ادارُ فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی الرستاى با ّوکاری اًجوي عکس الر برگسار هی کٌذ:

اٍلیي ًوبیطگبُ گشٍّی سیِ پَشاى
(صًذُ ًگِ داضشي آییي ّبی عضاداسی هحشم دس ضْشسشبى السسشبى)
صدای تپص سیىٍ َا از جای جای ایه خاوٍ،ایه ضُر،ایه دل،بٍ گًش میرسد،مداح ودای عطق را می خًاود،ضُر سیٍ پًش می ضًد،بًی عطق می پیچد،
اسم حسیه می آید.ضُر بٍ احترام اي می ایستد  ،سیىٍ می زود ،گریٍ می کىدَ ،ماوا کٍ حسیه ما را می بیىد.محرم یادآير پیمان ي َمبستگی سیٍ پًضان
ایه ريزگار،تً را می خًاود ،وظارٌ گرمان خًاَید بًد.بٍ اصالت َىر ،عمق ایه حقیقت محض را بٍ تصًیر بکطید،ایه دریچٍ ی وگاٌ است.

اّذاف ًوایشگاُ:
* ثبت خالقاًِ سبک سیٌِ زًی الری بِ عٌَاى یکی از هیراث ّای هعٌَی کشَر
* بِ تصَیر کشیذى جلَُ ّای عساداری ٍ آییي ّای هحرم در الرستاى
* شٌاسایی عکاساى ٍ فیلن سازاى خالق ٍ هستعذ شْرستاى ٍ ایجاد ارتباط بْتر بیي ٌّرهٌذاى ایي رشتِ
* ایجاد فرصتی برای پژٍّش در پیشیٌِ ی برگساری آییي ّای عاشَرایی شْرستاى الرستاى
|| ًوبیطگبُ دس دٍ ثخص تک عکس ٍ ٍیذئَکلیپ ثشگضاس خَاّذ ضذ کِ ضشایط آثبس هَسد دزیشش دس اداهِ ضشح دادُ هی ضَد.
|| ثِ ّوِ ساُ یبفشگبى ثِ ًوبیطگبُ گشٍّی سیِ دَضبى گَاّی حضَس دادُ هی ضَد.
|| ثعذ اص داٍسی آثبس ثخص عکس ،ثِ هٌشخجیي ًوبیطگبُ اص ًگبُ داٍساى  ،ضبهل دشداخز حق الشصَیش ثِ هجلغ  1.000.000سیبل ٍ دس
ثخص هَثبیل ضبهل دشداخز حق الشصَیش ثِ هجلغ 500،000سیبل خَاّذ ضذ.
|| ثخص ٍیذئَکلیخ دس ایي دٍسُ ثِ صَس ر غیش سقبثشی ٍ ثب ّذف ضٌبسبیی اسشعذادّب ٍ ظشفیز ّبی ایي قبلت ٌّشی دس سطح
ضْشسشبى ،ثشگضاس خَاّذ ضذ{ .الصم ثِ رکش اسز دس صَسر اسسبل آثبس قبثل سَجِ ثِ دثیشخبًِ ایي دٍسُ ،ثخص ٍیذئَکلیخ دس دٍسُ ّبی
آسی ثِ صَسر سقبثشی ٍ ثب هعشفی آثبس ثشگضیذُ ّوشاُ خَاّذ ثَد}
هحَرّای برگساری ًوایشگاُ:
* جلَُ ّای هحرم در فضای شْری ٍ زًذگی رٍزهرُ (سیبُ دَضی هحالر ،هعبثش ،هسبجذ ،سکبیب ٍ ّیئز ّب ،هٌبصل ،ثبصاس ٍ هحل
کست ٍ کبس)
* تاثیر فرٌّگ هحرم در هیاى اقشار هردم (دیشغالهبى ،جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ،سٍحبًیَىٍ ،سصضکبساىٌّ ،شهٌذاى ،کَدکبى ،صًبى ،چْشُ
ّبی اجشوبعی ضٌبخشِ ضذُ هٌطقِ ،اسجبع خبسجی ٍ)...
* برگساری رسَم ٍ آییي ّای هحرم در شْرستاى الرستاى (دسشِ ّبی عضاداسی خیبثبًیّ ،بّ ،یئز ّب ٍ سکبیب ،آییي ّبی خبظ ٍ
کوشش ضٌبخشِ ضذُ دس سٍسشبّب ٍ هٌبطق ثشٍى ضْشی ،هجبلس سٍضِ ٍ عضاداسی خبًگی ،آییي ّبی سبسَعب ٍ عبضَسای حسیٌی،
ضیشخَاسگبى حسیٌیً ،وبیص ّبی آییٌیّ ،وبیص ساّذیوبیی اسثعیي حسیٌی ،سعضیِ ٍ ضجیِ خَاًی ،سفشُ ّبی حسیٌی ٍ ًزٍسار ،ضبم
غشیجبى)
دقت شَد :آثبس اسسبلی حشوب ثبیذ دس حیطِ هحَسّبی هزکَس ثبضذ ،دس غیش ایي صَسر اثش ثِ هشحلِ داٍسی ساُ دیذا ًوی کٌذّ .وچٌیي
ًگبُ خالقبًِ دس آثبس اٍلَیز اًشخبة داٍساى ایي ثخص خَاّذ ثَد.
هقررات ارسال آثار بخش تک عکس
* فقط آثبسی کِ ثب دٍسثیي عکبسی دیجیشبل ثجز ضذُ ثبضٌذ ٍ اطالعبر سصَیش( )exifآى اص ثیي ًشفشِ ثبضذ قبثل قجَل اسز .دسضوي
عکس ّبی هَثبیلی دس صَسسی کِ قبثلیز چبح دساًذاصُ  40 *30سبًشی هشش  ،داضشِ ثبضٌذ،دزیشفشِ خَاٌّذ ضذ.
* هحذٍدیشی ثشای صهبى ثجز عکس ًیسز ٍ دس صَسسی کِ اطالعبر دبیِ ضبهل هکبى ٍ صهبى ثجز سصَیش فشاهَش ًطذُ ثبضذ ،قبثلیز
اسسبل سا داسد.

* ّش عکبس هی سَاًذ حذاکثش  5سک عکس ّوشاُ ثب فشم اطالعبر ضخصی (دس دیَسز فشاخَاى) ثِ دثیشخبًِ ًوبیطگبُ اسسبل کٌذ.
* سَجِ ضَد آثبس اسسبلی ثِ ّیچ عٌَاى ًجبیذ حبٍی ٍاسِشهبسک (اهضب یب آسم) ثبضذّ .وچٌیي ٍیشایص سصَیش ثِ ًحَی ثبضذ کِ ثِ سٌذیز
عکس آسیت ًضًذ.
*چیذهبى چٌذ عکس دسیک قبة هجوَعِ هحسَة هی ضَد ٍ قبثل دزیشش اسز.
* فبیل عکس اسسبلی ثبیذ ثب فَسهز  ٍ JPEGدس اثعبد  45*30ثب سصٍلَضي  DPI300ثِ آدسس ایویل دثیشخبًِ ًوبیطگبُ ثِ آدسس
 siahpooshan.larestan@gmail.comاسسبل ضَد .لطفب دس قسوز  subjectایویل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد سا ثٌَیسیذ.
* فبیل آثبس ،هطبثق الگَی سٍثشٍ ًبهگزاسی گشددۺ  ٍ ali-mohammadi-01ثِ سشسیت ضوبسُ عکس دس دَضِ ای ثِ ًبم صبحت اثش ٍ ثِ
ّوشاُ ثب فشم ضشکز دس ًوبیطگبُ (ثب فشهز )wordحبٍی ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍ ضوبسُ سوبس ثِ صَسر صیخ ضذُ اسسبل ضَد.
*دثیشخبًِ هی سَاًذ ثشای سْیِ اقالهی ّوچَى سیضسً،وبٌّگ ٍگضاسضبر هعشفی ًوبیطگبُ اص عکس ّب اسشفبدُ کٌذ.
* سصوین ًْبیی دسثبسُ هَاسددیص ثیٌی ًطذُ کِ دس هقشسار حبضشلحبظ ًطذُ ٍیب اثْبهبر ًبضی اص هفبد آى ٍسغییش دسثعضی اص
هقشسار،ثبدثیش ًوبیطگبُ اسز.
*دثیشخبًِ هی سَاًذ ثب رکش ًبم صبحت اثش،اصعکس ّب ثْشُ ثشداسی ًوبیذ.
شَرای داٍری بخش عکس:
اهیش قیَهی  /احوذ ًجی صادُ  /یسٌب یضداى دٌبُ
هقررات ارسال آثار بخش ٍیذئَکلیپ
* صهبى ّش اثش ًجبیذ ثیطشش اص 10دقیقِ ثبضذ.
* دس اًشْبی ٍیذئَ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبسگشداى ،سصَیشثشداس ،سذٍیٌگش ٍ سبیش عَاهل سبصًذُ ،ثِ صَسر سیششاط اسائِ ضَد.
* ّش ضشکز کٌٌذُ سٌْب هجبص ثِ اسسبل یک فبیل ٍیذئَیی ثَدُ ٍ ًبهگزاسی ثبیذ هطبثق الگَی سٍثشٍ اًجبم گیشدۺ ali-mohammadi-
clip
* فبیل ًْبیی ٍیذئَی خَد سا ثب کیفیز هٌبست ثش سٍی یک حلقِ  DVDسایز کشدُ ٍ اص اجشای فبیل ثعذ اص سایز ضذى اطویٌبى حبصل
کٌیذ.
* حشوب سٍی ً DVDبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد سا دسج ًوَدُ ٍ ّوشاُ ثب فشم سکویل ضذُ ضشکز دس ًوبیطگبُ ،ثِ آدسس دثیشخبًِ سحَیل
دّیذ.
تقَین برگساری:
هْلز اسسبل آثبسۺ اص  1ضْشیَس الی 20ضْشیَس ۹۸
داٍسی ٍ گضیٌص ثخص عکسۺ  25 ٍ 24ضْشیَس ۹۸
ثشگضاسی ًوبیطگبُۺ  27ضْشیَس الی  3هْش ۹۸
آییي اخششبهیِ ٍ سجلیلۺ  3هْش

۹۸
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