مقدمه:
بازیهای رایانهای یكی از سرگرمیهای كودكان ،نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگساالن در عصر جدید
است .این بازیهای مهیج و پر كشش ساعتها كودكان و نوجوانان را در مقابل صفحه نمایشگر میخكوب
كرده ،او را از دنیای واقعیات به عالم تخیالت فرومیبرد .امروزه بازیهای رایانهای به منزله یک رسانه
نسبتاً گسترده و جذاب در دنیا مطرح هستند و همچون سایر رسانهها میتوانند در تسهیل ،تعمیق ،تسریع
آموزشی و یادگیری ،زمینهساز آموزش اثربخش باشند .ازاینروی اداره تفریحات سازمان ورزش
شهرداری تهران جهت ساماندهی بازیهای رایانهای و همچنین تمهید مقدمه مناسب شرایط ملی مذهبی
در سال  69اقدام به برگزاری ششمین دوره مسابقات بازیهای رایانهای در سطح محالت ،منطقهای و فرا
منطقهای) نهایی(مینماید.
اهداف:
•
•

ایجاد بستر مناسب شرایط اجتماعی در بازیهای رایانهای
پر كردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی در بین شهروندان

رشتههای مسابقات
مسابقات سال  1396مانند سالهای گذشته در دو بخش  onlineو  Localبه تفكیک آقایان و بانوان
انجام میگردد كه رشتههای این دوره به تفكیک رده سنی ،به شرح زیر میباشد:

زیر  10سال :فوتبال (local) pes2016
بخش آقایان در دو رده سنی
باالی  10سال :فوتبال  -(local) fifa2016کانتر )آنالین)

زیر  10سال :حلزون نامه بر )(local
بخش بانوان در دو رده سنی
باالی  10سال :ماشین سواری )(local

مراحل مسابقات:
 -1مرحله مقدماتی در هر محله ) 534محله)
 -2مرحله انتخابی در هر منطقه ( 22منطقه)
 -5مرحله نهایی(فرامنطقهای) در جشنواره بازیهای رایانهای (منتخبان مناطق) -به میزبانی منطقه 4
نکات الزم:
 -1برگزاری رشتههای آنالین بهصورت متمركز با همكاری معاونت امور اجتماعی فرهنگی و سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد و مناطق وظیفه اطالعرسانی این مسابقات را در قالب
بروشور در سطح محالت و منطقه دارند.

 -2شركتكنندگان در بازیهای آنالین جهت ثبتنام و شركت در رقابتها میتوانند به سایت جشنواره
شكوفا به آدرس  www.ictmanagers.irمراجعه نمایند.
 -3مسابقات  localدر سطح محله و منطقه برگزارشده و اسامی نفرات برتر جهت شركت در مسابقات
نهایی (فرا منطقهای) به اداره تربیتبدنی منطقه  4اعالم گردد.

زمان برگزاری مسابقات:

 -1رقابتهای محلهای :آبان ماه
 -2رقابتهای منطقهای :آذرماه
 -5مرحله فرا منطقهای (به میزبانی منطقه  : )4بهمنماه
 -4اختتامیه و اهدا جوایز :بهمنماه
•

الزم به ذكر است هفت روز قبل از انجام رقابتهای محلهای و منطقهای میبایست تاریخ انجام
مسابقات طی نامهای به اداره تفریحات سازمان ورزش شهرداری تهران گزارش شود تا ناظران
اجرایی و علمی در محل برگزاری حضور به هم رسانند.

•

مناطق موظف میباشند پس از دور منطقهای ،اسامی تیمها و نفرات برتر هر رشته )اول ،دوم،

سوم (را به همراه كپی مدارک شناسایی)كارت ملی( را تا تاریخ  96/10/30به اداره تربیتبدنی منطقه4
(میزبان مسابقات فرا منطقهای) ارسال نمایند.
•

گزارشها میبایست بهصورت مصور به سازمان ارسال گردد.

داوری:
مناطق میتوانند جهت برگزاری مرحله منطقهای از داوران انجمن بازیهای رایانهای استفاده نمایند.

