
 

 
 تئاتر شھرمین جشنواره ششبخش عکس فراخوان 

 
 

توجھ علمی و عملی و جذب  ھدفرا با  »مسابقھ عکس«ششمین جشنواره تئاتر شھر  بخش 
برگزار ھای عکاسان این حوزه مبتنی بر تواناییسالم،  رقابتمندان این رشتھ و ایجاد عالقھ

 با نگاهبا عنایت بھ برگزاری دو دوره اخیر مسابقھ عکس تئاتر در جشنواره تئاترشھر کند. می
رشتھ توسط اساتید یادگیری ھمراه با آموزش عملی و تئوری و روش متفاوت و با تاکید بر  

عملکرد این بخش برگزار خواھد شد.  امید است  ھمزمان با برگزاری جشنوارهعکاسی 
تاکید و توجھ جدی  منجر بھ تمرکز بر کسب تجربھ عکاسان تئاتر  ھای اخیر باآموزشی دوره

 بھ ھنر عکاسی تئاتر و کشف و معرفی استعدادھای این رشتھ شود.

	در دو بخش برگزار خواھد شد. مسابقھ عکس تئاتر 

	»تئاتر تھران مسابقھ عکس«  -الف

  شرایط ارسال عکس:

 آثار نمایشی بھ ارسال عکسھای خود از تمامی مجازاین بخش شرکت در بھ عکاسان عالقمند  -
با مجوز مرکز ھنرھای نمایشی در و کھ بصورت رسمی باشند می استان تھراناجرا شده در 

مطابق بازه زمانی (طی یکسال گذشتھ تھران و شھرستانھای استان تھران ھای نمایشی سالن
   .اند بھ روی صحنھ رفتھاعالم شده در زیر) 

ھایی را در بخش مسابقھ شرکت دھند کھ آنرا در ھیچ یک از ھستند عکسعکاسان موظف  -
	مسابقات عکاسی تئاتر شرکت نداده باشند.

نام در دبیرخانھ  در مسابقھ آزاد است. عکاسان عالقمند موظف بھ ثبت عکاسان حضور کلیھ  -
پست الکترونیک از طریق و عکسھای خود جشنواره بھ شکل تکمیل و ارسال  فرم مخصوص 

 باشند. می f.t.c.phototheater@gmail.coبھ آدرس 

 فقطرا خود تئاتر قطعھ عکس از میان عکسھای  ۵باید عکاسان متقاضی حضور در مسابقھ می -
 ،  انتخاب و حداکثر تا پایان وقت اداری dpi ٣٠٠و کیفیت  ٢٠×٣٠بھ ابعاد  	jpgبا فرمت 

ارسال و  f.t.c.phototheater@gmail.comبھ آدرس ایمیل  ١۶/٩/٩۶ ھبشنپنج روز 
	.تاییدیھ دریافت نمایند

لغایت  ١٣٩۵اه در بازه زمانی اول مھر مھایی باشند کھ باید از نمایشمیارسالی  ھایعکس -
  . روی صحنھ رفتھ باشندبھ در تھران  ١٣٩۶اول آذر ماه 



ھا را دریافت و پس از کد گذاری بھ بخش داوری مسابقھ عکسجشنواره ،  ریستاد برگزا -
 .دھدتحویل می

و در محل سازمان فرھنگی ھنری شھرداری  ٢٢/٩/٩۶ھا در تاریخ نشست داوری عکس -
	.شودتھران برگزار می

قطعھ عکس برتر برای شرکت  ٣٠تعداد   ھای ارسالی و بر اساس رای داوراناز میان عکس -
	.د شدنانتخاب خواھبرپا خواھد شد، ھمزمان با برگزاری جشنواره کھ در نمایشگاه 

بخش مسابقھ عکس تئاتر تھران برای کسب  ھ عنوان منتخباول تا سوم ببرتر  عکسقطعھ سھ   -
	شد. برای دریافت لوح تقدیر انتخاب خواھندچھارم و پنجم  ھایعکس جوایز و

و  نمایشگاهدر برای شرکت وران ، انتخاب شده توسط ھیات دا قطعھ عکس برتر  30ھمچنین  -
ھمچنین در صورت امکان محل برگزاری جشنواره در معرض نمایش قرار خواھد گرفت. 

بھ مدت یک شھر تھران نمایشگاھی در یکی از گالری ھای معتبر تھران و یا سالنھای نمایشی 
	 .برپا خواھد شدھفتھ 

 و شرکت در جشنواره را تکمیل نمایند. فرم ثبت نام کنندگان الزم است شرکت -

 :بخش اول داوران

	 آزاده اخالقی -٣  ابراھیم حسینی -٢   شھاب الدین عادل -١مسابقھ :  اول بخش  داوران  -

 :بخش اول  جوایز

 لایر   ٠٠٠/٠٠٠/١۵غ مبل، لوح تقدیر و جایزه نقدی بھ مسابقھ اولعکاس  -

 لایر    ٠٠٠/٠٠٠/١٠نقدی بھ مبلغ عکاس دوم مسابقھ، لوح تقدیر و جایزه  -

 لایر    ٠٠٠/٠٠٠/٨، لوح تقدیر و جایزه نقدی بھ مبلغ مسابقھ عکاس سوم -

	خواھد گرفت . جشنواره تعلق تعلق لوح تقدیر  عکاسان چھارم و پنجمبھ  -

	»مسابقھ عکس تئاتر شھر« -ب

	شرایط ارسال عکس:

عکاسی عالقمند بھ این بخش مربوط بھ عکاسانی است کھ  -
. جشنواره تئاترشھر ھستندششمین عملی در طول برگزاری 

فرم مخصوص بخش مندان برای شرکت در این بخش باید عالقھ
مسابقھ عکاسی تئاتر شھر (ضمیمھ فراخوان) را پر نموده 

پس ارسال نمایند. و سوابق خود را در قسمت رزومھ عکاس 
توسط ھیات داوران اطالعات و ارزیابی متقاضیان از بررسی 



کھ واجد شرایط حضور در جشنواره  شدهعکاسان انتخاباز 
	 دعوت بھ عمل خواھد آمد. تند ھس

 ٢٠/٩/١٣٩۶مھلت ثبت نام در این بخش حداکثر تا تاریخ  -
	خواھد بود 

عالقمندان میتوانند فرم ثبت نام را بھ آدرس ایمیل  -

f.t.c.phototheater@gmail.com یھ دریافت ارسال نموده و تایید
	نمایند.

نمایند عکاسانی کھ مجوز حضور در بخش دوم را دریافت می -
ای و مجاز ھستند کھ با توجھ بھ برنامھ اجراھای صحنھ

یا خیابانی منتشر شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره 
، ھا مطابق سلیقھ خود شرکت نمودهدر یک یا تمام نمایش

قطعھ عکس  ۵ھا عکاسی کرده و در نھایت با از این نمایش
تر شھر جشنواره تئاششمین بخش دوم عکاسی در مسابقھ 
	. شرکت نمایند

ھایی تنھا مجاز بھ عکاسی از نمایشدر این بخش ھر عکاس  -
برای و در حضور مدیریت جشنواره کشی است کھ بصورت قرعھ

. (توضیحات بیشتر بھ عکاسانی کھ بھ شوداو انتخاب می
نمایند داده خواھد شد) . قرعھ این بخش راه پیدا می

کشی در سالن اجتماعات سازمان فرھنگی ھنری شھرداری 
انجام خواھد شد و عکاسان در صورت عالقمندی تھران 

	.   کشی حاضر باشندد در برنامھ قرعھتواننمی

برنامھ زمان بندی  مطابقکننده در این بخش عکاسان شرکت -
ھایی ھستند کھ از تاریخ عکاسی از نمایشاجراھا مجاز بھ 

بھ  جشنوارهھای نمایشی در سالن ٧/١٠/٩۶لغایت  ٢٨/٩/٩۶
	روی صحنھ خواھند رفت. 

دارند  تا روز آخر جشنواره فرصتھمھ عکاسان این بخش  -
و یا ای ھای صحنھ، از نمایشد عالقھ خودمور ھایتا عکس

ار در مجموعھ پردیس تئاتر تھران برگزخیابانی کھ ھمگی 
	 .دننمایو ارسال انتخاب  را دنشومی

شب  ١٢حداکثر تا ساعت  فرصت دارند عکاسان بخش دوم  -
س منتخب خود را بھ آدرس ایمیل پنج قطعھ عک ٧/١٠/١٣٩۶

	تحویل نمایند . بخش مسابقھ عکس خانھ جشنواره دبیر



و  ٢٠×  ٣٠و بھ ابعاد jpg	بھ فرمت  ھای ارسالی بایدعکس -

	باشند. dpi ٣٠٠با کیفیت 

روز اختتامیھ  ٨/١٠/١٣٩۶صبح  ٨ھای بخش دوم از ساعت عکس -
توسط ھیات داوران بررسی و نتایج آن در مراسم اختتامیھ 

	اعالم خواھد شد.

 :بخش دوم داوران

	 شکوفھ ھاشمیان -٣ ابراھیم سیسان -٢  ابراھیم حسینی -١مسابقھ :  دوم بخش  داوران  -

-  	

 :دومبخش  جوایز

مسابقھ، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه  برترعکاس  -
 لایر   ٠٠٠/٠٠٠/٢٠نقدی بھ مبلغ 

عکاس دوم مسابقھ، لوح تقدیر و جایزه نقدی بھ مبلغ  -
 لایر    ٠٠٠/٠٠٠/١۵

، لوح تقدیر و جایزه نقدی بھ مبلغ مسابقھ عکاس سوم -
 لایر    ٠٠٠/٠٠٠/١٠

	تعلق خواھد گرفت . لوح تقدیر  عکاسان چھارم و پنجمبھ  -

 مقررات بخش مسابقھ عکس:

ھای دریافتی برگزارکننده مجاز بھ استفاده از کلیھ عکس -
در طول جشنواره ،  با رعایت حقوق معنوی عکاسان در 

 باشد.  ھای جشنواره میکتاب و برنامھ

بدیھی است تنھا عکاسانی مجاز بھ حضور در مسابقھ   -
ای با تنظیمات دستی ھای  حرفھباشند کھ دارای دوربینمی

 باشند.  

چاپ کتاب عکس مسابقھ  ت نسبت بھبرگزارکننده مجاز اس -
 اقدام نموده یا از آن منصرف گردد.  در ھر دو بخش 

 ۴ت لغایآذر  ٢٨از تاریخ دوره جشنواره تئاتر شھر  ششمین
شود. دبیر بخش عکس این جشنواره یبرگزار م ١٣٩۶دی ماه 

 د.باشرضا موسوی می

  



تھران (بخش اول)فرم ثبت نام بخش عکس تئاتر   
................................................................................................... :اینجانب  

عمومی و اختصاصی فراخوان بخش عکس با اطالع کامل از مفاد شرایط 
ششمین دوره جشنواره تئاتر شھر ، و نیز قبول کلیھ شرایط مندرج ، 
با ارسال آثار خود بھ دبیرخانھ جشنواره تقاضای حضور در بخش اول 

 مسابقھ عکس این جشنواره را دارم.

...................................................................................................نام و نام خانوادگی کامل :   

کد ملی :              ....................................................................تاریخ تولد : 
....................................................................  

................................................................................ ........................................................نشانی دقیق پستی :   

تلفن ھمراه :   .................................................................... : تلفن ثابت
پست الکترونیکی :                      ....................................................................
....................................................................  

 آثار ارسالی بخش عکس تئاتر تھران :

سالن  کارگردان نام نمایش شماره 
 اجرا

تاریخ 
 اجرا

توضیحات در صورت 
 نیاز

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

 

نامگذاری شوند.  05-تا  01-نحوه نامگذاری آثار ارسالی : عکس ھای ارسالی با ذکر نام عکاس بصورت انگلیسی و پسوند  •
		Mousavi-01.jpg	Rezaبطور مثال 

	ھمراه فرم تکمیل شده بھ ایمیل جشنواره ارسال نمایید. را بھخود  4×3جھت تکمیل ثبت نام،یک قطعھ عکس پرسنلی  •

 

متقاضی یتاریخ تکمیل فرم و ارسال آثار                                                                                  امضا         

	



 

)شھردوم (مسابقھ عکس تئاترفرم ثبت نام بخش   

...................................................................................................اینجانب:   

با اطالع کامل از مفاد شرایط عمومی و اختصاصی فراخوان بخش عکس ششمین 
دوره جشنواره تئاترشھر، و نیز قبول کلیھ شرایط مندرج در فراخوان ، 

تئاتر شھر در بازه زمانی اعالم شده و در تقاضای حضور در مسابقھ عکس 
 محل پردیس تئاتر تھران را دارم.

 ...................................................................................................: نام و نام خانوادگی

کد ملی    ...................................................................................................تاریخ تولد : 
:.................................................................. 

شغل :  ..............................................................میزان تحصیالت و رشتھ تحصیلی :
................................................................... 

: نشانی دقیق پستی محل سکونت یا محل کار
................................................................................................... 

تلفن ھمراه :       ....................................................................................   تلفن ثابت :
................................................................ 

 ...................................................................................................پست الکترونیکی : 

زمینھ                           ١٣.......تا سال   ١٣.......سابقھ ی عکاسی : از سال 
 .....................ی عکاسی : 

دارم       cندارم              cتجربھ ی عکاسی در تئاتر:      
 ..............................................سابقھ ی فعالیت : 

یحات دارم       توض   cندارم    cسابقھ برگزاری نمایشگاه :      
: .............................................. 

سوابق کاری بیشتر و توضیحات ضروری : 
.................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 

بدیھی است در صورت غیبت  .حداقل یک نمایش) حضور داشتھ باشمدر طول دوره جشنواره (کھ روزھای عکاسی در اینجانب متعھد می شوم  •
 اینجانب از جریان مسابقھ خواھد بود. غیر موجھ ، برگزارکننده مجاز بھ خارج نمودن

	رسال نمایید.بھ ھمراه فرم تکمیل شده بھ ایمیل جشنواره ا نیز 4×3جھت تکمیل ثبت نام،یک قطعھ عکس پرسنلی  •

 تاریخ تکیل فرم و ارسال آثار :                                                                 

 

متقاضی  یامضا                                                                                                                    


