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

فراخوان
ششمین جشنواره سراسري عكس رضوي
از سري برنامه هاي چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع)
اداره كل فرهنگ وارشاداسالمی استان آذربایجان شرقی–مردادماه 5931

به مناسبت سالروز ميالد با سعادت حضرت علی ابن موسيی الرايا ) و و حضيرت ما ميه مع يومه )بو و بشت حاريت حضيرت
احمييحبن موسی)رييارارا(و) و و رمشمييا بييا درييه رامييت اداته ييف مررنييا و اتريياد اسييالمی اس ي ا آذتبایجييا ريير ی
بر شات می نمایح.
اهداف جشنواره:
الف  :اراعه و ترویج مررنا منوت تاوی
ب :س رش معالي های مررنگی ادبی مذربی مرتبط با سيره پاک ائمهی مع ومين بویژه حضرت امام تاا) و
ج :راميحارت توليح ننح ا و پحیحآوتنح ا آثات برتر مررنگی رنری دت زمينه سيره رخ يت و معاتف حضرت امام تاا) و و
مک به ان شات س رده تر آ .
موضوعات جشنواره:
* عنوان ویژه :سبک زندگی اسالمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی( انتخاب یک حدیث از حضرت
امام رضاعلیه السالم با موضوعات موردنیاز روز جامعه مبتنی بر سیره رضوی به عنوان محتوای معرفتی در
راستای سبک زندگی اسالمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی)

* زیاتت)آداب و مررنا زیاتت و جلوه رای حرم مطهر تاوی اَبنيه امام زاد ا و مررنا تاوی دت تمام نقاط جها
* انعکاب مراسم و آیين رای تاوی
بخش های جشنواره:
الف :جلوه رای معنوی زیاتت
ب :معماتی)ابنيه و اما ن زیاتتیو
ج :خال ه )عکاب می توانح با نگاه خالق خود و یا با بکات يری تکنيک رای سخت امشاتی و نرم امشاتی به بيا جلوه
رای معنوی زیاتت بپردازد.و
د:عکاسی با وری تلفن رمراه
مقررات:
 .1رر ت دت جشنواته برای ليه عکاسا و عال همنحا آزاد بوده و تکميف مرم رر ت به منشله پذیرش ليه ررایط و
مقرتات جشنواته می بارح.
 .2رر عکاب میتوانح دت رر بخش ححا ثر  8طعه تک عکس و یک مجموعه عکس) 3تا  7عکسوبه دبير خانه اتسال
نح.
 .3عکسرا می بایست با مرمت  Jpegدت انحازه الع بشتگ  1011پيکسف و با د ت  dpi151برتوی سایت جشنواته
بات ذاتی رحه ودت صوتت تاه یابی به بخش مسابقه مایف اصلی با يفيت مطلوب جهت چاپ و بر شاتی نمایشگاه به
دبيرخانه اتسال ردد.

 .0دت اتسال مجموعه عکس مشخص نمود ترتيب عکس را و اتائه توايحات مربوط به مواو مجموعه اتسالی
ححا ثر دت  151لمه الشامی می بارح.
 .5چيحما چنح عکس دت یک اب از نگاه دبيرخانه تک عکس تلقی می رود.
 .6عکس رای اتسالی نبایح داتای امضا عکاب پاسپاتتو اب واتر ماتک و لو و بارنح.
 .7دت صوتت بر شیحه رح اثر دت بخش خال ه عکاب ملشم است مایف تمام عکسهای اس فاده رحه دت اثر تا به دبيرخانه
اتسال نمایح
 .8ثبت نام و رر ت دت جشنواته صرما از ریق سایت Azarsh.shamstoos. irصوتت می يرد.
 .9مسئوليت صحمات ناری از اتسال نامطلوب آثات م وجه اتسال ننحه است.
 .11رر ت ننحه را می تواننح دت صوتت اس فاده از دوتبينهای آنالوگ آثات خود تا اسکن و مایف دیجي ال آنها تا به
جشنواته اتسال ننح.
 .11تمامی حقوق مادی و معنوی آثات اتسالی تا برای صاحب اثر محفوظ است.
 .12عکسرای اتسالی نبایح دت جشنواتهرای بلی عکس تاوی جشو آثات من خب بارنح.
 .13مایف عکس را بایح با ذ ر ح بخش مربو ه نام عکاب و رماته تدیف با حروف التين نامگذاتی رونح.
مثال:
برای بخش جلوه های معنوی زیارتa.rezakarimi01، a.rezakarimi02 :
برای بخش معماریb.rezakarimi01، b.rezakarimi02 :
برای بخش خالقهc.rezakarimi01، c.rezakarimi02 :
برای بخش تلفن همراهd.rezakarimi01،d.rezakarimi02 :

 .10ت ميم يری دتباته مواتد پيشبينی نشحه دت آیين نامه برعهحه دبيرخانه جشنواته خوارح بود.
برنامه های جنبی جشنواره:
 بر شاتی نشست تخ ی و ات اه آموزری با حضوت اساتيح
 تجليف از مقام رنری اساتيح و پيشکسوتا رنر عکاسی
 بر شاتی نمایشگاه عکس سير تحول توسعه حرم مطهر تاوی
 عکس نورت)عال منحا می تواننح با ان خاب یک طعه عکس بحو مححودیت زمانی و بر اساب مواوعات جشنواته
نور های خود تا دت خ وص جلوه رای معنوی و عرمانی و خا رات زیاتت حضرت ثامن الحج) و دت الب طعه
ادبی ححیث نفس و داس ا وتاه ححا ثر دت دو رشات لمه توایت ننح.و این بخش به صوتت اس انی بر شات می رود و
رر رر ت ننحه می توانح تعحاد  2اثر به دبيرخانه اتسال نمایح.
جوایز :
جوایز نفرات برگزیده در سه بخش؛ جلوه هاي معنوي زیارت ،معماري و خالقه براي هربخش

تتبه اول :تنحیس جشنواته لوح ام خات و مبلغ  21/111/111/-تیال جایشه نقحی
تتبه دوم :لوح تقحیر و  15/111/111/-تیال جایشه نقحی
تتبه سوم :لوح تقحیر و  11/111/111/-تیال جایشه نقحی
جایزه نفر برگزیده در بخش مجموعه عكس

لوح تقحیر و 11/111/111/-تیال جایشه نقحی
جوایز نفرات برگزیده در دو بخش تلفن همراه و عكس نوشت براي هربخش به ترتیب

نفر اول :لوح تقحیر و  11/111/111/-تیال جایشه نقحی

نفر دوم  :لوح تقحیر و  8/111/111/-تیال جایشه نقحی
نفر سوم :لوح تقحیر و 7/111/111/-تیال جایشه نقحی
نفر چهاتم :لوح تقحیر و 6/111/111/-تیال جایشه نقحی
نفر پنجم :لوح تقحیر و 5/111/111/-تیال جایشه نقحی

امتیازات جشنواره:
 ليه عکسهای تاه یام ه به بخش مسابقه توسط دبيرخانه چاپ و به نمایش ذار ه می رود.
 به ازای رر اثر پذیرم ه رحه )به غير از عکسهای حایش تتبه وعکسهای تلفن رمراه و عکس نورتو مبلغ 1/111/111/-
تیال به عنوا حق ال اليف به صاحب اثر پرداخت خوارح رح.
 از آثات بر شیحه عکس و عکس نورت دت دو مجلح مجشاء چاپ و به احبا آثات تاه یام ه به بخش مسابقه ارحاء خوارح
رح.
 به ليه رر ت ننح انی ه آثاترا به بخش مسابقه تاه می یابح واری رر ت ارحاء خوارح رح.
 صاحبا آثات بر شیحه دت ایام بر شاتی آئين اخ ام جشنواته ميهما س اد بر شاتی بوده و مک رشینه ایاب و ذراب
م ناسب با مو عيت اس انی رر ت ننح ا پرداخت خوارح رح.
گاهشمار جشنواره :
مهلت دتیامت آثات عکاسی) 95/3/31 :این مهلت به ريچ عنوا تمحیح نخوارح رح.و
مهلت اتسال آثات عکس نورت 95/2/31
ان خاب و اتزیابی آثات و اعالم اسامی تاه یام گا  :تير ماه 1395
آئين اخ ام جشنواته و برپایی نمایشگاه آثات بر شیحه  :مردادماه 1395
نشانی دبیرخانه جشنواره:
آدتب دبيرخانه :تبریش بلوات اس اد رهریات اول سر باالیی ولی ع ر مج مع مررنگی سينمایی  22بهمن تبریش دبيرخانه
جشنواته سراسری عکس رضوی تلفکس348- 00218233 :
سایت جشنوارهAzarsh.shamstoos. ir:
شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع)
كانون فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان شرقی
انجمن هنر عکاسی استان
انجمن سینمای جوان -دفتر تبریز

