
 فراخوان چهارمین جشنواره ملی عکس ایثار 

 اهداف:

ترویج مضامین و مفاهیم ایثار اجتماعی، ترویج همدلی در جامعه جهت حمایت از یکدیگر و کاهش معضالت، خَلق اثر هنری فاخر در 

 ترویج فرهنگ ایثار اجتماعی، تعمیم ارزش های واالی ایثار و تجلی سیره شهدا.

 

 تک عکس و مجموعه عکس برگزار میگردد. این جشنواره در دو بخش

 :  جشنواره های موضوع

 ایثار اجتماعی در همدلی مومنانه و حمایت از یکدیگر - 1

 اعتقادات و رفتارهای ایثارگرانه -2

 ایثار ثمرات و فواید-3

 ایثار و ماهیت اجتماعی آن-4

 نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار-5

 قرآن در ایثار جایگاه -6

 ایثارگری والدین شهدا -7

 زنان شهیده ، جانباز و آزاده -8

 نقش زن در مفاهیم عاشورایی-9

 جانبازانهمسران  ایثارگری-10

 شهدای مدافع سالمت-11

 

 شرایط و مقررات جشنواره:

 برگزار می شود.« تک عکس  و مجموعه عکس»بصورت جشنواره  -1

 شرکت کنند.بصورت تک عکس و مجموعه عکس بخش دو شرکت کنندگان می توانند در هر  -2

 شرکت برای عموم عالقه مندان، اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای در تمام سنین آزاد است. -3

 .است پذیر امکان ثبت نام و ارسال آثار فقط از طریق سایت جشنواره -4

  حداکثر ده عکس می باشد.تک عکس  بخش تعداد آثار ارسالی در -5



 .حداقل پنج و حداکثر ده عکس می باشد، جموعه عکس م در بخشارسالی  تعداد آثار -6

 هر عکاس مجاز به ارسال دو مجموعه عکس می باشد -1 -6        

 با همراه  word( را در قالب یک فایل statement) مجموعه توضیح عکس، مجموعه بخش در کنندگان شرکت -2 - 6        

 .نمایند ارسال مربوطه بخش در تصاویر

 باشد. JPEG/JPGبا فرمت  مگابایت 3حجم فایل های ارسالی جهت شرکت در جشنواره برای هر عکس حداکثر  -7

شرکت کنندگان می بایست فایل اثر خود را با کیفیت اصلی )درصورت نیاز فایل خام دوربین( پس از اعالم اسامی راه یافتگان در  -8

 اختیار دبیرخانه جشنواره قرار دهند.

 حق شرکت در این دوره از جشنواره را ندارند. "جشنواره ملی عکس ایثار"آثار منتخب در دوره های گذشته  -9

 آثار ارسالی باید تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران و عرف اجتماعی باشد. -10

 ثر از مسابقه می گردد.درج هرگونه امضا، قاب، واترمارک، تاریخ، نشان واره و... روی فایل عکس، منجر به حذف ا -11

هرگونه تغییر و ویرایش که جنبه استنادی عکس را خدشه دار کند، پذیرفته نیست. )امکان تغییرات فقط در حد اصالح رنگ،  -12

 نور و برش عکس می باشد(

بعات آن بر عهده دبیرخانه، فرستندۀ عکس را به عنوان صاحب اثر شناخته و در صورت مغایرت و بروز هرگونه مشکل حقوقی، ت -13

 فرستنده ی اثر خواهد بود.

معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند با رعایت حقوق معنوی صاحبان عکس در این جشنواره، مطابق  -14

 با نیاز و صالحدید، از آثار جهت پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده کند.

 ذیرش تمامی مقررات و قوانین این جشنواره است.مشارکت و ارسال آثار به منزله پ -15

 تصمیم گیری مسائل پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه جشنواره می باشد. -16

 گاه شمار جشنواره :

 31/4/1401 مهلت ارسال آثار:

ت نوید شاهد یدر سا دیمنظور با نیا یاست و برا ریپذامکانجشنواره  تیسا قیآثار تنها از طر افتیدر

www.navidshahed.com  شده بارگذاری نمایید.در بخش مشخصثبت نام  و آثار خود را 

 متعاقبا اعالم خواهد شد.مراسم اختتامیه جشنواره : 

 جوایز جشنواره:

 تک عکس  -1

 میلیون ریال . 60فر اول: لوح افتخار ، تندیس جشنواره و مبلغ ن

 میلیون ریال .50نفر دوم: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 

http://www.navidshahed.com/


 میلیون ریال . 40نفر سوم: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 

 .ریال میلیون 20کس مبلغ عتک  دو برای داوران هیئت ویژه تقدیر 

 مجموعه عکس   -2

 میلیون ریال . 80نفر اول: لوح افتخار ، تندیس جشنواره و مبلغ 

 میلیون ریال . 60نفر دوم: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 

 میلیون ریال . 50نفر سوم: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 

 .ریال میلیون 30مبلغ  دو مجموعه عکس برای داوران هیئت ویژه تقدیر 

 

 میلیون ریال. 50جشنواره: لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ مدیرجایزه ویژه عکس منتخب از نگاه  -3

 

 5 مبلغ  و مجموعه عکسمیلیون ریال  3مبلغ تک عکس آثار راه یافته به نمایشگاه )به جز عکاسان دریافت کنندۀ جوایز(  -4

 حق التألیف و گواهی شرکت در این جشنواره تعلق می گیرد.میلیون ریال 

 


