فراخوان مسابقه عکس جلوه هاي عاشورايي
ويژه اساتيد ،کارکنان و دانشجويان دانشکده فني و مهندسي
هميشه تصاوير ،سندهای گويا و زنده از لحظههای پرشور و هيجان زندگي آدمي و طبيعت است.
عکسها عالوه بر ثبت لحظات ،خاطرات را نيز به ديدهی همگان ميکشانند.
ايام محرم بهانه ای است تا دغدغهی پاک و آسماني ياران ،هنر عکاسي را دلآويز رواق نگاهها ساخته ،گامي و لو
کوچک در مسير تابناک انقالب ساالر شهيدان برداشته و در جهت اعتالء و گسترش فرهنگ اين حماسهی بزرگ،
مسابقهی عکس جلوه های عاشورا را برگزار کند ،تا بتوانيم يادماني ماندگار از اين ارزشها به جا بگذاريم.

بخشهای مسابقه:
الف  :بخش عاشورا (محرم)
۱ـ لحظه های پرشور از عزاداری و سنت ها – آئينها در ماه محرم
۲ـ نمازظهر عاشورا

شرايط شرکت در مسابقه:
۱ـ شرکت برای عموم اساتيد ،کارکنان و دانشجويان دانشکده فني و مهندسي آزاد است.
 -۲هر عکاس ميتواند در هر بخش  ۷قطعه عکس ارسال کند.
 -۳آثار به صورت تک عکس سياه و سفيد يا رنگي ،آنالوگ يا ديجيتال پذيرفته مي شود.
 -۴عالقمندان ميبايست عکسهای خود را در ابعاد ضلع کوچک  ۳۳و حداکثر  ۴۳سانتي متر با کيفيت مطلوب
بصورت لوح فشرده ( )CDبا نام عکاس ارسال و يا به دبيرخانه تحويل نمايند.
 -۵عکسها ميبايست بر روی  CDبا کيفيت  DPi300با فرمت  jpgارسال شوند .

 -۶عکسها با نام خانوادگي به حروف انگليسي و شماره رديف  ۱تا  ۷نامگذاری شود .مثالRezai.1:
 -۷عکسهای هر بخش در يک فولدر مجزا مشخص شود .و نام موضوع آن نوشته شود.
 -۸داخل  CDيک فايل ذخيره کنيد و نام و نام خانوادگي ،تحصيالت ،نشاني دقيق و شماره تماس (ثابت و همراه)
و ايميل خود را بنويسيد.
 -۹عکسهايي که مونتاز شده و يا دستکاری شوند پذيرفته نميشود.
 -۱۳دبيرخانه مجاز است عکسهای پذيرفته شده را به نمايش گذاشته و در انتشارات خود با ذکر نام عکاس استفاده
کند.
 -۱۱تصميم گيری درباره مواردی که در آيين نامه پيش بيني نشده باشد به عهده دبيرخانه است.

جوايز:
 -۱به سه نفر برگزيده در بخش محرم و عاشورا به ترتيب:
نفر اول ۱۳۳ :هزار تومان
نفر دوم ۷۵ :هزارتومان
نفر سوم ۵۳ :هزارتومان
گاهشمار:
مهلت ارسال آثار :تا پايان محرم

آدرس دبيرخانه:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،دفتر دانشکده فني و مهندسي

