ﮐﺪام ﺑﺎزی ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻓﺎﺧﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،روز  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی روﻣﯿﺰی )ﻓﮑﺮی( ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ُﭘﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺗﯽ ﻫﺎب ،ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎب ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺴﺖ

در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻓﺎﺧﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻃﯽ آن از ﺑﺎزیﺳﺎزان ،ﻃﺮاﺣﺎن و اﻓﺮاد ﺧﻼق اﯾﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی را ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺴﺖ و ﺑﺮای اراﺋﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎزیﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﺟﺬاب ،ﻓﮑﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺿﺮورتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه را ﻧﻤﯽ آﻣﻮزﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن )ﭼﻪ راﯾﺎﻧﻪای و ﭼﻪ روﻣﯿﺰی( ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی
روﻣﯿﺰی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ اﺑﺘﺪا در اﯾﺮان و در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ژاﭘﻦ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻠﻨﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی »ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺎﺧﺮ« ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزش
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺴﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪی آن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺑﺎزی ﺑﺴﺎز ،ﺑﺎزی ﺑﺒﺮ« آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺟﻮاﯾﺰ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎزی ﺑﺮﺗﺮ :ﺑﺎزی  GloomHavenﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی دﻧﯿﺎ  2017و 2018
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎزی دوم :ﯾﮏ اﺳﮑﻮﺗﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎزی ﺳﻮم :ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان  ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ
اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه اﯾﻦ روﯾﺪاد »ﺟﺎﯾﺰه ﻓﺎﺧﺮ« ﻧﺎم دارد .در اﯾﻦ روﯾﺪاد دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻓﺎﺧﺮ ﻣﺮد اول

ﭘﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺷﺨﺼﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺗﯽ ﻫﺎب و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻓﺎﺧﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ،ﭘﺴﺖ وان ،اﻓﺮاز ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
ﺗﯽﻧﮑﺴﺖ ،ﺗﯽ ﭘﯽ اﯾﮑﺲ ،اﮐﺘﯿﺮان ،ﺧﻮﮔﺮ و ﺧﻮﮔﺮ ﭘﻼس ،ﺗﯽ ﺗﮏ ،ﺗﯽ ﺷﺎپ و ﻣﻬﺎن ﭘﻮش ﻓﺎﺧﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﭘﺴﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
ﻓﺎﺧﺮ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﮑﺮی و روﻣﯿﺰی در »ﺗﯽﻫﺎب« )ﻫﺎب ﻣﺪرن ﭘﺴﺘﯽ
اﯾﺮان( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱۵ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت داوران ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت داوران ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﺖ:
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻫﺮ ﻣﺪرس و ﻃﺮاح ﺣﻮزه ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﮋادﮐﺎﻇﻢ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﮔﯿﻤﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه
ﻫﺎﻧﯽ ﻓﺘﻮت ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ذﻫﻦ زﯾﺒﺎ«
دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮی آذر ﻃﺮاح ﺑﺎزی و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺮﺗﻀﯽ آﺷﻮری اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ و ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﺑﺎزی

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎ رﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻫﺮ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ
ﻧﮋادﮐﺎﻇﻢ دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﻮزه ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﭘﻨﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.

ﭘﻨﻞ اول ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﻧﯽ ﻓﺘﻮت از »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ذﻫﻦ زﯾﺒﺎ« ،اﺷﮑﺎن ﺟﻮاﻫﺮی ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
»دورﻫﻤﯽ« و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﺐ ﻣﺎﻓﯿﺎ« ،اﻣﯿﺮ آﻦ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺗﯿﻢ و رﺳﺎﻧﻪ »روﻣﯿﺰ« و ﻣﻮﺳﺲ
»ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮد« ،دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻗﻨﺒﺮی آذر ﻣﺪرس و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی روﻣﯿﺰی و ﻣﺮﺗﻀﯽ آﺷﻮری ﻓﻌﺎل و
ﻣﺪرس ﺑﺎزیﻫﺎی روﻣﯿﺰی و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎره ﺑﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی
ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯿﻢ و وﺿﻌﯿﺖ آن در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﭘﻨﻞ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮدﮔﯿﻢ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اش در اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوری »ﺗﯿﻮان«،
ﺳﻬﺮاب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺑﻮد اﻧﮕﺎره ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﻧﺼﺮی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی
»ﻓﮑﺮﮐﺪه« ،ﺻﻤﺪ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺑﺎﻫﻤﺰی و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻟﻮﻻﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزی ﻫﻮﭘﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ روﯾﺪاد ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻮﻧﺪ و اﯾﻦ آدرس ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در آن اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

