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 به نام خدا

 «های دیجیتالبازی»کالس نامه اداره شیوه

 مدیریت رسانهرشته کارشناسی ارشد مقطع ترم سوم مخاطب: دانشجویان 

 99-98تحصیلی  اول، نیمسال 15تا  13 ، ساعتهادوشنبهزمان کالس: 

 khajeheian@ut.ac.ir :پست الکترونیکی

 هدف از درس

و  دش مالیای اهمیت بسیاری یافته است و گراز صنایع رسانههای دیجتال به عنوان یکی بازیصنعت 

در ها ازیبو اثربخشی  ،آنبستر کارآفرینی روی مخاطب، بر آن، اثرگذاری آن برگشت سرمایه سرعت 

لزام ایک تبدیل به ای دانشجویان و مدیران رسانهرا برای این صنعت شناخت ، هاکیب با سایر رسانهرت

ات، ر تبلیغدشد، امروز اهمیت آن حالیکه پیشتر این صنعت صرفاً یک سرگرمی تلقی میدر . کرده است

نعت صه یک ز یک سرگرمی فراتر برده و بدر جذب کاربران و در ایجاد کسب و کارهای موفق آن را ا

ین ااین رو  ازو حتی گاه سیاسی تبدیل کرده است. فرهنگی اجتماعی، بسیار جدی با اثرات اقتصادی، 

 برنامه جدید مدیریت رسانه به عنوان یک درس مستقل گنجانده شده است. درس در 

الس د این کرویکر، با رویکردهای گوناگون صورت گیردتواند های دیجیتال میحالی که تدریس بازیدر 

ساز شوند ازیبدانشجویان این کالس رود که انتظار نمیاین معنی که به سازی است. مدیریت و نه بازی

ابل به درکی ق سجویان این کالرود که دانشمیانتظار بلکه  ،باشندبازی تحلیل ابعاد هنری قادر به یا 

، های مدیریتهای دیجیتال در ایران و جهان دست یابند و قادر باشند در جایگاهتوجه از صنعت بازی

ر راستای دو از امکانات این صنعت به شکل مناسبی ای رسانههای سازماندر مشاوره، پژوهش و اجرا 

ر ین کالس بیشتاد تحلیل ما در واحاین رو از  بهره گیرند.خود ل مورد عمرسانه سودآوری و اثرگذاری 

ود و نه خ های صنعت بازی دیجیتال استهای درآمدی و استراتژیگران، مدلبر روی صنعت، کنش

 های دیجیتال الزم است.بازیداقلی حاین حال برای همین منظور نیز شناخت ا ب .هابازی

 اداره کالس
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ت، از نه اسهای دیجیتال در رشته مدیریت رسااز آنجا که این کالس نخستین تجربه تدریس درس بازی

با  مدیریت دانشکدههمکاری اخیر آموزیم. خود من نیز مثل شما یک دانشجو هستم و با هم میاین رو 

شته داعت در این صنهای دیجیتال سبب شده است که دسترسی به افرادی کامال خبره بنیاد ملی بازی

های همانماشیم و از این رو بخش عمده کالس را حول تدریس مدرسان مهمان از این بنیاد و نیز ب

 گذرانیم. شوند میصنعتی که توسط این افراد معرفی می

ر زمینه دوجود مرود از ادبیات غنی رویکرد کالس تئوری و عمل است. تئوری به این معنا که انتظار می

از  ه شویم.آگادر دسترس است که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی های دیجیتال کسب و کارهای بازی

 ی باه طور عملدهند که بهای کالس از صنعت بازی به ما این فرصت را میطرف دیگر نیز مهمان

ار آنها کسب و های آنان آشنا شویم و با طرح مسائل آنها و بررسی از دیدگاه علمی، در بهبود کچالش

 مشارکت داشته باشیم

 هفتگیتدریس برنامه 

 منبع شرح فعالیت تاریخ جلسه

 بازیصنعت ای درباره تبلیغات در خالصه 1/7/1398 1

 دیجیتال

 بازارِ بازی، 3شماره منبع 

 ژانرها ،3شماره منبع  بازیژانرهای  8/7/1398 2

 وریوطهغ ،3شماره منبع  ژانرهای بازی، غوطه وریادامه  15/7/1398 3

، های دیجیتالان بازیکاربرشناسی نوع  22/7/1398 4

 مخاطب بازی

گیمر به  ،2شماره منبع 

 مخاطبعنوان 

 1شماره منبع  های درآمدی در صنعت بازیو مدل پولسازی 29/7/1398 5

 1شماره منبع  های درآمدی در صنعت بازیو مدل پولسازی 6/8/1398 6

فصلهای ، 4 شمارهمنبع  ، بررسی صنعتاز صنعت بازیمهمان  13/8/1398 7

  4و3

 ابعاد بازی ،2شماره منبع  های دیجیتالیو ابعاد باز پلیگیمشناخت  20/8/1398 8

  بررسی صنعت، از صنعت بازیمهمان  27/8/1398 9

  های دیجیتالهای بازیو پلتفرمتوزیع بستر  4/9/1398 10

  بررسی صنعت، از صنعت بازیمهمان  11/9/1398 11

  اندانشجویارائه  18/9/1398 12
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  اندانشجویارائه  25/9/1398 13

  اندانشجویارائه  2/10/1398 14

  اندانشجویارائه  9/10/1398 15

  اندانشجویارائه  16/10/1398 16

 تکالیف

ی الس یک بازتمام ک )تا پایان ماه مهر( این بازی به مدت یک ماهدر . بازی گروهیاولین : 1تکلیف 

در ه است. به عنوان اولین بازی در نظر گرفته شد Clash of Clansبازی دهند. جمعی را انجام می

تجربه نشجو در انتهای ماه، هر داکنند و به طور جمعی بازی می clanاین بازی، کالس در قالب یک 

 دهد. نوشته و ارائه میشامل عناصر خواسته شده ک گزارش را در قالب یز بازی اخود 

ای دو هفتهتر بازی هم همچون بازی قبلی ولی در مدت زمان کوتاهاین  .بازی گروهیدومین : 2یف کلت

ک ب یدر قالی این بازبررسی اً مجدد. شودحان میتو در ژانر متفاوتی توسط همه کالس ام نیمه آبان()

  شود.ارائه میتوسط دانشجو گزارش 

، ودنتخابی خبازی ادو دانشجو یا گروه دو نفره دانشجویان هر های شخصی و انتخابی. : بازی3تکلیف 

ه رح خواستشبه  هانآدرباره ابعاد مختلف پس از تطبیق آنها، را برگزیده و  المللیانی و یکی بینیکی ایر

  مهلت تا انتهای ترم() کند.تهیه میبررسی گزارش  ،شده در کالس

های حمایتی، مراجع، فرصتشامل : های دیجیتال ایرانصنعت بازی شناخت گزارشتهیه : 4تکلیف 

ی شنهادهایو پی رانهای دیجیتال ایبازار بازیجامعی از ها و کالً شناخت مراکز بازی، رسانهها، محدودیت

های کتجعه به شرهمراه با بازدید و مراگزارش این انجام . برای استفاده مدیران رسانه از این بازار

 شود.تشویق میساز بازی

تاد به اسقبل  مقاله ازاین سط هر دانشجو در زمینه صنعت بازی دیجیتال. مقاله تو 4خالصه : 5تکلیف 

 شود. ارائه شده و تصویب می

 منابع درس

ص برای مشخه طور نابع زیر بمشود، ارائه میفصل کتاب مقاله یا ای که در قالب بر منابع پراکندهالوه ع

 ها مورد نظر هستند:ترم و تدریس کالسامتحان پایان
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ام مه حسهای پولسازی. تیم فیلدر. ترجها و روشهای موبایلی و اجتماعی: مکانیکطراحی بازی .1

 1398صدا و سیما، عزیزی ورزقانی و حامد نصیری، انتشارات دانشگاه 

 1397 سیما، وانتشارات دانشگاه صدا . گیمرهای ویدئویی، تالیف گری کرافورد، ترجمه زینب مددی. 2

 اد کلیدی گیم پلی ویدئویی(.ع)فصلهای گیمرهای ویدئویی به مثابه مخاطب، اب

مدعلی ید محسهای دیجیتال. تالیف فرزانه شریفی، حامد نصیری و ای به مطالعات بازی. کتاب دریچه3

ار: بازارِ های دیجیتال و کسب و ک)فصلهای بازی 1397و سیما،  سیدحسینی، انتشارات دانشگاه صدا

 های دیجیتال و ژانر: سبک بازی فراتر از بازی با سبک(بازی؛ و بازی

 س هایدییونا نیلسن،– سایمون اینجنفلتنوشته ای ضروری. های ویدئویی، مقدمهازی. برای درک ب4

 1396، اسمیت و سوزانا پژاریس توسکا، ترجمه سید مهدی دبستانی، انتشارات صدا و سیما

 های دایرِک برای بررسی ایران و جهان. گزارش5

 نمرهو ارزیابی 

 میزان نمره موضوع  

 نمره 6 (3 تا 1تکلیفهای ) هابازیهای بررسی گزارش 1

 نمره 2 (4)تکلیف  شناخت صنعت بازی ایرانگزارش  2

 نمره 2 (5)تکلیف  مقاله آکادمیک در زمینه صنعت بازی 4خالصه  3

 نمره 8 امتحان پایان ترم 4

 نمره 2 های جمعیبازیکالس و مشارکت فعال در حضور در  5

 نمره 2 مقاله مروری در زمینه صنعت بازی دیجیتال )تشویقی(یک نوشتن  6

 نمره 1 شویقی()ت با ارائه رتبه های گروهی کالسبازی پیشتازی در و  بازیگریمهارت  7

رم میدوااکنید، پیشاپیش سپاسگزارم. از اینکه با همکاری و تالش خود به یادگیری جمعی کمک می

 همراهی خوب در طول ترم و دوستی خوب در آینده تحصیلی و کاری باشم.برای شما 

 با احترام 

 داتیس خواجه ئیان 

 1398ماه  مهر

 


