
 کشور 3منطقه دانشگاه های  محرم ویژه دانشجویانفراخوان نخستین جشنواره عکس 

 به نام خدا

ثبت هنری  باهدفایشان و  یباوفاو اصحاب  "الحسین )ع(  اباعبداهلل "در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی ساالر شهیدان 

دانشکده معماری، شهرسازی و معاونت فرهنگی و دانشجویی  محرم و صفر یهاماهیثار مردم در از فرهنگ عزاداری و ا ییهاجلوه

با محوریت  "با عنوان قاب ازلی ینیشور حسسوگواره " عکس جشنوارهدورۀ  نخستیناقدام به برگزاری و هنر دانشگاه ارومیه 

 دانشجویان برای  "، زندگی در آئین محرم و صفرمحرم در زندگی یهاجلوهشیرخوارگان حسینی، عزاداری،  هادستهو  هائتیه"

  .نموده است منطقه ایدر سطح  مندانعالقه

 : جشنوارهموضوعات 

 . فرهنگ عاشورایی1

 حسینی یهایعزادارو فرهنگ بومی سنتی مردم در  هانیآئ  .2

 از بزرگداشت اربعین حسینی هاییجلوه .3

 در مراسم عزاداری هاخانواده. حضور 4

 سوگواری در محرم و صفر یهانشانه. عکس آزاد و خالقانه پیرامون 5

  :جشنواره یهابخش

 تک عکسی. 1

 . مجموعه عکسی2

 ؛ فتومونتاژعکاسی خالقانه. 3

 :نامه شرکت در جشنوارهشیوه

 . است آزاد آماتور و ایحرفه دانشجویان عکاس تمام برای جشنواره در . شرکت1

 . نماید ارسال مسابقه در شرکت جهترا  عکس پنجدر هر بخش  تواندمی کنندهشرکت . هر2

ده شفوتومونتاژ باید تمامی اجزای اضافه یهاو در عکس باشدیهرگونه ویرایش در عکس مجاز م« عکاسی خالقانه»در بخش . 3

 .شده باشددر عکس، توسط خود عکاس ثبت شدهبیو ترک

شود ضلع پیشنهاد می)باشد.  JPEG/JPG مگابایت و با فرمت 3ارسالی برای شرکت در مسابقه حداکثر تا  یهاحجم عکس. 4

  (پیکسل قرار دهید 2۲۲۲بزرگ عکس را 

 شامل:در کنار عکس ها  مشخصاتفایل  ارسال .5

 نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی دانشگاه محل تحصیل، شماره تماس و آدرس پستی

 می باشد.  08063191090 و شماره واتساپ  ghabeazali@gmail.com . دریافت آثار از طریق ایمیل6

 .پذیرش تمامی مقررات و قوانین این مسابقه است منزلهبهمشارکت و ارسال آثار . 7

شود و مسئولیت هرگونه مسائل حقوقی و اخالقی صاحب آثار شناخته می عنوانبهآثار  کنندهارسال، برگزارکننده ازنظر. 8

  .ناشی از این امر به عهده فرستنده آثار است

 و متعدد هایمکان در نمایشگاه برگزاری اطالعات، بانک کتاب، چاپ برای منتخب هایعکس از استفاده حق برگزارکننده. 9

 .داردمی محفوظ خود برای را عکاس معنوی حقوق رعایت و نام ذکر با فرهنگی-تبلیغی اقالم

 .شد خواهد اهدا حضور گواهی یابد، راه نمایشگاه به آثارشان که کنندگانیشرکت تمامی. به1۲

 6006مهرماه 0و  برگزاری نمایشگاه و معرفی برگزیدگان:  6006شهریور ماه  89مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 

 



 :جوایز جشنواره

 و موبایل ایحرفهبخش تک عکس با دوربین 

 ریال ۲۲۲/۲۲۲/2۲               نفر اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار، جایزه نقدی

 ریال ۲۲۲/۲۲۲/15                                     نفر دوم: لوح افتخار، جایزه نقدی

 ریال ۲۲۲/۲۲۲/1۲                                    نفر سوم: لوح افتخار، جایزه نقدی

 بخش عکس خالقانه

 ریال ۲۲۲/۲۲۲/2۲                نفر اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار، جایزه نقدی

 
 مجموعه عکسبخش 

 ریال ۲۲۲/۲۲۲/2۲        نفر برگزیده: تندیس جشنواره، لوح افتخار، جایزه نقدی

ریال اهداء  ۲۲۲/۲۲۲/25ریال مجموع  ۲۲۲/5۲۲/2به مبلغ  محترم نیز لوح تقدیر و جایزه نقدیاز طرف داوران  به ده اثر برگزیده

 خواهد شد.

 دبیر اجرایی جشنواره:

 دژ پسندسرکار خانم دکتر ساحل 

 دبیر هنری جشنواره:

 جناب آقای دکتر مظفر عباس زاده

 ،و هنر دانشگاه ارومیه ارومیه، ابتدای جاده سرو، دانشکده معماری، شهرسازیآدرس دبیرخانه: 

  08063191090شماره تماس 

  

 


