
 ای های رایانهفرصت های شغلی و کسب درآمد در صنعت بازی

 ؟چگونه است
 

 

 

 

ای ، میتواند موجب جذب جوانان به این های رایانههای شغلی و درآمدهای هرکدام در صنعت بازیترین جایگاهآشنایی با مهم

 .صنعت شود

ت ، صنعتی به نسبایهای رایانهصنعت بازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حوزه دنیای ارتباطات به گزارش خبرنگار

 .شودها محسوب میهای مختلفی رشد کرده و امروزه یکی از سودآورترین صنعتها، در زمینهجدید است که طی این سال

های شغلی در نوع خود دارای ها و پستهای شغلی متعددی است که هر کدام از جایگاهچنین صنعتی مطمئنا دارای جایگاه

ید های بزرگ و پرجمعیت تولها در هر جایگاه، باعث تقسیم وظایف در تیمبندی گرایشین تقسیمهای متفاوتی هستند و همگرایش

 .بیانجامد صنعت این  کنندگانمصرف و تولیدکنندگان یهمه منفعت و رشد به درنهایت تا شودمی بازی 

ن تریصنعت بازی و هر کدام را به همراه مهم های شغلی درها و پستترین جایگاهدر این گزارش قصد داریم نگاهی بیندازیم بر مهم

 .همراه میزان حقوق دریافتی یا درآمد هر فرصت شغلی، معرفی و بررسی کنیم های بزرگ(، بههای آن )در تیمگرایش

رایش گ بندی کرد که در هر کدام نیز چندینتوان به شرح زیر تقسیمهای ویدیویی را میهای شغلی صنعت بازیطور کلی، جایگاهبه

 :و زیر مجموعه دارد

 



 طراح (Designer) 

 نویسنده (Writer) 

 نویسبرنامه (Programmer) 

 های دیداریطراح جلوه (Visual Artist) 

 طراح محتوای شنیداری (Audio Artist) 

 مدیر (Manager) 

 کنندهآزمایش (Tester) 

 بازرگان (Businessman) 

 نگارهروزنام (Journalist) 

 

ی های صنعت بازتوان در کل تمامی شغلبندی کنیم، میاگر بخواهیم از لحاظ نوع و جنس کار، هر جایگاه و هر پست را نیز تقسیم

 :را در دو دسته قرار داد

 هایی که ارتباط مستقیم با تولید بازی و محتواهای آن دارند؛شغل (اول دسته

ازی صورت غیرمستقیم با تولید بمرکز بر مدیریت تولید، بازرگانی و آزمایش کیفیت بازی هستند و بههایی که متشغل (دسته دوم

 .مرتبط هستند

ی شود برای پیگیربری است که به خودی خود باعث میصنعت بازی و تولید یک محصول در این عرصه، کار بسیار پیچیده و زمان

 یازمندن جایگاه هر در فرد، هر که وجود بیایند های شغلی متفاوتی بهد و جایگاههای کوچک و بزرگ تشکیل شونروند تولید، تیم

 .دباش آماده همیشه هاپست دیگر در افراد دیگر به کمک برای تیمی و گروهی کار یک در و باشد داشته متفاوتی هایمهارت است

اکنون در بیشتر کشورهای دنیا پردازیم که هممی ت بازیهای شغلی صنعترین جایگاهمطرح ترین ودر ادامه به معرفی و بررسی مهم

 .های فعال صنعت رایج هستندو در بیشتر تیم

  

 :(Animator) انیماتور
ای بوده و امروزه نیز اهمیت آن بیشتر شده است. یک انیماتور که گرایشی از انیماتور در صنعت بازی همیشه در جایگاه ویژه 

 ی طراحیگیرد، وظیفههای صنعت قرار میبندی کلی نوع شغلی تقسیمیداری و در اولین دستههای دبندی طراح جلوهتقسیم

اء ها و اشیسازی تمامی حرکات شخصیتها دارد. انیماتور مسئول پیادهسازی آنها را در بازیها و چگونگی نمایش و پیادهانیمیشن

ها و سازی کند و در کنار این موارد، محدودیتازی مورد نظر طراحی و پیادههاست و باید بتواند آنها را به بهترین شکل در بدر بازی

 .خوبی بشناسدهای موتور گرافیکی بازی را نیز بهشاخص

 در اننویسبرنامه و هاطراح دیگر با نیز انیماتورها و شود صورت تیمی انجام میسازی در کل کاری گروهی است که کامال بهکار بازی

کننده در فضا و محیط یک بازی است که گذشته از سازی و طراحی تمامی عوامل حرکتیک انیماتور، مسوول پیاده .هستند تعامل

بایست تمامی حرکات و تمامی عوامل حرکت را خواهد در این جایگاه فعالیت کند میبحث فنی این جایگاه شغلی، کسی که می

 .ر آوردشکلی کامال طبیعی آنها را به اجرا دبشناسد تا به



ارند ی زیادی دکاران با کسانی که تجربهبندی هستند، یعنی میزان درآمد تازههای شغلی در صنعت بازی دارای سطحتمامی جایگاه

طراح  عنوان یککار )یک تا سه سال تجربه( بهمتفاوت است و پست انیماتوری نیز از این قائله مستثنی نیست. هر انیماتور تازه

تومان( درآمد داشته باشد که در سال این درآمد به مبلغ تقریبی  ۷۹۸۰۰دالر ) ۲۱ند ساعتی نزدیک به تواهای دیداری، میجلوه

سازی در کشورهای فعالی چون ها از منابع آماری/ تحقیقاتی صنعت بازیاین مبلغ -میلیون تومان  ۱۷۱رسد )دالر می ۴۵۰۰۰

ه هماهنگ با شرایط اقتصادی کشورهایشان است. هر یک دالر نیز آمریکا، کشورهای اروپایی، چین و ژاپن گردآوری شده است ک

های بسیار کمتری دارند(. یک انیماتور های مختلف شغلی در کشور معادلتومان حساب شده که این مبالغ، در پست ۳۸۰۰معادل 

 .تواند درآمد داشته باشدای و باتجربه نیز سه برابر مبالغ ذکر شده میحرفه

 :(Game Designer) طراح بازی
ترین طراح بازی یکی از مهم

های شغلی در صنعت جایگاه

سازی است که زیر بازی

 ی گروه کلی طراحیمجموعه

(Designing)  است و در

بندی نوع جایگاه اولین دسته

 قرار شغلی در صنعت بازی 

 بازی طراحان  بسیاری،.  دارد

 هایجلوه طراحان با را

دهد صرفا نامند، اما یک طراح بازی کار اصلی که انجام میمی (Designer) دهند و همگی را طراحمی قرار گروه یک در دیداری

کند و جز به جز تمامی های دیداری نیست. طراح یک بازی، به معنای واقعی کلمه، بازی را از پایه طراحی میطراحی جلوه

د و با دیگر اعضای تیم در ارتباط است تا روند ساخت مطابق با کنپلی را طراحی میجمله عناصر داستان و گیمهای بازی منبخش

 .طراحی وی پیش برود

ریزی قابلیت نوآوری دارد برای این تواند خالق آن نیز نامیده شود و باید فردی خالق که با تفکر و برنامهطراح بازی در واقع می

کند . عالوه بر موارد ذکر شده، طراح بازی باید او طراحی می خود ای بازی را های پایهپست انتخاب شود؛ زیراکه تمامی ویژگی

های ارتباط اجتماعی برای نویسی و مهارتنویسی، داستانهای دیداری، برنامهی طراحی جلوهای( در زمینههایی )حداقل پایهمهارت

 .ها و کار تیمی را دارا باشدبازگویی ایده

های ویدیویی آشنا باشند. طراحان بازی های بازیتیم باشند و با تمامی جزییات و مفهوم روز ترین افراد هرطراحان بازی باید به

هم نقش دارند که بعد از طی شدن روند ساخت بازی، رفع اشکاالت آن نیز  (Testers) هاکنندهحتی در آموزش یا تعلیم آزمایش

ای که به ذهنش خطور کرده و آنها ، مفاهیم و محتواهای خالقانهدرستی انجام گیرد. طراح یک بازی برای آغاز کار خودخوبی و بهبه

گذارد تا تیم بررسی کند که اگر سناریو پتانسیل اشتراک مینویسد و آن را با اعضای تیم بهرا گردآوری کرده در یک سناریو می

ای آزمایشی یا بتا از بازی تهیه شود تا ی و نسخهای و مفهومهای دیداری پایهتر از سناریو همراه با جلوهای کاملالزم را دارد، نسخه

 .در صورت توافق تیم، تولید و توسعه پروژه آغاز شود

تومان( است که با توجه به میزان سابقه و تجربه  ۴۰۰ملیون و  ۲۵۸دالر ) ۶۸۰۰۰صورت میانگین درآمد ساالنه طراحان بازی به

ده گیرد و هر جایگاه شغلی نام برتری شکل میشکل گستردهها بهیف و پستبندی وظاهای بزرگ، تقسیمفرد متغیر است. در تیم

شود. طراحی های متفاوت میوجود آمدن گرایششود که این مهم باعث بهی مقاله، خود تبدیل به تیمی جداگانه میشده در مقدمه



هر فرد که در هر گرایش فعالیت کند، بیشتر  و های زیر باشد تواند دارای گرایشبندی گسترده، میبازی نیز در صورت تقسیم

 :دهدزمان انجام نمیصورت هممتمرکز بر تولید همان محتوا خواهد بود و چند کار متفاوت به

 طراح منوی بازی (User Interface Artist) 

 ای بازیهای دیداری مفهمومی و پایهطراح جلوه (Concept Artist) 

 های بازیطراح مراحل و محیط (Level Editor/ Environment Artist) 

 و... 

 (Production Manager) مدیر تولید
 هک گیردمی قرار صنعت این بندی دوم نوع شغل در مدیر تولید یک بازی ویدیویی در گروه جایگاه شغلی مدیریت و در دسته

ر اوت دیگری نیز داشته باشد، برای مثال، دیگمتف عناوین تواندمی شغلی جایگاه یک. ندارد بازی محتوای تولید با مستقیم ایرابطه

 Associate Producer/ Assistant) شود عبارتند از: دستیار تولیدعناوینی که برای این جایگاه شغلی استفاده می

Producer)مدیر پروژه ، (Project Manager)تولید کننده ارشد ، (Senior Producer) و... . 

. روی روند کار با کیفیت مطلوب استسازی، مسوول نظم دادن به کار و نظارت بر پیشک پروژه بازیمدیر تولید یا دستیار تولید ی

د های ویدویی داشته باشبایست حداقل آشنایی با صنعت بازیگیرد، میی مدیریت ساخت یک بازی را برعهده میکسی که وظیفه

خوبی با یکدیگر هماهنگ کند، با ناشران ارتباط برقرار کند، ی تیم را بههای اجتماعی خوبی برخوردار باشد تا بتواند اعضاو از مهارت

 .با دیگر سازندگان و همکاران نیز بتواند در صورت نیاز همکاری کند و در جلب رضایت و قانع کردن افراد ماهر باشد

سازی را ایفا کند و حین ی تیم بازیترین افراد در روابط عمومعنوان یکی از مهممدیر تولید بازی وظیفه دارد تا نقش خود به

های تبلیغاتی مناسب، آزمایش کیفیت و نقد و گذاری و هماهنگی تیم، برای اواخر روند ساخت و انتشار محصول نیز برنامههدف

 .هایی ترتیب دهدبررسی نیز برنامه

تواند ساالنه بسته به میزان تجربه می شود،سازی مشغول به کار میدر یک تیم بازی (Producer) کسی که در پست تولیدکننده

میلیون تومان( درآمد داشته باشد و بخشی از کار این جایگاه شغلی نیز مدیریت بودجه  ۳۸۰میلیون تا  ۱۹۰هزار دالر ) ۱۰۰تا  ۵۰

 External) های این جایگاه شغلی، مدیر تولید خارجیو مسایل مالی در روند ساخت بازی است. یکی از گرایش

Production Manager) اش است. مدیر تولید خارجی ارتباط مستقیم با ساخت بازی و با تیم ساخت آن ندارد و وظیفه

ها این جایگاه هماهنگی کامل با ناشر بازی، تبلیغات و انتشار دیجیتالی و فیزیکی باکیفیت بازی است که البته، در برخی شرکت

 .گیردی است که پست تولیدکننده را بر عهده میشغلی وجود نداشته و این کارها نیز بر دوش کس

های چون دیگر گرایشنیز گرایشی دیگر از جایگاه یک تولیدکننده بازی است که هم (Product Manager) مدیر محصول

مدت و بلند  ههای کوتابر امور تبلیغاتی و برنامه متمرکز بیشتر و دارد بازی تولیدی تیم با غیرمستقیم ارتباط این جایگاه شغلی ، 

ها، مدت برای برند شرکت و محصول یا بازی آن است. مدیر محصول یک بازی ویدیویی باید توانایی این را داشته باشد که به رسانه

مخاطبین و ناشران نشان دهد محصولی که مشغول کار روی آن هستند چرا با دیگر محصوالت و رقبا متفاوت است و چه 

 .کندها متمایز میاز دیگر بازی هایی دارد که آن راویژگی



 (Audio Artist) طراح محتوای شنیداری
این جایگاه شغلی نیز در ارتباط مستقیم با 

خودی خود، تولید متحوای بازی است که به

دارای گرایش نیست )مگر تیم بسیار بزرگ 

باشد و طراحان محتواهای شنیداری، هرکدام 

ند روی یک بخش تمرکز کنند( اما دارای چ

 یشود که زیرمجموعهبندی دیگر میتقسیم

 .هستند آن مکمل و این کار 

طراح محتوای شنیداری نیز با عناوین 

 Audio) متفاوتی چون مهندس صدا

Engineer)طراح صدا ، (Audio/ Sound Designer)دستیار تولید صدا ، (Audio Assistant) شود. یک شناخته می

های های صدا تولید کند و بتواند با ابزار و فناوریبرای آن بازی موسیقی تولید کند و بنوازد، افکتطراح صدای بازی، باید بتواند 

ها، ممکن است مفهوم طراح صدا با مهندس صدا فرق روز کار کند و محتوای شنیداری بازی را تنظیم کند. در برخی شرکتبه

ها را نیز برعهده دارد و در ود، مدیریت گروه موسیقی یا صداپیشهشداشته باشد و کسی که با عنوان مهندس صدا مشغول کار می

های این جایگاه شغلی و درکل بخش صدا یا محتوای های دیگر، این کارها نیز بر دوش همان طراح صداست . مکملبرخی شرکت

ای در یک بازی ویدیویی نقش ویژهها هستند که هر کدام به نوع خود ها یا گروه موسیقی و صداپیشهشنیداری بازی، همان نوازنده

آمدی های پراهمیت و پردرهای مستقل و چه ، نوزاندگی موسیقی و صداپیشگی نیز شغلکنند و چه در ساخت بازیایفا می

های صوتی الزم در بازی را تولید کند؛ برای مثال تولید شوند. یکی از وظایف اصلی یک طراح صدا این است که افکتمحسوب می

 .دیگر افکت قدم زدن، صدای باد، صدای موتور ماشین و بسیاری صدا و صدای 

 های بازی را برعهده داشتهآفرینی شخصیتدر برخی موارد نیز طراحان صدا ممکن است مسوولیت گزینش بهترین صدا برای نقش

 .تومان( در سال باشد میلیون ۳۸۰هزار دالر ) ۱۰۰تواند تا سقف باشند. درآمد یک طراح صدای موفق و باتجربه می

 (Game Programmer) نویس بازیبرنامه
ر تولید نویسان دی ارتباط مستقیم برنامهدهندهنویس بازی نقش اساسی در تولید محتوای یک بازی دارد و این مهم نشانیک برنامه

 .کنندسازی میرا پیاده پلی آننویسان چگونگی کنترل بازی توسط مخاطب و روند گیمیک بازی ویدیویی است. برنامه

پلی ها مسلط باشند و درک درست و عمیقی از گیمشارپ، جاوا و دیگر زباننویسی چون سیهای برنامهنویسان باید به زبانبرنامه

خصی ش هایرایانه از غیر  مختلف پلتفرم چند  برای کدنویسی در های موفق، معموال نویسیک بازی ویدیویی داشته باشند. برنامه

 ار خود خاص جزییات کدام هر و است متفاوت مختلف، هایپلتفرم برای کدنویسی های خانگی بازی ماهر هستند؛ مانند کنسول

، (Tools Programmer) ابزار نویسیبرنامه مانند گرایش چند دارای نیز بازی نویسیبرنامه مهم، این بر عالوه دارد؛

 .واست (Middleware Programmer) افزارنویسی میان، برنامه(AI Programmer) نویسی هوش مصنوعیبرنامه

 .میلیون تومان( باشد ۴۱۸هزار دالر ) ۱۱۰تواند صورت ساالنه و میانگین مینویس ماهر بهدرآمد هر برنامه

  



 (Visual Artist) های دیداریطراح جلوه
بندی تر نیز تقسیمهای کوچکهای دیداری نیز در ارتباط مستقیم با ساخت بازی ویدیویی هستند که معموال در تیمطراحان جلوه

، (۳D Modeller) هابعدی مدل، طراح سه(Concept Artist) های مفهومی دیداریهایی دارند چون طراح جلوهها و گرایش

های دیداری و گرافیکی بازی باید و... . طراحان جلوه (۲D Artist) های دوبعدیح جلوه، طرا(Texture Artist) هاطراح بافت

را از بر باشند و  (...، فتوشاپ و۳Ds Max ،Maya ،Nuke ،Adobe Illustrator) کار با ابزارهای مورد نظر برای طراحی

ا داشته باشند. طراح یک بازی باید بتواند هر چیزی ههایی نیز در طراحی و نقاشی روی کاغذ و خلق دیداری ایدهبایست مهارتمی

های سازی کند. در تیمی مورد نظر بازی پیادهبیند را طراحی کند و با خالقیت آنها را در مفهوم و ایدهکه در زندگی واقعی می

کارگردان هنری/  یا (Lead Artist) های دیداری ارشدهایی با عناوین طراح هنری/ جلوهسازی بزرگ، معموال پستبازی

کند، مسوول نظارت و مدیریت کلی ها کار مینیز موجود است و فردی که در این پست (Art Director) های دیداری بازیجلوه

ی شکایات و هرگونه صحبت مرتبط با این بخش نیز خود آن فرد دهندههای دیداری بازی است و پاسخبر طراحی هنری و جلوه

های ها و جایگاهسازی بزرگ برای بخشهای بازیبا عناوین مسوولیت ارشد و کارگردانی در اکثر تیم های شغلیاست. جایگاه

د. درستی مدیریت شونویس ارشد و دیگر موارد( تا کار با نظمی مطلوب پیش برود و بهمتفاوتی موجود هستند )برای مثال برنامه

میلیون تومان( باشد. یکی از  ۱۹۰هزار دالر ) ۵۰تواند ین در سال میصورت میانگهای دیداری بازی، بهدرآمد هر طراح جلوه

است که متمرکز بر طراحی مراحل و  (Level Editor) های مورد توجه طراحی هنری، طراحی محیط و طراحی مراحلگرایش

ایست این مهم را نیز در نظر برفع اشکاالت آنهاست. طراحان مراحل عالوه بر طراحی کامل مراحل و اشیا و وسایل درون آنها، می

 .ها را در این مراحل به چالش بکشندبگیرند که چگونه شخصیت

 (Creative Director) مدیر نوآوری
ها و استودیوها مدیر یا کارگردان نوآوری در ارتباط مستقیم با تولید محتوای بازی است و مدیر ارشد پروژه است. تمامی شرکت

برند، اما یک ناظر کلی و مدیر ارشد نیز صورت جداگانه کار را پیش میبا ارشدها و مدیران هر بخش بهچنین جایگاه شغلی ندارند و 

شود و ناظر تمامی اتفاقات در حین تولید. اینکه تواند مفید واقع شود. یک مدیر نوآوری، سرپرست تیم محسوب میدر نوع خود می

ایست برسد و آیا به کیفیت مطلوب رسیده یا خیر، مدیر نوآوری است که مینظر مییک بازی بعد از پایان روند ساخت چگونه به

 های تولیدی نظارتهای یک بازی و تمامی تیمپذیرد، بر تمامی بخشای را میگوی این سوال باشد. فردی که چنین وظیفهپاسخ

ازی کارگردان نوآوری آن است که بازی را در سی یک تیم بازیی اعضای تیم در ارتباط است. نمایندهکند و از نزدیک با همهمی

ند تا تواکند. درآمد یک مدیر نوآوری در سال میی تیم نیز ایفای نقش میکند و به عنوان چهرهبرابر ناشران و خریداران ضمانت می

هزار  ۴۵خواهد بود؛ مبلغ  ای ترین فردمیلیون تومان( نیز برسد که این مبلغ متعلق به باتجربه ترین و حرفه ۴۹۴هزار دالر ) ۱۳۰

 .های این جایگاه شغلی در سال استکارمیلیون تومان( نیز متعلق به تازه ۱۷۱دالر )

 

 (Technical Artist) طراح هنرِی فنی
دو  باشد و پلی است میان هرطراح هنریِ فنی، جایگاهی شغلی است که در ارتباط مستقیم با تولید محتوای یک بازی ویدیویی می

ای میان کاربران و تیم. یک طراح هنری فنی طور واسطهسازی، و همیننویسان( و هنری )طراحان( یک تیم بازیفنی )برنامه بخش

ی این پست، این است که نویسی، زیرا وظیفهسازی مسلط باشد و هم به برنامهبایست هم به طراحی هنری و بخش هنری بازیمی

های طراحان تا حد ممکن و بدون کمترین کم و کسر خش هنری و فنی در ارتباط باشد تا طرحفرد نظارت کند و با اعضای هر دو ب

سازی شوند؛ و با توجه به امکانات و نظر تیم فنی نیز طراحان تا جای ممکن با هماهنگی کار را پیش ببرند. توسط بخش فنی پیاده

های نو آشنا باشد تا د تیم باشد و با تمامی ابزار و فناوریروز ترین فربایست بهعالوه بر این مهم، یک طراح هنری فنی می



تسلط  شود وافزار خالصه نمیروز بودن این طراح فقط به نرمروی پروژه را برگزیند؛ آشنایی و بهترین راه پیشترین و کاربردیساده

بایست تمامی نظرات را در ذهن فعالیت دارد میافزار نیز ضروری است. با توجه به نظرات کاربران، فردی که در این جایگاه بر سخت

نویسان هماهنگ شود؛ البته، طراح هنری فنی نیز خودش در رفع خود حک کند و برای رفع مشکالت بازی با تیم طراحان و برنامه

شود. ین آنها مشود و در کار اصلی نیز پشتیباهای دیداری و گرافیکی و برخی مشکالت فنی، دستیار هر دو تیم میمشکالت جلوه

ن، هر وجود آمدن آسازی، تقریبا جایگاه جدیدی است و هنوز خیلی رایج نشده که بیشتر دلیل بهاین جایگاه شغلی در صنعت بازی

ی آنها با ها و هماهنگی بازی در همههای شخصی، دیگر پلتفرمها، رایانهها برای کنسولتر شدن روند ساخت بازیچه پیچیده

 .است یکدیگر بوده

 (Narrative Designer) طراح روایت
نیز  (Writer) ی نویسندهو عنوان ساده (Narrative Copywriter) طراح روایت با عناوین دیگری چون نویسنده روایت

ی ی یک بازی، فقط نویسندهتوان گفت در ارتباط مستقیم با روند ساخت و تولید بازی است. نویسندهشود که میشناخته می

ی یک بازی ویدیویی، تمام جزییات و ی بازی است. نویسندهمعنای واقعی نویسندهی آن نیست، بلکه بهان و روایت قصهداست

ها گرفته تا موانع روبروی آنها در بازی و های شخصیتآورد؛ از دیالوگقلم میاتفاقات درون و بیرون دنیای آن بازی را به

هایی یا نویسنده ای از تولید برسد، توسط نویسندهویدیویی، قبل از اینکه به هر مرحله ترین جزییات منوی بازی. یک بازیکوچک

صورت متوسط نیز بیش از دیگر شود. این جایگاه شغلی بهترین جزییات نوشته میتر( روی کاغذ با کاملهای بزرگ)در تیم

ی دریافت حقوق نویسندگان محصول موفق بشود. نحوههای موجود و رایج در این صنعت درآمد دارد، البته اگر بازی یک پست

کنند که بسته به موقعیت و الزحمه خود را دریافت میها متفاوت است و آنها معموال بعد از انتشار بازی حقها با دیگر پستبازی

لیون دالر( و حتی بیشتر می ۷۶۰هزار دالر ) ۲۰۰های موفق تا شود. نویسندگان بازیشان حساب میموفقیت بازی، مبلغ دریافتی

 .سازی استی اهمیت این پست در صنعت بازیدهندهخودی خود نشاناند که این مهم بهنیز درآمد داشته

 (QA Testers – Quality Assurance) های کیفیتضامن -های کیفیت کنندهآزمایش
هایی که درآمد قابل توجهی کنندهآزمایش

ان شغل اصلی عنودارند و این جایگاه را به

های کیفیت عنوان گزینند، ضامنخود برمی

دارند که کار اصلی آنها آزمایش تمام و 

کمال بازی و توجه به تمامی جزییات آن 

است؛ در ضمن، این جایگاه شغلی در ارتباط 

مستقیم با تولید محتوای بازی نیست. 

کننده های معموال کسانی که آزمایش

 نش فنی الزمشوند، یا داکیفیت نامیده می

برای اشاره یا حتی اصالح اشکاالت بازی را 

های سازی و بخششوند و دانشی کلی از روند بازیدارند، یا افرادی هستند که بسیار دقیق و حساس روی جزییات متمرکز می

بایست این موارد ها میکننده های کار خود را داراست که آزمایشمختلف آن را دارند. این پست نیز در نوع خود مقررات و سختی

پلی آن، درست بودن امالی تمامی های گرافیکی و فنی در بازی و گیمها را مورد نظر قرار دهند: باگبرای آزمایش و بررسی بازی

 تهای چند زبانه این مورد به کسانی که به هر دو زبان انگلیسی و زبان مورد نظر مسلط باشند نیاز است(، مشکالکلمات )برای بازی

 .(Localisation اصطالحبه) صدا، هماهنگی و اصالح بازی از نظر فرهنگی برای انتشار در منطقه و کشور مورد نظر



کننده ها در صورت یافتن اشکال یا هرگونه کمبود، باید منبع آن و بخش مخصوص آن در بازی و در روند تولید را بشناسند آزمایش

ن بازی اتمام رساندعنوان ضامن کیفیت آن، یعنی بازی کردن و بهآزمایش یک بازی ویدیویی بهبندی کنند. و تمامی موارد را اولویت

شوند تا برای آزمایش بخش چندنفره ها یک تیم میکنندهبرای دفعات متعدد در مدت زمانی مشخص. گاهی اوقات نیز آزمایش

بندی کنند؛ ناگفته نماند، در صورت بزرگ بودن تیم یمبازی اقدام کنند یا اینکه تجربه و آزمایش هر بخش را میان خود تقس

کننده ها نیز مدیر ارشد یا کارگردانی خواهند داشت برای نظارت و سازی محصول مورد نظر، آزمایشکننده ها و تیم بازیآزمایش

تواند لیون تومان( درآمد میمی ۱۵۲هزار دالر ) ۴۰صورت میانگین سالیانه تا مدیریت کارها. درآمد سالیانه هر ضامن کیفیت، به

 .ودتواند بیشتر و کمتر شکننده، مبلغ دریافتی میعنوان یک آزمایشداشته باشد که با توجه میزان تجربه و سالیان فعالیت به

 

 :(Journalism) های ویدیویینگاری برای مطبوعات و رسانه بازیروزنامه
ز ها نیز اشود که صنعت بازیای یک شغل مناسب محسوب میعت و هر رسانهنگاری، خبرنگاری و نویسندگی برای هر صنروزنامه

رهای ها ندارد و طبق تحقیقاتی که در تمام کشواین قائله مستثنی نیست. واضحا این جایگاه شغلی ارتباطی مستقیم با تولید بازی

قریبا به یک شکل است، ولی وضعیت درآمدها های ویدیویی تهای بازیدنیا انجام شده، وضعیت ساختاری شغلی مطبوعات و رسانه

صورت پاره وقت و حیث مادی این جایگاه کمی متفاوت است. در تمامی کشورها و کشور ما، اکثر نویسندگان و فعاالن این حوزه به

ی آنها بهرکنند که استخدام رسمی نیز نیستند و درآمد آنها نیز براساس مهارت و بیشتر براساس تجخبرنگاری و نویسندگی می

صورت ساالنه به (Freelancer اصطالحبه) شود. درآمد هر نویسنده و خبرنگار پاره وقتی که استخدام رسمی نیستحساب می

ی کار ی سالمت و بیمهمیلیون تومان( است که به خودی خود با احتساب کسر مالیات از آن و عدم وجود بیمه ۲۲۸هزار دالر ) ۶۰

رین تها، در پایینها و مطبوعات بازیرنگاران و نویسندگان تمام وقت و استخدامی رسمی انواع خبرگزاریشود. خبمبلغ کمتری می

میلیون تومان( درآمد دارند که این مبلغ برای  ۱۱۴هزار دالر ) ۳۰صورت ساالنه حدود و سطح شغلی در تیم تحریریه، به رده

 ۳۸۰هزار دالر ) ۱۰۰های تحریریه خود قرار دارند تا های باالتری در تیممتری که در مقاهای باتجربهنویسندگان و ویراستیار

 .رسدمیلیون تومان( نیز می

  

 :های شغلیبررسی و معرفی کوتاه دیگر جایگاه
 Network) این پست با عناوین دیگری چون مهندس شبکه :(Online Content Manager) مدیر محتوای آنالین

Engineer) ت وبیا مهندس خدما (Web Service Engineer) های جدید صنعت شود که یکی از شغلنیز شناخته می

سازی است و بر مدیریت و تولید محتوای آنالین یک بازی ویدیویی متمرکز است؛ البته، کارهای مدیریت بخش آنالین توسط بازی

 سازی این جایگاه شغلی را در تیم خود جام بازیشود و کمتر شرکت و تیتیم پشتیبانی مشتریان و تیم فنی بازی نیز انجام می

 .دهدمی

و دستیار  (Business Analyst) گر تجاریاین پست نیز با عناوینی چون تحلیل :(Data Analyst) گر دادهتحلیل

ری شود که دیگر عناوین نیز همگی به تحلیل و بررسی آمانیز شناخته می (Finance & Facilities Assistant) اقتصادی

ها و حساب آمار تمامی فاکتورهای تعیین شده توسط ی فرد بررسی دقیق دادهها اشاره دارند. در این جایگاه شغلی، وظیفهداده

 .شرکت است

سازی های شغلی در صنعت بازیمشاور استخدام نیز یکی دیگر از فرصت :(Recruitment Consultant) مشاور استخدام

کند، شروع به جذب، ها دارد و اهداف شرکتی که برای آن کار میی که از بخش هنری و فنی بازیاست که فرد با توجه به دانش

 .کندمصاحبه و استخدام نیروی کار می



شود و های ویدیویی رایج میاین جایگاه شغلی اخیرا دارد بیشتر در صنعت بازی :(Community Manager) مدیریت جامعه

ی کاربران یک بازی ای اجتماعی و پتانسیل جذب کاربران متعدد از این طرق است. جامعههدلیل آن نیز فراگیر شدن شبکه

ویدیویی نیاز به مدیریت و رسیدگی مداوم دارد؛ عالوه بر این مهم، جذب هر چه بیشتر مخاطبین منفعت بیشتری به همراه دارد و 

ودی خود نیازمند یک فرد باتجربه یا یک تیم باتجربه سازی آن برای موفقیت در این عرصه، به خگذاری و پیادهچگونگی هدف

 .باشدمی

ای هها برای آموزش دیگر افراد برای دیگر جایگاهدر بررسی موارد قبلی، توضیح داده شد که برخی از پست :(Educator) مدرس

سراسر دنیا برای آموزش  های متعددی درکنند؛ اما گذشته از این موضوع، مدرسکننده ها نیز تالش میشغلی چون آزمایش

عنوان مدرسین یا کنند و این افراد بهسازی، چه هنری و چه فنی و چه دیگر موارد، تالش میهای مختلف بازیمفاهیم و بخش

های آموزشی ها و در رویدادها نیز کالسهایی خاص، در مدارس و دانشگاهشوند و در آموزشگاهآموزگاران این حرفه شناخته می

 .کنندمیبرگزار 

ای برای بررسی آخرین مورد جایگاه شغلی صنعت بازی به بازیکنان حرفه :(Professional Gamer) ایبازیکن حرفه

های متفاوتی در شهرهای مختلفی برای آن برگزار ای بازی خاصی است که ساالنه تورنمتپردازیم. اگر فردی بازیکن حرفهمی

اند صورت عضوی از یک تیم می تونفره )با توجه به شرایط لیگ یا مسابقه مورد نظر( یا بهکصورت تای بهشود، آن بازیکن حرفهمی

های برتر رقابت کند تا هزاران دالر برنده شود. بسیاری از افراد و بازیکنان، چنین مسیری در تورنمت شرکت کند و برای کسب مقام

 .دانندای شدن در یک بازی خاص میاند و شغل اصلی خود را حرفهرا برای کسب درآمد برگزیده

 گیرینتیجه
 های شغلی که روز بهی اصلی سرگرمی تعاملی مدرن است، این تعداد از فرصتدندههای ویدیویی که ارائهبرای صنعت نوپای بازی

های مطرح یگاهمیلیون تومانی( درآمد هر فرد فعال در جا ۳۴۲هزار دالری ) ۹۰روز درحال افزایش و تغییر هستند و میانگین 

گذاری بیشتر در آن است. نیاز است های سرمایههای ویدویی و فرصتی رشد روزافزون صنعت بازیدهندهشغلی این صنعت، نشان

سازی کشور، هر روز به روند های بازیهای شغلی و ساختارهای تیمدهی و بخشیدن نظم به جایگاهتا با تالش بیشتر برای سازمان

 .تر شویمیث رشد معنوی و چه رشد مادی، صنعت بازی در دنیا نزدیکصعودی، چه از ح

  

 گزارش از سید حمیدرضا نجات

 


