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 فراخوان 

 با تلفن همراه( یساعکویژه ) هشت عکس  جشنواره نخستین

 علیه السالمالمللی امام رضا پانزدهمین جشنواره بینهای از سری برنامه

 9316ماه  تیر-تهران/  نقش رویای بهشتشرکت 

 

شرشددچشمگدد استشاددداز شبشا ششددمجاشی دش ک  دششرشوگدد ر  اش شناششام  شساشرتاازشنکددس ردشا شاج ددد اشوت اشادش شس    رشش

داز شش د ژب،شاتضاشاپلسجسگنشی دشجذابششششششششششششالتناششش رنسنش لزنشی تابا ششبناشا کاقسمشن ش د شبش ش  د ا،شنتخ رشدش ششداتدیشس

ششن شش رنسنچشواشاپذاتادشاجسشی ایشن شددش اه شجگددا اربراشنتشساششاشددتش  ششرشاتکدداسنشش ربشاانششپ ااشرذارااشاانشر اچاش،ش ...

شاظتشناشاااجاشددد هااش سلس اشی ش گددا دش شش ششاشبشواددت شا  لشرضدد الساشازکددتلشناش ا ر شساشششش. لزنشی تابشثمتششددچبشااچ

اچشششششششششششششششش متش شضدددمنش یشا  ا خ وتا شخ ششراشا شوتایشش رنسنش لزنشی تابشث ا بش ش ی دش شا  لشی  لش گدددتدششدددچبش شزیظاش

ششازکدددتلشالساشازتضددد ش  ددددیشننشالیشوادددت شاا لش هش شوااانش ا ددددمتش چاراش  ششرششیاشوتا تشناششجگدددا اربشاد

ات شش  ص  اششو شتشش (شس)ش ع ات ششنزررچا دیششاو چننشو کتلششالساش   شچشناشش(ش یچتاغش)شاز ش تولاشاجتاششرس رشبش یشن 

شش شر شاشادشا شیاتشاج دیشاراش  اچااشاانشد وتش قچسشراشناش اصاشظه رشرد اسم.

 موضوع جشنواره:

ش ا ر  -

 :مورد نظرمحورهای 

 سشابش ش تیاگش ا ر شش -

 ازکتل  دیشش یچتاغشالسااو چننه ش شوات شدتلشا...شالس،شوتلش طهتشوات ش  و اش عص  ای دشوتلش طهتشرض دجل بش -

 ااعج سش تادمش شساسنشی دشرض د شش تیاگشرض دششرش   لشاق طشجه اش -

 ی قچلشر بش -

 رض دش ائتااشپس شب -

  ا دک،ش تادمش شجگا اربشی دشرض د -

  شنق عش امتواشا  لش اشر ا ا ر ا بشی دش -

 جشنواره:شرکت در مقررات 

شادت. اچااشس اشششتوتششرشجگا اربشنتادشولساشاج د اش شاتقا .1

 .ثمتششچبشن شاچش لزنشی تابشیشادتشواشن اجسشی اپذاتادش قنشاانشجگا اربش .2



 ا ج اشپذاتشادت.ش ا دش ک  دشتوتششرشجگا اربش قنشا شوتایش .3

 

اقچالشناشارد  شسث رششرش ا دش ک  دشر شش اتششش شتوتشوااچر اشنتادشوا رششرشجگا اربش یش  اااچشن شاجیشا ش .4

 ا  ااچ:

 photofestival@gmail.com8الف: ایمیل جشنواره به نشانی: 

  eightphoto@جشنواره به نشانی  ب: برنامه تلگرام

 71957902890شماره تلفن: 

از شرکت کنندگان تقاضا می شود فقط یکی از روش های ارسال ذکر شده را جهت حضور در )

 (جشنواره انتخاب نمایند.

 نچ اش غسستششرشااچا بشارد  شش شش.شjpgاجسشی ش یشن اکتششرش ت تش .5

  اتاازشاثتش  شساک شواشناشجاماشاداا شدشاجسشخچشاشادش ارششاجاچشق نلشقم  شادتش. .6

 شرشیاا لشارد  شسث رش گتص  شاج سش)شا لش شا لشخ ا اشریش،شسشرسش،شش  ربش لزنشی تابش شث نتش(شارد  شش شش. .7

  اش ج ششاچارش.اثتشارد زیش  دنشاج دشنتادش عچاش یچ شاایش .8

 ی دشارد زیشن اچش ط نیشن ش  ا انشاختقی،شادت یش ش تیاایشاظ لشج ه ردشادت یشااتااشن شچ.شاجس .9

 ن شاچ.شن شبشی دشقملیشاجسشرض دشجز شسث رش ااتبی دشارد زیشام اچششرشجگا ارباجس .11

 اج س،ش ا تش  راش شز ر شن شاچ.شداجسشی ،شام اچششارادشا ا  .11

اهچبشش کئ زسایشناشاارد  شاثتش  دنشاج د اشناش اززاشقم  ش  زجستشاثتش شاص زتشساش لقیش یشش شش شیسچا ا .12

 شنستخ ااشات ایچشن ش.

م پششرشوا ب،شنت ش رش ...شن شذوتشا لشاج سششنتاداز شبشا شاجسشی دشپذات ااششچبشراشویشاد قنشنترزاروااچبش .13

 نتادشخ شش یز ظش یششارش.شش

ناشسث ردشواشپسشا ش   اش عسسنششخ ایچشن ش.شا شاانشر ش1396  بش ستش11ر  شسختانش هلتشارد  شاثتشناشجگا اربش .14

 .شچبشارد  شش اچشا شاجیشا شق ااسنشجگا اربشراشاقضشوااچ،ش ت سبشاثتشاشبشات ایچششچ

 .سث رشناش عا دشپذاتشش    یش قترا شاانشجگا اربشادتارد  ش .15

 جگا اربشادت.شپسزشنسایشاگچبشنتشاهچبششنستخ اا ص سمشرستدششرشقم  ش ک ئلش .16

ش

ششدبیر جشنواره:

ش جساشازاششست ی چد

ششداوران:

ش اع قم شااتلشخ ایچششچ.

 

 جوایز:

ش سلس اشرا  ش جاشاقچش111/111/21ازتشا  :ش اچاسشجگا ارب،شز حشا ات ر،ش ملغش



ش سلس اشرا  ش جاشاقچش111/111/15ازتشش ل:ش اچاسشجگا ارب،شز حشا ات ر،ش ملغش

ش سلس اشرا  ش جاشاقچش111/111/11ازتشد ل:ش اچاسشجگا ارب،شز حشا ات ر،ش ملغش

 جایزه ویژه:

 نفر برای هشت میلیون ریال 2ه سفر به مشهد مقدس به مبلغ نکمک هزی

جگا اربش    یشاجسشی دشرابشا  ااشناشا  اگا بشراشپسشا ششا ردشا شوتایشو ا  ش لاتالش شصزیاشجگا اربششرششنستخ ااش      

شا شوتایش شا ش س اشسث ردشواشنسگاتانش  جاشو رنتااشاااکا رتالشرا اااکا رتالشناش چ ش گتصشناشا  ازشخ ایچشرذاشتش 

اثتشش8الشراش ا جاشخ ششوتشبشن شاچشراشنتردیش شن شاظتشیس  ششا راا،ششو  ااه دشاج د ااش شنسگاتانشن  شاچشوااچبشا شوتایش لات

 راشنتادشایچادشج ازبش اژبشااات بش یشواچ.

ش

:امتیازات  

ش.ش شش یشرذاشااشا  ازشناش شم پششنستخ ااش  دنشا  اگا بشنتزشناشا  ااشرابشاجکه دشولسا (1

 .شچشخ ایچشایچاششتوتشر اییشا نچش یشرابشا  اگا بشنتزشناشسث رش اشوا ناشولساششتوتشوااچر ای (2

 پتشاختش یشش ش.ناشاا ااشویشازا زسفشرا  شش111/511 ملغشش،اجسشرابشا  ااشناشا  اگا بقطعاشناشیتش (3

ز حش گتشبش  زایش چا دشسث رششرشساسنشپ ا ایش ااگتش شر ا  ایشخ ایچششچش شناشولساششتوتشوااچر ایشواشسث رش اش (4

 خ ایچششچ.شناشنتزشا  اگا بشرابش یشا نچشایچا

ش
ش        

 تقویم برگزاری:

شش 11/4/1396:شارد  شاثت هلتشسختانش

ش1396ش ست  بااات بش شار ا نیشسث رش شااتلشاد  یشرابشا  اا ا:ش

ش1396ش ست  بجگا اربش شنتپ ایشا  اگا بشسث رشنترزاچب:ششپ ا ایسنشاس

ش

ش

 


