نظری 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  توانبخشی زادگان دکتر زهره شفیع 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  روانشناسی  اهلل شهابی دکتر روح

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر حامد شهبازی 

 بهزیستی اصفهان  روانشناسی  دکتر سعید صادقی

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر حمید صادقیان 

 دانشگاه سمنان  روانشناسی  دکتر پرویز صباحی

 دانشگاه بقیه اهلل )عج( مغز و اعصاب  اهلل صحرایی دکتر هدایت 

 دانشگاه اصفهان  اقتصاد دکتر بابک صفاری 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  کامپیوتر  دکتر مهران صفایانی 

 دانشگاه اصفهان  مدیریت  دکتر علی صفری 

 دانشگاه تربیت مدرس  هنر دکتر محمدعلی صفورا 

 دانشگاه اصفهان  تربیت بدنی دکتر شیال صفوی

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روانپزشکی  صولتی دهکردیدکتر سید کمال 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر زهره طباطبایی 
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 دانشگاه اصفهان  حقوق دکتر محمد صادق طباطبایی

 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر احمد عابدی 

 دانشگاه اصفهان  مشاوره  دکتر محمدرضا عابدی 

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر مائده عاشوری 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  روانسنجی  دکتر علی عسگری 

 دانشگاه آزاد واحد مجلسی  کامپیوتر  دکتر محسن عشوریان 

 دانشگاه هنر اصفهان  علوم سیاسی  دکتر مجتبی عطارزاده 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر محمدرضا عمادی 

 University of Bologna مهندسی پزشکی  دکتر مهران عمادی اندانی 

 دانشگاه هنر اصفهان  کارآفرینی  مهندس صالح غایی 

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر افسانه فاطمی 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر مجید فدایی 

 دانشگاه اصفهان  علوم تربیتی دکتر ساالر فرامرزی 

 دانشگاه اصفهان  حقوق فرددکتر محسن قائم

 دانشگاه باهنر کرمان  کامپیوتر  دکتر مهدیه قزوینی 

 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر امیر قمرانی 

 دادگستری اصفهان  حقوق دکتر محمدرضا قنبری

 دانشگاه اصفهان  شناسی جامعه  دکتر علی قنبری برزیان 

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر مرجان کائدی

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر حسین کارشناس

 دانشگاه رازی کرمانشاه  کامپیوتر  فرددکتر محمد کاظمی

 دانشگاه تهران  شناسی جامعه  دکتر مسعود کوثری 

 دانشگاه اصفهان  شناسی جامعه  دکتر مسعود کیانپور

 دانشگاه پیام نور اصفهان  روانشناسی  دکتر زهره لطیفی 

 دانشگاه اصفهان  بدنیتربیت  نژادیاندکتر شهرام لنجان

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  دکتر حسین ماهوش محمدی 

 دانشگاه اصفهان  مدیریت  دکتر مجید محمدشفیعی

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر راد دکتر امیرعباس محمدی
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 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر بهار مختاریان 

 دانشگاه اصفهان  فقه و حقوق  دکتر رسول مظاهری 

 دانشگاه اصفهان  کامپیوتر  سید امیرحسن منجمیدکتر 

 دانشگاه آزاد اصفهان  روانشناسی  دکتر غالمرضا منشئی

 دانشگاه اصفهان  تربیت بدنی دکتر احمدرضا موحدی 

 دانشگاه دولتی شهرضا  کامپیوتر  دکتر حامد موحدیان عطار 

 دانشگاه باهنر کرمان  روانشناسی  دکتر سید محمدحسین موسوی نسب 

 دانشگاه اصفهان  شناسی دانش  دکتر علی منصوری 

 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر حسینعلی مهرابی 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر فروغ مهیار 

 دانشگاه اصفهان  مهندسی پزشکی  دکتر امین مهنام 

 دانشگاه علم و صنعت  کامپیوتر  دکتر بهروز مینایی 

 Aalto University کامپیوتر  دکتر کورش نادری 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر ابوذر ناصحی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  روانشناسی  دکتر اسماعیل ناصری 

 دانشگاه هنر اصفهان  اقتصاد دکتر رضا نصراصفهانی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  روانپزشکی  دکتر مصطفی نجفی

 دانشگاه آزاد نجف آیاد  کامپیوتر  دکتر علیرضا نقش 

 دانشگاه اصفهان  علوم تربیتی دکتر رضاعلی نوروزی 

 - مدیریت  پیاممهندس جواد نیک 

 دانشگاه اصفهان  مشاوره  دکتر پریسا نیلفروشان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  علوم تربیتی دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

 بهشتی دانشگاه شهید  کامپیوتر  دکتر مجتبی وحیدی اصل 

 دانشگاه هنر اصفهان  هنر دکتر لیال وهابی

 دانشگاه اصفهان  شناسی جامعه  دکتر رضا همتی 

 دانشگاه اصفهان  روانشناسی  دکتر فریبا یزدخواستی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  مغز و اعصاب  دکتر علی یونسی 
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 ی کلی کنفرانس برنامه

 

 زمان مکان برنامه

چهارشنبه 
25 

بهمن 
 

 شروع پذیرش
ورودی تاالر 

 پیامبر اعظم 
7:30 

غرفه
ی نمایشگاهی )

ها
N

eru
G

am
e

، خانه
ی، ساریسا، نقشه 

ی یادگیر
ی مغز(

بردار
 

 مراسم افتتاحیه 
تاالر پیامبر 

 اعظم)ص(

تا   8:30

10:00 

 هامحوطه سالن استراحت و پذیرایی
تا   10:00

10:15 

 متخصص روانشناسی اجتماعی   Tobias Greitemeyerسخنرانی کلیدی دکتر 

The impact of prosocial video games on prosocial and antisocial outcomes 
 سالن خاتم

 11تا  10:15
 متخصص هوش مصنوعی گیم Georgios N. Yannakakisسخنرانی کلیدی دکتر 

AI designing games for us... with (or without) us 
 سالن مبین

ی  وسیلههای ذهنی کودکان به ای با رویکرد بهبود مهارتهای رایانهارگاه »نسل جدید بازی ک

 برداری مغزا همکاری آزمایشگاه ملّی نقشهبامواج مغزی« 
 12تا  11 سالن امین

 13تا  12 1رستوران یاس  ناهار و نماز 

ارائه
ی پوستر )

13 
تا 

18
 )

– 
محوطه 

ی تاالر پیامبر اعظم 
 

 سالن امین ... های ذهنی هبود مهارتببا رویکرد  ایهای رایانهی کارگاه نسل جدید بازی ادامه

 14:30تا  13

ی پژوهشی )مؤسسه  دبستانی تحولی کودکان پیش هایای و ویژگی های رایانه بازیپنل 

 نوا( هم
 سالن خاتم

 استادیار مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر( -)دکتر حامد آذرنوش  NeuroVRپنل 

  Keimyung)دانشگاه  Technology and Content Trends of VR Gameپنل 

 ی جنوبی(کره

 سالن مبین

 هامحوطه سالن استراحت و پذیرایی
تا   14:30

14:45 

 سالن امین شناسی، فقه و علوم سیاسی نشست حقوق، مدیریت، جامعه
تا   14:45

16:15 
 سالن خاتم 1نشست روانشناسی و علوم تربیتی 

 سالن مبین 1نشست فنی مهندسی 
ی

افتتاحیه ماراتون باز
ی

ساز
 

 هامحوطه سالن استراحت و پذیرایی
تا   16:15

16:30 

 سالن امین نشست هنر 

 سالن خاتم 2نشست روانشناسی و علوم تربیتی  18تا  16:30

 سالن مبین 2نشست فنی مهندسی 

 (MENAی ناشر معروف گیم در منطقه Netmarble)مدیرعامل  Barış Özistekسخنرانی  
تاالر پیامبر 

 اعظم)ص(
 18:30تا  18

 های برترنامهپایانی کنفرانس و تقدیر از مقاالت و اختتامیه
تاالر پیامبر 

 اعظم)ص(
 19تا  18:30
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 سخنرانان کلیدی 

  h-indexبا  اتریش     Innsbruckاستاد تمام دانشگاه  (Tobias Greitemeyer)   توبیاس گریتمایر  پروفسور

ی تحقیقاتی ای است. زمینه های رایانه ی روانشناسی بازیچهل و سه و از پژوهشگران برتر دنیا در حوزه

فراوانی  مقاالت     Violent GamesوProsocial Games اصلی او روانشناسی اجتماعی است و در مورد  

 .دارد

 چکیده سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

The impact of prosocial video games on prosocial and antisocial outcomes 

Recent representative national surveys suggest that more than 90% of teens play video 

games, with the average amount of playing time being around 13 hours per week. Given 

these numbers, there has been growing interest in the consequences of video game play. 

Most researchers so far have stressed negative effects of video game exposure. 

However, depending on the content and context of the video game, positive effects are 

also conceivable. In fact, playing prosocial video games (where the goal is to benefit 

another game character) is associated with increased helping behavior and decreased 

aggression. Data will be presented that document these phenomena but also address the 

underlying psychological processes. 

 

چهل و سه    h-indexبا    Maltaدانشیار دانشگاه  (Georgios N. Yannakakisیورگیس یاناکاکیس ) دکتر  

حوزه در  دنیا  برتر  پژوهشگران  از  بازی و  مصنوعی  هوش  رایانهی  زمینههای  است.  او  ای  تحقیقاتی  های 

از  Artificial Intelligence،   Affective Computing  ،Human-Computer  عبارتند 

Interaction ، Computational Creativity ،Game Technology 

 زیر است: چکیده سخنرانی ایشان به شرح

AI designing games for us... with (or without) us 

 Abstract: Can computational processes and machine-crafted artifacts be considered 

creative? When does this happen and who judges after all? What happens when we 

create together with a creative machine? Do we merely create together or can a machine 

truly foster our creativity as human creators? When does such co-creation foster the 

creativity of both humans and machines? In this talk I will address the above questions 

by positioning computer games as the ideal application domain for artificial intelligence 

for the unique features they offer. Advanced methods for autonomous game design, 

procedural content generation and AI-assisted game design will be showcased via a 

plethora of projects running currently at the Institute of Digital Games 
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 های پنلبرنامه

 دبستانیای و ویژگی تحولی کودکان پیشهای رایانه پنل بازی

نخستین مطالعه طولی خاورمیانه در حوزه رشد و تحول کودکان است. یک مطالعه  «کودکی در ایران»

سالگی( تا انتهای   4دبستانی ) کودکان از پیشهای مختلف رشد  هشت ساله که به منظور بررسی ساحت

 سالگی( طراحی شده و هدف اصلی آن تبیین ارتباط میان دو نوع داده است: 12دبستان )

بافتارهای رشد )مثالً خانه،   های فردی، خانوادگی و جمعیتالف( ویژگی نیز  و  شناختی هر کودک 

 دبستانی، مهدکودک و دبستان( و پیش

اجتماعیاز رشد کودکان در ساحت  های حاصل ب( داده هیجانی، معنوی، فرهنگی،  - های شناختی، 

 جسمی، سالمت، و اقتصادی است.

شود.  از این طریق گستره و کیفیت عوامل متنوع مؤثر بر یادگیری و کیفیت زندگی کودکان تبیین می

های خود  ه( یافته نوای آوای رویش )مجری مطالعپژوهشی هم- در این پنل، مهمانانی از مؤسسه آموزشی

 . را در قالب چند سخنرانی ارائه خواهند کرد

 دهنده ارائه  عنوان سخنرانی

ای نگرش مثبت کودکان  های رایانهآیا بازی

 کنند؟به کامپیوتر را تقویت می

 مونا مهدیان 

 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

رایانه بازی   -خودکنترلی و ویژگیای،  های 

 هیجانی در کودکان - ای اجتماعیه

 فرشته چراغی

 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

ای، هوش کالمی و عملی در  های رایانهبازی  

 دبستانی  کودکان پیش

 دادجو  محسن

روانشناسی شناختی،  - دانشجوی دکتری علوم شناختی

 دانشگاه شهید بهشتی 

زبانرایانه های  بازی رشد  و  در کودکان   ای 

 دبستانیپیش 

 عباسی اصل سرور

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

ای فعالیت بدنی کودکان  های رایانهآیا بازی

 کند؟ را محدود می

 افراسیابی  مهگام

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره )توانبخشی(،  

 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 
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 Virtual Realityپنل 

Neuro VR 

آذرنوش  حامد   او .  است  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  پزشکی  مهندسی  گروه  استادیار  دکتر 

رک کارشناسی ارشد را از دانشگاه  مد  شریف،   صنعتی  دانشگاه  از  را   خود  کارشناسی   مدرک

است. او فلوشیپ فوق کنکوردیا و مدرک دکتری خود را از دانشگاه مک گیل اخذ کرده  

در را  خود  زمینه  MNIیا     Montreal Neurological Institute دکتری  طراحی   در 

 .گذراند  سیموالتورهای نروسرژیکال مبتنی بر واقعیت مجازی

An overview of studies on NeuroVR (formerly known as NeuroTouch),  a state-of-

the-art virtual reality (VR) neurosurgical simulator, is presented. Various trials were 

designed, using NeuroVR as a platform,  with the major goal of investigating the 

potential roles of VR simulators in training and evaluation of the future generation 

of neurosurgery residents. Traditionally, residents acquire surgical skills in an 

apprenticeship model,  i.e.,  learning from an expert in the operating room (OR). 

There are several shortcomings related to this training model,  namely,  
compromising patient safety, limited number of hours spent in the OR, inability to 

repeat a surgical scenario as practice, subjectivity and bias of the instructor during 

training and evaluation. By addressing these shortcomings, a VR simulator can shift 

the educational paradigms from the apprenticeship model to a VR-based model 

where expertise is defined by a set of rigorously vetted criteria. The criteria could 

be met by practicing repeatable surgical tasks with various levels of difficulty in a 

controlled VR environment. The tasks could incorporate various aspects of surgical 

skills,  namely,  efficiency,  maneuver safety,  bimanual dexterity,  and stress 

management. VR-based training model presents new challenges and new 

opportunities. Challenges involve development of VR systems that can realistically 

simulate the OR environment. Considering the rapid pace at which the VR field is 

moving forward,  it is only a matter of time to incorporate VR simulators in 

neurosurgery training curriculum,  an opportunity for the leading resident training 

programs. 

Technology and Content Trends 

of VR Game 

دانشگاه    Choongjae Imپروفسور   گیم  دپارتمان  مدیر 

Keimyung  رشتهکره که  جنوبی  بازی ی  با ی  را  سازی 

کند، مهمان این  آمریکا برگزار می   Digipenهمکاری انستیتو  

 ی کنفرانس بود. دوره 

VR Games are the latest generation of entertainment industry, which also can be 

used in education, therapy, advertisement, and so on. In this lecture, technology 

and content trends of VR games will be reviewed and some of novel cognitive 

applications for improving mental health as well as educational samples will be 

introduced too . 
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ای با  های رایانهارگاه »نسل جدید بازیک

های ذهنی کودکان رویکرد بهبود مهارت 

مغزی«  وسیلهبه امواج  همکاری بی  ا 

 برداری مغز آزمایشگاه ملّی نقشه

مهندس محمدجواد درویشی از دانشگاه شاهد تهران 

را اخذ کرده  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی خود  

او تخصص  و    Computationalاست 

 Neuroscience است. 

نسل جدیدی از بازی های رایانه ای در راه هستند که از سیگنال های مغزی برای ارتباط، کنترل و  

تغییر استراتژی بازی استفاده خواهند کرد. این نسل از بازی ها بسیار هیجان انگیز و احتماال معتاد کننده  

خواهند بود. این بازی ها احتماال بدون دسته، صفحه کلید و جوی استیک کار خواهند کرد و تنها با  

یک هدفون، میکروفون و در نهایت یک هدبند کنترل بازی را در دست خواهید داشت. عالوه بر  

 د!ن بازی ها با شما بازی خواهند کرکنترل های ابتدایی ای 

تمرکز، احساسات و هیجانات بازی کننده به تغییر روندها و استراتژی های  در واقع با سنجش میزان  

بازی می پردازند و بازی کننده را به چالش خواهند کشید. منحصر به فرد بودن سیگنال های مغز و  

الگوهای جمع آوری شده باعث می شود بازی، مناسب بازی کننده و مطابق عالیق و ظرفیت او باشد.  

از این نسل از بازی ها برای بهبود مهارت های کودکان و یا درمان برخی از ناتوانی   همچنین می توان

ها استفاده کرد. به این صورت که روند بازی طوری طراحی شود که به تقویت توانایی های شناختی 

به فرد منتقل می شود   به صورت طبیعی و مداوم  مشخصی کمک کند. از آنجایی که این آموزش 

وره و عالیم بیماری به ندرت اتفاق می افتد و این مزیتی بزرگ نسبت به دارو درمانی بازگشت به د

است. این بازی ها به هدست مناسب برای خواندن و رمز گشایی سیگنال های مغزی، رابط هایی برای  

 .هر گجت متداول و سازگاری با تمام سیستم عامل های مدرن و محیط های توسعه نیاز دارند
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 دی ارائه مقاالت شفاهی زمانبن

 شناسی، مدیریت، فقه و علوم سیاسیحقوق، جامعه

 مکان زمان  ی ناظر کمیته

  –دکتر رسول مظاهری  –دکتر علی قنبری  - اهلل خسروشاهی دکتر قدرت

 دکتر رضا همتی  - رضا نصر اصفهانی  دکتر
 سالن امین  16:15الی  14:45

1 14:45 
های  ای بازی ای هدفمند در برقراری روابط بینامتنی: مطالعه مقایسه های رایانه بازی های ارتباطی تحلیل ظرفیّت 

 ( های جهانی: فلسطین« )مسعود کوثری، سید بشیر حسینی، آرین طاهریساز« و »درگیری»آشتی

 حقوقی )مرتضی وصالی ناصح( –دیجیتال از قماربازی دیجیتال: مطالعه فقهی بازشناسی بازی  15 2

3 15:15 
های هوش اجتماعی با استفاده از روند توسعه سازی شبیه ساز زندگی اجتماعی مبتنی بر مؤلفه طراحی و پیاده 

 چابک )هیال هومند، پریسا عبداللهی، صمد روحی( 

4 15:30 
 AHPهای دیجیتال از نظر گیمرها و نخبگان با استفاده از روش بندی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب بازی اولویت 

 )حسین افسری، سید جواد شیخ االسالمی، سید مهدی حسینی( 

5 15:45 
 ایهای رایانه سواد اخالقی بستری جهت کنترل هوش هیجانی در محیط بازی 

 حیدری، مریم علی بخشی( )حسین مرادی مخلص، جمشید 

 های دیجیتال )مهدی بشیرپور( های افراد درباره تبلیغات در بازی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش 16 6

 نشست هنر 

 مکان زمان  ی ناظر کمیته

 –دکتر عباس غفاری  - دکتر مرضیه پیراوی ونک  –دکتر پریسا دارویی 

 دکتر میثم یزدی
 سالن امین  17:45الی  16:15

1 16:15 
ای؛ مطالعه موردی بازی ایرانی میرمهنا و بازی  های رایانه سازی شخصیت قهرمان در بازییابی و فرهنگ هویت 

 فتانه محمودی(  ، شناسخارجی ندای وظیفه )راضیه حق

 ای )شانلی اکبری، یونس سخاوت( های رایانه های احساسات در بازی بررسی تطبیقی مدل 16:30 2

3 16:45 
 وریکارگیری احساس بازیکن در کنترل جریان بازی و افزایش سطح حس غوطه شناسایی و به 

 )الناز حیدران مقدم، صمد روحی( 

 راد، یونس سخاوت( گرایی( در بازی های ویدئویی )محمد بهشتیبررسی و تحلیل مینیمالیسم )کمینه  17 4

 )پریسا علیخانی، یونس سخاوت(بررسی حس حضور در بازی موبایلی پو  17:15 5

 زاده(نامه گرشاسپ: سرآغاز حماسه )علی رازییررسی ساختار روایی بازی 17:30 6

1نشست روانشناسی و علوم تربیتی   

ی ناظر کمیته  مکان زمان  
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 -دکتر اعظم اسفیجانی –دکتر نگین برات دستجردی  –دکتر امیر قمرانی 

دکتر  – دکتر مصطفی نجفی  –دکتر ماهگل توکلی  –دکتر امراهلل ابراهیمی 

دکتر ساالر فرامرزی –عاطفه احمدی   

15:16الی  :4514  سالن خاتم 

1 45:14  
ساله تهرانی  3و  8بررسی اثر بخشی بازی موبایلی ابداعی »من من« بر افزایش عزت نفس کودکان   

نسب، محمدعلی مظاهری( محمدی)حمیده   

2 15 
سال به باال  8فیالبت: بازی جدی تحت تلفن هوشمند برای آموزش مدیریت دیابت برای کودکان   

احمدی، فاطمه احمدی()احسان گل   

3 15:15  
ی آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی بر اساس روش چند حسی فرنالد برای درمان نارساخوانیطراحی بسته   

راستی، نسیبه صرامی( )جواد   

4 30:15 های آموزشی )فاطمه جعفرخانی، زهرا جامه بزرگ(کاربرد رویکرد مبتنی بر شواهد در پژوهش بازی    

5 45:15  
طراحی و پیاده سازی بازی جدی  مانی و مانا با روند بازی پویا برای بهبود اختالالت اجتماعی در بیماران اوتیسم  

کاران، باقر بهرام شتربان( حمل )صمد روحی، شهرزاد   

افزاری با هدف تقویت توجه )فاطمه بیگی، جواد راستی( سازی یک بسته نرم طراحی و پیاده  16 6  

2نشست روانشناسی و علوم تربیتی   

ی ناظر کمیته  مکان زمان  

 -دکتر اعظم اسفیجانی –دکتر نگین برات دستجردی  –دکتر امیر قمرانی 

دکتر  – دکتر مصطفی نجفی  –دکتر ماهگل توکلی  –دکتر امراهلل ابراهیمی 

 عاطفه احمدی 

45:17الی  30:16  سالن خاتم 

1 30:16  
آموزان دارای اختالل یادگیرینویسی دانش ای بر نادرست تاثیر بازی چندرسانه   

 )ساالر فرامرزی، ملیحه مهرابی کوشکی(

2 45:16  
ای بررسی شناختی اثرات بازی رایانه  Runner ( حامد علی یاری، هدایت صحرایی، محمدرضا  در بازیکنان

 دلیری، بهروز مینایی، معصومه کاظمی، سید محمدعلی حسینی، محمد صحرایی، زهرا دهقانی( 

3 17 
های زبان و گفتار مهارتمحور و ارزیابی اثربخشی آن بر افزار آموزش خواندن کاربردیِ خانواده طراحی نرم

کوثربریهی، شهالپاکدامن، غالمعلی افروز(آموزان با نشانگان داون )دانش   

4 15:17  

Does Edupreneurs Furnish College Students with Co-practicing of Reading 

Comprehension? Harnessing the Potential of PBL AR M-Games for ESAP Teaching 

and Learning 

(Saeed Khazaie, Saeed Ketabi) 

5 30:17  
ی نرم افزاری واقعیت مجازی مبتنی بر تصاویر واقعی به منظور ارتقاء سطح توجه  تدوین و اعتبار سنجی بسته 

بخت، جواد راستی، ماهگل توکلی()فتانه خجسته پایدار و انتخابی کودکان   

1مهندسی -نشست فنی  

ی ناظر کمیته  مکان زمان  
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  –دکتر علیرضا نقش  – دکتر مازیار پالهنگ  –دکتر سید امیرحسن منجمی 

دکتر مجتبی وحیدی   –دکتر حامد موحدیان عطار  – دکتر یونس سخاوت 

دکتر حامد آذرنوش  –دکتر یونس سخاوت  –اصل   

15:16الی  :4514  سالن مبین  

1 45:14  
اصفهانی، بردیا ابهری،  شهرزاد سادات موسوی  زدایی نرم افزار ) گیمیفالت: ارائه رویکردی بازیگونه برای اشکال 

اصل(پرستو علیخانی، مجتبی وحیدی  

2 15 
سازی حرکت کاربر وارسازی پرو لباس با استفاده از شبیه بازی  

معصومه رسولی، عارفه ارسالنی، یونس سخاوت( )  

3 15:15  
ای با استفاده از دستگاه ردیاب چشم رایانه های ارائه روشی در جهت بهبود روند طراحی مرحله در بازی  

سید وحید مصطفوی، رضا سلطانی، یونس سخاوت، بابک دیندار صفا()  

4 30:15  
"افزار واقعیت افزوده یادگیری پدیده های جوّی از طریق نرم  AR-Blue Sky با تاکید بر افزایش تعامل  "

مقدم(اصل، نازنین کریمیزاده، مجتبی وحیدیپرستو علیخانی، مرتضی رضایی)  

5 45:15  
وارسازی حرکات ورزشی دو در جهت افزایش تحرک بدو بیو: بازی   

حسین زارعی، فرشته علیزاده، یونس سخاوت( )  

6 16 
MSتوانبخشی تعادلی بیماران مبتال به   درمانی و بینایی ماشین های بازیکمک روشبه    

 )امیرحسین بهروزجزی، جواد راستی(

2مهندسی -فنینشست   

ی ناظر کمیته  مکان زمان  

  –دکتر علیرضا نقش  – دکتر مازیار پالهنگ  –دکتر سید امیرحسن منجمی 

دکتر مجتبی وحیدی   –دکتر حامد موحدیان عطار  – دکتر یونس سخاوت 

دکتر حامد آذرنوش  -اصل   

30:17الی  30:16  سالن مبین  

1 30:16  
وارسازی مطالب مجالت و نشریاتفناوری واقعیت افزوده درجهت بازی ای مبتی بر نی نو: بازی رایانه   

فرشته علیزاده، حسین زارعی، صمد روحی( )  

2 45:16  
باکسزنی درایو فورهند به کمک فناوری کینکت ایکس ورزشی برای تمرین سایه-اییک بازی رایانه   

فروزان فرزین نژاد، جواد راستی( )  

3 17 
های  جهت افزایش مشارکت بالدرنگ محیط واقعیت افزوده در روش فریز برای دستگاه ارایه متدی تعاملی 

زینب جعفری، محبوبه شمسی(دستی )  

4 15:17  
پذیرهای متفاوت و شکست آموزش شبکۀ عصبی با عامل بدون خطا جهت ایجاد عامل  

کیاوش فتحی، مازیار پالهنگ( )  
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 مقاالت پوستری 

 موضوع  عنوان مقاله  نویسندگان 

حسین کاویار، ملیحه السادات  

 خشوعی اصفهانی
 ایهای رایانه مسئولیت مدنی ناشی از بازی 

حقوق، جامعه
ت، فقه و علوم سیاسی

شناسی، مدیری
 ای های رایانه مسئولیت کیفری طراح و کاربر بازی صحرائی مهرنوش ابوذری، شاهرخ 

مریم اصلی، هاجره سردارزهی ، 

 زهرا بلوچ زهی 
 ای و نقش آن دردفاع مقدس های رایانه بازی

محمد خاکسار، سید حمزه علی

 صفوی 

ای بر  های رایانه ستیزی در بازی ستیزی و اخالقبررسی سیر تعمیق مفاهیم اسالم 

 اساس نظریات کاشت و گلوله جادویی

مریم اصلی، فاطمه حسین پور،  

 نیا، بهاره مرادقلی محدثه فرجامی
 نقش فضای مجازی در سبک زندگی اسالمیبررسی تأثیر و  

 الدین حسانی، احسان فالح جالل
ای در میان های رایانه های برخاسته از بازی کاریپیشگیری از پایداری بزه 

 کودکان 

آذرنوش انصاری طادی، سید  

اله امیری عقدایی، جواد  فتح

 بخدا تلگردی لوشاب، عماد پناه 

ای )مشتری  های رایانه مدیریت تجربه کاربر بازی گیمیفیکیشن و نقش آن در 

 ای( های رایانه بازار بازی 

عبدالرضا شیرکوند، آمنه  

اکبرشریفی، مهسا جباری،  

 دوست ناصرشیرکوند، ملیحه شه 

آموزان  ای آموزشی برارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش های رایانه تاثیر بازی 

 1395-96شهرستان قرچک درسال تحصیلی  ازدیدگاه دبیران متوسطه دوره اول  

روانشناسی و علوم تربیتی 
 

 محمدمهدی مظهری 
های  های شخصیتی و سازگاری دختران و پسران با و بدون سابقه بازیویژگی

 ایرایانه 

 نسیبه صرامی، جواد راستی
افزاری مبتنی بر واقعیت ی نرم شناختی در تهیه بسته کاربرد روش آگاهی واج 

 آموزان مبتال به نارساخوانیافزوده برای درمان دانش 

فاطمه لطفی، فخرالدین اسدی،  

 حسن علیجانی 

آموزان  های کامپیوتری و عملکرد تحصیلی دانش بررسی رابطه استفاده از بازی 

 پسر ششم ابتدایی شهرستان آمل 

رضا نقی زاده، سید امیر حسن  

منجمی، عاطفه احمدی علون  

 بیژن شوشتریان آبادی،  

ها در یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهبود اختالل در  استفاده از بازی 

 عملکردهای اجرایی مغز کودکان 

 رضا عادلیمهتاب نیک نهاد، حمید
سازی بازی آموزش زبان انگلیسی کودکان مبتنی بر اصول  طراحی و پیاده 

 عامل اندروید گرایی در سیستمشی

عبدالهی، سعید پورروستایی صفیه 

 اردکانی
 کاربرد واقعیت افزوده در آموزش ویژه
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امیرحسین قائدی، شهربانو عادلی،  

 فریبا یزدخواستی 

ای، صفات شخصیتی، های رایانه بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی

های بازی و سازگاری اجتماعی در بین  های شخصیت بازی، سبکویژگی

 نوجوانان دختر و پسر 

زاده، عمران ربیعی، مریم صالح

 سمانه اسعدی 

های کامپیوتری در ارتقای بهزیستی روانشناختی سالمندان دارای  نقش بازی 

 آشیانه خالی 

 ای و ارتباط آن با سطح خلقهای رایانه بررسی میزان شیوع اعتیاد به بازی  محمدرضا رجالی، هادی فرهادی

رستمی نژاد، نفیسه  محمدعلی 

 توتونی، مریم ایزی، سمیرا حبیبی
 آموزان پسرای خشن بر پرخاشگری دانش های رایانه تحلیل نقش بازی 

 ای و هوش هیجانی در بین دانشجویانهای رایانه رابطه بین میزان استفاده از بازی مریم رضایی، پروین کدیور

روانشناسی و علوم تربیتی 
 

نگین برات  مریم رضایی، 

 دستجردی
 ای با مهارت حل مساله در بین دانشجویان های رایانه رابطه بین بازی 

علی خالقی، هادی حیدر، فاطمه  

حیدری، علیرضا سلطانی نژاد،  

 توانیمائده تخت

فعالی در قالب توجهی/بیش طراحی ابراز ارزیابی و سنجش اختالل کم

 گیمیفیکیشن 

منشئی،  جواد راستی، غالمرضا 

 پروین اسالمی

درجه  360ساخت و اعتبارسنجی نرم افزاردرمان واقعیت مجازی مبتنی بر تصاویر  

 برای درمان ترس از پرواز 

مطهره یوسف نژاد لزرجانی، نادر  

 افقی، هدی حالج زاده 
 های جدید در بین نوجوانان ای و خشونت های رایانه رابطه بین بازی 

 ها در ارتقاء آن های الکترونیکی و نقش کتابخانه سواد بازی  ی زهرا آقاعابد مهری شهبازی، 

هادی فرهادی، فروزان شاه قلی  

 قهفرخی 

ای، پرخاشگری اینترنتی و اضطراب تکنولوژی  های رایانه مقایسه اعتیاد به بازی 

 در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی شهر اصفهان 

پایدار، فاطمه  محمدرضا ذوقی

 پورئی، بهار رستمدروه 

ای با شفقت به  های رایانه ای ترجیحی و اعتیاد به بازی ی نوع بازی رایانه رابطه 

 خود در نوجوانان 

شیرین صابری مبارکه، ابراهیم  

 پیشیاره، مژگان فرهبد، محسن شتی 

آموزان  فضایی دانش -تاثیر توانبخشی در فضای مجازی بر ادراک روابط دیداری

 ساخوانی مقطع دوم و سوم دبستان پسر با نار

Mohsen Yazdinejad, Hossein 

Mahvash Mohammadi 
Improvement the process of learning a second language using virtual 

reality technology 

یاسر رضاپور میرصالح، زهرا متولی 

 میدانشاه، فاطمه بدخش 

های  ای در بین کاربران بازی های رایانه استفاده از بازی رابطه ابعاد هویت با میزان  

 ای در شهر یزدرایانه 

سعید پورروستایی اردکانی، فاطمه  

جعفری،  متین قاسمی  جنیدی

 سامنی 

 آموزش با فناوری واقعیت ترکیبی

 های شناختیای با تواناییهای رایانه بررسی رابطه بازی  زهره عالءالدینی 
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 سجادی، مهناز استکینسرین 
ای بر بهبود نقص توجه  های رایانه بررسی تاثیر فنآوری اینتراکتیو در اجرای بازی 

 ADHDو حافظه کودکان 

 الله اسماعیلی، منصوره بهرامی پور 
های شناختی و خالقیت و خودتنظیمی های کامپیوتری بر توانمندی تأثیر بازی 

 رفتاری

زهره لطیفی، سمیه قاسمی  

ردی، فاطمه شیخ ابو  دستگ

 مسعودی

های حرکتی، اجتماعی و تحصیلی بررسی پیامدهای نامطلوب تبلت بر مهارت

 کودکان 

 بهمن اسحقی، یونس سخاوت 
ای با  های رایانه های بازی های بازیکن و چالش ایجاد تعادل پویا بین مهارت 

 استفاده از الگوریتم ژنتیک 

فنی و مهندسی
 

 سخاوت حسین زارعی، یونس 
سازی حرکات  سیم در جهت شبیه سازی یک سیستم تشخیص حرکت بیپیاده 

 ای جدیبازیکن در یک بازی رایانه 

 پردازش سیگنال چشم به منظور طراحی بازی جدی  زهرا فدایی، علی بهلولی 

Forouzan Farzinnejad, 

Behrouz Shahgholi 

Ghahfarokhi, Amir-Parsa 

Karimi, Hosein-Ali Mehrabi 

Koshki 

A video game for improving self-efficacy and changing life-style of 

obese child 

 ، افسانه فاطمی فرشاد آقاداود
های دانستنی تصویری با  بررسی میزان اثر عناصر پرکاربرد در ساخت بازی 

 استفاده از تحلیل اطالعات رفتاری کاربران

 ای چندنفره های رایانه های تنظیم پویای سختی دربازی بررسی و تحلیل روش  ی، یونس سخاوت افسانه یدائ

جواد ریاحی فارسانی، بهروز  

 عبدلی، فخرالدین اسدی فارسانی

تاثیر استفاده از بازی کامپیوتری بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال و  

 مقایسه با الگوی ماهر و درحال یادگیری

احسان بهرامی، مجتبی وحیدی  

 اصل

تأثیر نوار پیشرفت بر میزان مشارکت کاربران در سامانه مدیریت یادگیری 

 شده وار بازی

 شانلی اکبری، عباس غفاری 
های  وری بازیکن دربازیهای صوتی و موسیقی متن بر غوطه بررسی تأثیر جلوه 

 اکشن

 هنر

 مهیار دولتخواه، دکترابوذر ناصحی 
  -سازی ها و امکانات دسترسی سریع و ساده به ساخت کاراکتر و بازیتکنولوژی 

 مطالعه موردی کمپانی میکسامو

 ای بر اساس شخصیت بازیکنهای رایانه مدلی برای کنترل پویای داستان بازی زبان، یونس سخاوت شیوا ترک 

 ایهای رایانه شناختی در طراحی بازی زیباییکارگیری رنگ با رویکرد به  مجید فتحی زاده 

علیرضا پورشبانان، امیرحسین  

 پورشبانان، زهرا فنایی

های  های ادبیات حماسی کالسیک فارسی برای ساخت بازی بررسی ظرفیت

 ایرایانه 

 شناختییباییای از منظر زهای رایانه کاربرد عناصر بصری و نمادین در بازی زاده شناس، محمد اعظمراضیه حق 
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 نمایشگاه جانبی کنفرانس

ی ای از جمله خانههای رایانهی بازیهای پژوهشی فعال در حوزهها و هستهدر این دوره تعدادی از شرکت

برداری مغز  برای بازی طرالن(، آزمایشگاه مّلی نقشه  96ی بهترین بازی جدی سال  ی جایزهیادگیری )برنده

س دایر نمودند که شور و حال  هایی در محل برگزاری کنفرانغرفه  Neuro Gameو نیز گروه تحقیقاتی  

 خاصی به جمع پژوهشگران بخشیده بود. 

 های برتر نامهطرح انتخاب پایان

برای توسعه بازیی پژوهش در حوزهدانشگاه اصفهان در چارچوب رسالت خود  رایانهی  ای و در  های 

  تحصیلی های برتر مقاطعنامهپایان، از  ها«ها و چالشای؛ فرصتهای رایانهسومین کنفرانس »بازی  یحاشیه

  و  ترکیبی/افزوده/مجازی  واقعیتسازی، شبیه)  مرتبط  هایفناوری  و  ایرایانه  هایبازی  یحوزه  در  مختلف 

پایان  حمایت  برای  الزم  بستر  و  تقدیر  هنر  و  فنی  و  انسانی  علوم  یشاخه   سه  در...(   این  مهیا  نامهاز  را  ها 

ی  نامه در حوزهپایان  9ای،  های رایانهی بازیهای برتر حوزهنامهدر فراخوان اولین دوره انتخاب پایان   کرد.

ی هنر در مقاطع کارشناسی،  نامه در حوزهپایان  8ی فنی و مهندسی و  نامه در حوزه پایان  14علوم انسانی،  

ها« ارسال شد که ها و چالشای؛ فرصتهای رایانهی کنفرانس »بازیه دبیرخانهکارشناسی ارشد و دکترا ب

 :های تخصصی، نتایج به شرح زیر اعالم شد و از برندگان تقدیر به عمل آمدپس از بررسی در کمیته

 نتیجه  دانشگاه  رشته  مقطع پژوهشگر عنوان 

 علوم انسانی 

ی  سازی یک بسته طراحی و پیاده 

افزاری برای تشخیص و درمان نرم
ADHD 

 اصفهان  مهندسی پزشکی کارشناسی  فاطمه بیگی 
برنده  

 تندیس 

  واقعیت  بر  مبتنی درمان اثربخشی

  از ترس  اضطرابی های   نشانه بر مجازی

 ارتفاع 

امیرحسن ترابی  

 انارکی 

کارشناسی  

 ارشد 
 شناسی بالینیروان 

آزاد اصفهان  

– 

 خوراسگان

ی  شایسته 

 تقدیر

  ایرایانه بازیهای  ملی برنامه اجراپژوهی

 ایران  اسالمی جمهوری در
 مسعود حسنلو 

کارشناسی  

 ارشد 

معارف اسالمی و 

فرهنگ و  

ارتباطات )گرایش  

مطالعات 

 گذاری( سیاست

دانشگاه امام  

 صادق )ع( 

برنده  

 تندیس 

 فنی و مهندسی
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تلفن  ازی جدی تحت ب

هوشمند برای شناخت  

 و مدیریت 

سال   8 دیابت کودکان 

 به باال

احسان  

 احمدیگل

کارشناسی  

 ارشد 
 مهندسی کامپیوتر

علوم و  

های  فناوری

 سپاهان  

برنده  

 تندیس 

  تنیس  بازی  بعدی  سه سازی پیاده 

  مجازی واقعیت   از استفاده  با مجازی

 ماشین  یادگیری های  والگوریتم

 الهام رحیمی
کارشناسی  

 ارشد 
 مهندسی کامپیوتر

خواجه  

نصیرالدین  

 طوسی

ی  شایسته 

 تقدیر

  برای  بازی طراحی  الگوهای  با آشنایی

 پیاده  و  طراحی و  موبایل افزارهای نرم

  این اساس بر  شناختی بازی یک سازی

 الگو 

 نهال برومند 

 مریم رضایی 
 اصفهان  مهندسی کامپیوتر کارشناسی 

برنده  

 تندیس 

  به کامپیوتر‐رابط مغز افزار  نرم توسعه

  اختالل برای  نوروفیدبک  سیستم عنوان

 اوتیسم  طیف

امیرمحمد 

 حالجیان

کیومرث 

 شریفی

 اصفهان  مهندسی پزشکی کارشناسی 
شایسته  

 تقدیر

 هنر

  خلق در آن  ظرفیتهای  و  حضور نظریه

 ای رایانه  هایبازی  در دینی فضای
 دکتری زاده علی رازی

حکمت هنرهای  

 دینی

ادیان و  

 مذاهب 

برنده  

 تندیس 

  روابط ساز شبیه  سازی پیاده  و طراحی

  بازی  در کارگیری به جهت اجتماعی

 آفرینی نقش سبک های

پریسا عبداللهی  

 عبدلی انصار
 ای چندرسانه کارشناسی 

هنر اسالمی  

 تبریز

شایسته  

 تقدیر
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 مقاالت برتر 

المللی   بین  کنفرانس  سومین  برتر  مقاالت 

ها« طبق  ها و چالشای؛ فرصت های رایانه»بازی 

ی علمی  ها و کمیتههای ناظر نشستنظر کمیته

. نویسندگان این  انتخاب و اعالم شدکنفرانس  

می نسخهمقاالت  گسترش توانند  ی  یافتهی 

دبیرخانهمقاله هماهنگی  با  را  خود  ی  ی 

یکی   برای  ژورنالکنفرانس  در از  که  هایی 

ارسال  وب است،  شده  اعالم  کنفرانس  سات 

اعطا  نمایند.   تندیس  و  تقدیر  لوح  برندگان  به 

 شد:
 نشست  مقاله عنوان  نویسندگان 

 - هدایت صحرایی -یاریحامد علی

  -بهروز مینایی-محمدرضا دلیری

سید محمد   -معصومه کاظمی

زهرا -محمد صحرایی -حسینیعلی

 دهقانی 

ای  بررسی شناختی اثرات بازی رایانه 

Runner  در بازیکنان 
 شفاهی

روانشناسی و  

 یادگیری

فاطمه   -هادی حیدر -علی خالقی

   - علیرضا سلطانی نژاد -حیدری

 توانیمائده تخت

طراحی ابراز ارزیابی و سنجش  

فعالی در توجهی/بیش اختالل کم

 قالب گیمیفیکیشن 

 پوستری

   -پریسا عبداللهی - هیال هومند

 صمد روحی

سازی شبیه ساز  طراحی و پیاده 

های  زندگی اجتماعی مبتنی بر مؤلفه 

هوش اجتماعی با استفاده از روند  

 توسعه چابک

 شفاهی

 علوم انسانی 

 شاهرخ صحرایی - مهرنوش ابوذری
مسئولیت کیفری طراح و کاربر بازی  

 های رایانه ای 
 پوستری

 مازیار پالهنگ -فتحیکیاوش 

آموزش شبکۀعصبی با عامل بدون  

خطا جهت ایجاد عاملهای متفاوت و  

 شکست پذیر

 فنی و مهندسی شفاهی
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 یونس سخاوت  -بهمن اسحقی

ایجاد تعادل پویا بین مهارت های  

بازیکن و چالش های بازی های  

رایانه ای با استفاده از الگوریتم  

 ژنتیک

 پوستری

 یونس سخاوت  -علیخانیپریسا 
بررسی حس حضور در بازی موبایلی 

 پو
 شفاهی

 هنر

 یونس سخاوت  -زبانشیوا ترک 

مدلی برای کنترل پویای داستان بازی  

های رایانه ای بر اساس شخصیت  

 بازیکن

 پوستری
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 های دیگر برنامه ( 3

 سازی ی مجازی بازیکتابخانهاندازی ( راه3-1

.  هستیم  صنعت  با  سازیبازی  دانش   پیوند  به دنبال  اصفهان  دانشگاه   ایرایانه  هایبازی  تخصصی  مرکز   در

  و   گیم   علمی  انجمن  اندازیراه  ، «هاو چالش  هافرصت  ای؛رایانه  هایبازی»  کنفرانس   یساالنه  برگزاری

  که   ایمگذاشته  راه  این   در  که  هستند  هاییگام  همگی...    و  سازیبازی  یرشته   اندازیراه  ای،رایانه   هایبازی

 . است مجازی یکتابخانه اندازیراه آخرینش 

  کتاب  عنوان 60قریب   به  ،(پژوهش بخش) http://uicvgame.ir  نشانی  به مرکز   سایتوب به مراجعه با

 .کنیدمی پیدا دست اندشده بندیدسته  گوناگون  هایتخصص به بنا که سازیبازی یحوزه در

 
 ها به شرح ذیل است:لیست کتاب

Art 

1. Focus On 3D Terrain Programming 

2. Tricks of the 3D Game Programming Gurus 

3. CHARACTER ANIMATION WITH DIRECT3D 

4. 3D Game Environments 

5. 3D Game Textures 

6. 3ds Max Modeling for Games 

7. HANDBOOK OF TEXTURE ANALYSIS 

8. Real-Time Cinematography For Games 

9. The Dark Side of Game Texturing 
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Engines & Platforms 

1. Beginning Direct3D® Game Programming 2nd Edition 

2. Beginning DirectX® 10 Game Programming 

3. Introduction to 3D Game Programming with DirectX® 10 

4. Advanced 3D Game Programming with DirectX® 10.0 

5. C# Game Programming Cookbook for Unity 3D 

6. Unity 3.x Game Development Essentials 

7. Beginning XNA 3.0 Game Programming 

8. Microsoft  XNA™ Game Studio Creator’s Guide 

9. Learning XNA 3.0 

10. Microsoft® XNA™ 

11. Game Engine Architecture 

Game Design 

1. The Art of Game Design 

2. Designing Games 

3. A Theory of Fun for Game Design 

4. Game Analytics 

5. Game Design Foundations 

6. Gameplay and design 

7. The Guide to Great Video Game Design 

8. Game Design Workshop 

9. A Theory of Fun  

10. Game Architecture and Design: 

11. Creation Emotion in Game 

12. Chris Crawford in Game Design 

13. Video Game Design 

Game Programming 

1. AI Techniques for Game Programming 

2. Programming Game AI by Example 

3. General Game Playing 

4. ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR GAMES 

5. Game Programming Gems 8 

6. Learning C# by Programming Games 

7. Game Programming All in One 

8. Tricks of the 3D Game Programming Gurus 

9. Game Coding Complete, Fourth Edition 

10. Focus On 3D Terrain Programming 

11. Core Techniques and Algorithms in Game Programming 

12. Game Programming All in One 

13. Game Programming for Teens, Second Edition 

14. Android Internals 

15. Game Programming Gems 8 

General 

1. AWESOME GAMECREATION: NO PROGRAMMING REQUIRED 

2. Artificial Intelligence and Games 

3. GAME DEVELOPMENT ESSENTIALS 
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Mathematics and Physics 

1. Mathematics and Physics for Programmers 

2. Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics 

3. Essential Mathematics for Games and Interactive Applications 

 1396تابستان  –  TGCهای مرکز در نمایشگاه ( شرکت تیم3-2

 

میلیون گیمر که روزانه   23سازی و وجود  ی بازی ایران در زمینههای موجود در  با در نظر گرفتن ظرفیت

می بازی  به  ساعت  یک  اینکه  پردازندحداقل  به  عنایت  به  سالبازی  و  در  ایرانی  اخیر  سازان  های 

های المللی موفقیتهای بینهای خود را به بازارهای جهانی رسانده و با عرضه در مارکتبازی اندتوانسته

کن کسب  بازی  ،ندزیادی  ملی  رایانهبنیاد  به  های  اقدام  جلو،  به  رو  حرکت  این  به  دادن  شتاب  برای  ای 

  نمودالمللی  سازان بینبا حضور ناشرین و بازی  Tehran Game Convention  برگزاری رویداد بزرگ

ش آشنایی  المللی با صنعت بازی ایران را فراهم کند. در صدر اهداف این همایتا مقدمات همکاری بازار بین

که    بودهایی  سازی افراد و شرکتسازی با تجربیات و نوع بازیسازان داخلی و نیروهای مستعد بازی بازی

 .های سال است به فعالیت در این عرصه مشغول هستندسال
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های متعدد و مفید توسط متخصصین داخلی و خارجی، برای  ها و کنفرانسبا عنایت به برگزاری کارگاه

های مستقر  ای در این نمایشگاه برپا شد و تیمای دانشگاه اصفهان نیز غرفه های رایانهتخصصی بازیمرکز  

 در مرکز نیز به این نمایشگاه اعزام شدند تا از این بستر مساعد برای یادگیری و تعامل استفاده کنند.

 

         

از  3-3 اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  بازدید  بازی (  تخصصی  های مرکز 

 ای دانشگاه اصفهانرایانه
مهندس نصراله جهانگرد معاون  میزبان  ای دانشگاه اصفهان  های رایانهمرکز تخصصی بازی،  1396  مردادماه

نشگاه اصفهان  ت رئیسه داأهی  یو اعضات همراه  أهی  و   وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات

 بود. 
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بومی در بازار تلفن همراه افزود:    یافزارهانرمدر این بازدید مهندس جهانگرد، با اشاره به رشد شتابان تولید  

از کشور   نقطه  استان   عنوانبه چند  انتخاب شده که  انیمیشن  تولید محتوا و توزیع در حوزه گیم و  قطب 

 . شودیماصفهان یکی از این نقاط محسوب 

ای در دانشگاه اصفهان، این حوزه  رایانه  هایبازیبر ضرورت توسعه و تقویت    دیتأکمهندس جهانگرد با  

 و ایجاد اشتغال برای جوانان دانست. وکارکسبها برای توسعه را یکی از بهترین زمینه
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را از مزایای توسعه   انی بندانشهای  وکارکسبرئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، فرصت اشتغال در تمام  

توسعه  ار  یهاحوزه  رشد  اثر:  گفت  و  دانست ICT کاربرد بر  را  اطالعات  فناوری  و   های فرصتتباطات 

 در کشور شاهد هستیم.  ییزااشتغالو  وکارکسب

  ی اندازراهطالبی رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این بازدید گزارش مبسوطی از نحوه    هوشنگ   دکترهمچنین  

در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان ارائه داد و گفت:    ایرایانه  هایبازی رشته  

بازی  رشته  رایانههدف  بازی  مقطع   درای  های  توسعه  زمینه  در  متخصص  نیروی  تربیت  ای هکارشناسی 

  و  مطالعات  توسعه  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  رشته  این  یاندازراه   از  هدف  و   است  موبایل  و PC جدید

های آموزشی و درمانی تولید بازی   یهارساختیز  تقویت  و  ایرایانه   هایبازی   تحلیل  زمینه  در  هاپژوهش

 است. 

ای های موجود اصفهان افزود: دانشگاه اصفهان مجموعه رئیس دانشگاه اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت

ای مانند مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات،  های رایانههای آموزشی مرتبط با تولید بازیغنی از گروه

با دانشگاه هنر  ، علوم تربیتی، مدیریت و اقتصاد است و همچیشناسجامعهشناسی،  روان نین تعامل خوبی 

 خصوص دارد. نیا دراصفهان 

ای و نیز کمبود  های رایانهدر حوزه بازی  افتهیساختهای  همچنین اظهار داشت: فقدان پژوهش  یطالب  دکتر

بازی تولید  رایانهمتخصصان  با  های  تا  داشت  آن  بر  را  اصفهان  دانشگاه  تخصصی    یاندازراهای،  مرکز 

 یدهسازمانای در زمینه تربیت متخصصان و نیز  های رایانهای و دبیرخانه دائم کنفرانس بازیه های رایانبازی

 بردارد. جلوروبهای گامی های رایانههای پراکنده حوزه بازی پژوهش

نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد    ایرایانه  هایبازیراستی رئیس مرکز تخصصی    جواد   دکتر دیدار    ن یا  در

  دانشگاه   ایرایانه   هایبازی  تخصصی  مرکز :داشت  اظهارهای آموزشی و درمانی  در تولید بازیاین مرکز  

  ان مندعالقه   به  تجاری  و  فنی  تخصصی  هایآموزش   ارائه  استعدادها،  پرورش   برای  محیطی  اصفهان،

های  بازیهای بنیادین و کاربردی در حوزه  پژوهش  انجام  و  کارآفرینی  رویدادهای  برگزاری  سازی،بازی

 ای است. رایانه

از   ایرایانه  هایبازیهیئت همراه ضمن بازدید از مرکز تخصصی    اتفاقبهگفتنی است مهندس جهانگرد  

نیز بازدید و در پایان با حضور در دفتر ریاست دانشگاه اصفهان به بحث    ایرایانه  هایبازیمحل دانشکده  

با    خصوص  در  نظرتبادلو   بیشتر  تعامل  اهداف دانشکده  همکاری و  پیشبرد  دانشگاه اصفهان در راستای 

 این دانشگاه، پرداختند.  ایرایانه هایبازیو مرکز تخصصی  ایرایانه  هایبازی
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 ی جنوبی ی گیم و انیمیشن کرههای فعال در حوزهها و شرکت( بازدید از دانشگاه3-4

ریاست  به همت فناوری  و  علمی  توسعهمعاونت  فناوریجمهوری و ستاد  نرم و هویتی  اولین ساز،  های 

فرهنگی در شهریورماه   ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خالق و  ی جنوبی  در کره  1396نشست همکاری 

ای و دکتر رایانه   هایاز دانشگاه اصفهان، دکتر جواد راستی مدیر مرکز تخصصی بازی   یندگیبه نمابرگزار شد.  

های فعال گیم از قبیل  مذاکره با شرکت ی دانشگاه به این سفر اعزام شدند.  بابک صفاری مدیر دفتر طرح و برنامه

MaxOn Soft    وMasang Soft    و دانشگاهSoongsilهای  ، بازدید از شرکتICONIX   وNCSoft    و

SmileGate   دانشگاه نیز  باعث  برنامه از    Keimyungو    Hongikهای  و  که  بود  سفر  این  مفید  بسیار  های 

 ی آموزش و بازاریابی خواهد شد. های آتی در حوزه گیری همکاری شکل
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  11  –  ایهای رایانه های شناختی از مرکز بازی ی علوم و فناوری ( بازدید رییس ستاد توسعه 3-5

 96آبان 

بازی  بین  های پژوهشی مرکز تخصصی  ای و روانشناسی شناختی، مبنای تعدادی از پروژه رایانههای  پیوند عمیق 

توان به درمان فوبیای پرواز و رانندگی و ارتفاع با ها میی آن ای دانشگاه اصفهان است که از جمله های رایانه بازی 

به  از محیطهای جدید  اوتیسم  واقعواقعیت مجازی، کاهش ترس کودکان  یت مجازی، درمان  کمک تکنولوژی 

های واقعیت مجازی  های واقعیت مجازی واقعی، درمان نارساخوانی با فناوری کمک فیلمی نقص توجه به عارضه 

ی یک  و واقعیت افزوده، بازی تقویت شناخت و هماهنگی چشم و دست برای توانبخشی کودکان اوتیسم و توسعه 

 منظور درمان اختالل نقص توجه اشاره کرد.ای جدی بهبر یک بازی رایانه واسط مغز رایانه مبتنی

ای دانشگاه اصفهان میزبان دکتر کمال خرازی های رایانهدر مرکز تخصصی بازی  1396آبان    11پنجشنبه  

توسعه ستاد  محترم  فناوریریاست  و  علوم  احمدآبادی  ی  نیلی  مجید  دکتر  شناختی،  گروه  های  رئیس 

و جمعی    در امور آموزش ستاد  مشاور عالیو دکتر محمدتقی جغتای    ستاد وری و زیرساختپژوهش، فنا

های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بودیم. در این  از همکاران عالقمند به توانبخشی شناختی از دانشگاه

ران مرکز،  ای دیدن کرد و سپس در گفتگو با مدیهای رایانههای مرکز بازیدیدار، دکتر خرازی از پروژه

 های شناختی قرار گرفت.ی بازیگرفته در حوزهدر جریان آخرین تحقیقات صورت
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  96آذر    4آبان تا    30  –   ( شرکت در بیست و سومین نمایشگاه اتوماسیون و کامپیوتر )اتوکام( 3-6

 المللی اصفهان نمایشگاه بین   –

بینوبیست نمایشگاه  و  سومین  کامپیوتر  المللی 

)اتوکام   اداری  آبان   30روز  (  2017اتوماسیون 

نمایشگاه برگزاری  در  در محل  و  اصفهان  های 

  مترمربع گشایش یافت.  9500فضایی به مساحت  

های  کننده از استانمشارکت  100در این دوره  

اصفهان، تهران، یزد و خراسان رضوی به مدت  

های خود را برای  آذرماه، آخرین تازه   4  روز تا  5

نمایشگاه   این  به  یکدیگر  با  رقابت  و  نمایش 

زمینه  مشارکت  اند.آورده در  مذکور  کنندگان 

افزار، افزار، نرممدیا، سختتولید محتوا و مالتی

شبکهدولت امنیت  الکترونیک،  و  داده  های 

مخابرات،   اینترنت،  اطالعات،  تبادل  فضای 

ماشینالکترونتجارت و یک،  آموزش  و  اداری  های 

 پژوهش فعالیت دارند.

شرکت حضور  دانشهمچنین  دانشگاههای  های بنیان، 

از   بیش  حضور  سرای استارت   15مطرح،  در  آپ 

کسب و  مشخصاتی  کارآفرینی  دیگر  از  نوپا  وکارهای 

از    بود  را  اتوکام  نمایشگاه  از  دوره  این  برگزاری  که 

 . بودسنوات گذشته متفاوت ساخته 

ای دانشگاه اصفهان نیز  های رایانهمرکز تخصصی بازی

غرفه نمایشگاه  این  در  بار  دومین  اختصاصی  برای  ی 

منحصربه طراحی  با  و  بازی  داشت  از  که  خود  فرد 

Minecraft  های الهام گرفته شده بود و نیز نمایش بازی

و یک نمونه بازی   HTC Viveواقعیت مجازی مبتنی بر  

شد،  ی مخصوص کنترل میکه با پرش روی یک صفحه

 مخاطبین زیادی را به خود جلب کرده بود. 
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   96مرداد   30 – ی طباطبایی  آموز دانشگاه عالمه ی سرگرم ( شرکت در اولین جشنواره3-7

بازی هسته   مطالعات  های پژوهشی 

عالمه رایانه دانشگاه  آموزشی  ای 

و   رشد  مرکز  مشارکت  با  طباطبائی 

اجتماعی  و  انسانی  علوم  نوآوری 

ع معاونت  همکاری  و  لمی دانشگاه 

جشنواره  جمهوری  ریاست 

را  »سرگرم در    30آموز«  ماه  مرداد 

محل سالن اجتماعات دانشکده روان 

 نمود.  شناسی و علوم تربیتی برگزار 

می را  جشنواره  نخستین  این  توان 

های رویداد دانشگاهی در زمینه بازی 

عالوه رایانه که  دانست  آموزشی  ای 

بر رقابت بین فعاالن این عرصه، معرفی  

رایانه بازی تولید های  آموزشی  ای 

تکنولوژی ش دانشجویان  به  ده 

شرکت پژوهشگران،  های آموزشی، 

های رایانه آموزشی  تولید کننده بازی 

 .برپا شده است

اولیهب فراخوان  از   38در مجموع    ،عد 

شرکت سوی  از  افراد  محصول  و  ها 

جشنواره   این  دبیرخانه  به  فعال  بنام 

  اثر انتخاب و   11رسید که از این میان  

افزار »بهخوان  ط صاحبان اثر به هیأت داوران ارائه گردید. از بین آثار مزبور، نرممرداد توس  30در تاریخ  

بازی تخصصی  مرکز  در  که  افزوده«  »بهخوان  و  رایانهمجازی«  بههای  اصفهان  دانشگاه  درمان ای  هدف 

 اهدا شد. های تقدیر قرار گرفت و تندیس افتخار به آناثر شایسته 5نارساخوانی توسعه داده شده بود، بین 
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 (Gview Boardسازان ) ی اجتماعی بازی اندازی شبکه ( راه 3-8

بازی تخصصی  مرکز  اهداف  از  رایانه یکی  جامعههای  گسترش  اصفهان،  دانشگاه  بازی ای  در  ی  سازی 

راه، شبکه این  در  و  است  اطراف  و شهرهای  اجتماعی  اصفهان  رسانهبهرا    Gview Boardی  ی کمک 

Gview اندازی کردیم. راه 

نویسی، طراحی بازی و طراحی صدا  ههای هنر، برنامی اجتماعی، هرکسی که در یکی از شاخهدر این شبکه

را در وب به آدرس  سایت جیمهارت دارد، مشخصات خود  کند و  وارد می  board.gview.irویوبورد 

ویوبورد قابل  سایت جیها در وبشود. این مجموعه کارتبرای او یک کارت ویزیت مجازی صادر می

برای کسانی که می و  است  راخواهند تخصصمشاهده  دنبال هم  های خود  یا  تیمی خاصی معرفی کنند 

 گردند، بسیار مفید است. می

 

 ایهای رایانه ی مرکز بازی ( بازدید وزیر محترم علوم از غرفه 3-9

، دانشگاه اصفهان میزبان دکتر منصور غالمی، وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری 96آذر    9روز پنجشنبه  

ی جدید علوم تربیتی و روانشناسی و چند طرح دیگر و نیز بازدید از نمایشگاه  دانشکدهبود که برای افتتاح 

 آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه اصفهان، پا به باغ پنجم دانش اصفهان نهاده بود. 

بازی تخصصی  مرکز  نمایشگاه،  این  رایانهدر  غرفههای  نیز  در  ای  خود  دستاوردهای  و  داشت  وسیع  ای 

با استقبال مخاطبین و وزیر محترم  های رایانهخت بازی ی سازمینه به نمایش گذاشته بود که  ای جدی را 

 علوم همراه بود. 
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 پژوهشی هایطرح( 4

از   بازییکی  های پژوهشی ای دانشگاه اصفهان، حمایت از طرحهای رایانهرویکردهای مرکز تخصصی 

دانشگاهی است که های برونهای مجازی در پروژه کارگیری سایر فناوریبههای جدی و نیز  ی بازیتوسعه 

 باشد.در این راستا چند طرح در مرکز تعریف و در حال اجرا می

 فوالد اصفهان ی تختدرجه  360( مستندسازی 4-1

های فوالد یکی از مکانی تخت مجموعه

فرهنگی   و  مذهبی    مورداحترام تاریخی، 

به   که  است  شیعیان  باألخص  مسلمانان 

مدفن تعداد زیادی از    برگرفتنلحاظ در  

برخوردار   بسیار  اهمیت  از  عرفا  و  علما 

مجموعه  این  شناساندن  نظیر  ی کماست. 

می اسالم  رغبت جهان  افزایش  در  تواند 

ن از آن بسیار مؤثر باشد. از  بازدیدکنندگا

ابنیه فعلی  وضعیت  ثبت  دیگر،  ی  سوی 

تاریخی این مجموعه جهت مستندسازی 

تواند  ریزی برای مرمت آن میو نیز برنامه

 مفید باشد. 

صورت  تواند فضای دورتادور دوربین را بهدرجه می 360صورت فناوری تصویربرداری واقعیت مجازی به

تصویر   به  واقعی  تصاویر  کامالً  و  فیلم  نمایش  با  کمکدرجه    360بکشد.  فرد    به  مخصوص،  هدست 

تواند زوایای مختلف نما )حتی  بیند و با چرخش سر به اطراف، میکننده خود را در همان فضا میمشاهده

 تواند آن را ببیند( را مشاهده کند. ای نمیزوایایی که در حالت عادی هیچ بازدیدکننده

،  صورت پذیرفتفوالد  تاریخی تخت- ی فرهنگیحمایت شهرداری اصفهان و مجموعهدر این پروژه که با  

هوایی   و  زمینی  تخت  360تصویربرداری  کلی  فضای  از  تکیهدرجه  بابارکنفوالد،  تکیهی  ی  الدین، 

افزارهای ویژه در  انجام شد و پس از تدوین با نرمی میرفندرسکی  ی مادر شاهزاده و تکیهخوانساری، تکیه

رآمد که با کمک عینک  فیلم مجزا با میکس و صداگذاری و روایت د  5ای و  دقیقه  8قالب یک فیلم کلی  

کمک عالوه، یک اپلیکیشن ویژه برای این پروژه طراحی شد که بهواقعیت مجازی قابل مشاهده است. به 
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صورت مجزا حتی بدون عینک واقعیت مجازی مشاهده  های مزبور را بههای مکانتوان تصاویر و فیلمآن می

 نمود.
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 های مجازیکمک فناوریشناختی بهآگاهی واجدرمان نارساخوانی و افزایش ( 4-2

ادراک،   ازجملهشناختی پایه ، در یک یا چند فرایند روان1های یادگیری آموزان دارای برخی ناتوانیدانش

زبان هستند، مشکل  حرکت،  مدرسه ضروری  در  یادگیری  برای  که  توجه  و کارکردهای  توجه  شناسی، 

اطالعات دریافت شده    زمانهمو گردآوری   دریافت ان بهنجار، دردارند. این کودکان در مقایسه با کودک

توجهی و عدم تمرکز بر تکالیف درسی ، بیبیش فعالیاز حواس مختلف از توانایی کمتری برخوردارند.  

 .های این اختالل استاز دیگر ویژگی

،  3شناسی آمریکا انجمن رواناست که مطابق تعریف    2نارساخوانیهای یادگیری، ترین ناتوانییکی از رایج

خوانی سطح پیشرفت خواندن )صحت خواندن، سرعت خواندن و درک خواندن( با سن تقویمی،  به ناهم

آموزان دارای اختالل نارساخوانی، در  ، دانشگرید عبارتبهگردد.  آموز برمیذهنی و پایه تحصیلی دانش

دارای مشکل هستند و قادر به هجی کردن و رمزگشایی واژگان    هاآنبازشناسی واژگان و فهم درست  

 نیستند.

به  نیستند  قادر  نارساخوان که  دارد و کودکان  ارتباط  ادراک جسمانی  با  نارساخوانی  است  معتقد  فرنالد 

های دیگر خود را تقویت کنند. لذا، شیوه آموزش چندحسی که بر  روش معمول یاد بگیرند، باید ادراک

از محرکبهره با جلوههای حرکتی و المسهگیری  برای    دیتأکهای دیداری و شنیداری  ای همراه  دارد، 

 شود. درمان کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری توصیه می

 در نارساخوانی، پژوهشگران اعتقاد بهت.  اس  4شناختیافزایش آگاهی واجهای رایج،  دیگر از درمان یکی

 درک کمبود یا فقدان امر، این عّلت ت.اس شناختیواج  آگاهی مهارت  رشد در تأخیر علت به کودکان

 تواندنمی فرد سبب، این ه. بهاستواج و هجاها به هاواژه  پذیریتقسیم و ترکیب قابلیت از هانارساخوان

 با واژگان، رمزگشایی و بازشناسی و شود قائل تفکیک و تغییر راحتیبه، اصوات یا هاواژه  قطعات بین

 .دهدنمی  رخ سریع و صحیح خواندن درنتیجه شود،می مواجه مشکل

 روش چندحسی بازی واقعیت مجازی بهخوان برای درمان نارساخوانی بهالف( 
طراحی شده است که شامل یک هدست و دو کنترلر برای    HTC Viveی  این بازی با فناوری پیشرفته

را به روی   HTC viveافزار واقعیت مجازی بهخوان، کودک هدست  در نرمتعامل با محیط مجازی است.  

گیرد. با ورود به  گذارد و کنترلر )که در دید او حالت مداد پیدا کرده است( را در دست میصورت می

تصویر ابتدایی باز هستند و    5بیند که  ها مشکل دارد را میتصویر از کلماتی که در خواندن آن  20بازی،  

 
1Learning Disabilities: LD 
2 Dyslexia 
3American Psychological Association 
4 Phonological Awareness 
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ر، شکل آن روی یک مانیتور در فضای  تواند آن را انتخاب کند. با انتخاب هرکدام از تصاوی کودک می

شود و انیمیشنی در مورد همان شکل  بیند نمایش داده میصورت مجازی میداخلی اتاقی که کودک به

درگیر شدن حس شنوایی و بینایی( روی مانیتور    –)که حاوی نمایش و تکرار صوتی اسم آن شکل است  

ی مزبور را در  رلری که در دست دارد، کلمهکمک کنتشود. سپس کودک بهمجازی دیگر نشان داده می

بعدی آن، از داخلش رد شود و آن  خاطر ماهیت سهتواند بهنویسد )درگیر شدن حس المسه( و میهوا می

نویسی دارند مفید است. بعد از نوشتن کلمه،  را از زوایای مختلف ببیند که برای کودکانی که اختالل قرینه

رود. در های کنترلر( و به سراغ تصویر بعدی میکمک یکی از دکمهگیرد )بهکودک از آن عکس می

ی کلمه  5کند و در صورت صحیح بودن آن،  پایان، مربی عکس کلماتی که کودک نوشته را بررسی می

 کند. بعدی را برای او باز می
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 شناختی کودکان نارساخوانواجی بهخوان برای افزایش آگاهی ( بازی واقعیت افزودهب
ی بهخوان به این صورت است که کاربر با قرار دادن گوشی یا تبلت  نحوه عملکرد بازی واقعیت افزوده

بعدی تصویری که بر روی  خود بر روی هر فلش کارت و سپس اجرای بازی، ابتدا قادر است نمایش سه

وجود دارد که با   پرواز و نمایش ،صدا یه دکمه کارت قرار دارد را مشاهده نماید. در کنار هر تصویر س 

شود. با انتخاب دکمه صدا، نام تصویر  ها یکی از حواس کودک درگیر میانتخاب هرکدام از این گزینه

شود و وی باید به آن صدا گوش دهد.  آموز خوانده مینمایش داده شده با صدای رسا و جذاب برای دانش

  صورتبه ی تصویر با خط درشت و  گزینه)در اینجا بزغاله( با انتخاب    موردنظرسپس شکل نوشتاری کلمه  

شود. در مرحله سوم برای درگیر کردن حس المسه کودک، با  کودکانه بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می

تصادفی در صفحه پخش  صورتبهفشردن دکمه پرواز، کلمه پرواز کرده و حروف آن از یکدیگر جدا و  

ی صفحه و لمس کردن حروف، هرکدام از  با حرکت انگشت بر رو  ستیبایمشوند. سپس کودک  می

آموز  دوباره ساخته شود. اگر دانش  موردنظر آنها را انتخاب کرده و در جای مناسب خود قرار دهد تا کلمه  

این عمل را با موفقیت انجام دهد از سوی برنامه تشویق شده و این امر موجب برانگیختن کودک برای  

 د.امه جلسه و یادگیری بهتر خواهد شاد

 )

 درمان ترس از پرواز با واقعیت مجازی ( 4-3

وبیا یک نوع ترس بی دلیل است که از دوران کودکی یا نوجوانی آغاز شده و انواع مختلفی دارد. بیش  ف

از صدها نوع فوبیا وجود دارد مانند: سوشال فوبیا یا فوبیای اجتماعی، فوبیای تصمیم گیری، آگورافوبیا یا  

  .… رس از بلندی، ترس از تاریکی، ترس از رعدو برق، ترس از خون و تزریق وترس از مکان های باز، ت

فوبیای  دچار  شما  دارید  …در صورتی که در طول تمام پروازهای خود استرس، ترس از خفگی، مرگ و  
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دارند شده اید و باید به درمان آن بشتابید، بعضی از اشخاص حتی از تصور پرواز و ارتفاع هم هراس   پرواز

 .شوندو عصبی می

عالئمی که به طور متناوب در حین پرواز به سراغ فرد می آید عبارتند از: سردرد، عرق کردن، لرزش و  

پریدگی،   رنگ  کردن،  غش  و  سرگیجه  قلب،  تپش  نفس،  تنگی  ناگهانی،  و گرگرفتگی  سردی  تهوع، 

، احساس نیاز به فرار و  انقباض عضالت، مشکالت گوارشی، داشتن احساس غیر واقعی، احساس وحشت

 ترس از اینکه عقلشان را از دست داده اند. 

کند در جایی گرفتار شده و امکان فرار ندارد و خود را بین  فردی که دچار فوبیای پرواز است احساس می

زمین و آسمان معلق میبیند. چنین فردی در صورتی که یکی از بستگان خود را در اثر سانحه هوایی از دست  

شود و هراس از سفر  باشد و یا پیگیر اخبار ناگوار هواپیما باشد به طور کل نسبت به هواپیما بدبین می  داده

 .دارد

در مواردی مثل فوبیای پرواز  زا است که طبیعتاً  های غلبه بر فوبیا، مواجهه با موقعیت استرسیکی از راه

های هنگفت، موقعیت هراسناک را به  ل هزینهمعنای چندانی ندارد. بنابراین راهکاری که بتواند بدون تحمی

 تواند بسیار مغتنم باشد.کنار شما بیاورد، می

تواند مورد استفاده قرار بگیرد.  واقعیت مجازی با تصاویر واقعی، راهکاری است که برای درمان فوبیا می

ی فرودگاه، هواپیمای  درجه از تمام مراحل پرواز )الب  360های  کمک دوربینبرای درمان ترس از پرواز، به

مسافران(   خروج  و  هواپیما  فرود  پرواز،  بین  پذیرایی  هواپیما،  برخاستن  هواپیما،  به  شدن  سوار  خالی، 

به  است؛  شده  مشاهدهفیلمبرداری  با  که  فیلمطوری  بهی  دارای  ها  که  هوشمند  گوشی  یک  کمک 

لی که دوربین کار گذاشته  ژیروسکوپ باشد و نیز یک هدست واقعیت مجازی، بیننده خودش را در مح

 کند.بیند و دقیقاً همان فضا را تجربه میشده می

ی تدریجی با اضطراب  قسمت با رویکرد مواجهه  5ای این فیلم را به  های رایانهتیم روانشناسی مرکز بازی

اب مشابه ی بروز عالئم اضطردهندهتقسیم نموده و اعتبارسنجی و تست پایلوت آن را انجام داد. نتایج نشان

کارگیری آن های واقعیت مجازی است که امیدواری برای اثربخشی بهی فیلمبا پرواز واقعی هنگام مشاهده

 برای درمان فوبیای پرواز را بیشتر نموده است.
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 ( افزایش توجه کودکان با واقعیت مجازی با تصاویر واقعی  4-4

موقع،  ت عصبی دوران کودکی است که در صورت عدم درمان بهالالنقص توجه یکی از مهمترین اخت

ممکن است تا سنین بزرگسالی گریبانگیر فرد باشد و او را از یادگیری و پیشرفت تحصیلی و شغلی بازدارد.  

ت رفتاری  البا افت تحصیلی و مشک  الًل هستند که معموالابتدایی دچار این اختن  درصد کودکا  7تا    3حدود  

فراموشی و تکانشو شناختی دیگر همراه خواهد شد. عدم تمرکز، حواس ل  الاختگری در مورد  پرتی، 

طلبد.  را میل  الاختوالدین به شناسایی زودهنگام این    اقدام  و   است  عام  عوارض  از  فعالیبیش  –نقص توجه  

رشد جسمی و ذهنی   تواند عوارض جانبی و اثرات نامطلوب بر میل  الاختهای دارویی مرسوم این  درمان

هدف پژوهش حاضر استفاده از فناوری واقعیت مجازی مبتنی بر تصاویر  داشته باشد.  کودکان در آینده  

درس    کالس به نقص توجه است. در این طرح، از یک    مبتاله در کودکان  واقعی در کمک به بهبود توج

درجه فیلمبرداری شده و    360کمک دوربین  ی تمرکز متنوع بهزنندهواقعی با سناریوها و محرکهای برهم

جه نشان داده  ی درمانی با هدست مخصوص به کودکان دارای نقص توجلسه  9تصاویر بعد از تدوین طی  

شود. هدف نهایی تقویت توجه پایدار شده پرسیده میتی در مورد محتوای نمایش دادهالسؤا  شده و از آنها

کنند. از پرت می کالسآموزان را در حواس دانشالً ن در حضور عواملی است که معموو انتخابی کودکا

قه کودکان  الکننده برای افزایش انگیزه و عتوان به فراهم کردن محیطی سرگرمجمله مزایای این روش می

اعتبار   سنجش  جهت  کرد.  اشاره  کودک  عملکردهای  و  رفتارها  تمام  دقیق  ثبت  همچنین  و  درمان  به 

پرسش اصنامهمحتوایی،  نظرات  اعمال  از  پس  و  گرفت  قرار  متخصصان  اختیار  در  میزان  الهایی  حی، 

ر قابل قبول آن از دید  محاسبه شد که اعتبا 0.83 همنظری متخصصان با استفـاده از ضریب توافق کاپا برابر

 .دهدمتخصصین را نشان می
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 در مرکز هااستقرار تیم( 5
راه   بازیاز آغازین روزهای  رایانهاندازی مرکز تخصصی  تیمهای  استقرار در ای،  تقاضای  های مختلفی 

 استقرار در مرکز به شرح زیر است: شرایطاند. هرا داشت مرکز

های تخصصی  ها و آموزش توانند از امکانات و تجهیزات و کارگاهها میدر طول استقرار در مرکز، تیم (1

عالوه در صورت توفیق یک تیم، امکان ارتباط  ای ناچیز استفاده کنند. بهمنتورشیپ با هزینهو خدمات  

 کای معتبر مرکز میسر خواهد بود.  کنندگان داخلی و خارجی توسط شرگذاران و توزیعبا سرمایه

 های کامل است.( اولویت استقرار در مرکز با تیم (2

آن را به  ماه    3کند و باید ظرف  را ارائه می  دنظر خود دموی بازی مورهر تیم در بدو ورود خالصه    (3

 .شودگیری میکند. در غیر این صورت در مورد ادامه استقرار تصمیم تبدیلپروتوتایپ قابل قبولی 

ارائه  (4 تأیید کمیته  3ی پروتوتایپ مناسب، تیم  در صورت  با  تا  ماه )و در شرایط خاص  ی فنی مرکز 

گذار صورت مستقل منتشر کند یا برای محصول خود سرمایهرا به  ماه( فرصت دارد بازی  6حداکثر  

 یبررسقابلتقاضای استقرار مجدد    ماه بیشتر نخواهد بود.   9تیم از    زمان حضور یک  درهرحالبیابد.  

 است. 

های مستقیم تولید بازی )مانند  میلیون تومان کمک بالعوض برای هزینه 5مرکز برای هر تیم تا سقف   (5

گیرد که با درخواست صورت اعتباری در نظر میسپاری، مشاوره، تبلیغات، تجهیزات و ...( بهبرون

 .ی فنی و در قبال فاکتور معتبر پرداخت خواهد شدها و تأیید کمیتهتیم

ها، تالش برای حفظ و ارتقاء برند مرکز و نیز ممنوعیت استفاده از لوگوی مرکز  تعهدات تیم  ن یترمهماز   

 های تولیدشده بدون مجوز کتبی است. ای در بازیهای رایانه بازی

پذیرش شد و در پایان سال به کار خود در مرکز پایان داد. بازی »حسنی« حاصل    1395تیم آلپانت در سال  

 مرکز منعکس شده است.   1395ل  انشده است. روند استقرار این تیم در گزارش س  منتشر  کار این تیم هنوز

 به قرار ذیل هستند: 96اول سال  یماههششدر وقت مستقر در مرکز  های تمام تیم

  تخصصی  مرکز  در  و  کرده  آغاز  رسمی  صورتبه  را  خودش   فعالیت 95از اسفندماه سال   :PillPlay   تیم

که از نام تیم مشخص است هدف این تیم ساخت   طورهمان  .است  شده  مستقر  اصفهان  دانشگاه  سازیبازی

. این سبک به نحوی هوشمندانه به بررسی یک  باشدیمبازی  ی با سبک جدیدی تحت عنوان قرصهایبازی

اعضا تیم همگی از نفرات برتر    .پردازدیماست    روروبهبیماری و یا چالشی که بازیکن در زندگی با آن  

 .و حوزه وب هستند یسینوداستان ،سازیبازیمختلف   یدادهایرو
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 اعضای این تیم عبارتند از:

  دانشجوی مهندسی پزشکی  ،کشوری  یسینوداستانقام ششم  م،  نویس و طراح بازیبرنامه،  پریسا حسینی

 ( 1396پایان همکاری تیر ) دانشگاه اصفهان

  ، شخصی در جشنواره وب ایران  یهاتیساوبمقام اول در بخش  ،  UI  طراح هنری و طراح  ،معین صبوحی

 . دانشگاه شهرضا افزارنرمدانشجوی مهندسی کامپیوتر 

حسینی هنری   ،پریناز  ماراتن  ،  طراح  دومین  در  اول  تیم  گیم  سازیبازیعضو  شوی  ایده  اول  مقام    ، و 

 . آباددانشگاه آزاد نجف  دانشجوی مهندسی پزشکی

 . (1396)پایان همکاری تیر    دانشگاه شهرضا   افزارنرمدانشجوی مهندسی کامپیوتر    ، سینو برنامه  -علی گرامی

تیم  یمنتشرشدهبازی   نام دارد.    Lolight  این 

ی مبتنی بر تمرکز است. در این  الوالیت بازی

در   بازی  کنترل  برای  کلیدی  هیچ  شما  بازی 

اختیار ندارید! بلکه باید با تمرکز و تکان دادن  

خود گوشی نور را کنترل کنید تا به نقطه پایان 

 د. هر مرحله برسی

 ی خود دارد.  را نیز در کارنامه Sky Escaperنام این تیم یک بازی منتشرنشده به
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 94  بهمن  در  اصفهان  دانشگاه  سازیبازی  ماراتون  اولین  در  پارادایس ی تیم  ی اولیههسته :  تیم پارادایس

سازی در  دوئل کسب کرد. در دومین ماراتون بازی  بازی  با   را  دوم  مقام  مسابقات  آن   در  و  گرفت  شکل

 مرکز   در   95ی سوم شد. تیم پارادایس از اسفندماه سال  نیز این تیم شرکت داشت و حائز رتبه   95بهمن  

  است شده مستقر اصفهان دانشگاه سازیبازی تخصصی

از عبارتند  تیم  محمدرضا   اعضای 

دانشجوی  ) سی نوبرنامه  -   تاجریان

ک  افزارسختامپیوتر  مهندسی 

اصفها صنیعن(،  دانشگاه    ثالث شمیم 

مهندسی )  سینو برنامه  -  دانشجوی 

دانشگاه    افزارسختکامپیوتر  

بدیهی(،  اصفهان   -نرگس 

کاردانی   لیالتحصفارغ ) انیماتور

آرتیست   –، آریا سرداری  (انیمیشن

 )دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان(
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  صورت بهبازی رکوردی و  این  نام دارد.    Colorsی این تیم  بازی منتشرشده

  رنگهم   یهاخانههدف اصلی بازی عبور از  .  است  یابرنامهپرداخت درون  

تصادفی    صورتبهاست. رنگ کاراکتر بازی و مسیرهای عبوری    کاراکتر

.  و با لمس صفحه باید کاراکتر را به رنگ صحیح برسانید  شوندیمعوض  

آوردن هر اسپلی   به دستدر مسیر تعدادی سکه و اسپل قرار داده شده که با  

 .شودمی  داده گریبازیک ویژگی برای مدتی به 

یک   تیم  بهبازی  این  دارد آزار  مردمنام  منتشرنشده  کارنامه  در  نیز  که    را 

درون runner صورتبه پرداخت  کسب برنامهو  بازی  هدف   . است  ای 

  پسر   یک  بازی  اصلی  شخصیت !  است امتیاز بیشتر با شیطنت و آزار مردم  

  که   ابزارهایی  از  و  کند فرار  مردم دست  از  باید  و  کندمی اذیت  را  بقیه  مختلف   هایروش   با  که  است  شیطان

 .آزار استفاده کند و فرار برای  آورده دست به یا  خریده

 
حرکتی و در تولید یک بازی - ایهای رایانهاین تیم در نوآوردگاه بازی ی  ی اولیههسته :  فوراستارزتیم  

و    شود، شکل گرفت و پس از بررسی تقاضای استقرارحرکت دست کنترل میکامپیوتری بسکتبال که با  

ای دانشگاه اصفهان مستقر  های رایانهدر مرکز تخصصی بازی  1396  پایان تابستاندر    ،ی دموی بازیارائه 

 شدند.
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نژاد )دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان(، امیرحسین  فروزان فرزیناین تیم عبارتند از  اعضای  

آموز سال  دادخواه )دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی پردیس کیش(، امیرپارسا کریمی )دانش

 امیرحسین دیوانپور )دانشجوی مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان(نهم دبیرستان( و 

 
تیم  :  آراتکستیم   )فارغ این  امیری  سیدمهران  از  التحصیل متشکل 

)فارغ  عباسی  هادی  و  اصفهان(  دانشگاه  ورزش  التحصیل مهندسی 

تمرین  مهن آدمک  روی  که  بود  اصفهان(  دانشگاه  پزشکی  دسی 

بودند. تمرکز کرده  اردیبهشت    تکواندو  در  تیم  مرکز   1396این  در 

 کردند.  ی خود را تکمیلمستقر و در پایان تابستان پروژه 

هایی هستند  بازی  ازجمله (Excergame) ورزشی- ایرایانههای  بازی

  مدت یطوالنرفع برخی از مشکالت ناشی از عدم تحرک    منظوربهکه  

شوند و در کنار آن، کاربران در حین انجام بازی، طراحی و تولید می

بازی هیجان  و  نیز دوچندان میجذابیت  را  ایدهها  و کنند.  ی جذاب 

ها مناسب، دو رکن اساسی تولید این نوع بازی  یافزارهاسختطراحی  

ورزشی - ایهستند. هدف اصلی این پروژه، طراحی یک بازی رایانه

های تخصصی بر روی  تا عالوه بر ایجاد جذابیت و انگیزه، تجزیه و تحلیل   بودی ورزش تکواندو  در زمینه

الکترونیکی برای ورزشکاران و مربیان  یک سیستم مربی  عنوانبهضربات انجام داده و     استفاده قابلگری 

 شد.با
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بخش سخت است؛  شده  تشکیل  بخش  دو  از  پروژه  کاورهای  این  و  تمرینی  آدمک  شامل یک  افزاری 

المپ نیرو،  حسگرهای  که  لرزاننده LED هایمخصوصی  توسط  های  و  و  شده  تعبیه  آنها  در  فیزیکی 

ای  شوند، و بخش بازی رایانهافزارهای کامپیوتری و همچنین یک نمایشگر بزرگ به یکدیگر مرتبط مینرم

با استفاده از المپ ها، محل اصابت ضربات و  که شامل طراحی روند بازی و محیط گرافیکی آن است. 

کند، در محیط بازی تی که ورزشکار به آدمک وارد میضربا  ر یتأثشود و  حالت حمله یا دفاع مشخص می

 شود. بر روی حریف مجازی مشاهده می

 وقت نیز بودیم:میزبان یک تیم نیمه

افزار دانشگاه گلپایگان(،  این تیم از مجتبی ماهر )دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم  تیم بهخوان:

التحصیل مهندسی کامپیوتر(،  حسین محمدی )فارغالتحصیل مهندسی کامپیوتر(،  سیدحسین میرلوحی )فارغ

ی( تشکیل  التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسمدرس دانشگاه هنر( و نسیبه صرامی )فارغ احسان سراهیان )

ایده  روی  و  است  فناوریشده  با  نارساخوانی  درمان  واقعیت  های  متمرکز  های  افزوده  واقعیت  و  مجازی 

در دانشگاه عالمه طباطبایی    1396آموز که در تابستان  ی سرگرماند. دو محصول این تیم در جشنوارهشده

 برگزار شد، حائز مقام برتر شد.
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 ایهای رایانه بازیی اندازی رشته( راه6

 ( مقدمه 6-1

اندازی ایم که ضرورت راهسازی، اکنون به جایگاهی رسیدهی آموزش بازیسال فعالیت در حوزه  5بعد از  

چون    رویمتفاوت پرورش ن  یهاروش   نیب  درشود.  سازی کامالً احساس میی دانشگاهی بازییک رشته

برخوردار   ییباال  تیاز اهم  ی( و ...، آموزش رسمیکار )کارآموز  نیمراکز رشد، آموزش آزاد، آموزش ح

  ریآموزش، هم به خاطر سن مناسب افراد درگ  نیا  ی امر هم به خاطر دوران متمرکز و نسبتاً طوالن  نیاست. ا

در آن از    یرسم  التیخاص کشورمان است که تحص  طیخاطر شرا   ه(، و هم بیسالگ  18)معموالً از سن  

دلیل اشتغال به تحصیل سازی بهوانان مستعد بازیشود که جبسیار دیده میبرخوردار است.    یمهم  گاهیجا

ی اصلی خود را کنار بگذارند و به  اند عالقه ها ندارند، ناچار شدهای به آنهایی که اغلب عالقهدر رشته 

  ل یکه در دوران تحص ییجااز آن شغلی که در آن فاقد عالقه و انگیزه هستند مشغول شوند. از سوی دیگر
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و    شتریب  یهات یکمتر است، امکان بروز خالق  شوندیم  کاروارد    ماًیکه مستق  یافراد  به نسبت  یدغدغۀ مال

  نیچن  یهانمونه  نیاز بهتر  یکی  Portalمعتبر    اریبس  یوجود دارد، که باز  شتریب  زیها نفراتر رفتن از چارچوب

طبق آمارهای   است.آغاز شده  DigiPen  یتویدر انست  ییپروژة دانشجو   ک یاست که ابتدائاً از    ییهات یخالق

تواند به  ها به سمت بازار کار، این مسیر میها و هدایت صحیح آنجهانی در صورت تدوین مناسب رشته 

بر اساس گزارش مؤسسه  خوبی هدایتگر و جهت باشد.  تولیدات آینده  به   93، حدود  5HEVGAدهنده 

 .6شوندصیلی به کار مشغول میالتح ها در سال اول فارغالتحصیالن این رشتهدرصد فارغ 

ندرمجموع   زم  یرویکمبود  در  قطع  ی کی  ،یتخصص  یهانهیمتخصص  مشکالت  بازیحوز  یاز  های ة 

  ی هاگسترش آموزش   ع، یصنا   نی ا  شرفتیپ  نۀیدر زم  یفور  یازهایاز ن  ی کی  لیدل  نیاست. به هم  ویدئویی

 از طرق مختلف است. یررسمیو غ یرسم

  ی عدم وفاق در نهادها  یکیتا کنون،    نهیزم  نیدر ا  یرسم  یهاتحقق امر آموزش   ر یمهم در مس  مشکالت

  نی ش در ازآمو  یاست که برابوده  ینیهم کمبود متخصص  یکی موضوع و    نی ا  تیدر مورد اهم  یتیحاکم

 ی مجاز  یفضا  یعالی  در شورا  ییدئویو  یهای سند جامع باز  بیاکنون با تصو هستند. هم  ازیها مورد ندوره

است. در مورد مسئلۀ  رفع شده  یمورد اول تا حدود خوب  ن یمسئول  نیدر ب  این حوزهبه    یو گسترش نگاه جد

 یبه کمک گرفتن از کشورها  ازیاند، اما نشده  تیدر کشور ترب یاکنون متخصصان خوباگرچه هم  ز یدوم ن

 . شودیاحساس م نهیزم ن یدر ا شگامیپ

توانست خودش به تنهایی آموزش دیده و  ای که تنها یک نفر میدورههای دیجیتال مدتهاست از  سرگرمی

های مختلف طراحی بازی و درک از فناوری، هنر، کارهای اثرگذار تولید کند عبور کرده و اکنون مهارت

رسد. در واقع تولیدکنندة  شناسی و فرهنگ برای تولید در این رسانه ضروری به نظر میصدا، روایت، روان

ای برای او طراحی کند که  د بتواند خود را در قلب و ذهن مخاطب خود قرار دهد تا بتواند تجربهبازی بای

است که بر  سازی این بودهی بازیبخش باشد. یکی از مشکالت تجارب قبلی تعریف رشته برای او رضایت

یا هنری  و سوهای مختلف چون فنی    اساس جایی که این رشته در آن سعی شده تعریف شود، به سمت

توان به حق هنر  های تعاملی را می است، در حالی که بازی ویدئویی و رسانهگرایش بیش از حد پیدا کرده

ای رشتهای کامالً میانهشتم نامید که نیاز به دیدی جامع در ابعاد مختلف فنی، انسانی و هنری دارد و حوزه

ها  شده از تمامی متخصصان این حوزهترکیب  است. با توجه به جامعیت دانشگاه اصفهان و تشکیل یک تیم

توان بر این  شده با کشورهایی مانند کرة جنوبی، سوئد و هلند، میالمللی تعریفهای بینعالوة کمکبه

 مشکالت نیز فائق آمد. 
 

5 Higher Education Video Game Alliance 
6 https://hevga.org/reports/  

https://hevga.org/reports/
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های ویدئویی و کمبود نیروی کار در این زمینه تا  با تأسیس این رشته خأل موجود در زمینۀ آموزش بازی

مدت به رونق خوبی در های صنعت و دانشگاه در میانتوان با گسترش همکاریی پر شده و میحد خوب

 این زمینه دست یافت.

 اهداف ایجاد رشته( 6-2

ای،  های رایانه«، ایران باید در طراحی و تولید بازی1404ای در افق  های رایانهانداز بازیچشمبر طبق »سند  

وی انسانی، محور اصلی در ساخت بازی به شمار میرود؛ بدین معنا که  نیرکشوری سرآمد و پیشرو باشد.  

هزینه  هزینه سایر  از  کار  سرمایهنیروی  بههای  است؛  بیشتر  بازی  تولید  برای  بخش    ایگونهگذاری  کــه 

به وجود نیروی انســانی جوان و   با توجه شــود.اعظمــی از هزینه پروژه تولید بازی، صرف نیروی کار می

ریزی دقیق  دارای مزیت نسبی بوده و در صورت برنامه  ایهای رایانهبااستعداد، کشور ایران در تولید بازی 

 .7از بازار جهانی دست پیدا کند  میتواند به سهم قابل توجهی

های هدف کالن تأسیس این رشته، باال بردن ظرفیت تولید محتوای دیجیتال از طریق تقویت زیرساخت

توان به موارد  از اهداف دیگر تأسیس این رشته می  ای است.های رایانهی بازیدر حوزه  آموزش و پژوهش 

 زیر اشاره کرد:

بینتوسعه  • ارتباطات  با دانشگاهی  بازارهای مشترک فروش  المللی  ایجاد  و  این رشته  های دارای 

 محصوالت 

 نوین و پیشرو رشتهجذب دانشجویان خارجی از کشورهای آسیایی و آفریقایی با توجه به ماهیت   •

اشاره   1404ای در افق  های رایانهانداز بازیچشمدیباچه سند  زایی در بخش صنعت )در  اشتغال •

عنوان شغلی جدید در کشور ایجاد شده که    50ای بیش از  های رایانهکه با رشد صنعت بازی  شده

ادبیات نمایشی در صنعت  آموختگان رشته های مهندسی، هنر و  منتهی به اشتغال بسیاری از دانش

 ( بازی سازی شده است

 صنعت بازی به یک فعالیت سودآور برای جامعه- تبدیل هنر •

-ی غنی فرهنگ اسالمیانداز با توجه به پیشینهتثبیت اقتدار فرهنگی ایران در راستای سند چشم •

 یرانیا

 آموختگان رشته های دانشوانمندی و مهارتت( 6-3

 
 94، شورای عالی فضای مجازی، آذر ایهای رایانهی ملی بازیبرنامهی آموزش و پژوهش، سند  ی اقدام کالن در حوزه شناسنامه 7
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های  های ویدئویی، محیطهای تعاملی مانند بازینویسی رسانهتولید و برنامهتمرکز این رشته بر طراحی،  

این رشته در زمینهمجازی و دیگر محیط بود. دروس  تعاملی خواهد  تولید  های  تئوری و طراحی و  های 

داستانگیم تعاملی،  و  بصری  طراحی  شبیهها،  انیمیشن،  برنامهنویسی،  و  عمل سازی  در  است.  نویسی 

نقشالفارغ  در  بود  خواهند  آماده  رشته  این  برنامهتحصیالن  آرتیست،  طراح،  چون  در  هایی   ... و  نویس 

 افزایی بپردازند.  های تولیدی کار کرده، با دیگر اعضای تیم ارتباط و تعامل سازنده برقرار کرده و به همتیم

بنا به گرایش انتخابی شدت و  آموختگان شامل موارد زیر خواهد بود که  های دانشها و مهارتتوانمندی

 ضعف خواهد داشت. 

 های تعاملیها و رسانهطراحی تعامالت و دنیای بازی •

 بعدی تولید بازیمهارت در هنرهای بصری دوبعدی و سه •

 های فنی تولید بازی مهارت •

 ایهای رایانهی بازی های پایۀ تولید مانند ریاضیات و فیزیک ویژهمهارت •

 های مشابه چون فیلم و انیمیشنانههای مرتبط با رسمهارت •

بخش • بر  روانتسلط  مانند  اجتماعی  و  انسانی  علوم  مرتبط  جامعههای  تاریخ،  شناسی،  شناسی، 

 فرهنگ، ادبیات، مدیریت، اقتصاد و حقوق 

 مهارت کار در تیم و تعامل مثبت با دیگر اعضای تیم  •

 های تعاملیسرگرمیوکار در زمینه اندازی کسبقابلیت هدایت و راه •

 مشاغل قابل احراز )بسته به تمرکز انتخابی( عبارتند از:

 ها     نویس گرافیکی بازیطراح و برنامه -

 های کاربر  نویس واسططراح و برنامه -

 های آنالیننویس بازیبرنامه -

 ها متخصص طراحی فیزیک بازی -

 ها متخصص طراحی هوش مصنوعی بازی -

 پلیطراح مراحل و گیم -

 ها و بافت  بعدی شخصیتهنری دوبعدی و سهطراح  -

 انیماتور -

 

 سازیی کارشناسی بازیی دورهتدوین برنامه( 6-4
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سازی و با بررسی دقیق نیازهای بازار ی آموزش بازیروز دنیا در حوزههای بههای دانشگاهبا بررسی برنامه

صنعت   فعاالن  و  دانشگاهی  متخصصین  با  مشورت  با  و  ایران  صنعت  برنامهو  ایران،  آموزشی  گیم  ی 

سه بازی در  برنامهسازی  این  شد.  طراحی  هنر  و  طراحی  فنی،  شامل  گرایش  درسی  درسی   88ی  واحد 

 بینید:واحد اختصاصی هر گرایش است که کلیات آن را در جداول زیر می 49مشترک و 

 )غیر از دروس عمومی( های مشترک درس 

 ایهای رایانه روانشناسي بازی  ایسازی رایانه مفاهیم بازی  نویسي کامپیوتر مباني برنامه 

 ایهای رایانه خط تولید بازی  کارگاه کامپیوتر 
های  تجزیه و تحلیل بازی 

 ایرایانه 

 شناسي رسانه جامعه 1ای های رایانهتوسعه بازی  مباني روانشناسي  

 هنر دوبعدی دیجیتال  1ای رایانههای  ی بازی آزمایشگاه توسعه  شناسي  مباني جامعه

 بعدی دیجیتال هنر سه  ایهای رایج چندرسانه فناوری مباني ادراک بصری 

 ایپویانمایي رایانه  مباني هندسه 
های  صدا و موسیقي در بازی 

 ایرایانه 

 مباني ریاضیات 
های  ی کاربری در بازی واسط کاربر و تجربه

 ایرایانه 
 فني شیوه ارائه مطالب علمي و 

 زبان تخصصي  ایهای رایانه مباني طراحي بازی  مباني فیزیك 

های کارآفریني و تشخیص  نظریه
 فرصت

 ایهای رایانهمدیریت کسب و کار بازی 
های  اخالق و حقوق در بازی 

 ایرایانه 

 

 تخصصی گرایش فنی های درس 

 ها اصول طراحي پایگاه داده  2ای های رایانهتوسعه بازی 

 ها آزمایشگاه پایگاه داده  2ای های رایانه توسعه بازی آز 

 ایهای رایانهافزار در بازی مهندسي نرم 1سازی پیشرفته  برنامه

 افزارآزمایشگاه مهندسي نرم  ها ساختمان داده 

 1ای گرافیك رایانه ها  طراحي الگوریتم 

 ایهای رایانه ریاضیات در بازی  های عامل سیستم

 کارآموزی  عامل آزمایشگاه سیستم 

 پروژه ای تحت شبکههای رایانه مباني بازی 

  1ای های رایانههوش مصنوعي در بازی 

 اختیاری گرایش فنی های درس 
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 ایهای رایانه هوش مصنوعي پیشرفته در بازی نویسي وب برنامه

 ای پیشرفتهگرافیك رایانه پویانمایي پیشرفته  

 2سازی پیشرفته  برنامه سازیموتورهای بازی معماری 

 نویسي واسط کاربری  برنامه سازی مباحث پیشرفته در موتورهای بازی

 تجارت الکترونیکي  ایهای رایانه طراحي و مهندسي صدا در بازی 

 کاویداده  فناوری واقعیت مجازی 

 های قابل حمل نویسي دستگاه برنامه فناوری واقعیت افزوده 

 تعامل انسان و کامپیوتر  تحلیل و طراحي شي گرا  

 تخصصی گرایش هنرهای درس 

 های هنر دیجیتال تاریخ و سبك  1طراحي پایه 

 شناسي هنرهای دیجیتال زیبایي  2طراحي پایه 

 طراحي شخصیت  1مباني بیان  بصری  

 1سازی کارگاه متحرک  2مباني بیان  بصری  

 بورد استوری  ملل  و ایران  فرهنگ با  آشنایي

 معماری در هنرهای دیجیتال  2بعدی دیجیتال  هنر سه 

 عکاسي و هنرهای دیجیتال  3بعدی دیجیتال  هنر سه 

 کارآموزی  افزارهاابزارها و نرم 

 پروژه تاریخ هنر 

 اختیاری گرایش هنرهای درس 

 سازیشخصیت  موسیقي 

 فضاسازی  تدوین دیجیتالي 

 فیلم نقد عکس و  پرورش خالقیت   

 2سازی کارگاه متحرک  طراحي حیوانات 

 3سازی کارگاه متحرک  سازی طراحي جانوران و فانتزی 

 پینتمت ی تصویری های ویژه جلوه 

 

 

 تخصصی گرایش طراحیهای درس 
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 روانشناسي شناختي  ایهای رایانه ریاضیات در بازی 

 1روانشناسي تحولي   ایهای رایانه مکانیك بازی 

 آشنایي با فرهنگ ایران و ملل  کنندهروانشناسي رفتار مصرف 

 اصول بازاریابي  طراحي مرحله 

 های کوچك کارآفریني و مدیریت سازمان  های آزمون و ارزیابي روش

 رویدادها و تجارب کارآفریني در ایران  ایهای رایانه شناسي بازی سبك

 کارآموزی  تولید و کارگرداني  

 پروژه نویسي نامهبازی روایتگری و 

  آمار و احتمال مهندسي 

 اختیاری گرایش طراحیهای درس 

 شناسي رواني کودک و نوجوان آسیب وارسازی ای بر بازی مقدمه 

 روانشناسي اجتماعي کاربردی  مباني سازمان و مدیریت

 1روانشناسي کودکان با نیازهای ویژه  مدیریت تکنولوژی و نوآوری 

 توانبخشي کودکان با نیازهای ویژه کارآفریني در بستر فناوری اطالعات 

 کنندهروانشناسي رفتار مصرف  المللي بازاریابي بین 

 روانشناسي تبلیغات و رسانه  ای بر علم اقتصاد مقدمه 

 های یادگیری ناتوانایي  اقتصاد مدیریت 

 شناسي کار و مشاغل جامعه اقتصاد مهندسي 

 شناسي فراغت جامعه های جدی بازی 

 شناسي فرهنگي مردم روانشناسي یادگیری 

 طراحي پیام و مواد آموزشي  1شناسي رواني آسیب

شده به زودی برای  های تدوینشاءاهلل سرفصلاندازی رشته در دانشگاه اصفهان تصویب شده و انکلیات راه

 دفتر گسترش وزارت علوم ارسال خواهد شد.
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 1397سال های برنامه  (7
دانشکدهراه  (1 بازیاندازی  رایانهی  رشته های  و  کارشناسی ای  و  کارشناسی  مقاطع  در  مرتبط  های 

 ارشد 

آزمایشگاه واقعیت مجازی / افزوده   –سازی )سایت تخصصی  های بازی تجهیز مجموعه آزمایشگاه (2

 صدا و موسیقی( –ثبت حرکت  –های شناختی بازی –ترکیبی  /

 ی گیم ایران ی تابستانهبرگزاری نخستین مدرسه  (3

 ای اصفهان های آموزشی با همکاری سازمان فنی و حرفهبرگزاری دوره (4

ها و  ای؛ فرصتهای رایانهالمللی »بازیکنفرانس بین  دومینکنفرانس مّلی و    چهارمینبرگزاری   (5

 ها«چالش

 تحقیقاتی اصفهان - ای با همکاری شهرک علمیهای رایانهشو گیم و بازیایده  چهارمینبرگزاری   (6

 سازی اصفهان ماراتون بازی  پنجمینبرگزاری  (7

 درمانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اندازی کلینیک بازیراه  (8

 بعدی گیمی هنر دوبعدی و سه در حوزه  Art Jamبرگزاری   (9

 سازی بدون کدنویسی بازی  هایکارگاه برگزاری  (10

 بدون کدنویسی سازی بازی  برگزاری سومین چالش (11

  – یونیتی    – بعدی  هنر دو بعدی و سه   – صدا و موسیقی    –   تیمی  کار   های متنوع )اصولبرگزاری کارگاه  (12

واقعیت    – واقعیت مجازی    – سازی تجاری بازی مدل   –هوش مصنوعی در گیم   –اصول طراحی مراحل 

 افزوده و ...(

 های در حال اجرا سازی طرح های پژوهشی جدید و تکمیل و تجاری گذاری روی طرح سرمایه  (13

 

 د
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 هم با ما باشید...! 96سال  ی  ادامهرد
 


