فراخوان دومین دوره جشنواره عکس ،فیلم وسفرنامه نوروزی
سررمین ایرامربی فیهمگ وینگ میی تیو ایریم  ،تین گفن گ یری روینینمرسرریی ا ایگفیسررم نییو،فن یی رر گف ی
ن طقهینیجهفبین ی فشی.یطب عتینیو ای گوید ینستمهیسمین ایرامربینییابفا ینمرسیین ا ایگفینیگ فیی هیو سعهی
گ رف یرجت،فی ی ید یسمرسمیراایسمین ایراجفبین یی یییهیرااییابفا هفی هین گهیر یگ ،دیپ یریی ی.ی فیراایگیفی
ج ر ر هیه میتییکسینیسررمگفنهیگ اسر یناژهیگ نیی 9318ی فی منزر ینسرف قهیی یف ت ید ی خ هف یذالتی رگ ی
سفدهتیجذربینیخالیفگهی مر ی هیرشتمرکینذرشتایوجم فتیسرمگف یگ نی ید یدرخلیی ید یرخت ف ییالی ،یربی
یمر ین یدگییراایج ر هی هیگ،ت ردر هییلی نر طیی ،ن نیرطالای سفگ یسفینفبین مرثیهمگ گ تیص فاعیدست ی
نینمدشگم ی فیشعار نگاهی دیگر به نوروز ایرانیید ی خشیگف ییامی منزر یخ رگییشی.ی
ی
بخش های جشنواره
 خشیه میینینایئ یداج تفل خشییکفس یداج تفل خشیسرمگفنهیگ اس یدرخماهداف و رویکرد جشنواره
 ی،کی هیشررر فختینیهمگ وسرررفی ید ی رسرررتف یحرظین مرثیطب ع ینیوف اخ ینینعمه یجفذ هیگف ینمدشگم یی
 رسترفدهیرییر زر یگ می مر یهمگ وسفی ینیپفسیرشتیس تیگف یگ نی رطالا سفگ ینیهمگ وسفی ید ف هیج بهگف ینختمفینمدشگم یرامربی نعمه ینی نفهیسفی ید یر وبف ی فین مرثیهمگ گ ینیوف اخ تیص فاعیدست ینینمدشگم یی یی
موضوعات جشنواره:
موضوع اصلی
 سرمینیجفذ هیگف ینمدشگم ید یرامرب ن مرثیهمگ گ ینیرنفیایوف اخ یرامرب ا اگفینیس تگف یگ نییرامرگموضوع جنبی
 گگفهیناژهی هی ثف یوف اخ تیرنفیاتی ا ایگفینیجفذ هیگف ینمدشگم یرستفبیگف یگ ،هییم ییی

جوایز و هدایا
هیگرمرتی منزایهیرنلیوفیسرر ویگمی خشیگف یه میتییکستیسرررمگفنهینی خشیج ب یح تیوقیامینیج رازیگر سرر ی
رختصفصیخ رگییافهت.ی
ی
گاه شمار جشنواره
 خمااینهمتیر سفلی ثف :ی39یهمن داای9318ی درن ینیریالویگرمرتی منزایه:ی9یرح ی7یر دابه تی9318یهیأت داوران
گ أتیدرن ربینت رکل:یاکیگرمیرییرسرفو یییکفسر تیاکیگرمییف شر فسفبیر شییرن یهمگ گ ینیگ م یتیاکیگرمیریی
رسفو ییه م،سفی یخ رگیی د.
شرایط شرکت در بخش فیلم جشنواره
راای خشید یاکیهضرف ی یف ت یسرفیگیهیینی فیگیفیش فسفا ینینعمه یرستعیردگف یج ربینیراجفدیجمافبینستقلی
ه م،سفی ید یح یهیگف ینموبطی فینظفافینیرنح اتهف یسفینفگ ی منزر ین یش د .ی
فیلم های موبایل
یالی ،یربید یراای خشیوحتیی ربیشررهمنگی-وصرر ام مدر ینی فیدن این فالیخ دی ثف ی رید ینیتیینفبی06ی
ثفگ هینی فیگیفینعمه یجفذ هیگف ینمدشرگم ینیرنفیایوف اخ ینی فسرتفگ یی

ی فیشعف ینرحیی«ایران ما ،دیدن

داره» ر راهیخ رگ ییدرد.
فیلم های ویدئویی
 نیتیینفبیه مییگف یر سررفح ی فایی ایاکیوفیدنیدی قهید یگ مینمهتهیشرر دینیه مییگفین ی فاسررتیحیریلیرییی ر ت  HDمخ در ی فش ی .ی
وبصرمهی ی:9یر راهینایئ یخالیفگهیریی ثف ینین ضر یفتی کمینیجیایییهینرجییر یشهف ییابفا یش فخت ی فش ییرییرنت یفیی
ناژهید یراای خشی مخ در یرست .ی
وبصرمهی:2یشرمیتیرگ راینختمفیه میید ییفح یو ز یتییم پتیگفاپمحپستیوفاییحپسین...ییهیدنیی صمیر جفیینیرگسجفوی
د ینحت رینیسفختف ی ری یفاتییمدهی فش یین دیگ می منزر یی ینفبیج ر هین ی فشی .ی
 یپ ی راتیه میی فایینتعمقی هیشرخ یشرمیتییی یهی فشریینینسئ ح تیگمن گهیس ءیرسترفدهیریی ثف یداگمربینیپفسرخگ ا ی هینمرجعیذاصرالتی هییهیهینتقفضر ینتخمفیخ رگیی دینیشرمیتیی یهین دگ میریینمرحلینسف قهی
حذفین یش د.ی ی

 -عییری ر سررفلیه میینییب لیشررمراطیشررمیتید ینسررف قهتیییپ ی راتینیحقینع

ینینفد

ب ثم ینتعمق ی هی

منزر ی یهیخ رگیی د نیسفینفبیحقی همهی مدر یریی ثف یپذامهتهیشیهید یوبم غفتینیشبکهیگف یرجت،فی ینیداگمی
نکفگهف ینتعمقی هیسفینفبی ریدر رین ی فشی .ی
 گ چین گهینرومنف کینیگ شتهیر ی می ن یه مییگبفشیینیه مییگف ین فام یحت،فی هیص ت رهق (ح یسک پ) وه هیشیهی فشی .ی
 وصرفنامیه مییگف یر سرفح ین ی فاستی هیشکم ی فشیییهیرییگ میرخالی یرنکفبید جینیرگت ف ی گهفینج دیدرشتهیفشی .ی
 ه مییگف یر سرفح ین ی فاستیویناایشیهی فش یینید یص تیدر ری دبین س ق ینتاتینرتف نتاینییامگ اسیرییرنح اتیگف ی هتم یجهتیرگتخفبیگهفا ی مخ در یرست .ی
 یحیریثم حجیینجفییهفالیه مییر سفح ی  22 MBن ی فشی.ی ی -گمیشخ یو هفینجفیی هیر سفلیهقطی4یه میی مر یو،فوی خشیگفینین ض یفتیج

ر هین ی فشیینیگمیشخ ید ی

گمی خشیو هف اک ف یرنکفبی مگیهیشیبی ریخ رگییدرشت .ی
شرایط شرکت در بخش عکس جشنواره:
سررمین ایرامربی فیجغمره فا ین گفن بیری رویدر ر ینمرسرریینی ا ایگف ینت ایگ گفویگ نیینید ر وبف ی فییگین تی
طب عتیننع،ف یرسررت.یرییراای نیحزنویحض ر ینمدوینینخفطب اییفوینیکفسررفبیحمههیرا ینی نفو ید راای یف تی
رگ ،ت یچ یربیافهتهیینر رئهینیثبتیحح فو یگفبینید یخ یوفنلتید یراایشمراطینحققین یش د .ی
 گمیشمیتیی یهینجفییرستیحیریثمی2ییکسی مر یگ،هین ض یفتیر سفلیی ی.ی ی ثف ییکفس ی پم دیشیهی فایی ص تیحق ق ید یهضف ی منگ یجفنعهین ج دی فش ی .ی ر سفلییکسگف ی نو شیشیهینیافیرصالتیشیهیو سطیگمورهزر گف ینمره ک ییف لییب لیگ ست ی. یکسگف ی فایی صر تیهفالیداج تفلتی می ن یسر ید ی فیرگیریهیضررمعی ز گیحیریلی9286یپ کسررلینیحیریثمیحجییهفالی3یMBی فیهمنتیJPGییر سفلیش د .ی
 یکسگف ی پم دیشیهیگبفاییدر ر یرنضفتیوف اختیپفسپف و تییفبتینرومنف کینیافیح ن ی فش ی. ر سرفلییکسیو سرطیشرمیتیی ینفبی هن زحهیریالوینفحک تینفد ینینع یرثمیرسرت.ید یص تیرثبفتیییویصرحتیرااین ض اتیشمیتیی یهین دگ میریینمرحلینسف قهیحذفین یش دینییم هینسئ ح تیگف ی
حق ی ی میهیهیشمیتیی یهیخ رگیی د.
 د یصر تی ین هق ت ید ینسف قه ین یپذامهته یشیبییکسید ینمحمهیگهفا یصفح یرثمی فاییرصلییکسی رید یص تید خ رستیگ أتیدرن ربیج ر هید یرخت ف ییمر یدگییحذریهفالیرصم ییکسی فاییگزدیصفح ییکسی
ن ج دی فشی.
 وصررفنامی منزایهید ینمحمهیپفافگ ید یگ،فا ررگفهینجفی ید یسررفاتیرا تمگت یسررفینفبی هیگ،فاشیی ،وید یخ رگ یی نی.

-

-

منزر یی یهیج رر ر هیحقیرسررتریفدهیافیییویرسررترفدهیریییکسگف ی رهیافهتهی هی خشینسررف قهیی رید ی
گ،فا رگفهتییم هیگ رمافتتینطب یفتتیسفاتیگف یرا تمگت تیسفاتیسفینفگی ین… ید یص تیروخفذیوص ،یی
ن دیگ می مر یخ دینحر ظیگگهین در د.
شرمیتیی ینفبین ظفیرگییگفویرستفبتیشهمتین طقهینیگ،چ ایگفوینیافیشهمتیس ژهییکفس یشیهی ر ی هی
گ،مرهیوع ای خ ییهییالی ،یی هیشمیتید ی بی خشین ی فش یی رید یگ گفوی ف نزر یرثمیذیمیگ،فا ی.
د یخص صین ر دیپ ب یگ یهی منزر ی یهینجفیی هیوص ،یین م گف یالیویرست.
ر سفلییکسگفیو سطیشمیتی ینفبی هن زحهییب لینقم رتیرست.
شمیتیی ،وییالیهن یربید یراایج ر هی یردیرست.ی

شرایط شرکت در بخش سفرنامه نویسی داخلی جشنواره
 راای خشید یجهتیومناجیهمگ ویسررمینی هیرشتمرکینذر یدرگشینیوجم هی نسفهمربیگ نی ید ینعمه یشهمگفینیجفذ هیگف ینمدشگم ینیهمگ گ ی گهفی منزر ین یش د .ی
 سرمگفنهیر سفح ی فایید ییفح یاکیهفالیWordی(نتایوفاپیشیهی هیهف س )یگ،مرهی فیوصفنام ینت فس ی فینتاینید یو ص فینکفبیر رئهیش د.
 وصفنامی فایی فیی ر تین فس ینی ینبینرومینف کینیشخصفینیو سطیدن ایخ دینمهتهی فش ییییییییییییییییییییییییییییییییی سررمگفنهین ی فاسرتیو سرطیشخ یشمیتیی یهید ینسف قهیوه هیشیهی فشیینی هیص تییفنلینینر ییفشیینیرییگ چینبیسفاتی/ین الگیداگم ی مدرشتینین ت میگ یهی فشی .ی
 سرمگفنهیگفین ی فاستینم ی هیسرمگف یدرخلیی یید یگ نیی9318ی فشی .ی سررمگفنهیگفین ی فاسرتیرییححفظییشر هیگگف شییرد ین فسر یینیرییححفظیحجیینیوعیردییف ریتمید یسطحییف لییب ح ی فش ی.
 سررمگفنهیگفا ییهی هینعمه یر زر گف یجیایی د یسررمینیافی هینعمه ینکفگهف یی،تمیش فختهیشیهیدرخم یپمدریگییرییرنت فییناژهید یدرن ی مخ در یخ رگ ییشی.
 گمیشمیتیی یهینجفیی هیر سفلیحیریثمیاکیسرمگفنهینم ی هیسرمگف یدرخم ین ی فشی.ی
نحوه ارسال آثار
یالی ،یربین یو رگ یی ثف یخ دی ری هی د سیرا تمگت ی farhangi@ichto.irگ،مرهی فین رخصفتییهمد یشفنل:یی
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