
تخت مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی  وفرهنگی و ورزشی سپاهان توسعه مجتمع های سیاحتی، شرکت 

 کنند: یجوانان اصفهان برگزار م ینمایکانون عکس انجمن س یبا همکار فوالد

 تا ممات اتیح ینستاگرامیا عکس جشنواره

 

 ممات تا حیات جشنواره گزاریبر از  سپاهان ورزشی و فرهنگی، سیاحتی های مجتمع توسعه شرکت اهداف

 صفه تفریحی های جاذبه و گردشگری توسعه -1

 صفه گردشگری نمونه منطقه و صفه کوه طبیعی، فرهنگی، تاریخی های ظرفیت معرفی -2

 زیست محیط حفظ رویکرد با اجتماعی مسوولیت ترویج و سازی فرهنگ -3

 حیات تا ممات جشنواره برگزاری از فوالد تختتاریخی، فرهنگی و مذهبی  مجموعهاهداف 

 و آداب، ها ظرفیت بیشتر شناخت و آگاهی افزایش طریق از وانقالبی ملی، دینی هویت تعمیق و ترویج -1

 اصفهان فوالد تخت در مدفون مشاهیر و اجتماعی رسوم

 به اصفهان فوالد تخت ارزشمند گنجینه بخصوص و شاخص های گورستان به ویژه توجه جلب و معرفی -2

 کشور گردشگری در توجه مورد کمتر های پتانسیل عنوان

 اصفهان فوالد تخت مقدس و ارزشمند میراث حفظ جهت در عمومی افکار توسعه و سازی فرهنگ -3

 

 ی جشنواره حورهام

 صفه کوه -

 اصفهان از بلندای صفه

 ، ورزش و مراکز تفریحیمحیط زیست

 و رفتارهای اجتماعی خانوادهصفه، 



 و گلستان شهدا فوالد  تخت -

 جلوه های معماری و هنری

 سنگ نگاره ها 

 آداب و رسوم اجتماعی

 

 آیین نامه جشنواره:

 .از سراسر ایران در این جشنواره آزاد است و عموم مردم ای حرفه ،شرکت تمامی عکاسان آماتور.1

 عکس در این جشنواره شرکت نماید. 10هر شخص می تواند حداکثر با  .2

 و ... آزاد می باشد و هیچ منعی وجود ندارد. (استیجچیدمان) تکنیک اعم از مونتاژ ،و استفاده از هرگونه ابزار  .3

 .ذهنیت عکاس آزاد است هرچه بهتر جهت القای ها ویرایش عکس .4

 عکس ها باید فاقد هرگونه امضا، تاریخ، نوشته و یا لوگو باشد. .5

ل اصلی به منزله موجود باشد، زیرا ارائه دهنده فایالزم است فایل اصلی اثر نزد هنرمند و شرکت کننده  .6

 .شود بدیهی است عدم تحویل فایل اصلی، منجر به حذف عکس از جشنواره می صاحب عکس تلقی می گردد.

م پدیدآورنده برای خود محفوظ برگزار کنندگان حق هرگونه استفاده فرهنگی و انتشاراتی آثار را با ذکر نا .7

 خواهند داشت.

رای هیات داوران قطعی است و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست و تصمیم گیری در مورد مسایل پیش بینی  .8

 .نشده بر عهده برگزار کننده است

عنوان ارسال اثر به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره می باشد و شرکت کننده در جشنواره به  .9

شود و مسئولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر از عهده جشنواره خارج  عکاس و مالک اثر شناخته می

 کیفری و مدنی ناشی از هرگونه کپی برداری توسط عکاس بر عهده وی می باشد.-مسئولیت حقوقی .است



 

  و ارسال اثر شرکت نحوه

را در پیج اینستاگرامی  ارسالی عکس 10از  عکس  3شرکت در این جشنواره می بایست حد اقل  برای .1

 اینستاگرامی زیر را روی عکس ها تگ کنید. کرده و پیج های بارگزاریخود 

 @SepahanTourism / @Takhte_Foulad / @Isfahanphotoclub  

 نمکاکنید باید توضیح مختصری از زمان و  که در پیج اینستاگرام خود بارگزاری می عکس هایی همچنین برای

استفاده در متن  ممات_تا_حیات# هشتگو حس و حال خود در زمان عکاسی بنویسید و از  ثبت عکس

 کنید.

لطفا حساب کاربریتان در اینستاگرام، پابلیک )عمومی( باشد، چرا که مطابق قوانین اینستاگرام، عکس هایی * 

خود آن کاربر قابل رویت  که توسط حساب های پرایوت )خصوصی( بارگزاری و هشتگ می شوند، فقط برای

است و ما امکان دیدن آن عکس را نداریم. لذا از پابلیک بودن حساب های کاربری تان در اینستاگرام اطمینان 

داشته باشید. و یا چنانچه قصد ندارید حساب فعلی اینستاگرام تان را پابلیک کنید، پیشنهاد می شود با افتتاح 

که مخصوص انتشار عکس های این جشنواره باشد، به یک حساب حساب کاربری جدید در اینستاگرام 

 .کاربری پابلیک دسترسی داشته باشید

. شرکت کنندگان  باید آثارشان را به همراه فایل پی دی اف حاوی اطالعات شخصی خود )نام و نام 2

گرام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تلفن ثابت، تلفن همراه، آدرس محل سکونت( به آی دی تل

@SepahanTourism96 .ارسال نمایند 

عکس ارسالی باید در پیج اینستاگرامی با شرایط اعالم شده  10عکس از  3*الزم به ذکر است حداقل 

 بارگزاری گردد.

که  RGB با حالت رنگی Jpeg باید به صورت یک فایل وارائه شود  تک رنگ رنگی و می تواند ها عکس  .3

. کیفیت ( یا )یک به یک(، ارسال شوند3ه ب2باشد با نسبت ) pixel 1500 حداقلاندازه ضلع بزرگ آن 

(Qualityعکس )  کمتر نباشد.  10در خروجی فتوشاپ از عدد 

 



 

 اری:گذشورای سیاست 

 توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان و رئیس شوراشرکت علی معینی مدیر 

 و عضو شورا تخت فوالدیخی، فرهنگی و مذهبی سید علی معرک نژاد مدیر مجموعه تار

 کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان و عضو شورا هیئت مدیره وحید مومن زاده رئیس

 عادل دهدشتی رئیس انجمن عکاسان مطبوعاتی اصفهان و عضو شورا 

 پریسا فهامی مدیر روابط عمومی کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان و عضو شورا

 

 دبیر اجرایی:

 رویا مرادخانی

 

 )به ترتیب حروف الفبا(داوران  ئتهی

 یشهرام احمدزاده ترکمان

 یاحیرریتاجم بهنام

 مهدی تمیزی

 منش یشجاع نیحس

 حمیدرضا صیادی

 

 



 

 : زیجوا

 و یک سکه بهار آزادی ریلوح تقدتندیس، نفر اول:   •

 و یک  نیم سکه بهار آزادی رینفر دوم: لوح تقد  •

 یر و یک ربع سکه بهار آزادینفر سوم: لوح تقد  •

به تمامی راه یافتگان به نمایشگاه آثار منتخب جشنواره پک هدیه فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اهدا می 

 گردد.

 

 : گاه شمار مسابقه

 96اسفندماه  28فراخوان  اعالم

 ، این تاریخ تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. 97فروردین ماه  25ارسال آثار مهلت

 97فروردین ماه  27 آثار یداور

 97فروردین ماه  29اعالم نتایج 

 97اردیبهشت ماه   6 جشنواره هیو اختتام شگاهینما افتتاح

 

 ول دبیرخانه جشنواره تماس بگیرید.مسو انخانم محمدی، 09134899327 با شمارهجهت اطالعات بیشتر 

 


