
 " حماسه تصویر "عکس جشنواره

  

 

 حرکت این بودن حساس و 1400 ماه خرداد انتخابات در مردم حداکثري مشارکت لزوم به عنایت با

 "عکس جشنواره تا است آن بر جنوبی خراسان انتخابات ستاد تبلیغات و رسانی اطالع کمیته ملی،

 اقصی در را رأي هاي صندوق پاي مردم شکوه با حضور لحظات ضبط و ثبت براي را " حماسه تصویر

  .نماید برگزار استان نقاط

 ------------------------------------------ 

  جشنواره محورهاي*

  رأي هاي صندوق پاي در مردم حداکثري حضور-

  جنوبی خراسان اهالی  انقالبی و مردمی شور و انتخابات هاي جلوه کشیدن تصویر به-

  اسالمی ایران اعتالي راه در مشارکت و هاي اولی رأي-

 ------------------------------------- 

  :نامه آئین*

 .است آزاد جشنواره این در عکاسی به مندان عالقه و هنرمندان تمامی براي شرکت

 هاي عکس است بدیهی. (نماید ارسال اصلی اندازه در عکس قطعه 5 حداکثر تواند می عکاس هر

 ).شد خواهد حذف داوري مرحله در شده کراپ و کیفیت فاقد

 1400 سال انتخاباتی شوق شور و تبلیغات و انتخابات در جنوبی خراسان استان در باید تصاویر - 

  .گردد ارسال اصلی اندازه در و باشد شده عکاسی



 خراسان استانداري عمومی روابط آدرس به جشنواره دبیرخانه به ارسال طریق از آثار دریافت -

 مقرر مهلت در سروش و اپ واتس اجتماعی هاي شبکه در 09034630700  تلفن شماره و جنوبی

 .است امکانپذیر

 می مخدوش را عکس استنادي جنبه که دستکاري هرگونه از بوده، مستند باید لیارسا هاي عکس -

  .باشد دور به کند،

 پاسپارتو،( تصویري هاي نشانه هرگونه یا و تاریخ عکاس، امضاي داراي نباید ارسالی، هاي عکس - 

 .باشند) لوگو و واترمارك قاب،

 اصلی هاي فایل نامگذاري -

 .باشند کرده شرکت دیگري عکاسی مسابقه در نباید ارسالی آثار  -

 تماس، شیوه عکاس، فردي مشخصات به مربوط اطالعات.( باشند شرح داراي باید ها عکس تمام  -

 یک طی مشخصات این و شوند درج مسابقه در شده عکاسی محور نیز و عکسبرداري زمان و مکان

 ).گردد ارسال ها عکس همراه دبیرخانه به نوشتاري و word فایل

 هیچ برگزارکنندگان، و است عکس مالکیت اعالم منزله به کننده شرکت توسط ها عکس ارسال -

 .ندارند ها عکس معنوي مالکیت رعایت عدم مورد در مسئولیتی گونه

 کلیه در را جشنواره به ارسالی هاي عکس قراردادن نمایش معرض در و استفاده ،حق دبیرخانه -

 اداري و خبري هاي سایت اینترنتی، هاي سایت مطبوعات، نشریات، کشور، خارج و داخل در ها مکان

  .داند می نگه محفوظ خود براي عکاسان معنوي حقوق حفظ با... و جنوبی خراسان و ایران  در

 مسائل مورد در گیري تصمیم و  است جشنواره این مقررات تمامی پذیرش معناي به آثار ارسال -

  .باشد می کنندگان برگزار برعهده نشده بینی پیش

 

 ------------------------------------------------- 



 : جشنواره جوایز* 

 ریال 15000000 مبلغ به نقدي جایزه همراه ،به جشنواره تقدیر،تندیس لوح: اول نفر -1

 ریال 10000000 مبلغ به نقدي جایزه همراه ،به جشنواره تندیس تقدیر، لوح: دوم نفر - 2

 ریال 7000000 مبلغ به نقدي جایزه همراه ،به جشنواره تندیس تقدیر، لوح: سوم نفر - 3

 ریال 4000000 مبلغ به نقدي جایزه همراه به تقدیر، لوح :چهارم نفر         -4

 ریال 3000000 مبلغ به نقدي جایزه همراه به تقدیر، لوح :پنجم نفر - 5

  ریال 2000000  مبلغ به نقدي جایزه همراه به تقدیر، لوح :ششم نفر -6

 ------------------------------------------ 

 :جشنواره مجري*

  جنوبی خراسان استانداري 

 -------------------------------------- 

  : جشنواره دبیر*

 جنوبی خراسان استانداري عمومی روابط مدیر و استاندار مشاور مالکی مرسل

 ---------------------------------------- 

 : دبیرخانه و اجرایی همکاران*

 فر بهروزي زهرا

 فرد ملکی مسعود

   امیرآبادي رضا محمد



  : سایت و پوستر طراحی مجازي، فضاي*

  اکبري حمید

 --------------------------------------- 

  :داوران هیئت *

 پور حسن ابوالفضل

  خالدي رضا 

 پور عباس مهدي 

  طلب ایمان کاظم

 ------------------------------------ 

 :آثار ارسال مهلت*

30/03/1400 

 ------------------------------------- 

 :آثار داوري از بعد نتایج اعالم زمان*

05/04/1400 

 ---------------------------------------- 

  

 .شد خواهد اعالم جراید طریق از آثار، داوري از بعد برگزیدگان اسامی:  تبصره* 

 -------------------------------------------- 



    :همکاري با*

 و آب شرکت بیرجند، شهرداري ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان جنوبی، خراسان استانداري 

 مطبوعات خانه ساختمان، مهندسی نظام سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ کل استان،اداره فاضالب

 کشاورزي حمایتی خدماتی شرکت استان، صنعتی هاي شهرك شرکت استان،


