
گاه شمار :
*  مهلت ارسال آثار: 31 تير 1391

* زمان  داوري: مرداد 1391
* زمان برگزاري نمايشگاه و اعالم برگزيدگان: 

دهة اول مهرماه 1391
* موضوع:

 گرايش آموزش و پرورش
(مدرسه، معلمان، دانش آموزان، ساعت ورزش، 
باباي  كتابخانه،  نمازخانه،  اردو،  درس،  كالس 
مدرسه، آغاز سال تحصيلي، زنگ تفريح، كار 

دانش آموزان و ...)
 گرايش ايران، سرزمين پرگهر

(بازي هاي محلي، آرامگاه مفاخر، كار، راهپيمايي، 
جشن ها، عزاداري ها و ...)

 گرايش كار و جهاد اقتصادي
(كارآفريني در خانه، اردوهاي جهادي، كارهاي 

دستي دانش آموزان، كارگاه هاي مدارس و ...)
مدارس  در  هنر  آموزش  گرايش   

(زنگ هنر)،مشاركت موسسه فرهنگى هنرى صبا  
بخش جنبي:

 بخش جنبي در بخش دانش آموزي (13 الي 
18 ساله) با «موضوع آزاد» برگزار خواهد شد. 

امتيازها:
* عكس هاي برگزيده به صورت نمايشگاهي در 

معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.
* به ازاي هر يك از آثاري كه به نمايشگاه راه يابد، 
مبلغ 400000 ريال به صاحب اثر پرداخت خواهد 

شد.
تبصره : دانش آموزانى كه عكس هايشان  به نمايشگاه 

راه مى يابد ،  بايد گواهى تحصيلى ارايه كنند.
* براي عكاساني كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد، 

گواهي شركت در نمايشگاه صادر مي شود.
 * * جوايز:

و  افتخار  ديپلم  جشنواره،  تنديس  اول:  نفر   *
18000000 ريال جايزة نقدى

* نفر دوم: لوح تقدير  و 14000000 ريال جايزة 
نقدى

* نفر سوم: لوح تقدير و  10000000 ريال جايزة 
نقدى

* جايزه موضوع گرايش آموزش هنر در مدارس
نفر اول : 10000000 ريال 
نفر دوم : 5000000   ريال

مقررات: 
1. شركت همة  عكاسان در اين جشنواره، آزاد است.
هر  در  عكس  حداكثر 7  مي تواند  عكاس  هر   .2

گرايش ارسال كند.
3. همة عكس ها  بايد به صورت چاپ ديجيتال يا 
آنالوگ باشد. پرينت رنگي با كيفيت مطلوب نيز 

پذيرفته مي شود.
همة عكس ها، اعم از ديجيتال و آنالوگ بايد همراه 
 cd محتواي عكس هاي ارسالي با فرمت �ti يا 

jpeg و با dpi حداقل 300 ارسال شود.
حداقل  بايد  ارسالي  عكس هاي  اندازة  و  ابعاد   .1
حداكثر 45  آن  طول  و  سانتي متر  عرض 20  با 

سانتي متر باشد.
2. عكس ها نبايد قاب يا پاسپارتو باشد.

3. ارسال اثر توسط عكاسان به منزلة قبول مالكيت 
اثر و اصالت آن تلقي مي شود و هيچ گونه مسئوليتي 

به عهده دبيرخانه نخواهد بود.
دبيرخانة  به  از مهلت مقرر  آثاري كه پس  4. به 

جشنواره ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5.آثاري كه به نمايشگاه راه نيابد،حداكثر 2 ماه پس 

از برگزاري نمايشگاه، عودت داده مي شوند.
6. دبيرخانه، ضمن نهايت كوشش براي حفظ آثار، 
هيچ گونه مسئوليتي در قبال آسيب هاي ناشي از 

ارسال نامطلوب يا مشكالت پستي نخواهد داشت.
7. هر عكاس بايد برگة ارسال اثر را تكميل نمايد و 

پشت هر عكس بچسباند.
8. ارسال عكس براي اين جشنواره، به منزلة قبول 

شرايط و مقررات آن است.
9. تصميم گيري دربارة مسائل پيش بيني نشده، به 

عهدة برگزار كننده است.
10. از عكس هاي راه يافته به جشنواره، در نشريات 

دفتر استفاده خواهد شد.
براى دريافت برگه ارسال اثر به وبگاه مجالت 

رشد مراجعه كنيد.

 ماه پس  ماه پس 



www.roshdmag.ir

021- 88839232

فراخوان هفتمین دورۀ
 نشاني دبيرخانه: جشنواره عکس رشد

 تهران صندوق پستي:  3331 ـ 15875  
 دبيرخانة جشنوارة عكس رشد

 www.roshdmag.ir 

برگه شركت در هفتمين 
جشنوارة عكس رشد

لطفاً در اين قسمت چيزى ننويسيد
شماره مسلسل                                  كد عكاس

 زن             مرد

نام:                 نام خانوادگى: 

تاريخ تولد:        تحصيالت: 

نشانى: 

                    كدپستى: 

تلفن:              تلفن همراه:

تعداد عكس ها:

ت.)
(كپى فرم نيز قابل قبول اس

لطفاً برگه را پر كرده 
ــه همراه عكس ها  و ب
دبيرخانه  ــانى  نش به 

ارسال فرمائيد.

مشخصات عكس هاى ارسالى به هفتمين جشنوارة عكس رشد

تعدادديجيتالآنالوگگرايشرديف
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