
 سبزمبن جُبد کشبيرزی استبن خراسبن جىًبی برگسار میکىذ:

  گل ورگس عکس استبویجشىًارٌ  وخستیه

 

 الف( عًامل اجرایی

 رئیس ستاد: ّبضن ٍلی پَس هطلك

 دبیر جشنواره: حبهذ عبسفی ًیب

 مدیر اجرایی: ٍحیذ ضفیعی

 مدیردبیرخانه: سیذُ ًشخس خشاضبدیضادُ

 روابط عمومی و اداری: هْذی عجبسصادُ

 

 

جشىًارٌ  مًضًعبتة(   

:بٍ تصًیر کشیذن  

  گل ورگس داشت ي برداشتکبشت، مراحل -1 

 ي وقش گل ورگس در زوذگی مردم فرَىگ ي گردشگری -2

 

 ج( بخش َبی جشىًارٌ:

 ثخص حشفِ ای -1

 ثخص هَثبیلی  -2 

هی ثبیست آثبس خَد سا دس فَلذسّبی هدضا تحت عٌبٍیي ثخطْبی خطٌَاسُ ضشکت کٌٌذگبى *

 اسسبل ًوبیٌذ.ًبهگزاسی ٍ 



 جشىًارٌ:مقررات د( 

 ثشای ّوِ عاللوٌذاى آصاد است خطٌَاسُضشکت دس ایي (1

ضشکت  دس ّشکذام اص ثخطْبی خطٌَاسُ ( تک عکس 15تَاًذ حذاکثش ثب اسایِ ) ّش ٌّشهٌذ هی(2

  .ٌذٌک

ٍ گزاسی  ٍ ّش فبیل عکس اسسبلی ثِ ًبم عکبس ًبمثب سبیض اصلی اسسبل گشدد  ثبیستهیّب عکس

 دسٍى فَلذس ثٌبم ثخص هَسد ًظش اسسبل گشدد.

هحل ضبهل   wordیک فبیل هتٌی  ّبی اسسبلی عکس  ٍ ثِ ّوشاُ Namefamily 01:هثبل

  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، ضوبسُ هلی، ًبم پذس، ضوبسُ توبس ّوشاُ ٍ ضبهل ) طخصبت عکبسه عکبسی،

 .اسسبل ضَد( ، آدسس پستی ت، تحصیالتثبث

 خطٌَاسٍُ هسبثمبت داخلی ثِ ایي  خطٌَاسُضبیستِ است ٌّشهٌذاى اص اسایِ آثبس ساُ یبفتِ ثِ دیگش (3

 .خَدداسی کٌٌذ

ای ثبضذ کِ عکس اص  ًجبیذ ثِ گًَِ  ّب عکسعکس سیبُ ٍ سفیذ ٍ سًگی پزیشفتِ است ٍ ٍیشایص  (4

 .تعشیف هستٌذ خبسج ضَد

ثِ هٌضلِ اعالم هبلکیت هعٌَی اثش ٍ ّوچٌیي پزیشش ضشایط ٍ همشسات  خطٌَاسُاسسبل اثش ثِ  (5

 .است طٌَاسُ خ

حزف ٍ اهتیبصات  خطٌَاسُ ای اص دس صَست عذم سعبیت لَاًیي ٍ ضشایط ضشکت، اثش دس ّش هشحلِ (8

 .ضَد ٍ عَالت حمَلی آى ثِ عْذُ ضشکت کٌٌذُ است آى سلت هی

9( اطالعبت فشم ثجت ًبم ٍ عٌبٍیي آثبس دس تْیِ هطبلت اًتطبساتی ٍ ًوبیطگبّی هَسد استفبدُ لشاس 

 خَاّذ گشفت، اص ایي سٍ هسئَلیت صحت اطالعبت اسسبلی ثشعْذُ ضشکت کٌٌذُ است.

11( استفبدُ اص آثبس ًوبیطگبُ ثشای چبح دس کتبة ٍ سبیش الالم اًتطبساتی،سبیت ّب، تجلیغبتی، ثبًک 

 اطالعبت ٍ ثشگضاسی ًوبیطگبُ ثب رکش ًبم صبحت اثش ثشای ثشگضاسکٌٌذُ خطٌَاسُ  هدبص است.



ٍ تحَیل ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ ) سٍاثط عوَهی سبصهبى خْبد  DVD آثبس هی ثبیست دس لبلت(11 

 طشق ریل اسسبل ًوبیٌذ: ٍ یب کطبٍسصی استبى( 

  49354844989ُ تلگشام: ثِ ضوبس ل فطشدُثصَست فبی  -الف   

 PR jahad kh@gmail.comایویل ثِ آدسس  -ة   

 12(تصوین گیشی دسثبسُ هَاسد پیص ثیٌی ٍ اعالم ًطذُ، ثش عْذُ دثیشخبًِ خطٌَاسُ است.

 

 :(حرفٍ ایجًایس در بخش عکس )

 سیبل ّطت هیلیَى هجلغ ٍتمذیش   لَح، تٌذیس خطٌَاسُ ًفش اٍل :

 ضص هیلیَى سیبلهجلغ  لَح تمذیش ٍ، تٌذیس خطٌَاسًُفشدٍم : 

 چْبسهیلیَى سیبلهجلغ لَح تمذیش ٍ، تٌذیس خطٌَاسًُفشسَم : 

 

 :مًببیلیجًایس بخش 

  سیبلپٌح هیلیَى لَح تمذیش ٍ هجلغ ، تٌذیس خطٌَاسًُفش اٍل:  

  هیلیَى سیبل چْبس لَح تمذیش ٍ هجلغ ، خطٌَاسُتٌذیس  ًفشدٍم: 

 سیبل هیلیَى سِلَح تمذیش ٍ هجلغ  ، تٌذیس خطٌَاسُ ًفشسَم: 
 

 هیلیَى سیبل ٍ هجلغ ّطت لَح تمذیش، تٌذیس خطٌَاسُ خبیضُ سییس خطٌَاسُ:

 هیلیَى سیبل  سِهجلغ ٍ لَح تمذیش ، تٌذیس خطٌَاسُ خبیضُ دثیش خطٌَاسُ:

 
 

 



:دايرانَیئت    

رضا خالدی                 سیروس سروری                      حسن پور    ابالفضل                 

جشىًارٌشمبر گبٌ

 1396هبُآرس23هبُ تب  آرس11تحَیل آثبس: 

9613 هبُ آرس 52 ضٌجِاعالم ًتبیح: 

 .ضذتوذیذ ًخَاّذ ثِ ّیچ عٌَاى هْلت اسسبل آثبس 

 اختتبمیٍ جشىًارٌ :

دٍضٌجِ 27 آرسهبُ 1396 )ّوضهبى ثب ثشگضاسی خطٌَاسُ استبًی گل ًشگس خَسف(

 وشبوی دبیرخبوٍ

ثیشخٌذ، ثلَاس ضْذای عجبدی، سبصهبى خْبدکطبٍسصی خشاسبى خٌَثی، اداسُ سٍاثط عوَهی

کذپستی: 97198-73336


