ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان را ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای از ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﻃﺮاﺣﺎن دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎ  ۱۵آذر اﻣﺴﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ را روی ﻃﺮح ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده و از آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮحﻫﺎ وارد دو ﻣﺮﺣﻠﻪ

داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن3 ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺎﯾﺰه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ:

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪهای در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه از ﯾﮏ اﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه
وﯾﺪﯾﻮﮔﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎی روﺑﺮو و ﭘﺸﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎی ﺻﻮرت )ﺧﻨﺪﯾﺪن ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ،ﺷﺎدی ،ﻏﻢ ،ﺳﺎده( ارﺳﺎل
ﺷﻮﻧﺪ6.در ﻃﺮاحﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻﯾﺴﻨﺲ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره
ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
از ﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻓﺮﻣﺖ  jpegو در ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭗ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺗﻬﺮان اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و داوران ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ را

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﺎل ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

