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 درفراخوان شرکت 

 (SeGaP2018) های جدیجایزه بازی دومین دوره از

 های جدیهکاتون بازیو اولین دوره از 

اما  ؛شوندمی محسوبیک پدیده مهم ، سازیبرای فرهنگ پرمخاطب ایرسانهسرگرمی و برای جذاب  یبه عنوان ابزار دیجیتال در جهان هایبازی

صنعت  و... نیز هستند. این اصالح اجتماعی، یتبلیغات ی،درمان، یآموزشیک راهکار اثربخش ها، دیجیتال نیست. بازی هایبازیاین همه چیز در مورد 

 است.سازی و تجاریتوسعه  سعه و پیشرفت خود نیازمند تحقیق،همچون هر صنعت دیگری برای توابعاد بسیار بزرگی دارد و 

ن دوره در دومیآورد تا دعوت به عمل میصنعتی و دانشگاهی  ،غیرمستقلسازان مستقل، از تمامی بازی های جدیجایزه بازیدر همین راستا، دبیرخانه 

رکز تمبا اهداف جدی است که با  هایبازیرقابتی میان  های جدیجایزه بازیشرکت نمایند.  های جدیهکاتون بازی نخستینبه همراه  های جدیجایزه بازیاز 

 توسعه داده شده باشند. و...درمانی، نظامی، اجتماعی تبلیغاتی، آموزشی،  حل علمی یک مسئله بر

 اهداف 1
 جدی با رویکرد توسعه این شاخه از صنعت هایبازیهای سازنده شناسایی و حمایت از گروه 

 جدی هایبازیسازی اتصال دانشگاه و صنعت و تقویت رابطه میان این دو برای تجاری 

 جدی را دارند. هایبازیاز  برداریامکان بهرهو... که اجتماعی ، درمانیتبلیغاتی، های آموزشی، تحول در نظام 

  سازان فعالجدی با معرفی و حمایت از بازی هایبازیالگوسازی برای جوانان در زمینه توسعه 

 جدی هایبازیگذاران برای تامین مالی توسعه جذب سرمایه 

  صنعتکنندگان و سایر مخاطبان ، مصرفگذارانسیاستدر میان  به مقوله بازیترویج نگاه کارآمد 
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 مسابقهشرکت در  مزایای 2
 کنند.دریافت میمیلیون تومان  30ترکیبی از هدایای نقدی و غیرنقدی به ارزش  ،گانبرند 

 به منظور تسریع توسعه تجاری بازیدهی و شتابدر مراکز رشد  منتخبهای استقرار بازی 

  گذارانبه مخاطبان و سرمایه تبلیغاتی گسترده مسابقه برای معرفی بازیاستفاده از فضای 

  های جدیهکاتون بازیاستفاده از فرصت تجربه توسعه بازی جدی در 

 1397های جدی جایزه بازیهای مختلف بخش 3
ریافت آثار همچون سال گذشته، پس از د، های جدیجایزه بازیفرآیند اصلی دومین دوره از این مسابقه شامل دو بخش اصلی است که در بخش 

گیرند و پس از مورد داوری تولید، داوری تجاری و داوری علمی قرار می مرحلههای جدی در سه (، بازی1397ماه آبان 18لی )نهایتا تا ارسا

پردازند. در همین روز برنده مسابقه اعالم میهای خود وری به ارائه بازیدر مرحله نهایی دا 1397آذرماه  9ها در روز های داوران، فینالیستبررسی

 ود.ها خواهد بهای مستقیم و غیرمستقیم دیگری نیز در انتظار فینالیستخواهد شد و البته عالوه بر دریافت جایزه توسط برنده، حمایت

  اطالعات موردنیاز، و تکمیل  از اینجا 3971های جدی جایزه بازینام بازی جدی در فرآیند اصلی فرم ثبتبرای شرکت در این بخش پس از دریافت

 ایمیل کنید. direc@ircg.irفرم تکمیل شده را به آدرس  Wordو  PDFحاوی  Zipیک فایل 

های ، تیمآذرماه 2و  1در روزهای پنجشنبه و جمعه،  ساعته 48طی یک رویداد  که ؛شودمیمعرفی  های جدیهکاتون بازیدر بخش دوم، اولین دوره از 

 دهش یک موضوع محوری تعیینبا ( دِمو)نهایتا تا سطح نسخه به رقابت و تولید یک بازی جدی  مِنتورهاراهنمایی کننده در هکاتون با نامثبت

معرفی خواهد شد. عالوه بر اینکه برنده  1397آذرماه  9های خود و ارزیابی داوران، برنده این بخش نیز در روز پردازند و پس از ارائه بازیمی

 .گیرندهای مستقیم و غیرمستقیم قرار میکنندگان در هکاتون مورد حمایتکند، شرکتیک جایزه نقدی دریافت می های جدیهکاتون بازی

دهی، معرفی بازی به های شتاباز امکان حضور در برنامه، پس از فرآیند جایزه های منتخبا حد امکان، تیمعالوه بر این تالش شده است ت

 مند شوند.جدی بهره دهنده بازیهای سفارشگذاران و عقد قرارداد با مجموعهسرمایه

  اطالعات موردنیاز، یک فایل و تکمیل  از اینجا 1397های جدی هکاتون بازینام در فرم ثبتبرای شرکت در این بخش پس از دریافتZip  حاوی

PDF  وWord  فرم تکمیل شده را به آدرسdirec@ircg.ir .ایمیل کنید 

  

http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SeGap2018RegistrationForm.docx
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SeGap2018RegistrationForm.docx
mailto:direc@ircg.ir
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SGHRegistrationForm.docx
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SGHRegistrationForm.docx
mailto:direc@ircg.ir
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 شوم 1397های جدی جایزه بازی فرآیند اصلی برندهخواهم می 4

 یک بازی جدی داشته باشیدگام اول: 

 برداری کرد:ها بهرهزیر بتوان از آن هایشاخهباید بازی جدی باشند، یعنی در یکی از ، ارسالی هایبازی

 نظری آموزش 

پیش از مدرسه، مدرسه و علمی و نظری در دوره  آموزشها برای کند تا از ظرفیت این بازیدیجیتال، کمک می هایبازیورسازی ماهیت غوطه

تا مبانی نظری مرتبط با  های خارجیزبان آموزشتا  ریاضی و فیزیکعلوم پایه همچون  آموزشاز  هاآموزشاستفاده شود. دامنه این  دانشگاه

 های مختلف علمی گسترده است.شاخه

 مهارتی آموزش 

 ، بالیای طبیعیراننظامی، مدیریت بحدفاع  آموزشاز  هامهارتاین فاده نمود. های مختلف استتوان برای کسب مهارتدیجیتال می هایبازیاز 

 گیرند.برمی نحوه صحیح خواندن نماز و مسواک زدن به کودکان را درآموزش انجام مشاغل گوناگون و برقراری ارتباطات میان فردی تا و...، 

 و اقناع تبلیغات 

کرد. اگرچه در اینجا منظور از تبلیغات، درآمدزایی به کمک تبلیغ نیست. بلکه ساخت بازی از  توان برای تبلیغات استفادهدیجیتال می هایبازیاز 

 تجاری، یک شخصیت سیاسی، ترویج مذهبی و... است.یا محصول ابتدا، برای تبلیغ یک موضوع همچون یک برند 

 پسندجامعهو ترویج رفتارهای  اصالحات اجتماعی 

مچون های گوناگون هتوان در حوزهمی هابازی، نیاز به الگوسازی برای بهبود و یا تغییر وضعیت اجتماعی خود دارد. به کمک ای برای رشدهر جامعه

 اد.و... اصالحات انجام د یتغییر رفتارهای اجتماعپذیری اجتماعی، مسئولیت، عمومیبهداشت حفاظت از میراث فرهنگی، محیط زیست، مسئله 

 تندرستی 

از مشکالتی همچون چاقی، دیابت، اعتیاد و... جلوگیری کرده و با  است کهاین جدی  هایبازیبرخی . هدف از ساخت عقل سالم در بدن سالم است

 شوند.می افراد سالمتیهایی که باعث تداوم بازی را ترویج دهند.و تناسب اندام تندرستی  ،روزانه های ورزشیو تمرین های غذائی صحیحارائه رژیم

  بخشیتواندرمان و 

هایی همچون دیابت، جدی برای درمان بیماری هایبازیهستند. در حال حاضر از  بخشیتواندیجیتال ابزاری اثربخش برای درمان و  هایبازی

ذهنی و  قربانیان سکته مغزی، اختالالت بخشی بههمچنین توانو  های روانی و جسمانیبیماریدیگر سرطان، اوتیسم، افسردگی، فوبیا و بسیاری از 

 شود.و... استفاده می حرکتی
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 نام کنیدثبتگام دوم: 

  اصلی  نام بازی جدی در فرآیندفرم ثبت ابتداماه مهلت دارید تا بازی خود را در فرآیند اصلی جایزه ثبت کنید. برای این کار آبان 18تنها تا

 دانلود کنید:زیر  باکس با کلیک رویو یا  از اینجا DGRCرا از سایت  1397های جدی جایزه بازی

ساز و بازی جدی ارسالی پرسیده تیم بازیاطالعات ساز، ماینده تیم بازیام، اطالعات ننپذیرش شرایط و ضوابط ثبتدر این فرم، سواالتی در مورد 

ها، ناما عالوه بر ای ؛شده استرنامه تجاری بازی درخواست بازی، مطالعات علمی و بپلی گیمهای مربوط به شده است. همچنین مستندات و فایل

کنید. توجه داشته باشید که شوید، از مبلغ جایزه برای چه اموری استفاده می 1397های جدی جایزه بازیسوال بسیار مهم فرم این است که اگر برنده 

سخ دقیق به بنابراین پا ؛معین شده است که بر اساس نیاز برنده برای تکمیل و تجاری کردن بازی استبخش قابل توجهی از جایزه امسال خدماتی 

 شود.توجه داشته باشید که هر فرم فقط مربوط به یک بازی است که فقط توسط نماینده تیم تکمیل می این سوال بسیار مهم خواهد بود.

  درج دقیق اطالعات موردنیاز، یک فایل پس ازZip  حاویPDF  وWord  فرم تکمیل شده را به آدرسdirec@ircg.ir .ایمیل کنید 

  لطفا سواالت فرم را با دقت و حوصله مطالعه و تکمیل بفرمایید. توجه داشته باشید که ورود بازی جدی شما به بخش داوری، وابسته به

 براین به نکات زیر توجه بفرمایید:بنا ؛های شما به سواالت این فرم و خصوصا درج دقیق لینک مدارک بازی استپاسخ

  ازی خود را در این توانید باست و با تکمیل این فرم فقط می 1397های جدی جایزه بازیاین فرم برای ثبت بازی جدی شما در فرآیند اصلی

 .شویدوارد نمی 1397های جدی هکاتون بازیبخش شرکت دهید و با تکمیل این فرم در 

  لطفا توجه بفرمایید که پس از تکمیل، دو نسخهPDF  وWord  فرم را به صورتZip  به آدرسdirec@ircg.ir  .ارسال بفرمایید

 موجود باشند. Zipلطفا دقت کنید که هر دو نسخه در فایل 

  حتما هنگام ارسال ایمیل درSubject  :1397های جدی جایزه بازیثبت بازی جدی در فرآیند اصلی »ایمیل بنویسید» 

 های آپلود شده در هاست برای داوری بازی به کار گیرید. بررسی کنید که همه لطفا نهایت دقت خود را در ارسال فایل نهایی فرم و فایل

 ها به شکلی صحیح قابل اجرا باشند.فایل

  

 بازی نامثبت فرم مستقیم دانلود برای

های جایزه بازی اصلی فرآیند در جدی
 روی این باکس کلیک کنید 1397جدی 

http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SeGap2018RegistrationForm.docx
http://www.dgrconf.com/fa/page.php?rid=67
http://www.dgrconf.com/fa/page.php?rid=67
mailto:direc@ircg.ir
mailto:direc@ircg.ir
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SeGap2018RegistrationForm.docx
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SeGap2018RegistrationForm.docx
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SeGap2018RegistrationForm.docx
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 جایزهکسب امتیازات : سومگام 

 .گیردمیقرار  تولید، تجاری و علمی مورد داوری مرحلهاگر بازی ارسالی، با شرایط مذکور، بازی جدی محسوب شود، در سه 

 داوری تولید 

گیرند. هرچه بازی قرار گرفته و امتیاز می مورد داوری نامه، توسط داوران صنعتدیزاین و بازی بازی ارسال شده، از منظر ابعاد فنی، هنری، گیم

 گیرد.باشد، امتیاز بیشتری می داشته باالتری کیفیت تولیدارسالی 

 داوری تجاری 

 هادنبازی به سفارش یک سازمان یا  شایدآمیز نخواهد بود. های درآمدزایی از آن، موفقیتبازی جدی، بدون برنامه تجاری و شناسایی روش تولید

 تولید شود، به صورت تجاری به فروش برسد، از تبلیغات برای درآمدزایی استفاده کند یا هر ایده تجاری دیگری داشته باشد؛ اما به هر حال

ست. ت اوکار حائز اهمیهای درآمدی و سایر ابعاد مرتبط با کسبهای بازاریابی، جریانریزی برای انتخاب مشتری هدف، تامین مالی، فعالیتبرنامه

م سازی بیشتری داشته و تیکنند و هرچه بازی جدی ارسالی توان تجاریسازی، مستندات ارسالی شما را بررسی میداوران خبره در بحث تجاری

 گیرند.تر باشند، امتیاز بیشتری را برای آن بازی جدی در نظر میسازی آن مسلطساز به ابعاد تجاریبازی

 داوری علمی 

 ؛بازی جدی ارسال شده، باید یک مسئله را به صورت علمی حل نماید. ها، برای مرحله داوری علمی استخاب فینالیستبیشترین وزن در انت

ک یبنابراین نیاز است تا پیش از تولید آن، مطالعات علمی نحوه حل کردن مسئله صورت گرفته باشد. برای مثال، اگر بازی قرار است به درمان 

آن موضوع درسی خاص مورد مطالعه  آموزشهای درمان آن بیماری یا درسی کمک کند، پیش از تولید باید روش یک موضوع آموزشبیماری یا 

می هر چقدر بازی ابعاد عل، داوران دانشگاهی مسلط به مبانی نظری مرتبط، بازی را داوری خواهند نمود. مرحلهدر این  قرار گرفته باشد.و بررسی 

 گیرد.ی، امتیاز بیشتری در این بخش مکندهای بازی، آن مسئله را بهتر حل مسئله را بیشتر شکافته و توانسته باشد با استفاده از مکانیک

 هافینالیست: چهارمگام 

ا برگزاری ها همزمان بشوند. فینالیستنالیست معرفی میهای با بیشترین نمره به عنوان فیهای ارسالی از سه مرحله داوری، بازیپس از گذر بازی

مسئله هدف و نحوه پاسخگویی به آن مسئله آذرماه در دانشگاه صداوسیما به ارائه  9و  8در  های دیجیتالکنفرانس تحقیقات بازی دومین دوره از

انتخاب خواهند  1397های جدی جایزه بازیبرنده ها را به عنوان داوران یکی از بازی ،هاپردازند و سپس از میان فینالیستمیاز طریق بازی جدی خود 

 سازی بازی انتخاب شده است.، ترکیبی از جایزه نقدی و غیرنقدی با هدف تکمیل و تجاری1397های جدی جایزه بازیطور که مطرح شد، کرد. همان
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 شوم 1397 های جدیهکاتون بازیخواهم برنده می 5

 پیش زمینه نسبی از ساخت بازی داشته باشیداول:  گام

ا این ب. های جذاب در موضوع مورد نظر استو هدف اصلی خلق ایده ای نیستالبته سطح رقابت در هکاتون، به اندازه فرآیند اصلی جایزه حرفه

 اهداف جدی داشته باشید.در زمینه مهم است که پیش زمینه نسبی برای تولید بازی و به طور خاص تولید بازی  حال

 نام کنید: ثبتدومگام 

  های جدی ازیبهکاتون نام در فرم ثبتابتدا نام کنید. در هر دو حالت، به صورت فردی یا تیمی در هکاتون ثبت ماه مهلت دارید تاآبان 18تنها تا
 باکس زیر دانلود کنید: با کلیک رویو یا  از اینجا DGRCرا از سایت  1397

 اطالعات از و سماینده تیم بازینفرد یا اطالعات  کردن، نام، فردی یا تیمی شرکتدر این فرم، سواالتی در مورد پذیرش شرایط و ضوابط ثبت

کنید، فقط بخش اطالعات فردی را در مورد خودتان توجه داشته باشید که اگر به صورت فردی شرکت میساز پرسیده شده است. تیم بازی

 کنید تکمیل فرم فقط توسط نماینده تیم صورت بگیرد.تکمیل کنید و اگر به صورت تیمی شرکت می

  پس از درج دقیق اطالعات موردنیاز، یک فایلZip  حاویPDF  وWord  فرم تکمیل شده را به آدرسdirec@ircg.ir .ایمیل کنید 

  های تن درخواسبا دقت و حوصله مطالعه و تکمیل بفرمایید. توجه داشته باشید که به علت محدودیت ظرفیت، از میالطفا سواالت فرم را

بنابراین به  ؛بنابراین تکمیل دقیق این فرم بر انتخاب شما اثرگذار است ؛شوندها به صورت منتخب به هکاتون وارد میارسال شده، بخشی از آن

 نکات زیر توجه بفرمایید:

 توانید در این بخش شرکت کنید.است و با تکمیل این فرم فقط می 1397های جدی هکاتون بازینام شما و یا تیم شما در که این فرم برای ثبت 

  لطفا توجه بفرمایید که پس از تکمیل، دو نسخهPDF  وWord  فرم را به صورتZip  به آدرسdirec@ircg.ir  .ارسال بفرمایید

 موجود باشند. Zipلطفا دقت کنید که هر دو نسخه در فایل 

  حتما هنگام ارسال ایمیل درSubject  :1397های جدی هکاتون بازینام در ثبت»ایمیل بنویسید» 

 در نامثبت فرم مستقیم دانلود برای

روی این  1397های جدی هکاتون بازی

 باکس کلیک کنید

http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SGHRegistrationForm.docx
http://www.dgrconf.com/fa/page.php?rid=67
http://www.dgrconf.com/fa/page.php?rid=67
mailto:direc@ircg.ir
mailto:direc@ircg.ir
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SGHRegistrationForm.docx
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SGHRegistrationForm.docx
http://direc.ir/wp-content/uploads/2018/08/SGHRegistrationForm.docx
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 شرکت در هکاتون: سومگام 

ماه برای آبان 30شدگان، ابتدا در روز چهارشنبه، انتخابهای منتخب را معرفی خواهد کرد. های اولیه، دبیرخانه جایزه افراد و تیمپس از بررسی

های اولیه در محل برگزاری هکاتون گرد هم خواهند آمد و پس از اعالم موضوع محوری هکاتون که یک موضوع مشخص در بندیمعرفی و تیم

پایان این روز، تایید اولیه ایده مدنظر خود را برای های جدی است، در کارگاه توجیهی موضوع حضور خواهند یافت و در شاخه اصلی بازی 6یکی از 

آذرماه با حضور  2و  1کنند. سپس در روزهای پنجشنبه و جمعه، دریافت می مِنتورهاساخت بازی جدی مرتبط با موضوع محوری اعالم شده، از 

 پردازند.می دِموتا مرحله  مِنتورهادر محل برگزاری هکاتون به توسعه بازی با مشورت 

 های جدی توسعه داده شدهام چهارم: داوری بازیگ

 1397های جدی هکاتون بازیکنند. برنده بازی برنده هکاتون را انتخاب میهای جدی توسعه داده شده، آذرماه، داورها پس از ارائه بازی 2در پایان روز 

ا ر دِمور دریافت جایزه نقدی، در صورتی که بتواند نسخه آذرماه معرفی خواهد شد. برنده هکاتون عالوه ب 9در روز  DGRC2018در اختتامیه 

 ( به صورت مستقیم به مرحله فینال راه خواهد یافت.1398 های جدیجایزه بازی) SeGaP2019تکمیل نماید، با تایید داوران در 

 های مهمتاریخ 6
 18 1397 های جدیجایزه بازی: آخرین مهلت ثبت بازی جدی در فرآیند اصلی 1397ماه آبان 

 18 1397های جدی هکاتون بازینام فردی یا تیمی در : آخرین مهلت ثبت1397ماه آبان 

بنابراین  ؛گیرددو مسیر کامال متفاوت و با دو فرم مختلف صورت می از های جدیهکاتون بازیو  های جدی جایزه بازینام در فرآیند اصلی ثبت نکته مهم:

 باشید.به تفاوت این دو بخش دقت داشته 

 26 1397های جدی هکاتون بازیهای منتخب برای شرکت در : معرفی افراد و تیم1397ماه آبان 

 30 هکاتون و اعالم موضوع محوری 1397های جدی هکاتون بازی: جلسه مقدماتی 1397ماه آبان 

 1  1397های جدی هکاتون بازی: برگزاری 1397آذرماه  2تا 

 3  1397های جدی جایزه بازیهای فرآیند اصلی : معرفی فینالیست1397آذرماه 

 9  های جدی فینالیست: مرحله نهایی داوری بازی1397آذرماه 

 9  های جدیهکاتون بازیو اولین  های جدیجایزه بازی: اعالم برندگان دومین 1397آذرماه 
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 نامثبتشرایط و ضوابط  7
ساز موظف است یک فرد حقیقی را به عنوان ، تیم بازیهای جدیهکاتون بازیه در مسیر برگزاری و چ های جدیجایزه بازیچه در فرآیند اصلی  .1

نام اعالم نماید. بدیهی است که کلیه ارتباطات با تیم سازنده از طریق آن فرد صورت خواهد گرفت. الزم است که فرد نماینده تیم در فرم ثبت

 فرآیند جایزه همواره در دسترس و پاسخگو باشد.معرفی شده از زمان ارسال فرم تا پایان 

 ای تمایلدهندهگذار یا نهاد سفارشدر صورتی که سرمایه، های جدیهکاتون بازیو چه در مسیر برگزاری  های جدیجایزه بازیچه در فرآیند اصلی  .2

ده توسط گذاری انتخاب شاز طریق متخصص قیمت ساز داشته باشد، وظیفه تعیین ارزش بازی جدی مدنظرهای بازیبه همکاری با یکی از تیم

 دهند.گیرد و طرفین نظر کارشناسی اعالم شده را مبنای مذاکرات خود قرار میصورت می های جدیجایزه بازیدبیرخانه 

از یک بازی دیگر باشند و باید صرفا توسط  (Localized) برداری یا نسخه بومی شدهنباید کپی ی به فرآیند اصلی جایزه،ارسالجدی های بازی .3

 صاحبان اثر توسعه داده شده باشند.

ر دو پس از توسعه نسخه نهایی،  داده شودتواند در مسابقه شرکت در حالت نیمه آماده باشد، میارسالی به فرآیند اصلی جایزه اگر بازی  .4

 را دارند. های جدیجایزه بازییک مرتبه امکان شرکت در  صرفاهای نهایی شده اما بازی؛ مجددا شرکت نمایدهای بعدی دوره

 وجود ندارد.در فرآیند اصلی جایزه ساز های جدی ارسال شده از یک تیم یا یک بازیمحدودیتی در مورد تعداد بازی .5

نیازمند طی مراحل خاصی است،  باید دارای نصب سریع و آسان باشد و در صورتی که نصب و اجرای آنبه فرآیند اصلی جایزه ارسالی  بازی .6

نیازها همراه بازی به عنوان راهنمای نصب ارسال گردند. در صورتی که تیم داوری به هر دلیل قادر به نصب و اجرای بازی باید این پیش

 نباشند، بازی مورد نظر از مسابقه حذف خواهد گردید.

ایزه جرا ارسال نموده و در اختیار دبیرخانه  موردنیازها و اسناد ت که تمام فایلمتعهد اسجدی ارسالی به فرآیند اصلی جایزه، تیم سازنده بازی  .7
 قرار دهد. های جدیبازی

 گردد.می های جدیجایزه بازیفرآیند اصلی عدم رعایت اصل صداقت در ارائه اطالعات، موجب حذف کامل بازی از  .8

رد ، به عهده تیم یا فهای جدیهکاتون بازیهدست و...( برای توسعه بازی در  تاپ، سنسورهای حرکتی،وظیفه تامین تجهیزات تولید )مانند لپ .9

 کننده است.شرکت

 هاست.اند به عهده خود آنشرکت کرده های جدیهکاتون بازیهایی که در اسکان شبانه افراد یا تیم .10
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 طالعات بیشتراتماس برای برقراری نحوه  8
ای بوده و همه روزه از های رایانهواقع در ساختمان اصلی بنیاد ملی بازی های دیجیتال )دایرک(،تحقیقات بازیمرکز  ،های جدیجایزه بازیدبیرخانه 

های زیر ش، از یکی از روو دریافت اطالعات بیشتر شنبه تا چهارشنبه آمادگی پاسخگویی به سواالت مخاطبان محترم را دارد. برای برقراری تماس

 استفاده کنید:

  معاونت 4 ای، طبقههای رایانه، بنیاد ملی بازی32زاده، پالک ایران، تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، تقاطع زیرک دبیرخانه:نشانی ،

 پژوهش

 :414+ داخلی 98-021-88310222 تلفن 

 :نشانی وبسایت www.dgrconf.com و www.direc.ir 

 :نشانی ایمیل direc@ircg.ir 

 دی اینستاگرام:آی @direc.ir 

 رسان بله:دی پاسخگویی در پیامآی @direc_bale 

 رسان بله:دی کانال در پیامآی @direc 

http://www.dgrconf.com/
http://www.direc.ir/
mailto:direc@ircg.ir
https://www.instagram.com/direc.ir/

