
 سمناناستان  «  جوان »  سـعک شنوارهـج چهارمین  فراخوان

موسسه موج فرهنگ با همکاری معاونت فرهنگی و امور جوانان  تشکل ها و مشارکت های اجتماعی ، هفته مناسبت به

 استان سمنان  را  برگزار می نمایند:«  جوان» مین جشنواره عکس چهار ، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان 

 : جشنواره های بخش

       (تلفن همراه تجربه )( ب ای       حرفه عکس تک ( الف

 : موضوعات

 ینگر ندهیو آ دیجوان، ام -

 یورزش و سالمت اجتماع جوان، -

 یازدواج، خانواده و فرزندپرور جوان، -

 یاجتماع ینیاشتغال و کارآفر جوان، -

 یاوقات فراغت و نشاط اجتماع جوان، -

 یمل تیفرهنگ و هو جوان، -

 :ژهیبخش و

 یمردم نهاد و مشارکت اجتماع یسازمان ها جوان، -

 :جوایز

 25  جمعاً همراه تلفن بخش در برگزیده نفر 5 به و ریال میلیون 32 جمعاً ای حرفه بخش در سوم تا اول نفرات به

 .گردد می اهداء ریال میلیون

 : شرایط

 شرکت برای عموم مردم آزاد می باشد. -1

 ارسال نماید.  اثر را 10 تعداد  بخش تک عکس حرفه ایهر عکاس می تواند در  -2

 MB 2 حداقلبا حجم  300dpi رزولوشن با پیکسل 2000کوچک حداقل و سایز ضلع   JPEG آثار باید با فرمت -3

 .گردد ارسال

اصالحی که جنبه یا حک و با نرم افزارهای رایانه ای بایست مستند بوده و از هرگونه دستکاری آثار می -4

 سازد اجتناب گردد.مستند بودن عکس را مخدوش می

 .باشند لوگو و واترمارک ، قاب ، پاسپارتو ، تاریخ عکاس، امضاء دارای نباید ارسالی های عکس -5

 شده گذاری شماره و انگلیسی صورت به خود خانوادگی نام با را خود های عکس بایست می کنندگان شرکت -6

 Amiri1:  مثال بطور نمایند، ارسال

  چاپ جهت را خود اثر فایل اصل است موظف  عکاس نمایشگاه، به یافته راه آثار انتخاب از پس است بدیهی -7

 .نماید تحویل دبیرخانه  به در فرصت زمانی اعالم شده  کیفیت باالترین با

برند و مدل گوشی تلفن نام ذکر محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد لیکن در بخش تلفن همراه ،  -8

 .همراه ضروری می باشد



ید عموم جهت بازد« جوان» در قالب نمایشگاه عکس  آثار منتخب هیئت داوران در بخش حرفه ای -9

 می گردد.عالقمندان دایر 

 می گردد. اهداء و هدایایی به عنوان حق تألیف گواهی حضوربه راهیافتگان به نمایشگاه در بخش حرفه ای ،   -10

 یداخل یهاشگاهینما یو برگزار یچاپ ورق ای تالیجیحقوق چاپ و نشر آثار اعم از د هیبرگزارکننده ، کل  -11

خود  یرا با ذکر نام عکاس ، برا مایپخش از صداوس نیآثار همچن یمجاز یو فضا ینترنتیا شیو نما یوخارج

 .دارد یمحفوظ م

خالف آن اثبات شود، اثر از جشنواره  کهیشناسد. در صورت یجشنواره ارسال کننده را صاحب اثر م رخانهیدب  -12

 .گردد یمتعلق به آن ابطال م ازاتیامت هیحذف و کل

 . باشد یجشنواره م رخانهیفراخوان بر عهده دب نینشده در ا ینیب شیپ ماتیاتفاقات و تصم  -13

 : آثار ارسال نحوه

 mojefarhang@gmail.com    :آدرسبه  رخانهیدب یکیپست الکترون قیطراز . 1 

 یلیتلگرام بصورت فاهای ایتا و رسان  امیدر پ 09393313711 یمجاز یشماره فضا قی. از طر2 

 

 : شمار جشنواره گاه

 تمدید شد. 1401آبان  30تا آخرین مهلت ارسال آثار : 

 1401 زییپا  :دگانیاز برگز لیو تجلبرگزاری  نمایشگاه  و مراسم اختتامیه 

 

 آدرس دبیرخانه :

دفتر موسسه  -طبقه همکف  –خانه جوانان استان سمنان  –روبروی دانشکده دندانپزشکی  –شهریور  17بلوار  –سمنان 

 09393313711 -  02333332511تلفن :  – موج فرهنگ

 ایید.مراجعه نم   www.faraghatejavan.ir سایت   بهبیشتر  کسب اطالعات و  اخبار جشنواره آگاهی ازجهت 
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