* دستورالعمل بازی های رایانه ای *

مقدمه:
رشد سريع فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي ميتواند ضمن ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت و تعامل
شهروندان به تحقق شهر و شهروند الكترونيك بيانجامد همچنين ميتواند عاملي براي تبيين سبك زندگي
در جامعه باشد و نقش خود را بعنوان رسانه ايفا نمايند .فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي بدليل فراگير
بودن ،سرعت انتقال اطالعات و جاذبه مالي ،خود لزوم سبك جديدي از زندگي با توجه به مولفه هاي
جديد و ديجيتال را مطرح ميكند.
در پنجمين دوره جشنواره شكوفا ،كانون بازي هاي رايانه اي عالوه بر بخش مسابقات تفريحي ،بخش
جديد مسابقات توليد محتوا را نيز به برنامه ها اضافه نموده است .اين تصميم مهم از يك سو با هدف
گسترش و تعميم علوم جديد رايانه اي و از سوي ديگر ،حمايت از توليدات ملي در حوزه بازي هاي
رايانه اي كه مد نظر مقام معظم رهبري مي باشد ،اتخاذ گرديده است .با اين رويكرد ،كانون بازي هاي
رايانه اي (جشنواره شكوفا) ،در دو بخش مسابقات تفريحي و مسابقات توليد محتوا برگزار مي گردد.

اهداف:
 ترويج و گسترش بازي هاي رايانه اي ساخت داخل با نگاه حمايت از توليد كنندگان
 بستر سازي مناسب در جهت اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي خانواده ها
 ايجاد فضاي مناسب براي فعاالن و توليد كنندگان حوزه بازي هاي رايانه اي

الف :بخش مسابقات بازیهای رایانه ای

رشته های مسابقات
مسابقات سال  59مانند سال هاي گذشته در دو بخش ) onlineسازمان فناوري اطالعات( و ) Local
سازمان ورزش( به تفكيك آقايان و بانوان انجام مي گردد كه رشته هاي اين دوره به تفكيك رده سني
 ،بشرح ذيل مي باشد.

زیر  01سال  -0 :پرچم کی باالست ،آنالین
بخش آقایان در دو رده سنی
باالی  01سال  :فوتبال  -2016 pesفوتبال -(local) 2016 fifa
وارکرافت (آنالین)

باالی  01سال  :حلزون نامه بر )(local
بخش بانوان در دو رده سنی
باالی  01سال  :ماشین سواری )(local

مراحل مسابقات:
 -1مرحله مقدماتي در هر مرحله (293محله)
 -3مرحله انتخابي در هر منطقه ( 33منطقه)
 -2مرحله نهايي در جشنواره بازي هاي رايانه اي ( منتخبان مناطق)

نکات الزم:
 -1برگزاري رشته هاي آنالين به صورت متمركز و با همكاري سازمان فناوري اطالعات مي باشد
و مناطق تنها وظيفه تبليغات اين مسابقات را در قالب بروشور در سطح محالت و منطقه دارند.
 -3شركت كنندگان در بازي هاي آنالين جهت ثبت نام و شركت در رقابت ها مي توانند به
سايت آدرس شكوفا مراجعه نمايند) shokoofa.mytehran.ir(.
 -2مسابقات  localطبق سنوات گذشته در سطح محله و منطقه برگزار شده و اسامي نفرات برتر
جهت شركت در مسابقات نهايي به سازمان اعالم خواهد شد.

زمان برگزاری مسابقات :

به علت تغيير رشته هاي رقابتي و ايجاد هيجان و همچنين برگزاري مسابقات در فرصت مناسب و
مكفي زمان شروع مسابقات در سطوح مختلف به شرح ذيل مي باشد.
 -1رقابتهاي محله اي :تا پايان شهريور ماه
 -3رقابتهاي منطقه اي  :مهر -آبان  -آذر
 -2مرحله نهايي (سازماني)  :بهمن ماه

 الزم به ذكر است هفت روز قبل از انجام رقابت هاي محله اي و منطقه اي مي بايست تاريخ
انجام مسابقات طي نامه اي به سازمان گزارش شود تا ناظران اجرايي و علمي در محل
برگزاري حضور به هم رسانند.
 مناطق موظف ميباشند پس از دور منطقه اي  ،اسامي تيم ها و نفرات برتر هر رشته ( اول ،دوم
 ،سوم) را به همراه كپي مدارک شناسايي ( كارت ملي) را تا تاريخ  59/13/23به سازمان
ارسال نمايند.
 گزارشات مي بايست بصورت مصور به سازمان ارسال گردد.
داوری:
مناطق مي توانند جهت برگزاري مرحله منطقه اي از داوران انجمن بازيهاي رايانه اي استفاده نمايند.
معرفي نفرات برتر هر رشته به سازمان مي بايست با تائيديه مكتوب و امضاي سر داور همراه باشد.
ب :بخش مسابقات تولید محتوا
سازمان ورزش با مشاركت معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران و سازمان فناوري اطالعات در
جشنواره شكوفاي سالجاري درصدد است بخش مسابقات توليد محتوا را نيز به برنامه هاي جاري
كانون بازي هاي رايانه اي در جشنواره شكوفا اضافه نمايد.
اين بخش از جشنواره شكوفا با اطالع رساني و تبليغات مناسب در سطح مناطق و محالت براي
توليدكنندگان  ،بازي سازان و جوانان مستعد اين حوزه برگزار خواهد شد.
عالقه مندان شركت كننده در اين بخش از جشنواره با ثبت نام در سايت رسمي جشنواره و با ارائه
توليدات  ،آثار و ايده هاي خود به سراهاي محالت  ،خانه هاي فناوري اطالعات و يا مناطق بيست و
دو گانه شهرداري تهران مي توانند در اين مسابقات حضور بهم رسانند.
مناطق و سراهاي محالت فقط وظيفه انجام تبليغات و ثبت نام و دريافت آثار را دارند و كار داوري
اين بخش از مسابقات با دبيرخانه مركزي جشنواره مستقر در سازمان ورزش انجام مي شود.

پس از جمع آوري و احصاء آثار شركت كنندگان با نظر هئيت داوري جشنواره  ،به برگزيدگان اين
بخش جوايزي نفيس اهدا خواهد شد.
 توليدات در قالب سه نوع تجهيزات  :رايانه  ،كنسول(بازي هاي حركتي ) ،اسمارت فون ها
 و در ژانرهاي  :ساده (گژوال)  ،داستان بازي (بازي نامه)  ،راهبردي  ،سبك زندگي ايراني
اسالمي  ،ورزشي
 امتيازات ويژه  -1 :موتوربازي  -3گرافيك – 2صدا  -4طراحي  -9هنري
 محور موضوعي جشنواره بر مبناي موضوعات زندگي شهري
 نحوه ارسال آثار :به دو طريق اينترنتي و پستي مي باشد.

