
فراخوان بخش عکس
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

با شعار: زن ایرانی

آغاز سخن:
"زن ایرانی" طی ســال های اخیر به موازات موفقیت ها و حضــور تاثیرگذار در عرصه های داخلی و بین المللی 
هدف بی ســابقه ترین هجمه های تبلیغاتی بوده و جایگاه "بانوی مســلمان ایرانی" بعنوان عنصری تاثیرگذار در 
توســعه ایران اسالمی و ســتون تربیت در بنیان خانواده از بیم تبدیل شدن به الگویی برای زنان سایر ملل مورد 
تهاجم و چالش جدی قرارگرفته است. از سوی دیگر در میان انبوه ابزارهای پر زرق و برق هنری و رسانه ای 
که سرمایه داران ضد ایرانی و ضد اسالمی در اختیار دارند فقدان رسانه ای قدرتمند در جهان اسالم که بتواند 
مرجعی برای انعکاس جایگاه واقعی زنان جوامع مسلمان باشد نیز متاسفانه در مهجور ماندن چهره واقعی بانوی 
مســلمان تاثیر فراوان داشــته و دارد. دبیرخانه بخش عکس پنجمین جشــنواره هنر مقاومت در چهلمین سال 
انقالب اسالمی تصمیم دارد با تکیه بر پتانسیل باالی عکاسی مستند اجتماعی در بازنمایی بی واسطه واقعیت، 

گوشه ای از مقاومت ها، موفقیت ها و جایگاه زن ایرانی را گردهم آورده و منعکس نماید.
از تمامی عکاسان و عالقمندان به عکاسی دعوت می کنیم ما را در این مسیر دشوار یاری نمایند.

موضوع مسابقه:
زن ایرانی

* نقش محوری زن و مادر ایرانی در محیط خانه و خانواده.
* حضور زنان ایرانی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، علمی، سیاسی، کارآفرینی، 

مدیریت و... با تکیه بر ارزش های واالی اسالمی
* جلوه های مختلف پیشرفت و امید به آینده با محوریت زن ایرانی

* زنان در دوران شکوهمند دفاع مقدس
* زنان در دوران مبارزات و پیروزی انقالب اسالمی

* حضور و فعالیت زنان سایر ادیان مذهبی در جامعه ایران

قوانین و شرایط شرکت در مسابقه و ارسال اثر:
* مسابقه صرفا بصورت " تک عکس" برگزار می شود.

* گرایش مسابقه، عکاسی مستند است.
* ویرایش عکس ها  نباید به گونه ای باشد که جنبه استنادی عکس را مخدوش کند.

* هر عکاس مي تواند حداکثر10تک عکس به این مسابقه ارسال کند.
* ارسال عکس هایی که با تلفن همراه گرفته شده باشند نیز بالمانع است. به شرط آنکه از قابلیت چاپ در ابعاد 

بزرگ برخوردار باشند.
* عکس های ارسالی می  تواند رنگی یا سیاه وسفید باشد.

* عکس ها الزاما می بایست دارای "عنوان" باشند.
* استفاده از واژه "بدون عنوان" قابل قبول نیست و عکس های فاقد عنوان از مسابقه کنار گذاشته خواهند شد.

* نوشــتن شرح عکس Caption الزامی نیســت اما عکس هایی که از "کپشن" صحیح و به جا برخوردار باشند 
هنگام داوری از امتیاز و اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود.

* توصیه می شــود عکاســان گرامی از "شرح عکس" جهت بیان نکاتی که در عکس قابل مشاهده نیست و به 
انتقال بهتر موضوع به مخاطب یا داور کمک می کند استفاده نموده و از بیان مجدد واضحات خودداری نمایند.

* از آنجایکه کیفیت و نحوه نوشــتن شرح عکس و انتخاب عنواِن عکس، در داوری و امتیازدهی موثر است 
دبیرخانه مسابقه متِن ارسالی از جانب عکاس را بدون هیچگونه ویرایش و اصالح به گروه داوری ارائه خواهد 

کرد.
* سایز عکس ها می بایست بین حداقل1000وحداکثر3000پیکسل باشد.

 RGB در قالب JPG دی پی آی عکس ها می بایست300پیکسل و حجم هر عکس بین 1 تا 3 مگابیت با پسوند*
باشد.

* نحوه نمایش عکس ها برای نصب در نمایشگاه، مطابق با نحوه بارگذاری آثار در سایت خواهد بود.
* محدودیتی در تاریخ خلق عکس ها وجود ندارد. اما نباید در دوره های قبلی جشنواره مقاومت شرکت کرده 

باشند.
* شایســته است عکاسان ارجمند از ارسال عکس هایی که در دیگر مسابقات موفق به دریافت جایزه شده اند 

خودداری نمایند.



* عکاس متعهد می شــود در صورت درخواســت دبیرخانه، فایل اصلی و ســایز بزرگ عکس را فورا ارسال 
نماید. در غیر اینصورت عکس مورد نظر از جریان مسابقه کنار گذاشته خواهد شد.

* اطالعــات منــدرج در فرم ثبت نام، عناوین و توضیحات عکس های ارســالی در تهیه مطالب انتشــاراتي و 
نمایشگاهي مورد استفاده قرار خواهند گرفت، لذا مسؤولیت صحت اطالعات ارسالي بر عهده شرکت کننده 

است.
* استفاده از آثار راه یافته به بخش مسابقه برای تبلیغات، انتشارات، چاپ کتاب و برگزاري نمایشگاه  با ذکر نام 

صاحب اثر براي برگزارکننده جشنواره مجاز است.
* برگزارکننده ی مسابقه حق فروش عکس ها به غیر را ندارد و مالکیت معنوی آثار در اختیار عکاس است.

* کتاب جشنواره در صورت انتشار به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته است اهدا خواهد شد.
* به تمامی شرکت کنندگاني که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهي شرکت اهدا می شود.

* در صورت عدم رعایت قوانین و شــرایط مسابقه، اثر در هر مرحله ای از مسابقه حذف و امتیازات آن سلب 
می شود.

* ثبت نام و ارسال عکس فقط از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.festivalart.ir امکان پذیر است.
* تصمیم گیري درباره موارد پیش بیني  نشده بر عهده دبیرخانه مسابقه است.
* تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله ی قبول شرایط و مقررات مسابقه است.

* شــرکت در این مسابقه برای عموم عکاسان ایرانی اعم از خانم ها، آقایان، آماتور و حرفه ای آزاد و رایگان 
است.

اعضای بخش عکس جشنواره:
دبیر بخش عکس: حسن قائدی

هیئت داوران: خانم شباهنگ کوثر، خانم مریم کهوند، آقای فرهاد سلیمانی

گاه شمار جشنواره بخش عکس:
- اعالم فراخوان یکم مرداد 97

- مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97
- انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

- اعالم نتایج آدر ماه 97
- برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-4/000/000تومان جایزه نقدی
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء خواهد 

شد.

حق التالیف:
به هر عکس راه یافته به نمایشگاه، مبلغ "100/000تومان" بعنوان حق امتیاز استفاده از عکس، پرداخت خواهد 

شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: تهران، میدان فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایت فتح، گروه هنرهای تجسمی

شماره تماس: 88895960-021 و 09195353265
ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر
www.festivalart.ir :آدرس اینترنتی

 
 


