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 ا�یاء بناهاي تاریخی ایراناولین جشنواره ملی عکس 

  
 اختیارات و وظایف به توجه با در راستاي تحقق اهداف و  فرهنگی و تاریخی اماکن و بناها از برداري بهره و احیا صندوق
 نخستین کشور، سراسر تاریخی ابنیه از هویت شایستهو تکریم  معرفی ،شناسایی منظور به دارد نظر در خود، محوله

  برگزار کند.» ءاحیا«با عنوان  را ایران تاریخی بناهاي عکس ملی جشنواره
از  آورد فراهم کشور تاریخی آثار به مندان عالقه همه ي صمیمانه رقابت براي راهنري  ضاییف دارد نظر در جشنواره این

 این در مشارکت منظور به توانند میسراسر ایران  در تاریخی ابنیه سازي باززنده مندان عالقه و عکاسانتمامی همین رو 
  را خودبه مدد هنر عکاسی است، آثار  یرانا تاریخی هویت از مهمی بخش ي عرضه براي آوردگاهی که فرهنگی رویداد
 .نمایند ارسال ما برايذیل  شرایط با منطبق

 اهداف جشنواره : 

طی سالیان متمادي به دست فراموشی سپرده شده و یا  که تاریخیابنیه آن دسته از  به معرفی مناسب و توجه -1
 .است کمتر مورد توجه قرار گرفته

 ) ، محوطه هاي تاریخی...آب انبارهاحمام ها،  کاروانسراها،( ایران ریخیبناهاي تا مستند نگاري وضع موجود -2
 تاریخی ایران و بیان وجه تمایز بناهاي  فرهنگیترویج هویت  -3

از ابنیه تاریخی، احیاء زندگی در بناهاي  بهینه برداريدر راستاي بهرهو توسعه افکار عمومی  فرهنگ سازي  -4
  ، حفاظت و تکریم اماکنتاریخی

 بناهاي تاریخی در ماندگاري خرده فرهنگ هاي بومی و منطقه اي نقش  -5
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 بخش هاي جشنواره:

 عکستک  -1

 تلفن همراهعکس    -2

 بخش ویژه   -3

  سري) عکس هاي 3-1
 ) عکس هاي تطبیقی3-2
 ) احیاگر عکس بناها در آلبوم هاي قدیمی3-3
 

 مقررات:
 .آزاد است از سراسر ایران آماتوراي و  عکاسان اعم از حرفه یشرکت در جشنواره براي تمام

  تک عکس:

  ارسال نماید.عکس  5حداکثر  تواندمیهر عکاس عکس در بخش تک  •  

 تلفن همراه: 

 عکس به جشنواره ارسال نماید. 5تواند حداکثر می در بخش عکس تلفن همراه هر شرکت کننده •

 

 بخش ویژه :

 شامل سه بخش ذیل می باشد •

 :سريعکس هاي 

) حداقل دو فریم و حداکثر ده فریم تواند یک مجموعه عکس سري ( کهعکس هاي سري هر عکاس میدربخش  •
داشته باشد به همراه توضیحات و نوشته اي که اهداف این مجموعه و جهت گیري آن را تبیین کند، به دبیرخانه ارسال 

فتن ذیل عنوان مجموعه رعایت گردد و یا کند، در این بخش انتظار می رود وحدت و ارتباط بین عکس ها براي قرار گر
عکس ها به پوشش زوایاي مختلف بنا و توسعه اطالعات عکس در جریان کنار هم قرار گرفتن تعدادي عکس بیانجامد و 

 مخاطب را به تمام ابعاد خارجی/داخلی بنا یا اطالعات مورد نظر عکاس رهنمون کند
 



 

 عکس هاي تطبیقی: 

، یک عکس قدیمی از یک بناي تاریخی است بدین صورت که عکاس پس از انتخاب  در این بخش مالك خلق اثر •
یک عکس قدیمی عکسی به روز از همان بنا به ثبت می رساند. انتخاب زاویه دید مشترك در ثبت تصویر جدید 

 نسبت به تصویر قدیمی از موارد ضروري در این بخش می باشد 

 می باشد  ( شامل یک عکس قبل و یک عکس بعد) سري عکس 5حداکثر تعداد آثار ارسالی در این بخش  •

 

 عکس هاي قدیمی: 

 شود.هاي آرشیوي قدیمی که در آلبوم هاي شخصی نگهداري میعکس •
 عکس به جشنواره ارسال نماید. 5در بخش عکس هاي قدیمی ، هر شرکت کننده می تواند  •

 مقررات عمومی جشنواره: 

که حجم گردد ها بصورتی انتخاب  عکس(کیفیت)  Qualityپیکسل باشد. 1600تر عکس  بزرگ ضلعها:  عکس بعادا  •
ها  . لطفا اندازه و حجم عکسارسال شوند jpg فرمتبراي داوري با ها باید  بیشتر نباشد. عکس (MB 2)هر عکس از 

نام، آپلود ها شرایط ثبت نام را نداشته باشند، در هنگام ثبت  را پیش از ارسال کنترل کنید، در صورتیکه عکس
 .نخواهند شد

هرگونه دستکاري در عکس ها که منجر به گرافیکی شدن و حذف بعد عکس شود، و یا دخالت در واقعیت به هر  •
 از داوري حذف خواهد شد.  عناصر تصویرصورت، عکس سازي، مونتاژ و کوالژ، جا به جایی عناصر عکس و حذف 

و  تراست، کاهش یا افزایش کالریتی ، افزایش یا کاهش گرین، افزایش یا کاهش کنرنگکنترل تنها تنظیم نور،  •
 شارپنس، کراپ کردن مجاز است که وجه اسنادي را بر هم نمی زند.

 
اي از قبیل عنوان عکس، نام عکاس  . هیچ نوشتهخواهد شدها ارائه ن کس، نام عکاس به داوراطالعاتی از قبیل عنوان ع •
هاي بخش عکس  ها بیاید، متن هاي توضیحی و توصیفی مربوط بهداخل عکس  درتوضیح نباید به صورت واترمارك یا 

 ارسال می گردد. word نیز، به صورت مجزا و فایل سري 
 که در باال آورده شده، باشد.  یها باید مطابق تعریف عکسفرم  تکمیل •

 
 
 



 : مالیکت اثر

برگزار کننده هیچ گونه مسئولیتی  و وي عکس هاستارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعالم مالکیت معن الف) 
وص نخواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده ارسال کننده خواهد در قبال تخلفات احتمالی شرکت کنندگان در این خص

 .شدخواهد حذف از مسابقه در هر مرحله، عکس ارسالی  تخلفدر صورت اثبات  بود همچنین
ب)در صورتی که  در مراحل داوري در خصوص استناد و مالکیت اثري داوران مردد شوند شرکت کننده موظف است 

 مستندات خود را به دبیر خانه جشنواره جهت بررسی ارسال نماید در غیر این صورت از فرایند داوري حذف خواهند شد.   
فایل ثبت شده  یا عکس قبل و بعد از اثر یا ) RAW- NEF( * مستندات مورد قبول دبیرخانه شامل ارائه فایل خام اثر

 براي عکس هاي تلفن همراه خواهد بود.
و ارسال کننده اثر  تن مالکیت عکس ها بررسی می شوندد) در بخش عکس هاي  قدیمی آثار ارسالی بدون در نظر گرف

 در این بخش به عنوان احیاگر شناخته می شود.
 در سایت صورت گیرد و عکس ها فقط از طریق سایت ارسال شوند. د ثبت نامفراین براي شرکت حتما باید •

 ارسال عکس به این جشنواره به معناي پذیرش تمامی قوانین فراخوان می باشد و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست. •
 

 :مراحل شرکت در جشنواره

 شود.انجام  www.ehyaphotofestival.irبه آدرس  ثبت نام در سایت جشنواره.1

            ها آپلود عکس .2
 . مشخص کردن مختصات جغرافیایی بنا روي گوگل مپ3 

 :جوایز

 

 :تک فریم در بخش جوایز)1

 ریال 30٫000٫000اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر

  ریال 20٫000٫000دوم: لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر
  الری 10٫000٫000سوم: لوح تقدیر و مبلغ ات نفر

 
 
 
 



 جوایز در بخش عکس موبایلی: )2

       ریال 10٫000٫000تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ نفر اول:  
           ریال 7٫000٫000دوم: لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر
 ریال 5٫000٫000سوم: لوح تقدیر و مبلغ ات نفر

 

 جوایز در بخش ویژه:  )3

 :سريعکس هاي جوایز در بخش )3-1

 ریال 20٫000٫000اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر

  ریال 10٫000٫000دوم: لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر
  ریال 7٫000٫000سوم: لوح تقدیر و مبلغ ات نفر

 :عکس هاي تطبیقیجوایز در بخش )3-2

 ریال 20٫000٫000اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر

  ریال 10٫000٫000و مبلغ دوم: لوح تقدیر  اتنفر
  ریال 7٫000٫000سوم: لوح تقدیر و مبلغ ات نفر

 هاي قدیمی: آلبوم جوایز در بخش عکس )3-3

         ریال 7٫000٫000لوح تقدیر و مبلغ نفر اول:  
        ریال 5٫000٫000دوم:  لوح تقدیر و مبلغ  اتنفر
 ریال 3٫000٫000سوم:  لوح تقدیر و مبلغ ات نفر

 :ها اده از عکساستف

 هاي شرکت در جشنواره به معناي پذیرش شرایط جشنواره بوده و برگزارکننده مجاز به استفاده از تمام یا بخشی از عکس •
 .پذیرفته شده در جهت امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی با رعایت حقوق معنوي صاحب اثر است 

 ود.با دبیرخانه جشنواره خواهد بگیري در مورد موارد پیش بینی نشده  تصمیم •

 گردد.یابی به آثار پذیرفته شده در اولین جشنواره ملی عکس بناهاي تاریخی ایران اهداء میگواهی شرکت و راه•
 مجموعه عکس راه یافتهدر بخش عکس هاي ریال و  مبلغ ا میلیونبابت هر تک عکسی که به نمایشگاه راه یابد  •

 ریال به عنوان حق تالیف پرداخت می شود. میلیون 2مبلغ  مجموعا بهحداکثر
 



 
 
 
 

 :تقویم جشنواره

 1396بهمن / و صنایع وابسته نمایشگاه بین المللی گردشگري در یازدهمینها:  نام و دریافت عکس آغاز ثبت •

 1397فروردین  29 ها: نام و دریافت عکس ن مهلت ثبتآخری •

 1397 اردیبهشتداوري:  •

  1397ردیبهشت ا اعالم نتایج: •
  زمان برگزاري نمایشگاه: متعاقبا از سوي دبیر خانه در سایت جشتنواره اعالم خواهد شد. •

 صندوق احیاء و بهره برداري از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی  برگزارکننده جشنواره:

 گذاري:  شوراي سیاست
 رییس شورا  ماکن تاریخی و فرهنگیسرپرست صندوق احیاء و بهره برداري از بناها و ا پرهام جانفشان -1
 رامین افشاري مدیرعامل کانون جهانگردي و اتومبیلرانی عضور شورا -2
 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري عضوعمومی سازمان میراثرسانی و روابطرییس مرکز اطالعنژاد روح اهللا مهدي -3

 شورا 
 عکاس عضو شورا  سید رضا موسوي حسینی -4
 شورا  مجتبی چناري عکاس عضو -5
 سید امین صانعی مهري دبیر شورا -6

 

 سید امین صانعی مهري : جشنواره دبیر

 

 هیات داوران:

 افشین بختیار -1
 سیف اهللا صمدیان -2
 کیارنگ عالیی -3
 شادي قدیریان -4
 سعید محمودي ازناوه -5

 



 
 حسین سعیدي  امور رسانه اي جشنواره:

 محتشمی کیا رضا محمد گرافیست جشنواره:
  

نام یک ایمیل صحیح  هر شرکت کننده به ایمیل وي ارسال خواهد شد. شرکت کنندگان باید در فرم ثبت اعالم نتایج: نتایج 

عنوان غیراسپم تنظیم به  info@EhyaPhotoFestival.ir  یمیلاثبت کرده و مطمئن شوند که در تنظیمات ایمیلشان، 
 .شده باشد

  :تماس با دبیرخانه

 ، نرسیده به بهارستان، خیابان ملت، تقاطع خیابان اکباتان،عمارت تاریخی مسعودیهتهران، خیابان جمهوريآدرس دبیرخانه: 

 215داخلی  – 221داخلی  – 223داخلی  021-33992016تلفن : 

 info@EhyaPhotoFestival.ir   ایمیل جشنواره


