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کنندگان محترم  نکته:ممکن است تا یک هفته قبل از جشنواره اصالحیه های مختصری در قوانین لحاظ شود .لذا شرکت 

 چند روز یکبار قوانین را بررسی فرمایند.

 قوانین حاکم بر گروه های شرکت کننده در بخش غرفه های نمایشگاهی

نفره که یک بازی طراحی یا تولید کرده اند می تواندد بصورت غرفه تولید یا  4تا  1موضوع :تمامی افراد در تیمهای 

ا تولید می تواند سخت افزاری یا نرم افزاری باشد.و البته نباید نمونه آن در بازار طراحی خود را ارایه دهند.این طراحی ی

 موجود باشد.

می باشد. تعداد نفرات در هر گروه تأثیری در نتایج داوری  نفر  4تا  1تیم  کننده در هر تعداد نفرات مجاز شرکت .1

 .ندارد

دو روز نمایشگاه آمادگی ارایه پروژه خود را داشته  تمامی گروه های شرکت کننده در این بخش موظف اند در هر.2 

 .باشند. در صورت عدم حضور گروه، از امتیاز مربوطه کسر خواهد شد

شود. دخالت مشاور یا دبیر راهنما سبب کسر امتیاز  گویی به پرسش داوران تنها توسط اعضای گروه انجام می پاسخ.3

 .گروه خواهد شد

 .کند شرکت غرفه بخش در موضوع/عنوان تواند با یک کننده تنها می هر گروه شرکت .4

 ارایه دهد.  گزارشتابلو نمایش یا پوستر و  کننده در غرفه می بایست پروژه خود را در به صورت هر گروه شرکت .5

 :نمایش رعایت شود گزارش چارچوب کلی که باید در تهیه   

 گزارش :

 (مقدمه )پیشینه پژوهش    کلید واژه ها    چکیده     فهرست مطالب      صفحه ی اول، نام خدا 

 منابع    تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری    مواد و ابزار الزم، آزمایش ها و روش کار 



 (تنظیم مطالب و صفحات )فونت، چینش، ترتیب و      (سپاس گذاری )اختیاری 

 تابلو نمایش 

 .ل، اندازه و اجزای مورد استفاده در تابلو وجود نداردی محدودیتی از بابت شک در جشنواره :ساخت تابلو نمایش

 :باشد تابلو نمایش باید شامل موارد زیر  :محتوای تابلو نمایش

 باشد ترین بخش تابلو نمایش ترین و مشخص عنوان پژوهش که درشت. 

 نام اعضای گروه پژوهشی و دبیر راهنمای مربوطه. 

 چکیدههای فرعی و اصلی و  ها، پرسش اهداف، فرضیه. 

 روش کار و مواد و ابزار مورد استفاده. 

 شده و منظم در یک نگاه به تماشا  بندی ها و نتایج را به شکلی طبقه ها و نمودارهایی که داده تصاویر، جدول

 .بگذارد

 گیری نهایی و حاصل کار پژوهشی نتیجه. 

 منابع اصلی مورد استفاده در پژوهش. 

 :قواعد چینش و نگارش در تابلو نمایش

 عدم وجود غلط امالیی و نگارشی. 

 باشد خوانا مطالب که ها و زمینه باید طوری باشند در صورت عدم استفاده از رنگ سفید برای پس زمینه، نوشته. 

 در تابلو نمایش باید از نمودارها، اشکال یا تصاویر برای نشان دادن مطلب استفاده شده باشد. 

 تر بهره گرفته باشد های مهم شاخص کردن بخش کردن و های مختلف برای پر رنگ از تکنیک. 

 های مرتبط کنار هم قرار  ها و شکل ها از بین نرود. مثالً نوشته چینش مطالب طوری باشد که ترتیب و ارتباط آن

 .بگیرد

 روند چینش مطالب از باال به پایین و از راست به چپ باشد تا بیننده بتواند به راحتی آن را دنبال کند. 

 دیداری، ی رسانه این در به این که هدف از استفاده ی تابلو نمایش، انتقال سریع یک موضوع است، با توجه 



 .باشد می مثبت امتیاز دارای مناسب طرح و رنگ ترکیب بداعت، سادگی، بودن، خالصه

 تهیه بروشور برای گروه ها اختیاری است. 

 باشد می تیمی  ی هر گونه وسیله یا ابزار موردنیاز جهت دکوراسیون غرفه به عهده تهیه. 

  
·          

 
 
 
 
 

 معیارهای قضاوت

  .بازی ها باید موضوع و شرایط شرکت در مسابقه را دار باشند         ·

 .داوران به موارد زیر امتیاز می دهند         ·

 طراحی انجام شده           -سهولت تولید  -دنین دچار نقص نباشقوا  - قابل فهمقوانین      - خالقیت        

 ...پرداختن و به کار بردن مفاهیم دینی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و       .

شخصیت های استفاده از المان ها و     -زیگروهی بودن با        -سبک بازی انتخاب شده        -هیجان بازی     

   ایرانی

 ..(بحث گرافیک و زیبایی کار در کلیه مراحل )کاتالوگ، بروشور، فیزیک بازی و جعبه و   .-

 (چند گام بودن بازی )چند هدف داشتن -استراتژی بازی   -طراحی جعبه برای بازی مزیت محسوب می شود

 

 

 
 

 

 

 


