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ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز نیز به منظور توســعه فناوری های صنایع 
فرهنگی، اقدام به شناسایی فناوری  در حوزه راهبردی بازی های ویدئویی کرده است. بر 
این اساس، پس از مطالعه و شناسایی فناوری های موجود و ترسیم درخت فناوری، تهیه 
و تدوین کتاب فناوری های صنعت بازی های ویدئویی کشور در دستور کار قرار گرفت. 
در این کتاب، ضمن ارائه دسته بندی و معرفی فناوری های صنعت بازی های ویدئویی، 
توانمندی های فناورانه کشور در این صنعت  در قالب معرفی فعاالن صنعت تبیین می شود.
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 دبیر اجرایی: سید حسین حسینی

 ناظران اجرایی: سید امیر آقایی، جواد نیك پیام
 نوبت انتشار: اول

 سال انتشار: 1397
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دانش و خالقیت و پرداخت ایده

 ،106 ،104 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،136 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،112 ،110 ،108

دانش فنی تولید سند مهندسی بازی

 ،110 ،106 ،104 ،102 ،100 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،38 ،36 ،34 

140 ،138 ،136 ،130 ،128 ،126 ،124 ،116 ،112

دانش فنی تولید سند  هنری بازی

 ،112 ،110 ،108 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،94 ،90 ،88 ،84 ،80 ،78 ،76 ،72 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،38 ،36 ،34 

142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116

دانش فنی ابزار طراحی هسته بازی

 ،110 ،108 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،48 ،46 ،42 ،38 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112

دانش فنی توسعه داستان و تولید استوری بورد

 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،104 ،100 ،94 ،92 ،90 ،88 ،78 ،76 ،72 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،52 ،44 ،40 ،38 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،134 ،128 ،126

پیشتولید
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دانش فنی تولید روایت بازی

 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،78 ،72 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،52 ،44 ،40 ،38 ،36 ،34 

142 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120

دانش فنی طراحی مراحل بازی

 ،108 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34 

142 ،140 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110

دانش فنی طراحی هوش مصنوعی

 ،110 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،48 ،46 ،42 ،38 ،36 ،34

140 ،138 ،136 ،130 ،126 ،124 ،118 ،116 ،112

دانش فنی طراحی واسط کاربری

 ،110 ،108 ،106 ،104 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،48 ،46 ،42 ،38 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،118 ،116 ،114 ،112

دانش فنی کنترل کیفیت

140 ،132 ،124 ،110 ،102 ،100 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،72 ،62 ،52 ،48 ،46 ،44 ،40 ،38 ،34

دانش فنی مدیریت پروژه

 ،120 ،118 ،116 ،110 ،108 ،102 ،100 ،98 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،62 ،58 ،52 ،48 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34

 140 ،138 ،132 ،130 ،128 ،126 ،124

تولید
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دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

 ،138 ،132 ،130 ،128 ،124 ،120 ،116 ،110 ،102 ،100 ،98 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،62 ،58 ،52 ،48 ،46 ،44 ،40 ،38 ،36 ،34

 140

پیاده سازی هسته بازی

 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،38 ،36 ،34 

140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108

پیاده سازی روایت بازی

 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،54 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34

142 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108

پیاده سازی مراحل بازی

 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،54 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34

138 ،134 ،130 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108

پیاده سازی واسط کاربری بازی

 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،54 ،52 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106
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دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،58 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34 

142 ،138 ،136 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(

 ،136 ،130 ،126 ،124 ،120 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،94 ،88 ،86 ،82 ،80 ،76 ،68 ،66 ،62 ،58 ،54 ،48 ،46 ،44 ،42 ،38 ،36 ،34

142

مدلسازی

 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،58 ،52 ،48 ،44 ،42 ،40 ،36 ،34

142 ،140 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120

ریگ

 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،66 ،64 ،62 ،58 ،52 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،36 ،34

142 ،140 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،116

تکسچر

 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،58 ،52 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،36 ،34

142 ،140 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،116 ،114

انیمیت

 ،124 ،120 ،116 ،112 ،110 ،108 ،102 ،100 ،98 ،94 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،66 ،64 ،62 ،58 ،52 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،36 ،34

142 ،138 ،130 ،128 ،126
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موشن کپچر

116 ،102 ،100 ،92 ،90 ،44

پرینتر و اسکنر سه بعدی

 102

رندرفارم

 116 

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

 138 ،134 ،128 ،116 ،110 ،106 ،100 ،90 ،88 ،72 ،70 ،62 ،60 ،58 ،48 ،44 ،38 ،36 ،34

هسته موتور

130 ،126 ،110 ،88 ،86 ،72 ،70

دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

140 ،138 ،136 ،130 ،124 ،116 ،110 ،102 ،100 ،98 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،68 ،62 ،60 ،58 ،48 ،42 ،36 ،34

محیط کاربری

 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،100 ،98 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،68 ،64 ،62 ،60 ،58 ،54 ،48 ،44 ،42 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124

گرافیک

 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،68 ،64 ،62 ،60 ،58 ،54 ،48 ،44 ،42 ،36 ،334 

142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120
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فیزیک

 ،128 ،126 ،124 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،68 ،62 ،60 ،58 ،42 ،40 ،36 ،34

140 ،138 ،134 ،130

صوت

 ،124 ،120 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،68 ،64 ،62 ،60 ،58 ،44 ،42 ،36 ،34

142 ،140 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

 ،110 ،108 ،106 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،52 ،50 ،48 ،44 ،42 ،40 ،36 ،34

140 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتور

138 ،134 ،126 ،116 ،110 ،102 ،100 ،98 ،94 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،72 ،70 ،66 ،62 ،58 ،54 ،52 ،42 ،36 ،34

فناوری های تست بازی

132 ،124 ،110 ،108 ،100 ،86 ،82 ،78 ،70 ،66 ،62 ،50 ،48 ،40

فناوری های محلی سازی بازی

124 ،118 ،112 ،110 ،104 ،102 ،100 ،98 ،92 ،90 ،86 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،64 ،62 ،60 ،58 ،54 ،50 ،48

پستولید
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)Payment( پرداخت

 124 ،122 ،116 ،86 ،82 ،78 ،76 ،62 ،58 ،48 ،36 

Analytics

124 ،122 ،110 ،102 ،98 ،96 ،86 ،84 ،82 ،78 ،76 ،74 ،70 ،62 ،48 ،40 ،36

Backend as a service

124 ،122 ،110 ،98 ،86 ،78 ،76 ،74 ،72 ،70 ،54 ،48

تبلیغات

124 ،122 ،116 ،102 ،98 ،82 ،78 ،76 ،74 ،58 ،36

سرمایه گذاری در تولید

 124 ،122 ،104 ،98 ،76 ،64 ،60 ،48 ،34

دانش فنی و مهارت تحلیل ریسک

 124 ،122 ،104 ،98 ،86 ،66 ،48

مهارت ایجاد مقبولیت بازار

124 ،122 ،104 ،98 ،48 ،40
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رده سنی

جوان و بزرگسال

نوجوان

کودک

 ،112 ،110 ،108 ،104 ،102 ،100 ،98 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،54 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34
140 ،138 ،136 ،130 ،128 ،126 ،124 ،118 ،116

 ،110 ،108 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،82 ،80 ،78 ،76 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34
140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،118 ،116 ،112

142 ،138 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،118 ،116 ،104 ،98 ،94 ،92 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،62 ،60 ،58 ،52 ،48 ،44 ،36

Browser Game

130 ،126 ،118 ،104 ،92 ،86 ،130 ،126 ،118 ،104 ،92 ،86 ،62 ،50 ،48 ،36

Console

104 ،100 ،72 ،58 ،48 ،44 ،34

Mobile

 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،96 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،84 ،82 ،80 ،78 ،76 ،74 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،54 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،40 ،38 ،34
140 ،138 ،136 ،134 ،130 ،128 ،126 ،124 ،120 ،118 ،116 ،114 ،112 ،110 ،108

PC

128 ،126 ،124 ،118 ،116 ،112 ،106 ،104 ،102 ،100 ،98 ،94 ،92 ،90 ،88 ،86 ،76 ،74 ،72 ،70 ،64 ،58 ،56 ،52 ،48 ،44 ،40 ،38 ،34

پلتفرم
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فهرست استانی

یزدفارس

قزوین

کردستان

آذربایجانغربی

116

140 ،102

 92 ،66

136

 ،54 ،52 ،50 ،46 ،44 ،40 ،38 ،36 ،34
 ،74 ،72 ،70 ،68 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56
 ،98 ،96 ،94 ،88 ،86 ،84 ،82 ،78 ،76

 ،114 ،112 ،110 ،108 ،104 ،100
 ،132 ،130 ،126 ،124 ،122 ،118

142 ،138 ،134

 90 ،48

128 ،120

106

80

42

مرکزی

تهراناصفهان

البرز

قم
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صنعت بازی های ویدئویی یکی از پرســودترین صنایع فرهنگی و خالق به شــمار می رود. بر اساس آمار شــرکت نیوزو1  صنعتی بازی های ویدئویی 
درآمدی بالغ بر 108.9 میلیارد دالر در سال 2017 میالدی خواهد داشت که از این میزان، 42 درصد متعلق به حوزه بازی های تلفن همراه خواهد بود.

بر طبق آخرین پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سال 95، هم اکنون در ایران بیش از 23 میلیون نفر گیمر 
وجود دارد که در هفته بیش از یک ساعت به بازی کردن می پردازند. در بین این افراد میانگین زمان بازی کردن در روز بیش از 79 دقیقه است. هر خانوار 
ایرانی به طور متوســط یک گیمر در درون خود دارد. نکته بسیار مهم این اســت که بازی ویدئویی دیگر از رسانه ای تنها برای کودکان و نوجوانان خارج 
شده و هم اکنون با میانگین سنی 21 سال برای مخاطبین خویش، تبدیل به رسانه ای همه گیر شده است. فروش این صنعت در ایران در سال 1394 بالغ 
بر 4.600.000.000.000 ریال )مشــتمل بر سخت افزار و نرم افزار( شده که متأســفانه تنها 5 درصد آن متعلق به بازی های ایرانی بوده است. تمام این 

اعداد و ارقام نشان دهنده اهمیت و پتانسیل این حوزه و همچنین شدت فعالیت های انجام نشده در این زمینه است.
طبق برآورد مرکز پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای هزینه ایجاد شــغل در زمینه بازی های ویدئویی چیزی بین 25 تا 30 میلیون تومان می باشد 
که این امر نشــان دهنده چرخه سریع تر ایجاد شغل در این زمینه اســت. همچنین در این صنعت گستره وسیعی از تخصص ها چون متخصصان هنری، 
طراحی بازی، برنامه نویســی، صداگذاری، نشر و توزیع، مدیریت و ... درگیر می شــوند که این امر هم مجدداً تأییدی بر توان کارآفرینی این عرصه بوده و 
هم نشــان دهنده پیچیدگی تولید و مدیریت پروژه های بزرگ بازی سازی اســت که گاهاً تا بیش از 200 نفر از انواع تخصص های بسیار متفاوت را در بر 

می گیرد.

مقدمه

1 - Newzoo



14

با توجه به توضیحــات فوق الذکر، صنعت بازی های ویدئویی با توجه به ســودآوری و اثرگذاری فرهنگی آن، همواره مورد توجه بوده و لزوم توســعه 
آن امری ضروری برای حاکمیت به نظر می رســد. باتوجه به اینکه توســعه صنعت مستلزم توسعه فناوری اســت، توجه به توسعه همه  جانبه فناوری، 

بومی سازی و تجاری سازی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. 
بر این اســاس به دلیل آنکه توجه به فناوری و ایجاد بســتر مناسب برای توســعه آن از جمله ماموریت های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری است، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز نیز به منظور توسعه فناوری های صنایع فرهنگی، اقدام به شناسایی فناوری  در حوزه راهبردی 
بازی های ویدئویی کرده اســت. بر این اساس، پس از مطالعه و شناســایی فناوری های موجود و ترسیم درخت فناوری، تهیه و تدوین کتاب فناوری های 
صنعــت بازی های ویدئویی ایران در دســتور کار قرار گرفت. در این کتاب، ضمن ارائه دســته بندی و معرفی فناوری هــای صنعت بازی های ویدئویی، 

توانمندی های فناورانه ایران در این صنعت  در قالب معرفی فعاالن صنعت تبیین می شود.
هدف از نشــر کتاب حاضر، معرفی ظرفیت های موجود در صنعت بازی های ویدئویی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در داخل و خارج است. در 
بعد داخلی، وجود یک بانک اطالعاتی جامع از شــرکت های فعال در حوزه بازی این امکان را فراهم می کند تا توجه ســرمایه گذاران بخش خصوصی به 

ظرفیت های فناورانه شرکت های فعال و سودآوری صنعت بازی های ویدئویی جلب شده و عمال تسهیلگری در سرمایه گذاری رخ می دهد.
در بعد خارجی، با ارائه اطالعات شــرکت ها و توانمندی های فناورانه آنها، اطالع رسانی مناسب از ظرفیت های فناورانه کشور برای ایجاد همکاری های 

اقتصادی و فناوری صورت می گیرد.
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مروری بر فناوری های صنعت بازی های ویدئویی

همانطور که در شــکل زیر نمایش داده شــده، در صنعت بازی های ویدئویی، مرحله تولید پیچیده ترین و طوالنی تریــن بخش زنجیره ارزش بازی های 
ویدئویی می باشد. در این مرحله بازی از ایده به محصول نهایی می رسد. با توجه به پیچیدگی موجود، این مرحله به سه بخش پیش تولید، تولید و پس تولید 
تقسیم شده که در مرحله پیش تولید  ایده بازی پرورش یافته و به سند طراحی بازی تبدیل می شود. در مرحله تولید نیز سند طراحی بازی به محصول نهایی 
تبدیل می شــود. در مرحله پس تولید، تست و محلی سازی بازی انجام می شود. همچنین بخشی برای ســایر موارد مرتبط با صنعت بازی که عموما توسط 

تیم های توسعه انجام نمی شوند نیز دیده شده است.

در ادامه به تبیین زیرفناوری های هر یک از حوزه های اصلی پرداخته می شود. 

شکل 1. فناوری های کلی صنعت بازی های ویدئویی

فناوری های پیش 
تولید بازی

 فناوری های 
پس تولید بازی

فناوری های توزیع
 و نشر بازی

 فناوری های
 تولید بازی

فناوری جانبی و 
مکمل تولید بازی

دانش فنی و مهارت 
استفاده از بازی

فناوریهایصنعتبازی
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فناوری های پیش تولید

دانش خلق و پرداخت ایده: اولین چیزی که در قالب طرح بازی نیاز اســت، یک ایده مناسب اســت. این ایده در ابتدا لزوما نباید ساخت یافته و شکل 
گرفته باشد. نقاط بسیار مختلفی برای دریافت ایده و طراحی بازی وجود دارد برخی از آنها عبارتند از طوفان فکری، درخت تصمیم، تحقیق در بازار و روش 

دلفی.
دانش فنی تولید اسناد هنری و مهندسی بازی: زمانی که بخش پیش تولید بازی رو به پایان است اسناد آن باید برای تمامی بخش های بازی آماده 
شده باشــد. این اسناد شامل سند هنری، سند طراحی و سند مهندسی بازی است. اســناد بازی در زمان تولید برای تیم توسعه دهنده این امکان را فراهم 
می کند تا بدون برگزاری جلســه و توضیحات حضوری صاحبان ایده با خواندن اسناد در مســیر صحیح توسعه بازی قرار گیرند. زمانی که یک بازی توسط 
ناشــر به تیم توسعه دهنده بازی پیشنهاد می شود، تیم توسعه، ســند طراحی بازی را آماده کرده و به ناشر ارائه می دهد که در صورت توافق توسعه دهنده 
موظف به انجام تمامی بخش های سند بازی است. اسناد بازی می تواند شامل متن، تصویر، نمودار، طراحی اولیه و یا هر رسانه دیگری که تصمیم گیری های 
تیم طراحی را بهتر نشــان دهد، باشد. هیچ شکل استانداردی برای اسناد بازی توصیف نشده و در شرکت های توسعه دهنده مختلف به اشکال متفاوت تهیه 

می گردد. سه سند اصلی تولید بازی از قرار زیر است: 

  دانش فنی تولید سند هنری بازی

  دانش فنی تولید سند طراحی بازی

  دانش فنی تولید سند مهندسی بازی
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شکل 2. زیرفناوری های پیش تولید بازی های ویدئویی

دانش خلق و پرداخت ایده

دانش فنی پرداخت و ارزیابی ایدهدانش فنی خلق ایده

فناوریهایپیشتولیدبازی

مهارت مدیریت روابط عمومی
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دانش فنی تولید سند  هنری بازیدانش فنی تولید سند مهندسی بازی

دانش فنی 
استفاده از 
ابزار هنری

دانش فنی 
طراحی 

مراحل بازی

دانش فنی 
توسعه 

داستان و تولید 
استوری بورد

دانش فنی تهیه 
دستور العمل 
استفاده از ابزار 

مهندسی

دانش تعیین 
لیست 

نیازهای هنری 
بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

دانش فنی 
مهندسی بازی

دانش فنی 
تعیین سبک 

هنری بازی

دانش فنی 
طراحی 
سیستم

دانش فنی 
ابزار طراحی 
هسته بازی

دانش 
فنی تعیین 

استانداردهای 
برنامه نویسی

ابزار کسب 
درآمد

دانش فنی تولید 
روایت بازی

دانش گیم پلی و 
ژانر بازی

 مهارت بازاریابیمهارت درآمد زایی
 و تبلیغات

 مهارت پرداخت
 درون برنامه ای

مهارت تولید محصوالت 
پسین و پیشین

دانش روایت 
محیطی

دانش روایت 
گیم پلی دانش روایت خطی

دانش فنی تولید اسناد بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

مهارت تولید 
نسخه سفارشی

مهارت استفاده از 
آیتم های تبلیغاتی

استفاده از 
بسترهای تبلیغاتی
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دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی: مدیر پروژه تولید یک بازی مســئول تضمین تحویل پروژه در زمان مقرر، کنترل مالی و ســایر منابع مورد 
نیاز و همچنین تضمین کیفیت آن اســت. با توجه به پیچیدگی تولید یک بازی از لحاظ زمانی و هماهنگی تیم های برنامه نویســان، طراحان، هنرمندان، 
نویسندگان و ســایر تیم های مورد نیاز، دانش مدیریت بسیار حائز اهمیت است. در طول فرآیند توسعه بازی، مدیر پروژه با رصد پیشرفت تولید، با ناشران، 

روابط عمومی و بازاریابان ارتباط برقرار می  کند.

فناوری های طراحی بازی: در زمان تولید تمامی بخش  های قید شــده در ســند طراحی بازی به صورت فنی پیاده ســازی خواهد شد. بر این اساس، 
فناوری های متنوعی برای پیاده سازی سند طراحی بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

دانش فنی و فناوری هنری بازی:  این بخش به دو حوزه بصری و سمعی تقسیم می شود. طراحی بصری با دو روند طراحی هنری دو بعدی و سه بعدی 
انجام می شــود. یک هنرمند طراح بازی، طرح های اولیه بازی برای اســتوری بورد، آیتم های موجود در بازی، شخصیت ها و سایر موارد را طراحی می کند. 
همچنین در بخش بصری هنری، اقدامات مربوط به پیاده ســازی جلوه های ویژه بصری بازی انجام می شــود. فناوری  های سمعی بازی شامل فناوری های 

تدوین موسیقی، مهارت صداپیشگی، فناوری های تدوین صدا و سایر موارد است. 

دانش فنی و فناوری مهندسی بازی: این حوزه به 3 بخش دانش فنی توسعه نرم افزارهای موتور، فناوری های استفاده از بسترها و ابزارها و فناوری های 
استفاده از موتور بازی آماده، تقسیم بندی می شود که عبارتند از:

دانش فنی انتخاب ســخت افزار پلتفرم:  بازیکن برای برقراری ارتباط با بازی و ارسال فرامین الزم نیازمند یک ابزار سخت افزاری است که در زمان 
تولید بازی می  توان ابزارهای مختلف را برای این امر در نظر گرفت و در روند تولید امکان انجام بازی با این ابزار را مهیا کرد.

دانش فنی انتخاب پلتفرم اجرا:  براســاس نوع مخاطب، فرایند بازی، اهداف مالی، مالحظات هنری و محدودیت های فنی، این انتخاب انجام خواهد 
شد.

دانش فنی  انتخاب پلتفرم ارتباطی: بازی های ویدئویی به صورت آفالین و یا بر روی بستر ارتباطی شبکه )آنالین( انجام می  شود. بازی  های ویدئویی  

فناوری های تولید
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آنالین بازی  هایی هستند که برای اجرای آن نیاز به بستر شبکه  های محلی و یا شبکه جهانی اینترنت است.

دانش فنی توسعه نرم افزار موتور: موتور بازی یک نرم افزار است که به منظور تولید و توسعه بازی های رایانه ای طراحی شده است. توسعه دهندگان از 
موتورهای بازی برای تولید بازی های کنسول، موبایل و رایانه شخصی استفاده می کنند. موتور های بازی معموال شامل موتور رندر، موتور فیزیک و تشخیص 
برخورد، صدا، اسکریپت، انیمیشن، هوش مصنوعی، شبکه، مدیریت حافظه، تردینگ، پشتیبانی محلی سازی و گراف صحنه است. به صورت معمول از یک 

موتور بازی می توان برای تولید چندین بازی متفاوت بهره برد.

برخی دانش ها و مهارت های الزم برای توســعه موتور عبارتند از: دانش مدیریت تولید موتور بازی، دانش فنی توسعه نرم افزاری هسته موتور بازی، دانش 
فنــی مدیریت منابع ورودی ها، دانش فنی رندرینگ بی درنگ، دانش فنی مترجم، دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده ســازی نرم افزاری آن، دانش 
فنی توســعه نرم افزاری محیط کاربری بازی، دانش فنی طراحی فیزیک و پیاده سازی، دانش فنی توسعه نرم افزارهای صوتی موتور بازی، دانش فنی توسعه 

نرم افزارهای گرافیک موتور

دانش فنی توسعه نرم افزار موتور: وجود موتور های بسیار عالی مانند Unity، Unreal، CryEngine و مانند آن که بسیار انعطاف پذیر و برای هر نوع 
بازی می توان از آنها استفاده کرد و همچنین صرفه اقتصادی اســتفاده از موتور های آماده، تقریبا نیازی به طراحی موتور بازی از ابتدا نیست. دالیل ممکن 

برای نوشتن موتور بازی از ابتدا می تواند یکی از این موارد باشد:

  بازی مورد نظر ویژگی خاصی داشته که در این ویژگی در موتورهای آماده وجود ندارد.

  تیم فنی می تواند موتور بهتر و سریعتر طراحی و پیاده سازی کند.

  شرکت توسعه دهنده بازی می خواهد تمام کنترل های بازی در اختیار خودش باشد.

شکل 3، زیرفناوری های تولید بازی را نمایش داده است.
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دانش فنی و فناوری هنری بازیفناوری های طراحی بازی

پیاده سازی 
هسته بازی

پیاده سازی 
مراحل بازی

پیاده سازی 
روایت بازی

پیاده سازی 
سیستم 

یکپارچه بازی
فناوری های 
بصری بازی

پیاده سازی 
واسط کاربری 

بازی
فناوری های 
سمعی بازی

فناوری های تدوین موسیقی فناوری های تدوین صدا

دانش فنی و فناوری های فناوری های دوبعدی
فناوری های سه بعدیپیاده سازی جلوه های ویژه

مهارت صداپیشگی

فناوری های توسعه 
اجزای درونی بازی

فناوری های توسعه 
اجزای درونی بازی

فناوری های ابزار 
دوبعدی

 فناوری های 
ابزار سه بعدی

فناوری های 
مدلسازی

مهارت طراحی 
کانسپت

فناوری های ریگ

دانش فنی و مهارت  
استفاده از ابزار پیشرفته

اسکنر سه بعدی

فناوری های انیمیت

مهارت های طراحی 
سنتی

رندرفارم

فناوری های 
سینماتیک

فناوری های 
سینماتیک

فناوری های تکسچر

موشن کپچر

فناوریهایتولیدبازی
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دانش فنی و فناوری مهندسی بازیدانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

دانش فنی 
مدیریت پروژه

دانش فنی 
توسعه نرم افزار 

موتور
دانش فنی 
کنترل کیفیت

فناوری 
استفاده از 

بسترها و ابزار

دانش فنی 
مدیریت فرآیند 

بهبود

فناوری استفاده 
از موتور بازی 

موجود

دانش 
مدیریت 

تولید موتور 
بازی

دانش فنی 
توسعه 

نرم افزاری 
هسته موتور 

بازی

دانش فنی 
توسعه 

نرم افزارهای 
صوتی موتور 

بازی

دانش فنی 
انتخاب بستر 

اجرای بازی

دانش فنی مهندسی 
موتورهای موجود

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی و 
پیاده سازی 
نرم افزاری آن

دانش فنی 
طراحی 
فیزیک و 
پیاده سازی

دانش فنی 
انتخاب بستر 

ارتباطی

دانش فنی 
توسعه 

نرم افزاری 
محیط کاربری 

بازی

دانش فنی 
توسعه 

نرم افزارهای 
گرافیک موتور

دانش فنی 
انتخاب 

سخت افزار 
انجام بازی

دانش فنی انتخاب 
موتور

دانش فنی مدیریت 
منابع و ورودی ها

دانش فنی 
رندرینگ بی درنگ

دانش فنی طراحی هوش مصنوعی 
و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی مترجم

دانش فنی توسعه نرم افزاری 
پالگین در درون موتور

دانش فنی پیاده سازی 
نرم افزاری فیزیک

دانش فنی توسعه نرم افزاری 
محیط کاربری بازی

دانش فنی پیاده سازی 
نرم افزار صوتی

دانش فنی پیاده سازی 
گرافیک

شکل 3. زیرفناوری های تولید بازی های ویدئویی
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فناوری های پس تولید

فناوری های تست بازی: پس از آماده شدن بازی، یک مرحله به صورت درون گروهی و یا توسط الگوریتم های تست، بازی تست می شود که این مرحله 
را تســت آلفا می نامند. پس از آن توسط تیم های گیمر های حرفه ای تمامی رخداد های بازی تست می شــوند و در صورت مشاهده خرابی رخداد نادرست 

گزارش می شود و پس از رفع مشکل توسط بخش مسئول، بازی مجددا توسط گیمرها تست می شود و در نهایت مورد تأیید قرار می گیرد.

فناوری  محلی سازی بازی: محلی سازی بازی ها عموما به منظور ورود و فروش در بازار یک منطقه و یا کشور جدید انجام می شود )مانند ترجمه، چاپ 
مجدد دفترچه، لیبل و ...(. عالوه بر اقدامات فوق در بعضی مواقع با توجه به حساســیت های فرهنگی متفاوت نیاز به بازسازی برخی از قسمت ها و یا حذف 

آنها از بازی است.
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شکل 4. زیر فناوری های پس تولید بازی های ویدئویی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

فناوریهایپستولیدبازی

دانش فنی تست 
آلفای بازی

 دانش ترجمه 
به زبان محلی مهارت انجام بازی

فناوری حذف 
محتوای متفاوت 

فرهنگی

دانش فنی طراحی 
الگوریتم های تست 

توسط موتور بازی
 مهارت تست

 گروهی محدود
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فناوری های جانبی و مکمل تولید بازی های ویدئویی

در صنعــت بازی های رایانه ای برخی از بخش ها وجود دارد که قابل تولید و توســعه توســط تیم های بازی ســازی نیســت. این موارد معموال توســط 
توسعه دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از:

دانش فنی روش های پرداخت: ایجاد زیرساخت بستر های پرداخت در کشورها توسط تیم های توسعه بازی انجام نمی شود، اما ایجاد زیرساخت های 
مطمئن توسط دولت ها می تواند به توسعه صنعت و گردش مالی بیشتر کمک کند.

دانش فنی تولید میان افزارها: میان افزار یک بخش نرم افزاری است که به یک موتور بازی متصل شده و برخی از جنبه های تخصصی مانند فیزیک، گرافیک و 
... را انجام می دهد.

دانش فنی تولید بستر اجرای بازی: روند تولید بسترهای اجرای بازی از قبیل رایانه ها، کنسول ها و گجت های هوشمند، جدا  از روند توسعه بازی بوده و 
تعداد محدودی تولید کننده برای این بستر ها وجود دارد. عموما برای تیم های تولید برای توسعه بازی، یک و یا چندین بستر را برای پیاده سازی و اجرای بازی 

خود انتخاب می کنند.

دانش فنی ایجاد ابزارهای انجام بازی: ابزارهای انجام بازی در حال حاضر پیشــرفت چشــم گیری داشته اند. نسل های آتی این ابزار واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی است. در واقعیت افزوده در دید محیط فیزیکی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، آیتم هایی مانند صدا، ویدئو، گرافیک و ... اضافه می شود. 
واقعیت مجازی به صورت چند رسانه ای و همه جانبه به کاربر اجازه می دهد تا در جهان مجازی تعامل داشته باشد. کاربر در زمان استفاده از واقعیت مجازی، 

حس هایی شامل بینایی، المسه، شنوایی و بویایی را می تواند تجربه کند.
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شکل 5.زیر فناوری های جانبی و مکمل تولید بازی

دانش فنی تولید بستر اجرای دانش فنی تولید میان افزارهادانش فنی روش های پرداخت
بازی

دانش فنی ایجاد ابزار انجام 
بازی

فناوریهایجانبیومکمل
تولیدبازی

خرید فیزیکی

دانش فنی تولید 
ابزار واقعیت 

افزوده

خرید آنالین

دانش فنی تولید 
ابزار واقعیت 

مجازی

 دانش فنی
 تولید کنسول

دانش فنی تولید 
گجت هوشمند
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 دانش فنی
 توزیع پورتالی

دانش فنی توزیع 
شبکه اجتماعی

 دانش فنی 
توزیع اپلیکیشنی 

)اپ استور(
دانش فنی توزیع 

ابری

شکل 6. زیر فناوزی های نشر و توزیع

فناوری های نشر و توزیع بازی های ویدئویی 

 از آنجایی که تأمین مالی تیم توسعه دهنده بازی بر عهده ناشــر است، معموال ناشران مدیریت ریسک های زمان توسعه بازی را بر عهده دارند. به همین 
منظور، ناشران از یک مدیر پروژه در تیم توسعه بازی استفاده کرده تا از روند پیشرفت پروژه آگاه باشند.

دانش فنی و فناوری های توزیع بازی: توزیع موفق یک بازی نیازمند دارا بودن دانش و مهارت های فنی خاصی اســت. به عنوان مثال توزیع بازی در 
زمان نادرست، می تواند پروژه ای با کیفیت را با شکست مواجه کند. بهترین زمان توزیع بازی های ویدئویی در ایران، با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، 
اوایل فصل تابســتان است. با توجه به گسترش شبکه اینترنت و همه گیر شدن استفاده از این شبکه جهانی، نسبت توزیع دیجیتال بازی های ویدئویی رو به 
افزایش است. در این روش با توجه به کاهش هزینه تکثیر، چاپ لیبل و توزیع بازی، سود ناشر نیز افزایش می یابد. در حال حاضر سامانه های توزیع دیجیتال 

بازی های ویدئویی، اپ استورها، نرم افزارهای توزیع بازی است و در آینده خدمات بازی ابری نیز به توزیع دیجیتال اضافه خواهد شد.
شکل 6 ، فناوری و زیرفناوری های نشر و توزیع را نشان می دهد.

 دانش ایجاد
 شبکه مویرگی

 دانش ایجاد
  شبکه توزیع  
شبکه اجتماعی
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دانش فنی و فناوری های نشر 
بازی

 دانش فنی و فناوری های
 توزیع بازی

دانش فنی و 
مهارت تحلیل 

ریسک

دانش فنی 
مدیریت تهیه 

نشر بازی
مهارت ایجاد 
مقبولیت بازار

دانش 
دانش تبلیغاتقیمت گذاری بازی

تکنیک های 
ارزیابی بازار

 دانش فنی 
تحلیل بازار

دانش فنی ایجاد 
شبکه های توزیع 

فیزیکی

دانش فنی ایجاد و 
استفاده از شبکه های 

توزیع دیجیتال
مهارت مدیریت توزیع

فناوریهاینشروتوزیع
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شکل 7. مهارت مصرف

دانش و مهارت استفاده از بازی های ویدئویی

مهارت فنی نقد و تحلیل: آنچه از نقد در نظر اول به ذهن متبادر می شــود، ایراد و اشــکال گرفتن از یک کار یا اثر علمی و هنری است، اما در واقع علم 
ارزیابی و سنجش میزان اعتبار علمی یک اثر است که مانند سایر رشته های علمی، قواعد و اصول خاص خود را دارد.

دانش شناســایی و گروه بندی سنی: رده بندی ســنی بازی های رایانه ای، ساختاری اســت جهت طبقه بندی بازی های رایانه ای که بر اساس آن، 
محتوای آنها توسعه یافته است. بیشتر این نظام ها توسط بخش دولتی شکل گرفته و اغلب بر اساس رده بندی محتوای تصاویر متحرک هستند.

مهارت استفاده از ابزار نظارتی و کنترلی دانش شناسایی و گروه بندی سنیمهارت فنی نقد و تحلیل

مهارتمصرف

مهارت کنترل دسترسی 
به اینترنت و پرداخت 

آنالین
مهارت کنترل رده بندی 

سنی بازی ها
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راهنمای کتاب

کتاب فناوری های صنعت بازی های ویدئویی ایران شامل درخت فناوری هایی است که در این صنعت به کار گرفته می شوند. همچنین این کتاب اطالعات 
بومی و تجاری سازی شــده مربوط به فناوری های روز و کاربردی صنعت بازی های ویدئویی را در 6 حوزه پیش تولید، تولید، پس تولید، فناوری های جانبی 
و مکمل، توزیع و نشــر، فناوری های فنی ومهارت اســتفاده از ابزار بازی ارائه کرده است. لذا در این کتاب ضمن ارائه دســته بندی از فناوری ها، به معرفی 
شرکت ها و موسسات فعال در صنعت بازی های ویدئویی ایران نیز پرداخته شده است. کتاب حاضر برای سیاست گذاران و تصمیم سازان قابل استفاده بوده 
و به شناخت ظرفیت ها و وضع موجود صنعت یاری می رســاند. همچنین این کتاب، برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز کاربردی بوده و  ظرفیت های 

سرمایه گذاری در صنعت بازی های ویدئویی ایران را نشان می دهد و همچنین اطالعات جامعی از شرکت ها و موسسات فعال در این صنعت ارائه می کند.
این کتاب دربرگیرنده اطالعات شرکت ها و موسسات فعال در زمینه بازی های ویدئویی است که با توجه به فناوری های تجاری سازی شده، در ایران مشغول 

فعالیت هستند.  اطالعاتی که برای هر شرکت ارائه شده شامل موارد زیر است: 

 نام و لوگوی شرکت

 نام مدیرعامل و سایر افراد اصلی

 ماموریت ها و فعالیت های اصلی شرکت در زمینه صنعت بازی های ویدئویی

 تصویر و مشخصات نمونه محصوالت

 اطالعات کامل تماس شرکت

فناوری هایی که در این نسخه از کتاب جمع آوری شده اند را می توان مطابق با جدول صفحه بعد دسته بندی کرد.

شایان ذکر است شرکت های معرفی شده در این کتاب از طریق جســت و جوی میدانی، اطالعات مندرج در کتب نمایشگاهی و نیز از 
طریق نمایشــگاه های تخصصی مربوطه، شناسایی شده که پس از بررسی، اطالعات مورد نیاز به روش خوداظهاری از شرکت های مذکور 

اخذ و جمع آوری شده است. 
امید است با نشر این کتاب گامی هرچند کوچک در جهت رشد و توسعه صنعت بازی و تعالی جایگاه بین المللی آن برداشته شود.
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شکل 8. فناوری های در نظر گرفته شده در نسخه حاضر کتاب

ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

نرم افزاری

رندرفارمموشن کپچرسخت افزاری پرینتر و اسکنر سه بعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 
مهندسی 

بازی

دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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Black Cube Game
نوید شادرخ

کانسپت آرتیست
امین شهیدی
رهبر تیم و انیماتور- طراح بازی

 تیــم Black Cube Games در ابتــدا کار خــود را بــه 
آوت  هنــری  پروژه هــای  بــا  اســتودیو  یــک  عنــوان 
ســورس شــروع کــرد. پــس از انجــام چندیــن کار 
موفــق و اضافــه شــدن یــک بــه یــک اعضــای دیگــر 
بــازی،  طراحــی  و  نویســی  برنامــه  بخش هــای  بــه 
بــه طــور جــدی بــا هــدف تولیــد بــازی بــرای PC و 

کنســول بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد. 

  www.blackcubegame.com 

info@blackcubegame.com

تهران،چهارراه ولیعصر، خ انقالب به 
سمت پل کالج، بین خارک و رازی، پالک 

۱۰۱۲، واحد ۴

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱   ۶۶۷۰۲۵۱۴



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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سرمایه گذاری در تولید

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobileConsole
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Blazingfall
ابوذر پوررنجبر 

لیدر تیم
حمیدرضا  کرمیان
لیدر فنی

  بازی ساز مستقل

 www.blazingfallgames.com

info@blazingfallgames.com

تهران، خیابان آفریقا، خیابان تندیس، 
۱-A پالک ۵،واحد
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

تبلیغات Analytics

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان Browser Game
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Leo Games علی  اوروجی اقدم  
بنیان گذار و توسعه دهنده

سینا شهبازی 
 بنیان گذار و طراح بازی

  www.leogames.co 

 ali@leogames.co

 تهران، خیابان خ آزادی، بین خیابان 
خوش و بهبودی، نبش خیابان وزارت 

کار، پالک ۳۵۵، طبقه ۳، واحد ۶

آدرس
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وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobile
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Retro Mechanic
محمدرضا چناقچی
 آهنگساز و طراح صدا

امیر سامان چناقچی  
مدیر تیم، طراح بازی  و برنامه نویس

 تولید بازی های موبایل و کامپیوتری

retromechanic.com 

 info@retromechanic.com

-
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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مهارت ایجاد مقبولیت بازار

Analytics

دانش فنی مدیریت پروژهدانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

فیزیک

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobile
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توامنندی های فناورانه رشکت های پویامنایی
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اردیبهشت استودیو
بهنام جعفری

طراح مرحله و توسعه دهنده

محمدرضا حسن زاده
  لیدر تیم، توسعه دهنده
کسب و کار

  طراحی و توسعه بازی های ویدیویی

 www.ordibeheshtstudio.com 

reza@ordibeheshtstudio.com

قزوین، بلوار نخبگان، مرکز رشد دانشگاه 
آزاد اسالمی قزوین، اردیبهشت استودیو

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game

43

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان Mobile
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اریکه پارسی
هادی نودهانی

 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل
  بازی ساز PC و کنسول

  ناشر
  مراکز آموزشی
  تولید انیمیشن

  تولید تیزر های تبلیغاتی
بــا  بــدن  و  صــورت  کپچــر  موشــن  بــه  مجهــز    

افــزار نــرم  از  اســتفاده 

 www.arikehparsi.com

arikehparsii.r@gmail.com

 تهران،بلوار میرداماد،میدان 
مادر،پالک۶۱،طبقه چهارم،واحد۷

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game

45

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

موشن کپچر

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsole
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اسید گرین گیمز
ریحانه آل شیخ 

طراح هنری
یاسمن فرازان 
 طراح بازی

  بازی ساز مستقل

 www.acidgreengames.com 

 info@acidgreengames.com

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب هللا، 
کوچه چراغعلی، کوچه شایگان، پالک۱۲، 

واحد ۱۵

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

تکسچر انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان Mobile
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موسسه خانه فناوری و هنر 
اکسیر تک

فریبا ساالری 
نایب رئیس هیئت مدیره

بنیامین ساالری
مدیر عامل

 بازی ساز مستقل

و  افــزاری  نــرم  محصــوالت  انــواع  تولیــد  و  ســاخت   
وب،  تحــت  تبلــت،  موبایــل،  کامپیوتــری،  بازی هــای 

2D-3D  - پلیــر  مالتــی   -  MMO آنالیــن 

 انــواع بــازی اکشــن، کــژوال، اکشــن،ادونچر، رقابتــی، اول 
شــخص، ســوم شــخص، پوینــت و کلیــک

 انــواع انیمیشــن و موشــن گرافیــک، اســتاپ موشــن، 
اینتراکتیــو داســتان  کتــاب 

ــه  ــا کتابخان ــا ۳بعــدی ب ــرم افــزار مالتــی مدی ــا، ن  مولتــی مدی
قابــل جســتجو، محصــوالت ســرگرمی و آموزشــی

  www.EksirTech.ir 

 contact@EksirTech.ir

قم، ابتدای بلوار جمهوری اسالمی، 
روبروی مدرسه امام خمینی )ره(

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی
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 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی
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توامنندی های فناورانه رشکت های پویامنایی

تنهــا محصــول فعلــی شــرکت در بــازار انتشــار یافتــه اســت بــازی مدیریتــی جیرینــگ لنــد 
مــی باشــد کــه در ســبک Idle بــا قابلیت هــای بازی هــای Clickerای طراحــی شــده اســت 
وعلــی رغــم گیــم پلــی ســاده و روان خــود به خاطــر پیــاده ســازی حرفــه ای و آرت بســیار 
جــذاب و منحصــر بفــرد خــود توانســت نظــر کاربــران را بخــود جلــب کنــد و عــالوه بــر 
اینکــه بارهــا در لیســت های منتخــب کافــه بــازار و بازی هــای فاخــر ایرانــی قــرار گرفــت 
توانســت جوایــزی از جشــنواره های ایــران ســاخت و پویاگــران انقــالب اســالمی را بــه 
خــود اختصــاص دهــد. در حــال حاضــر تیــم در حــال پیاده ســازی محصــول جدیــد خــود 
اســت کــه در ژانــر کامــال متفاوتــی قــراردارد و از لحــاظ پیچیدگــی گیــم پلــی، تکنولــوژی 
بســیار  پیشــرفت  آن  در  رفتــه  بــه کار  پردازی هــای  و شــخصیت  طراحــی  و  پیاده ســازی 

بزرگــی نســبت بــه کار ارائــه شــده قبلــی اســت.

 آرمان پردازان آنا شید
احمد محمدنژاد 
طراح بازی و مسئول توسعه 
تجاری

مهناز کبیریان
 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل  

 www.anashidgames.com

 info@anashidgames.com

 تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، 
کوچه دهم، پالک ۱۵، واحد ۴۰۲

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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Backend as a service

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(

گرافیکمحیط کاربری

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتور

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

جوان و بزرگسال Mobile
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 طراحی و پیاده سازی بازی های موبایل، 
اپلیکیشن های موبایل و همچنین ارائه دهنده 

mobile backend as a service  خدمات

 www.abring.ir 
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میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی سیستم یکپارچه بازیپیاده سازی هسته بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobile
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مهراد کردجوان 
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 مدیرعامل

  بازی ساز موبایل
 بازی ساز PC و کنسول

 سرویس دهنده
 ناشر

 سرمایه گذار

  www.anugamestudio.com 

m.keyvanian@anugamestudio.com

تهران،میدان نبوت، کوچه امام 
زمان)عج(، پالک ۵
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

تبلیغات

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsole
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در کلیه عرصه های نرم افزار و  تکنولوژی های نوین

-

phoenixsongstudio@gmail.com

تهران، میدان هفت تیر، ابتدای بلوار 
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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سرمایه گذاری در تولید

پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان Mobile



62

توامنندی های فناورانه رشکت های پویامنایی

ب
شو

آ
گ

وبن
کی

اپز
باب

بهکاوان نوآور آرنا
احسان کمالی
مدیر تیم بازی سازی

محسن اکبری موید 
 مدیرعامل

 تولید
 بومی سازی

 سرمایه گذاری و نشر بازی های موبایل
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www.arna.ir

 game@arna.ir

تهران، خیابان استاد مطهری، نبش 
سهروردی، شماره 9۴، طبقه ۳

آدرس
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فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

Analytics

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان MobileBrowser Game
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پیژامه لب خوانی

Shadow Seeker

استودیو بازی سازی بومرنگ
  مهدی صدری
برنامه نویس

سید احمد داداش نژاد
 مدیر تیم و اسکرام مستر

 بازی ساز مستقل

www.boomeranggamestudio.com 

 boomeranggamestudio@gmail.com

تهران، میدان بهارستان، خیابان صافی 
علیشاه، پالک 98، طبقه سوم

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  ۷۷۶۱۳۵8۶



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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سرمایه گذاری در تولید

پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobile
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کا

استودیو بازی سازی پاپاتا
حسین مزروعی
 مدیر استودیو

امیررضا  انواری
مدیرعامل

 تولید و انتشار بازی های رایانه ای بومی و ایرانی
 برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و مسابقات 

بازی های رایانه ای
 برگزاری کارگاه های تخصصی آموزش ساخت 

بازی های رایانه ای
 برگزاری همایش ها و جشنواره ها و نشست های 

تخصصی مرتبط با بازی های رایانه ای

www.papatalab.ir 

 hello@papatalab.ir

 اصفهان، خیابان شیخ بهایی

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

-



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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دانش فنی و مهارت تحلیل ریسک

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان Mobile
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زاد
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ش
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ک
شی

پردازشگران سیمرغ صورتی
محمد ایرجی
 مدیرفنی

 فرزین جهانبخش
 مدیرعامل

بــا  بعــدی  دو  و  بعــدی  ســه  بازی هــای  تولیــد   
یونیتــی موتــور 

 www.electrogryphon.com

 farzen@electrogryphon.com

 تهران، خیابان گیشا، کوچه یکم، پالک۱۱، 
واحد ۴

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  88۲۴۰۷۳۴



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان Mobile
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س
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 پردیس سرگرمی پاییزان
سیاوش جعفرزاد 
  مدیرفنی

محمد زهتابی 
 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل
  بازی ساز PC و کنسول

 ناشر

 www.paeezanstudio.com

contact@paeezanstudio.com

 تهران، آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه ۱۲ 
شرقی، پالک ۱۴

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  88۱۷۳۲۰۵



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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AnalyticsBackend as a service

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobile
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نی
زمی

فرا
ی 

ها
ش 

ارت

پردیس هنر راسپینا
کیوان ابراهیمی
کارگردان هنری

آریا اسرافیلیان
 مدیرعامل

بازی هــای  ســاخت  هــدف  بــا  راســپینا  شــرکت   
رایانــه ای بــا کیفیــت در ســال 1۳91 ثبــت شــده و 
در اولیــن قــدم بــازی ارتش هــای فرازمینــی را تولیــد 
نظــر  توانســته  کــه  اســت  ســاخته  بــازار  روانــه  و 

مخاطبیــن و منتقدیــن را بــه خــود جلــب ســازد.

www.RaspinaStudio.com 

 contact@RaspinaStudio.com

 تهران، خیابان جمهوری، خیابان باستان 
شمالی، بن بست روشن، پالک۱۷

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱ ۶۶9۰۷۵۰۶



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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Backend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCConsole
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توســعه دهندگان  بــه  ســرور  ســمت  خدمــات  و  ابــری  خدمــات  ارائه دهنــده ی  بکتــوری 
نیــاز در ســرور را  برنامه هــای موبایــل و وب اســت. بکتــوری همــه ی بلوک هــای مــورد 
خــود  نیــاز   بــه  بســته  می تواننــد  توســعه هندگان  اســت.  کــرده  جمــع  یک جــا  در 
ایــن بلوک هــا را بــه راحتــی در کنــار هــم اســتفاده کننــد و بــر کاربــری برنامــه ی خــود 
بکتــوری  بــه  را  ســرور  ســمت  نگرانی هــای  و همــه ی  کننــد  تمرکــز  هــدف  مشــتریان  و 

. ند ر بســپا

تپســل یــک شــبکه ی هوشــمند تبلیغــات دیجیتــال اســت کــه در ســال 9۴ کار خــود را 
ارائــه ی خدمــت تبلیغــات ویدیویــی دورن برنامــه ای شــروع کــرد. هم اکنــون تپســل  بــا 
مجموعــه ی جامعــی از راهکارهــای تبلیغــات دیجیتــال در اختیــار دارد.در حــال حاضــر 
تپســل بــه میلیون هــا کاربــر فعــال و طیــف وســیعی از رســانه های دیجیتــال دسترســی 
دارد و بــا شــبکه ی هوشــمند خــود می توانــد پیــام را هدفمنــد بــه مخاطبــان برســاند و از 
طــرف دیگــر بــرای صاحبــان رســانه های دیجیتــال )ناشــران تبلیغــات( جریــان درآمــدی 

کنــد. ایجــاد  پایــدار 

پگاه داده کاوان شریف
سبحان فروغی 
مدیرعامل تپسل

جواد عابدی
 مدیر محصول بکتوری

 ارائه  خدمات سمت سرور برای بازی ها

 www.backtory.com

 info@tapsell.ir

تهران، خیابان آزادی، خیابان 
حبیب زادگان، نرسیده به متروی شریف، 

پالک ۶9، طبقه ۱، واحد ۲۱

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  ۶۱9۷۵۶۵۱

 www.tapsell.ir

info@backtory.com
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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 فرهنگی هنری
 پویا نوا سیستم

محمدرضا ایزدشناسان
رئیس هیئت مدیره

اسماعیل صبوری
 مدیرعامل

 تولید و انتشار بازی های موبایل 
 تولید و انتشار بازی های PC و کنسول های بازی

 www.novadevelop.com

 info@novadevelop.com

تهران،یوسف آباد، خیابان۶۴،پالک۲، 
واحد۳۰۱

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

سرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile
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توامنندی های فناورانه رشکت های پویامنایی

ف
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بیل
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زی

سا
ل 

پ

استودیو بازی سازی تریکس
 محمدرضا قنبری ادیب
رئیس هیئت مدیره

 حامد بهروز 
 مدیرعامل

 تولید، تکثیر و توزیع بازی های رایانه ای ایرانی
  ویرایش و ترجمه بازی های ایرانی

  برگزاری نمایشگاه های بازی های رایانه ای
 برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نشست های 

تخصصی در حوزه بازی های رایانه ای
  خدمات تهیه فیلم و استخراج محتوای بازی های 

رایانه ای

info@trixgamestudio.ir 

info@trixgamestudio.ir

تهران، ابتدای بلوار میرداماد غربی، 
روبروی آزمایشگاه مسعود، پالک ۳۶۳، 

ساختمان نقره،طبقه ششم

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  88۶۷۱۷۰۷



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان Mobile
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توامنندی های فناورانه رشکت های پویامنایی

کن
رم 
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پا
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سا

رد ا
نب

استودیو بازی سازی تریکسمن
محمد دهقان
مدیر مالی-اداری

سید مهدی میردهقان 
 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل
 بازی ساز PC و کنسول

  www.trixmen.com 

info@trixmen.com

 یزد، خیابان مطهری، مرکز فناوری اقبال، 
مرکز رشد فناوری

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۳۵  ۳۷۲۶9۵۳۷



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان Mobile
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توامنندی های فناورانه رشکت های پویامنایی

ت
کرف

ت 
رو

ف
تی

سی
پر

 توسعه ابزارهای داده ابریشم
حسین عطایی فرد
مدیر پروژه

علی نادعلی زاده 
 مدیرعامل

 مجموعــه تــاد یــک شــرکت تولیــد نــرم افــزار چابــک، 
بــا اســتعداد و جــوان اســت کــه ایده هــای نــو را بــه 
بررســی  بــاال  پشــتکار  بــا  همــراه  خالقانــه  صــورت 
و صــدا  پــر ســر  و  کیفیــت  بــا  بازی هــای  تــا  می کنــد 
برتریــن  از  متشــکل  مجموعــه  ایــن  نمایــد.  تولیــد 
را  مناســب  بســتری  کــه  میباشــد  جــوان  مهندســان 
بــرای شــکوفایی اســتعداد اعضــای خــود در محیطــی 
پویــا و صمیمــی فراهــم ســاخته اســت. ایــن شــرکت 
بــا توجــه بــه انعطــاف پذیــری بســیار بــاال در مقابــل 
رخدادهــای روز دنیــای فنــاوری قصــد دارد تیــم کامــال 
حرفــه ای خــود را روز بــه روز گســترش داده، تــا بتوانــد 
پــس از تثبیــت جایــگاه خــود در بازارهــای ایرانــی بــه 

بپــردازد. جهانــی  بازارهــای  در  رقابــت 

www.todco.ir 

 ali@todco.ir

 تهران، یوسف آباد، انتهای جهان آرا، 
کوچه شصتم الف، پالک ۱۱،طبقه اول

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  ۴۲۷۷999۷



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازار

تبلیغات Analytics

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان Mobile
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مجموعه بازی های سبز

 بازی خونه به خونه

دالی

گروه توسعه سیستم نابت
 حسین مالکی

3D  مدیر عامل ومدیر پروژه  

 بازی ساز موبایل
 ناشر

 سرمایه گذار
 ارائه دهنده سرویس تحلیل داده

 ارائه دهنده سرویس ویدیواستریمینگ
 ارائه دهنده سرویس تبدیل تصاویر دوبعدی به 

)3D(سه بعدی

  www.nabetgroup.com  

info@nabetgroup.com

تهران، خیابان شریعتی،خیابان 
خواجه عبد هللا انصاری،کوی 

پنجم،پالک۱۴،طبقه۳،واحد۳

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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Analytics

دانش فنی مدیریت پروژهدانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

پرینتر و اسکنر سه بعدی

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

کودک Mobile
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 توسعه گر شبیه ساز
فرزام ملک آرا

 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل
 بازی ساز  PC و کنسول

 سرویس دهنده
 ناشر 

www.simulator.ir 

info@simulator.ir

تهران، کردستان جنوبی، خیابان 
بیستم، پالک ۴۲، طبقه دوم

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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)Payment( پرداخت

دانش فنی و مهارت تحلیل ریسک

AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileBrowser Game
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 تی تو تم
احسان توسلی زاده
 موسس و مدیرعامل

 بازی ساز مستقل

 www.teetotum.games 

 teetotum@teetotum.games

تهران، خیابان آفریقا، کوی مریم، 
پالک۷، واحد ۱

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile
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فنی مهندسی حسان
 رضا خشنود  
  مدیر تیم بازی سازی

مرتضی خشنود 
 مدیرعامل

 بازی ساز مستقل

  www.hesanco.ir 

 info@hesanco.ir

 قم، خیابان انقالب ) چهارمردان (، 
کوچه ۴۱، پالک ۱۵

آدرس
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
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دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

موشن کپچر

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی
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 احسان گل احمدی
طراح بازی و مدیر پروژه بازی

عاطفه احمدی علون آبادی
 مدیرعامل

 طراحی و ساخت بازی های جدی )PC - موبایل(
 ارتبــاط بــا متخصصــان در حوزه هــای علــوم مختلــف 
خصوصــاً روانشناســی، روانپزشــکی و آمــوزش جهــت 
و  نیــاز  مــورد  بازی هــای  امکان ســنجی  و  نیازســنجی 

ایــده پــردازی
بــه  عالقه منــد  دانشــجویان  هدایــت  و  راهنمایــی   

جــدی بازی هــای  حــوزه ی  در  فعالیــت 
امــور  در  دیگــر  موسســات  بــه  مشــاوره  ارائــه   
و  دانــش  پایــگاه  بــازی، مدیدریــت  تحلیــل محتــوای 
اســتراتژی های آموزشــی بــکار گرفتــه شــده در فرآینــد 

... و  بــازی  مصنوعــی  هــوش  بــازی، 

www.learning-home.ir 

 info@learning-home.ir

اصفهان، میدان فیض، خیابان شهید 
قدوسی )آپادانا اول(، کوچه شماره ۳، 

پالک ۴۷۰، طبقه همکف

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game

93

پیاده سازی هسته بازی
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  استودیو سرگرمی
 دو بیست و نه

شهریار بازایی 
برنامه نویس ارشد

مصطفی امینی
 مدیرعامل

  بازی ساز مستقل

 تیــم بازی ســازی 229 ســال 1۳91در قالــب یــک تیــم مســتقل 
بازی ســازی شــروع بــه فعالیــت کــرد، بــا پشــت ســر گذاشــتن 
اولیــن ســال پــر چالــش خــود، جهــت توســعه هــر چــه بیشــتر 
و منطبــق بــا اهــداف اولیــه، بــه دپارتمــان توســعه بازی هــای 
رایانــه ای شــرکت جوانــان شــرق تبدیــل شــد و فعالیت هــای 
خــود را بــه صــورت رســمی آغــاز كــرد. بــا توجــه بــه پیشــرفت 
روز افــزون صنعــت بازی ســازی در تمــام کشــورها ایــن اســتودیو 
قصــد دارد بــا تولیــد و توســعه بازی هــای رایانــه ای منطبــق بــا 
اســتاندارد های جهانــی، جایــگاه ایــران را در صــدر تولیدکننــدگان 
بازی هــای رایانــه ای ثبــت کنــد، همچنیــن قصــد دارد پلتفرمــی را 
در راســتای تولیــد ملــی جهــت عرضــه بازی هــای کامپیوتــری و را 

بــرای بــازی ســازان و بازیکنــان فراهــم ســازد.

 www.2-29.ir

 studio@2-29.ir

-
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پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی
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دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور
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دیتابین به شما کمک می کند:
1. استراتژی بازاریابی خود را به صورت موثرتری تدوین کنید.

2. متوجــه شــوید کاربــران چــه بخش هایــی از اپلیکیشــن شــما را  اســتفاده کــرده و چــه 
کننــد. نمــی  اســتفاده  را  بخش هایــی 

ترغیــب  خریــد  بــه  را  کاربــران  بیشــتر  اپلیکیشــن  از  بخــش  کــدام  شــوید  متوجــه   .۳
. می کنــد

۴. اســتفاده واقعــی کاربــران از اپلیکیشــن را بررســی کنیــد. )کاربــران فقــط 25 درصــد از 
اپلیکیشــن ها را مســتمر اســتفاده مــی کننــد(.

و  شــده  نصــب  دســتگاه هایی  چــه  روی  بیشــتر  اپلیکیشــن ها  کنیــد  بررســی   .5
دهیــد. بهبــود  را  کیفیــت  کنتــرل  و  تســت  روش هــای 

 دیتابین
 )داده نشان پارسیان(

مهدی یزدی راد
مدیرمحصول

ندا مثنوی
 مدیرعامل

کاربــران در  رفتــار  بــا   تحلیــل داده هــای مرتبــط 
موبایلــی برنامه هــای  و  بــازی 

 www.databeen.ir 

info@databeen.ir 

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از 
سیدخندان، خیابان خواجه عبداله 

انصاری، کوی پنجم، پالک ۱۴، طبقه ۴، 
واحد ۳

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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 یک بستر آماده برای تمام کسانی که به ساخت 
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آرش جعفرزاده 
پایه گذار و مدیر فنی

سیداحمد موسوی
پایه گذار و مدیرعامل

 بازی ساز موبایل
 بازی ساز PC و کنسول

 ناشر
 شتاب دهنده

 www.redcapgame.com 

 info@redcapgame.com

 تهران، خیابان آزادی، خیابان جیهون، 
خیابان کمیل، کوچه عدالت، پالک ۲، 
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile
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 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل
 بازی ساز PC و کنسول

 www.amytisgames.com

info@amytisgames.com

  تهران، خیابان پلیس، خیابان 
اجاره دار، کوچه عزیز آبادی فراهانی، 
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

موشن کپچر

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobileConsole
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 گروه طراحان
سرگرمی ژووری مانگ

نوید شاد
طراح مراحل

مهندس محمد حیدری 
 مدیرعامل

  بازی ساز موبایل
 بازی ساز PC و کنسول

 ناشر
 مراکز آموزشی

 www.zhoorimaang.com

contact@zhoorimaang.com

 سنندج، بلوار گرشایان، مجتمع فرهنگی 
هنری فجر، شرکت ژووری مانگ
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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تبلیغات Analytics

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیک دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

پرینتر و اسکنر سه بعدیموشن کپچر

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile
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سورنا پردازش

 حسن مهدی اصل
مدیر عامل و مسئول بخش 

توسعه تجاری

 تولیــد و نشــر دیجیتــال بازی هــای موبایــل، کامپیوتــر و 
کنســول ها در بازارهــای داخلــی و خارجــی

 شــرکت ســورنا بــا فراهــم کــردن بخش هــای پرداخــت 
آنالیــن، خدمــات مشــتریان، کنتــرل کیفیــت و بســتر نشــر 
دیجیتــال بازی هــای آنالیــن در ایــران و خــارج از کشــور، 
گســترده  فعالیت هــای  دیجیتــال  ناشــر  یــک  عنــوان  بــه 
ای در زمینــه تولیــد و نشــر بازی هــای مختلــف در پلــت 
فرمهــای مختلــف دارد. پــروژه بعــدی شــرکت گســترش 
پرتــال گیــم ســرگرمی www.sargarme.com در ســال جــاری 
و ســالهای آینــده در ایــران و کشــورهای همســایه اســت. 
ایــن پرتــال بســتر نشــر دیجیتــال بــرای بازی هــای آنالیــن 
و دیجیتالــی اســت کــه بــا بهتریــن کیفیــت محصــوالت را 

بــه مشــتریان در سراســر کشــور ارائــه می دهــد. 

  www.Sourenagames.com 

info@sourenagames.com

تهران، بزگراه بعثت، شهرک مطهری، خ 
محمود آبادی، کوچه دوم شرقی پالک ۲۶ 

زنگ اول 
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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استودیو بازی سیمرغ 
عرفان معطی  
سرپرست

میثم رضی 
مدیر گروه

 بازی ساز مستقل

  www.simurghgames.ir 

ceo@simurghgames.ir
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی ریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

نوجوان PCMobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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ارغوان انصاری علمداری 
برنامه  نویس

 بازی ساز موبایل

  www.fanoosgames.com 

fanoosdev@gmail.com

تهران، خیابان شهید عراقی، کوچه زنبق 
پالک ۷، واحد ۱۲
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان Mobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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سامان فیروزی 
رئیس هیئت مدیره

علیرضا طلوع 
رئیس هیئت مدیره

 بازی ساز موبایل
 بازی ساز PC و کنسول

 سرویس دهنده

 www.parsnip.ir 

info@parsnip.ir

تهران، جنت آباد جنوبی، چهار باغ 
شرقی، انتهای ۱۶ متری اول شمالی، 

کوچه آذرشب، پالک ۳8/۱، واحد 9
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان Mobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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کارگردان بازی
وحید عبدالهی ها
مدیر ارشد خالقیت

  بازی ساز موبایل
 ناشر

www.arvandstudio.com 

info@arvandstudio.com

 تهران، خیابان شریعتی، جنب حسینیه 
ارشاد، بن بست ارشاد، پالک ۳، واحد ۱۲
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان PCMobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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حامد رسام فرد 
عضو و مشاور تیم

کاوه نجفی 
سرپرست تیم

 بازی ساز مستقل و طراحی و ساخت اپلیکیشن 
ios موبایل اندورید و

 www.konkoorwar.com

 kaveh.najafi@gmail.com

قزوین، بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد 
اسالمی، مرکز فناوری سینتک

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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پیاده سازی روایت بازیپیاده سازی هسته بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی ریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

Mobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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موسس و مدیرعامل

 تولیدکننده بازی های دوبعدی- سه بعدی برای 
پلتفرم های مختلف در ژانرهای مختلف 

 بیش از 10 بازی تولید شده
 عالقه مند به همکاری در زمینه تولید عناوین 

جدید

 www.GunayStudio.com

 info@GunayStudio.com

ارومیه، خیابان باکری، چهار راه بعثت، 
طبقه فوقانی بانک مهر ایران، واحد۲

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری
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)Payment( پرداخت

تبلیغات

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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 هــدف مــا تولیــد ســرگرمی های ســالم و جــذاب 
را  خودمــان  اســت.  بزرگ ســاالن  و  کــودکان  بــرای 
دربــاره مطالــب منتقل شــده بــه مخاطــب مســئول 
می دانیــم. می خواهیــم در کســب علــم ســرگرمی 
پیشــرو باشــیم و در تولیــد و ارتقــاء آن بکوشــیم. 
از فقــر مالــی گریزانیــم و رفــع نیازهــای اقتصــادی 

اســت. مــا  اولویت هــای  از  کارکنانمــان 

  www.gilaasgames.com 

 hassan@gilaasgames.com

تهران، امیرآباد شمالی، پردیس 
دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 

ساختمان انیستیتو نفت، طبقه پنجم، 
آوا گیمز

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

گرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileBrowser Game

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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لکسیپ گیمز
علیرضا صارمی
سرپرست برنامه نویسان

سامان کاظمی
 مدیر و موسس،کارگردان

 و مدیر هنری

 تولید بازی های رایانه ای برای تلفن های همراه و 
رایانه های خانگی

 www.lexipgames.com 

 info@lexipgames.com

 شیراز، خیابان شبان، کوچه 9، 
ساختمان رفاه

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک

۰۲۱  ۷۳۱۵۰۶8



ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

Mobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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مایکت
محدثه بنابی
مدیر محتوا

وحید رحیمیان 
مدیر اجرایی

 مارکت دیجیتال

www.myket.ir 

 info@myket.ir

 تهران، خیابان شریعتی، باالتر از 
 مطهری، کوچه شکرآبی، پالک ۱۱، واحد ۱۱

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service
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 مدیر فنی سرور

محمدمهدی بهفر راد
 مدیرعامل

 بازی ساز موبایل

www.medrik.info

 info@medrik.info

تهران،خیابان کریم زند،خیابان خردمند 
جنوبی،خیابان ملکیان،پالک یک

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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ت
فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileBrowser Game

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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مهاد رسانه پروژه شیراز
محمد مهدی شقایقی
مدیر  تولید

حمید افسری
 مدیر استودیو،مدیر عامل

 مدیر پروژه

  تولیــد بازی هــای ایرانــی اســالمی بــا محوریــت 
آمــوزش در کنــار ســرگرمی بــرای PC،موبایــل

www.MehadRasaneh.ir

 info@MehadRasaneh.ir

شیراز، خیابان هفتم تیر

آدرس
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وب سایت
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فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربری

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobile

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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بازی سازان نوآوران پارسیان
سینا آل علی
موسس

حمید نعیمی
موسس، مدیرعامل

 شــرکت نوآگیمــز فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد 
روی  بــر  جــذاب  ســناریو  بــا  خالقانــه  بازی هــای 
پلتفرم هــای Browser Game و Mobile از ســال 90 
در  کــه  موفقیت هایــی  بــا  هســت  کــرده  شــروع 
در حــال حاضــر  اســت  آورده  بدســت  ایــران  بــازار 
هــدف خــود را حضــور در بازارهــای بیــن المللــی و 

اســت. داده  قــرار  باکیفیــت  بازی هــای  ارایــه 

www.noagames.co 

info@noagames.com

 تهران، بلوار فردوس شرق، جنب 
بانک سپه، پالک ۳88 ساختمان طاها، 

واحد۱8

آدرس
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فناوری های محوری شرک

فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان

فناوری های ابزار 
سه بعدی

ش فنی و 
دان

فناوری مهندسی 
بازی

پیش تولید

س تولید
پ

پس تولید

 )VFX( جلوه های ویژه

نرم افزاری

سخت افزاری

رده سنی پلتفرم نوع بازی

)Payment( پرداخت

مهارت ایجاد مقبولیت بازاردانش فنی و مهارت تحلیل ریسکسرمایه گذاری در تولید

تبلیغات AnalyticsBackend as a service

دانش فنی کنترل کیفیت

پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

)VFX( دانش فنی و فناوری های پیاده سازی جلوه های ویژه

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی توسعه نرم افزاری پالگین در درون موتوردانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

رندرفارمموشن کپچر پرینترواسکنرسهبعدی

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

فناوری های محلی سازی بازیفناوری های تست بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی تولید سند طراحی بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی توسعه 
داستان و تولید 

استوری بورد

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسالکودک نوجوان PCMobileConsoleBrowser Game
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پیاده سازی هسته بازی

دانش فنی مدیریت پروژه

پیاده سازی روایت بازی

مهارت های طراحی سنتی  ) طراحی کاغذی(دانش فنی و مهارت  استفاده از ابزار پیشرفته )طراحی دیجیتال(

صوتفیزیکگرافیکمحیط کاربریهسته موتور دانش فنی طراحی هوش مصنوعی و پیاده سازی نرم افزاری آن

دانش فنی تحلیل، انتخاب و مقایسه موتور

تکسچرمدلسازی انیمیتریگ

پیاده سازی سیستم یکپارچه بازی

دانش فنی مدیریت فرآیند بهبود

پیاده سازی واسط کاربری بازیپیاده سازی مراحل بازی

دانش و 
خالقیت 
و پرداخت 

ایده

دانش فنی 
تولید سند 

مهندسی بازی
دانش فنی 
تولید سند 
هنری بازی

دانش فنی ابزار 
طراحی هسته 

بازی

دانش فنی 
تولید روایت 

بازی

دانش فنی 
طراحی هوش 

مصنوعی

دانش فنی 
طراحی مراحل 

بازی

دانش فنی 
طراحی واسط 

کاربری

جوان و بزرگسال نوجوان MobileBrowser Game

دانش فنی تولید سند طراحی بازی
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روی  آن  اثرگــذاری  میــزان  و  ای  رایانــه  بازی هــای  ســنجش  امــکان  افــزار  نــرم  ایــن 
بــه عبارتــی میتوانــد میــزان  داراســت،  را  سیســتم دســتگاه عصبــی مرکــزی )مغــز( 
تــرس، اســترس، هیجــان، احســاس مثبــت و منفــی، توجــه  و ... روی هــر فــرد نســبت 
بــه حالــت پایــه خــودش و یــا جامعــه آمــاری محاســبه و میــزان اثرپذیــری و اثرگــذاری 
آن بــازی را در فــرد مشــخص و در صــورت تشــکیل پایــگاه داده در جامعــه تخمیــن بزنــد.

نورو گیم
حامد علی یاری

بنیان گذار

 بررسی و شناخت بازی های رایانه ای
  شناخت هرچه بهتر بازی های رایانه با استفاده از 

مهندسی مغز 
 شناخت المان های محتوایی موجود در بازی های 

رایانه ای
 استخراج ویژگی های تاثیر گذار

 شناخت المان های محرک این ویژگی ها و ساخت 
بازی های هدفمند و برای تقویت ویژگی های خاص

 www.neurogame.ir 

 Neurogame@chmail.ir

تهران، نیاوران، میدان ارتش، خیابان 
دوم، مجتمع والیت

آدرس

تلفن

وب سایت

پست الکترونیک
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فعالیت اصلی فرایند اصلی
تولید

جانبی و 
مکمل

فرایند فرعی

میان افزار مالی

میان افزار غیرمالی

توزیع و 
شـر

توزیع و نشـرن

دانش فنی مدیریت تولید و تهیه بازی

فناوری های طراحی بازی

فناوری های دو بعدی

دانش فنی توسعه 
نرم افزار موتور

فناوری استفاده از 
موتور بازی موجود

تولید
ش تولید

پی

ش فنی و فناوری هنری بازی
دان
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ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز نیز به منظور توســعه فناوری های صنایع 
فرهنگی، اقدام به شناسایی فناوری  در حوزه راهبردی بازی های ویدئویی کرده است. بر 
این اساس، پس از مطالعه و شناسایی فناوری های موجود و ترسیم درخت فناوری، تهیه 
و تدوین کتاب فناوری های صنعت بازی های ویدئویی کشور در دستور کار قرار گرفت. 
در این کتاب، ضمن ارائه دسته بندی و معرفی فناوری های صنعت بازی های ویدئویی، 
توانمندی های فناورانه کشور در این صنعت  در قالب معرفی فعاالن صنعت تبیین می شود.
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