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  فراخَاى

 ًگاُ رضَی جشٌَارُ

 جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع( سیسدّویياز سری برًاهِ ّای 

 9314 آباى هاُ

 

 (س) هعصَهِ ِوفاط حضرت ٍ( ع) الرضا هَسی ابي علی حضرت سعادت با هیالد سالرٍز هٌاسبت بِ

 برگسار هی ًوایذ. ٌّر تْراىداًشگاُ 

 

 اّذاف:

 ضبػِ ٍ تشٍیح فشٌّگ ًَساًی ٍ کوبل آفشیي سضَی.ا 

 ُاهبم سضب)ع( حضشت گستشش فؼبلیت ّبی فشٌّگی، ٌّشی ٍ هزّجی ٍ هشتجط ثب سیشُ ائوِ هؼػَهیي ثِ ٍیژ 
  اهبم سضب)ع( ٍ حضشت گشاهیذاضت تَلیذکٌٌذگبى ٍ پذیذآٍسًذگبى آثبس ثشتش فشٌّگی، ٌّشی دس صهیٌِ سیشُ، ضخػیت ٍ هؼبسف

 .کوک ثِ اًتطبس گستشدُ تش آى

 : بخش ّای جشٌَارُ

 فیلن داستبًی 

 ُفیلن کَتب 

 فیلن هستٌذ 

 پَیبًوبیی 

 ًوبٌّگ 

 ِفیلن ًبه 

 ػکس 
 

 .: کلی طیشرا

  پذیذآٍسًذگبى آثبس ثبیذ داًطدَی یکی اص داًطگبُ ّبی کطَس یب هشاکض آهَصضی هَسد تأییذ ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی
 ثبضٌذ.

 .ػالقوٌذاى ثِ ضشکت دس خطٌَاسُ ثبیذ حتوبً فشم ثجت ًبم سا تکویل ٍ ثجت ًْبیی کشدُ ثبضٌذ 

  فشم ضشکت دس خطٌَاسُ غشفبً اص طشیق ٍثگبُ داًطگبُ ٌّش تکویل گشدد.) الصم ثِ رکش است کِ اطالػبت ًْبیی هٌذسج دس
ّشگًَِ هطخػبت ًبقع ٍ یب ػکس ًبهطلَة اص غبحت اثش کتبة خطٌَاسُ اص طشیق ّویي فشم تکویل هی گشدد، لزا اسسبل 

 ثِ ػْذُ ی خَد هتقبضی است.(

  ًِاسسبل آثبس ثِ هٌضلِ قجَل هقشسات خطٌَاسُ ثَدُ ٍ تػوین گیشی دس خػَظ ًکبت پیص ثیٌی ًطذُ ثِ ػْذُ دثیشخب
 خطٌَاسُ است.

 .آثبس اسسبلی ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ ػَدت دادُ ًوی ضَد 

 ت قسوت ّبیی اص آثبس اسسبلی سا دس سسبًِ ّبی تػَیشی یب ّش هکبى هَسدًظش دیگش ثِ ًوبیص دسآٍسد.خطٌَاسُ هدبص اس 



  آثبسی کِ کبست داًطدَیی هؼتجش ) یب گَاّی اضتغبل ثِ تحػیل( ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ اسائِ ًذٌّذ هَسد اسصیبثی قشاس ًوی
 گیشًذ.

 ( خْت آپلَد دس  اسائِ یک قطؼِ ػکس پشسٌلی ٍتػَیش کبست داًطدَیی )یب گَاّی اضتغبل ثِ تحػیل ّوشاُ ثب تبسیخ اػتجبس
 فشم ثجت ًبهِ الضاهی است.

  ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ سسیذُ ثبضٌذ ٍ هتقبضی هَظف است کذ پیگشی آثبس خَد سا اص  1/7/1394کلیِ آثبس ثبیستی تب تبسیخ
 ٍ فبقذ کذ پیگیشی تشتیت اثشی دادُ ًخَاّذ ضذ. دثیشخبًِ دسیبفت کٌذ، ثذیْی است ثِ آثبس سسیذُ پس اص ایي تبسیخ

  هتقبضیبى هی تَاًٌذ ضوي تکویل ٍ ثجت ًْبیی فشم ضشکت دس خطٌَاسُ اص طشیق ٍة گبُ داًطگبُ ٌّش ثِ ًطبًی

www.art.ac.ir .آثبس خَد سا ثِ ًطبًی دثیشخبًِ اسسبل ًوبیٌذ 

 ذُ دس ثخص ّبی هختلف، گَاّی ضشکت دسیبفت خَاٌّذ کشد.توبم آثبس پزیشفتِ ض 

 ُغَست هی پزیشد. اطالع  سسبًی اخجبس خطٌَاسُ، ًتبیح اًتخبة ٍ سبیش هَاسد، غشفبً اص طشیق هسئَلیي ٍ یب سبیت خطٌَاس 

  ػٌَاى دس ثذیْی است ثِ ػلت تشاکن آثبس اسسبلی ٍ هحذٍدیت صهبًی، فبیل ّبی هؼیَة ٍ یب فشهت ّبی هتفشقِ ثِ ّیچ
 هشحلِ اًتخبة آثبس ضشکت دادُ ًخَاّذ ضذ.

 .اص ًظش تؼذاد آثبس اسسبلی هحذٍدیتی ٍخَد ًذاسد 

  آثبس اسسبلی ثِ ّیچ ٍخِ ًجبیذ دس سبل ّبی گزضتِ دس ایي خطٌَاسُ ثِ ػٌَاى اثش پزیشفتِ ضذُ ثبضٌذ دس غیش ایي غَست
 دثیشخبًِ اص داٍسی آى ّب هؼزٍس است.

 

 داستاًی، کَتاُ ٍ هستٌذ( پَیاًوایی ٍ ًواٌّگ:بخش فیلن ) 

  فشهت قبثل پزیشش آثبس ثبیذavi  یب ٍmpeg2 .ثبضذ 

 .آثبس ثبیذ دس لَح فطشدُ ّوشاُ ثب هطخػبت کبهل غبحت اثش ٍ دٍ قطؼِ ػکس اص پطت غحٌِ ثِ دثیشخبًِ اسسبل ضًَذ 

 بخش فیلوٌاهِ

  فیلن ًبهِ ّب ثبیذ ثِ غَست پشیٌت ضذُ ثش سٍی کبغزA4  ثِ ّوشاُ لَح فطشدُ هحتَی فبیل فیلن ًبهِ دس دٍ فشهتpdf  ٍ

word .ثِ دثیشخبًِ اسسبل ضًَذ 

  ِّوشاُ ثَدى خالغِ فیلوٌبهِ دس حذاکثش یک غفحA4 .الضاهی است 

 .فیلن ًبهِ ّبی اسسبلی ًجبیذ تَلیذ ضذُ ثبضٌذ 

 :بخش عکاسی

  ػکس ّب ثبیستی ثب فشهتjpg  ثب پسًَذRGBپیکسل ثش سٍی لَح فطشدُ ّوشاُ ثب هطخػبت  1000 ، حذاقل ضلغ ثضسگ
کبهل غبحت اثش ٍ ًبم اثش تب تبسیخ هقشس ثِ دثیشخبًِ اسسبل ضًَذ. الصم ثِ رکش است اغل فبیل آثبس پزیشفتِ ضذُ ) اػالم ضذُ 

 ًَذ.سبًتی هتش ثبیذ دس تبسیخ هقشس ثِ دثیشخبًِ اسسبل ض 50دس  35اص سَی دثیشخبًِ (  هٌبست چبح دس اثؼبد 

 .ػکس ّبی ثشگضیذُ دس یک ًوبیطگبُ دس هؼشؼ دیذ ػوَم قشاس خَاّذ گشفت 

 .ػکس ّب هی تَاًٌذ ثِ غَست سًگی ٍ یب سیبُ ٍ سفیذ ثبضٌذ 

 جَایس:

 ستجِ ّبی اٍل دس ّش سضتِ سِ سکِ ثْبس آصادی ثِ ّوشاُ یک سفش هطْذ هقذس 

 هطْذ هقذس ستجِ ّبی دٍم دس ّش سضتِ دٍ سکِ ثْبس آصادی ثِ ّوشاُ یک سفش 

 ستجِ ّبی سَم دس ّش سضتِ یک سکِ ثْبس آصادی ثِ ّوشاُ یک سفش هطْذ هقذس 

 

 

http://www.art.ac.ir/
http://www.art.ac.ir/


 :گاّشوار

  هْلت اسسبل آثبس : آخشیي 

  : ثبصثیٌی ٍ اًتخبة آثبس 

  : ُ1394آثبى هبُ صهبى ثشگضاسی خطٌَاس 
 

 تَضیحات: 

  ِػْذُ دثیشخبًِ خطٌَاسُ ثَدُ ٍ ثِ ضشکت کٌٌذگبى ّضیٌِ ّبی ایبة ٍ رّبة، اسکبى ٍ پزیشایی دس طَل ثشگضاسی خطٌَاسُ ث
 دس هشحلِ ًْبیی هتٌبست ثب هَقؼیت هحل سکًَتطبى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.

 

 ًشاًی پستی:

تْشاى ، خیبثبى اًقالة اسالهی، چْبسساُ ٍلی ػػش)ػح(، سٍثشٍی پبسک داًطدَ، اثتذای کَچِ ثبالٍس، کبضی چْبسم، هؼبًٍت فشٌّگی ٍ 

 1591634311اختوبػی داًطگبُ ٌّش، کذپستی : 

 403 -402- 401داخلی :     66447785-66487852

 jashnvarehfarhangi@art.ac.irسایبًبهِ:   www.art.ac.irٍثگبُ داًطگبُ: 
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