
 

 

 قوانین مسابقه ساخت بازی فکری و مهارتی رومیسی 

 متوسطه دوره اول و دوم و دوره دوم ابتدایی

 

اىتیاز در ظّرتی کَ گروه بروصّر راٍُيای بازی و کاتانّگ بازی ) صرحی از بازی و ...( در روز ىسابلَ ُيراه داصتَ باصد از 

 .ىثبتی برخّردار خّاُد صد

 فلط بازی ُای ساختَ صده بَ ظّرت فیزیکی، در ىسابلَ پذیرفتَ ىی صٌّد. 

 ( برای ُیئت سیٍا در اپهیکیضًریق دکيَ ارسال تکانیف و گزارش )گروه ُا برای ورود بَ ىسابلَ باید از ط تيام
 .ُو با خّد بَ ُيراه داصتَ باصٍد(روز حضٍّاره ضيٍا ان ىّارد زیر را ارسال ٌيایٍد. )داور

 (ٌام بازی ، كّاٌیً ، كطعات بازی) اطالعات اونیَ ذکر صّد. 

 ی کَ از بازی ىعروفی در ظّرتٌفرات بازی ، درظد صباُت بازی ) بازی، تّضیحات در خعّص ٌّع بازی، تعداد تعّیر

 .، بَ ُيراه تّضیحات پیّست گردد. ُر طرح باید تّضیحی کاىم و حاىع داصتَ باصداكتباس صده(

 :الزم به ذکر است

 .آصٍا ٌیست، کيک ىی کٍد تيام حزئیات برای ىّفلیت طرح و کيک بَ داوری کَ بَ طرح صيا

 بازی یا فرآیٍد طراحی حزئیات 

 باید اصکاالت كّاٌیٍی ٌداصتَ باصد بازی. 

 ظّرتی کَ بازی صيا اكتباسی است، چَ تغییراتی ایخاد صده و كّاٌیً و صرایط بازی را بِتر کرده است در. 

 بازی طراحی صده ترکیبی یا اكتباسی از چٍد بازی ىعروف است حتياً ٌام بازی ُا ذکر صّد اگر. 
  و صرکت کٍٍده گان ٌام بازی را  اكتباس(در ظّرتی کَ بازی طراحی صده از یک بازی ىعروف کپی صده باصد )یا

  .ذکر ٌکٍٍد

 بازی طراحی صده از ىسابلَ حذف خّاُد صد. 

  برای ىعرفی بازی باصد و روش بازی و كّاٌیً در آن بَ ظّرت گّیا و ارائَ یک بازی اٌخام دكیلَ ای  5یک ویدئّی
 .صده ذکر صّد

  بازیارائَ طرح ُای (بَ صکم tiff ،png ،jpg) 
 ارائَ كّاٌیً بازی (بَ صکمpdf  و docx) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :شرایط و ضوابط

  تّنید داصتَ باصدبازی ُا باید فیزیکی )بّردگیو و پازل( و كابهیت ساخت و. 

 )...ُیچ ىحدودیتی برای استفاده از ىاده اٌتخابی وحّد ٌدارد )چّب ، پالستیک ، کاغذ و. 
 ظّرت ساخت بازی ىعيایی تک ٌفره )پازل(، بازی باید دارای حّاب ىضخط باصد کَ صرکت کٍٍدگان حّاب آن  در

 .را بَ پیّست ارسال کٍٍد
 بازی ُا باید تّسط صرکت کٍٍده ُا طراحی صده باصٍد، یعٍی تّنید ٌضده باصٍد و یا كبال ىٍتضر و ٌيایش  تيام

 .داده ٌضده باصٍد
 طراحی كطعات بازی ىی تّاٌید از ىِره ُا، ظفحات و كطعات بازی ُای دیگر استفاده کٍید. )ىثال ىِره ُای  برای

 .صطرٌج ، تاس و ظفحَ پٍتاگّ و ...(
 برای ارائَ ٌّع بازی از طرف صرکت کٍٍده وحّد ٌدارد و صرکت کٍٍده ىی تّاٌد بازی ُای تک ٌفره یا  ودیتیىحد

 .چٍده ٌفره طراحی کٍد
  حایزه بَ کم تیو تعهق ىی گیرد و بَ سرپرست  1از تیو ُا و کار تیيی استلبال ىی کٍیو. اگر تیيی برٌده صد، تٍِا

 .تیو تحّیم ىی صّد
  ُای ارسانی ٌزد برگزار کٍٍده باكی ىی ىاٌدتيام طرح. 

 معیارهای قضاوت

 بازی ُا باید ىّضّع و صرایط صرکت در ىسابلَ را دار باصٍد. 

 داوران بَ ىّارد زیر اىتیاز ىی دٍُد. 

 خالكیت .1

 كّاٌیً كابم فِو .2

 كّاٌیً دچار ٌلط ٌباصد .3

 سِّنت تّنید .4

 طراحی اٌخام صده .5

 ...کار بردن ىفاُیو دیٍی، عهيی، آىّزصی، فرٍُگی، احتياعی، اكتعادی و پرداختً و بَ .6

 ُیخان بازی .7

 سبک بازی اٌتخاب صده .8

 گروُی بّدن بازی .9

 استفاده از انيان ُا و صخعیت ُای ایراٌی  .11

 بحث گرافیک و زیبایی کار در کهیَ ىراحم )کاتانّگ، بروصّر، فیزیک بازی و حعبَ و...( .11
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