
 

 «ماه»جشنوارۀ هنری 
 آموزیبخش دانش -فراخوان ارسال آاثر 

عالی هنر و اندیشۀ اسالمی با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قم با نگاه به اهمیت و مؤسسه آموزش

آموزان، اقدام های عظیم و استعدادهای ارزشمند نهفته در میان دانشمعارف واالی الهی و انسانی و ظرفیت جایگاه هنر در نشر

به برگزاری جشنوارۀ هنری ماه و ایجاد فضایی برای مشارکت خالق و پویا در جهت شناخت و بارورکردن استعدادهای هنری این 

 به، نموده است.مقطع و آشنایی آنان با اساتید و هنروران صاحب تجر
 

شود تا با ارسال آثار خود، در این حرکت آموزان مقطع متوسطۀ دوم سطح استان قم دعوت میوسیله از کلیۀ دانشبدین

 ارزشمند فرهنگی و هنری شرکت کنند.
 

 آموزان دورۀ دوم متوسطه دختر و پسر استان قمدانش مخاطبین:

 عکاسی با موبایل :هرشت

 شهر من  موضوع:

 های مذهبی و تاریخی استان قم زیبایی -  :محورها

 مناظر طبیعی و گردشگری استان قم  -
 

 :تقویم جشنواره

 زمان اجرا مراحل برگزاری

 1400بهمن 30تا  مهلت ارسال آثار

 1400اسفند 10تا  1 داوری آثار

 روز جوان -1400اسفند23 اعالم نتایج و اختتامیه
 

 : جشنوارهشرایط و ضوابط اختصاصی شرکت در 

 در دورۀ دوم متوسطه مشغول به تحصیل باشند. 1400-1401آموزان در سال تحصیلی الف( دانش

 .(ی ثبت تصاویر هیچ محدودیتی ندارد)نوع تلفن همراه/ تبلت برا برداری شده باشدب( کلیۀ آثار باید با موبایل تصویر

تواند حداکثر سه قطعه عکس کننده میباشد )هر شرکتمی ( jpgآموز مجاز به ارسال سه قطعه عکس )با فرمت ( هر دانشپ

 .ها باید به صورت تک عکس ارسال شود(رنگی یا سیاه و سفید ارسال کند. عکس

( در هنگام ارسال آثار، مشخصات عکاس )نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و ثابت، رشتۀ تحصیلی و آموزشگاه محل ت

 تحصیل( ارسال شود.

ها تغییر نکرده و با همان رزولیشین خروجی عکس Dpiمگابایت بیشتر نباشد و همچنین  10هر فایل ارسالی از ( حجم ث

 تلفن همراه ارسال شود.

کاری و ویرایش ساختاری در ای وارد نکند، قابل قبول است. دست( ویرایش اثر تا آنجا که به جنبۀ استنادی عکس خدشهج

 ها مجاز نیست.عکس



 

 :فت آثارنحوه دریا

عالی هنر و اندیشۀ رسانی مؤسسه آموزشدر پایگاه اطالع« جشنوارۀ هنری ماه»توانند از طریق صفحۀ کنندگان میشرکت

 آثار خود را به دبیرخانۀ جشنواره ارسال کنند. itaihe.ac.irاسالمی به آدرس 
 

 :در طول برگزاری جشنوارههای جنبی دبیرخانۀ برنامه

 برگزاری ورکشاپ حضوری عکاسی شهری با موبایل برای مربیان پرورشی مدارس استان. -

 «.شاد»افزار آموزان در بستر نرمبرگزاری ورکشاپ مجازی عکاسی شهری با موبایل برای دانش -
 

 داوری:

 گیرد.توسط اساتید مطرح عکاسی صورت می پایانیو  اولیهداوری آثار در دو سطح 
 

 :جوایز

 ریالی به همراه لوح تقدیر 5.000.000نفر(: جایزه نقدی  3اول ) رتبه

 ریالی به همراه لوح تقدیر 4.000.000نفر(: جایزه نقدی  3رتبه دوم )

 ریالی به همراه لوح تقدیر 3.000.000نفر(: جایزه نقدی  5رتبه سوم )

 ریالی به همراه لوح تقدیر 2.000.000نفر(: جایزه نقدی  9رتبه چهارم )
 

 :آثار نمایشگاه

آید و گواهی شرکت در نمایشگاه برای کلیه آثار برگزیده همزمان با مراسم اختتامیه طی برگزاری نمایشگاهی به نمایش درمی

 شود.ایشان صادر می

           
 

 با همکاری

 درسه اسالمی هنرم

 مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم

 حوزه هنری انقالب اسالمی استان قم

 سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم

 نون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قمکا

 

 02537840126دبیرخانۀ جشنواره:   

http://itaihe.ac.ir/

