
 بسمه تعالی
 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)علیه السالم(

 جشنواره سراسري عكس رضويپنجمین  فراخوان

 از سري برنامه هاي سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(

 49شهریور ماه مرداد و 

اداره كل فرهنگ و ارشاد حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه كرامت باسعادت ميالد سالروز به مناسبت 
 برگزار مي نمايد.اسالمي استان آذربايجان شرقي 

 : جشنواره اهداف

 رضویاشاعه و ترويج فرهنگ نوراني  -
 مرتبط با سيره ائمه معصومين بويژه امام رضا )ع(  و مذهبيهنری  ،های فرهنگي  گسترش فعاليت -
 و كمک به انتشار گسترده اين آثاردر زمينه سيره، شخصيت و معارف امام رضا )ع( ،نکوداشت توليدكنندگان و پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنری  -

 موضوعات جشنواره: 

 ، زائران پيادهگان شريف در ايران و ساير كشورهاامام زادحرم ، متبركهاماكن زيارت)آداب و فرهنگ زيارت (، جلوه های حرم مطهر رضوی، 
 

 جشنواره: های بخش

 جلوه های معنوی زيارت: الف
 )ابنيه و اماكن مرتبط با زيارت(معماری :ب
 (.های معنوی زيارت بپردازدگيری تکنيک های سخت افزاری و نرم افزاری به بيان جلوه يا با بکارو عکاس مي تواند با نگاه خالق خود )ه خالق: ج

 

 مقررات: 

و شرايط كليه مندان آزاد بوده و تکميل فرم درخواست شركت توسط عکاس به منزله پذيرش  برای كليه عکاسان و عالقهدر جشنواره شركت  .1
 . مي باشد جشنوارهمقررات 

 عکس(به دبير خانه ارسال كند. 7تا  3قطعه تک عکس و يک مجموعه عکس) 8تواند در هر بخش حداكثر  عکاس مي  هر .2

 . شوند برروی سايت جشنواره بار گذاری 151dpiو با دقت پيکسل  1011لع بزرگ ضدر اندازه  Jpegها مي بايست با فرمت  عکس .3

الزامي مي كلمه  151مجموعه ارسالي حداكثر در موضوع ارائه توضيحات مربوط به  ترتيب عکس ها و در ارسال مجموعه عکس، مشخص نمودن .0
 باشد.

 چيدمان چند عکس در يک قاب از نگاه دبيرخانه، تک عکس تلقي مي شود. .5

 عکس های ارسالي، نبايد دارای امضا عکاس، پاسپارتو، قاب، واتر مارک و لوگو باشند. .6

 آثار راه يافته جهت چاپ كتاب و برپايي نمايشگاه اخذ خواهد شد. فايل اصليپس از اتمام مراحل داوری ،  .7

 كليه عکسهای راه يافته به بخش مسابقه توسط دبيرخانه چاپ و به نمايش گذاشته مي شود. .8

 صورت مي گيرد. www.akserazavi.irثبت نام و شركت در جشنواره صرفا از طريق سايت  .9

 كننده است.  مسئوليت ناشي از ارسال نامطلوب آثار متوجه ارسال .11

 شركت كننده ها مي توانند در صورت استفاده از دوربينهای فيلمي ،آثار خود را اسکن و فايل ديجيتال آنها را به جشنواره ارسال كنند.  .11

سايت جشنواره در  (كيلو بايت 151كنندگان مي بايست فرم شركت در جشنواره را تکميل و به همراه  عکس  پرسنلي خود )حد اكثر  شركت  .12
 بارگذاری نمايند . 

  دبيرخانه جشنواره حقوق مادی و معنوی آثار ارسالي را بر صاحب اثر محفوظ مي داند. .13

 های قبلي عکس رضوی جزو آثار منتخب باشند.  های ارسالي نبايد در جشنواره عکس .10

 ن نامگذاری شوند.نام عکاس و شماره رديف با حروف التي يد با ذكر كد بخش مربوطه،فايل عکس ها با .15

 مثال:

 a.rezakarimi12 ،a.rezakarimi11  :جلوه های معنوی زيارتبرای بخش 

 b.rezakarimi12 ،b.rezakarimi11  :معماریبرای بخش 

 c.rezakarimi12 ،c.rezakarimi11  :خالقهبرای بخش 

http://www.akserazavi.ir/


 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آرذبایجان شرقی

 . خواهد بودبيني نشده در آيين نامه برعهده دبيرخانه جشنواره  رد پيشامو بارهتصميم گيری در .16

 و درصورت امکان  3*0به همراه كليه آثار مشخصات كامل شناسنامه ای، نشاني پستي، شماره تلفن ثابت و همراه، يک قطعه عکس  .17
 نشاني الکترونيکي ارسال گردد.

  

 :جشنواره برنامه های جنبي

  تخصصي و كارگاه های آموزشي با حضور ميهمانان و اساتيد صاحب نظر  های نشستبرگزاری 
  هنر عکاسي استان و پيشکسوتان اساتيد مقام هنری تجليل از 
  برگزاری نمايشگاه عکس سير تحول توسعه حرم مطهر رضوی 

 

   جوایز :

 زير را اهدا مي كند:دبيرخانه جشنواره در هر سه بخش؛ جلوه های معنوی زيارت، معماری و خالقه جوايز 
 ريال جايزه نقدی  111/111/21مبلغ  افتخار و  لوحاول: تنديس جشنواره،  رتبه 
 ريال جايزه نقدی  111/111/15 مبلغ و لوح تقديردوم:  رتبه 
 ريال جايزه نقدی 111/111/12 مبلغ لوح تقدير وسوم:  رتبه 

 ريال جايزه نقدی 111/111/11 مبلغ لوح تقدير ونفر برگزيده در بخش مجموعه عکس: 
 

 امتیازات جشنواره:

  صاحب اثر پرداخت خواهد شد.عنوان حق التاليف به ريال به 111/111/1به ازای هر اثر پذيرفته شده )به غير از عکسهای حايز رتبه( مبلغ 
 كليه عکاساني كه آثارشان به نمايشگاه راه يافته باشد ارسال خواهد شد. رایب كتابي از آثار برگزيده  چاپ و 
  .به كليه عکاساني كه آثارشان به بخش مسابقه راه مي يابد گواهي شركت داده خواهد شد 
  شركت كنندگان، متناسب با موقعيت استاني  كمک هزينه اياب و ذهابو  هبودايام آئين اختتام جشنواره ميهمان ستاد برگزاری در عکاسان برگزيده

 .پرداخت خواهد شد

  
 : جشنواره شمارگاه 

    15/15/1390آثار:  دريافتمهلت  آخرين
   15/15/1390:  راه يافته گاناسامي و اعالم  آثارو ارزيابي انتخاب 

 1390 ماهمردادآخر :  و برپايي نمايشگاه آثار برگزيده جشنواره آئين اختتام
 

 : جشنواره دبیرخانهنشاني 

دبيرخانه جشنواره سراسری عکس  ،بهمن تبريز 22سينمايي  مجتمع فرهنگي ،اول سر بااليي ولي عصر ،بلوار استاد شهريار ،تبريزآدرس دبيرخانه: 
 رضوی

  332815553 - 33281211: تماس تلفن
  33281212: نمابر

 www.akserazavi.irسايت جشنواره: 

  info@akserazavi.irايميل: 
 

 

 
 

 
 
 

 شورای فرهنگ عمومي استان آذربايجان شرقي
 فرهنگ، هنر و ادب آذربايجان شرقي كانون

 معاونت امور  هنری 

http://www.akserazavi.ir/
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