
عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی زیر تحویل دهند و یا از طریق پست ارسال کنند.
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، جنب فروشگاه انتشارات مدرسه، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 طبقه اول، دبیرخانه جشنواره عکس رشد.  صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره مراجعه یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414-021تماس بگیرید.

یا مصور     
  مقررات جشنواره:

1. شركت همة عكاسان در اين جشنواره، آزاد است.
2. آثار ارس�الی فقط به صورت »تک عكس« پذيرفته می ش�ود و هر عكاس می تواند با ارس�ال ۷عكس در هر يک از 

موضوع ها )جمعاً 21 عكس( در جشنواره شركت كند.
 www.roshdmag.ir3. آث�ار باي�د با حجم كمت�ر از 4۰۰ كیلوبايت بر روی وب گاه جش�نواره به نش�انی

بارگذاری شوند.
4. در صورت راه يابي عكس به نمايشگاه، ارسال عكس با اندازه اصلي ضروری است.

5. در صورت عدم امكان ارسال از طريق وب گاه، عالقه مندان می توانند نسبت به ارسال آثار با 
لوح فشرده به نشانی جشنواره اقدام نمايند.

6. اصالح رنگ، كنتراست، تیرگی و روشنی، كراپ در عكس ها در حدی كه اصالت عكس 
را تغییر ندهد، قابل قبول است. 

۷. ض�روری اس�ت ه�ر عكاس نام، ن�ام خانوادگی، ش�ماره تماس ، نش�انی محل 
سكونت، پست الكترونیكی ، عنوان عكس، محل و تاريخ عكاسی هر عكس را 

به طور كامل مطابق با برگة فراخوان تكمیل و به همراه آثار ارسال كند.
8. ارسال اثر توسط عكاس و شركت در جشنواره، به منزله اعالم مالكیت 
معنوی عكس هاست. در صورت اثبات خالف اين امر در هر مرحله ای، 

عواقب حقوقی و جزايی آن به عهدة شركت كننده است.
9. به آثاري كه پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
1۰. ارسال آثار به معنای پذيرش همة مقررات جشنواره 
است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده 

به عهده برگزاركننده است.
11. از عكس ه�اي راه يافت�ه ب�ه جش�نواره، در 
نشريات رش�د، وابس�ته به دفتر انتشارات و 

تكنولوژی آموزشی استفاده خواهد شد.
12. آثار راه يافته به نمايش�گاه به صورت 
ل�وح فش�رده ي�ا كتابچ�ه ، در اختی�ار 

بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
Cd  .13  و dvd ه�اي ارس�ال ش�ده 
عودت داده نمي شود و پس از پايان 

داوري معدوم مي شود.

• جوايز برگزيدگان
گرايش آموزش وپرورش

• نفر اول: لوح تقدير، تنديس جشنواره
 و سی میلیون ريال جايزه نقدی؛

• نفر دوم: لوح تقدير، تنديس 
جشنواره و بیست و پنج 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، 

تنديس جشنواره 
و بیست میلیون 

ريال جايزه 
نقدی.

امتیازها:
1. عكس هاي 

برگزيده 
به صورت 

نمايشگاهي در 
معرض ديد عموم قرار 

خواهد گرفت و برای 
آن ها گواهي شركت در 

نمايشگاه صادر مي شود.
2. به هر يک از آثار راه يافته به 

نمايشگاه مبلغ 5۰۰۰۰۰ ريال به عنوان
 حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

3 تیرماه 1393    • انتخاب و داوری آثار: مرداد ماه 1393    • افتتاح نمايشگاه و اهدای جوايز:  مهرماه 1393
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی

• دو گرايش ديگر:
• نف�ر اول: لوح تقدير، 

و  جش�نواره  تندي�س 
بیس�ت و پن�ج میلی�ون 
ريال جايزه نقدی؛

تقدي�ر،  ل�وح  دوم:  نف�ر   •
تنديس جش�نواره و بیست 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، تنديس 

جشنواره و پانزده میلیون ريال 
جايزه نقدی.

• بخش دانش آموزی
در بخ�ش دانش آموزی، به 5 نفر، هر كدام 

پانزده میلیون ريال، جايزه داده خواهد شد.

م�وض�وع:
گرايش آموزش وپرورش

 مدارس هوشمند، ، يادگیری مشاركتی، 
يادگیری فعال، معماری مدرسه، گرافیک محیطی 

مدرسه، كتابخانه كالسی، كتابخانه آموزشگاهی، 
كتاب و كتاب خوانی در مدرسه و خارج از مدرسه، جشن 

شكوفه ها، جشن عبادت، مدارس ماندگار، كارگروهی ، اردوهای 
جهادی، مدارس چندپايه، عشايری و روستايی، زنگ تفريح، نماز و 

نمازخانه ، جشن ها و مراسم، آغاز سال تحصیلی، حجاب در مدارس و ... .

گرايش ايران، سرزمین پرگهر
زندگی اقوام ايرانی، عشاير ايران، سبک زندگی ايرانی � اسالمی، معماری در 

ايران، آثار و ابنیه تاريخی، آداب و سنن، خانواده، مفاخر، جشن ها و عزاداری ها، 
تفرج گاه ها، پارک های ملی و محلی، زيست بوم های ايرانی، جلوه های زندگی امروز، 

جوانان و نوجوانان ايرانی، چهره های ايرانی، لباس های محلی اقوام، 
كار و زندگی و ... .

گرايش»حماسة سیاسی، حماسة اقتصادی«
شركت در انتخابات، راهپیمايی ها، نماز جمعه، فعالیت  اقتصادی  و ...

گرايش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
اين بخش به دانش آموزان )13 تا 18 سال( با »موضوع آزاد« تعلق خواهد داشت.


