زبــان هنــر اســت کــه میتوانــد حــوادث عظیــم را
تبییــن و تشــریح کنــد و ذهنهــا را روشــن نمایــد.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
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«ســومین جشــنواره عکــس و گرافیــک دانشآمــوزی
مدرســه» بــا هــدف انگیزهدهــی بــه دانشآمــوزان
هنرمنــد و مســتعد در جهــت تولیــد محتــوای مناســب و
خالقانــه هنــری در قالــب آثار عکــس و گرافیک و نقاشــی
«لوگــو»« ،پوســتر»« ،اینفوگرافیــک»« ،تصویرســازی
مفهومــی»« ،طراحــی کاراکتــر» و «عکاســی طبیعــت»،
«عکاســی تبلیغاتــی»« ،عکاســی معمــاری»« ،عکاســی
داســتانی» و «نقاشــی دیجیتالــی»« ،نقاشــی
ســیاهقلم»« ،نقاشــی مدادرنگــی»« ،نقاشــی آبرنــگ»
متناســب بــا فرهنــگ ملــی و اســامی و نیــز حضــور
موثــر در آمــوزش هنــری دانشآمــوزان بــا هــدف
ارتقــای کیفیــت تولیــدات هنــری ،الگوســازی بــرای
تمــام مجموعههــای فعــال هنــری ،شــناخت و هدایــت
هنرمنــدان مســتعد آینــده کشــور و پــرورش اســتعدادها
توســط مجامــع اصلــی هنــر متعهــد برگــزار خواهد شــد.

اهداف عمومی جشنوارهݠ:
l

بــاال بــردن روحیــه مشــارکت هنــری فرهنگــی
دانشآمــوزان در فعالیتهــای داوطلبانــه و خالقانــه و

حمایــت و تشــویق آنهــا.

l

افزایــش عالقهمنــدی بــه هنــر در جامعــه دانشآمــوزان

l

ایجــاد فرصــت و بســتری مناســب و ســالم بــرای بــروز و

بــه عنــوان ابــزاری مناســب بــرای تولیــد محتــوای مفیــد.

انتشــار عقایــد ،حرفهــا و دغدغههــای دانشآمــوزی و
دیدهشــدن توســط عمــوم مــردم.

l

ایجــاد بانــک اطالعاتــی از دانشآمــوزان مســتعد و

ت در حوزههــای عکــس و گرافیــک
عالقهمنــد بــه فعالیــ 
و نقاشــی.

l

کمــک بــه ترویــج و ارتقــاء ســطح کیفــی محصــوالت
فرهنگــی ،هنــری و گرافیکــی در حــوزه کــودک و نوجــوان.

مراحل اجرایی و برنامه زمانبندی جشنواره:
 lارسال فراخوان ۱۵ :آذر
 lآخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ :دی
 lآغاز داوری ۲ :بهمن
 lاختتامیه جشنواره ۱۴ :اسفند

بخشهای جشنواره:
n

جشنواره دوم در ۳بخش عکس و گرافیک و
نقاشی برگزار خواهد شد:

 nبخش گرافیک:
 lلوگو
 lپوستر
 lاینفوگرافیک
 lتصویرسازی مفهومی
 lطراحی کاراکتر
 nبخش عکاسی:
 lعکاسی طبیعت
 lعکاسی تبلیغاتی
 lعکاسی معماری
 lعکاسی داستانی
 nبخش نقاشی:
 lنقاشی دیجیتالی
 lنقاشی سیاهقلم
 lنقاشی مدادرنگی
 lنقاشی آبرنگ

موضوع جشنوارهݠ:

موضــوع جشــنواره آزاد میباشــد و شــما مختــار هســتید
دربــاره هــر اتفــاق و موضوعــی کــه بــه آن عالقــه داریــد در
یکــی از بخشهــای جشــنواره اثــر خــود را ســاخته و ارســال
کنیــد .موضوعاتــی کــه در ادامــه میآینــد ،پیشــنهادی
هســتند:

موضوعات کلی پیشنهادی:
 lایران ۱۴۳۰
 lنوجوان آینده
 lسبک زندگی
 lفضای مجازی
 lعدالت
 lاساطیر و شخصیتهای برجسته ملی و فرهنگی
 lتاریخ و فرهنگ ایران و جهان
 lکرونا و کادر درمان

مقررات عمومی شرکت در سومین
دوره جشنواره عکس ،نقاشی و
گرافیک دانش آموزی مدرسه

 lداوری جشــنواره در هــر مقاطــع تحصیلــی و بــه تفکیــک
برگــزار میشــود( .مقطــع ابتدایــی ،متوســطه اول،
متوســطه دوم و هنرســتان)
 lکلیــه آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره بایــد از تاریــخ
 ۱۰دی مــاه  ۱۳۹۹بــه بعــد ســاخته شــده باشــند .آثــاری کــه
در ادوار پیشــین جشــنواره هــای مدرســه (جشــنواره فیلــم
و جشــنواره گرافیــک) شــرکت کردهانــد از داوری حــذف
خواهنــد شــد.
 lفرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ،بایــد
 JPGیــا  JPEGباشــد.
 lدبیرخانــه جشــنواره ارســالکننده اثــر را بــه عنــوان خالــق
اثــر و صاحــب ایــده اثــر میشناســد و در صــورت اثبــات
خــاف آن در هــر مرحلــه ،اثــر ارســالی حــذف شــده و
عواقــب آن نیــز متوجــه ارســالکننده خواهــد بــود.
 lدر صــورت ارســال اثــر در بخــش جشــنواره ،امــکان خــروج
از برنامــه جشــنواره بــرای صاحبــان اثــر ،میســر نمیباشــد.
 lکلیــه آثــار شــرکتکنندگان صرفــا از طریــق وبســایت
جشــنواره دریافــت میشــود و دبیرخانــه از پذیرفتــن آثــار
از طریــق ارســال بــه فضــای مجــازی جشــنواره و یــا ارســال
 DVDو دیگــر روشهــای ارســال ،معــذور اســت.

 lمحدودیتــی بــرای تعــداد اثــر ارســالی وجــود نــدارد و هــر
شــخص مجــاز بــه ارســال هــر تعــداد اثــر در هــر کــدام از
محورهــا میباشــد.
 lبــه منظــور اتصــال صاحبــان اثــر بــه زنجیــره توزیــع،
صاحــب اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان بــه جشــنواره،
ایــن اختیــار و اجــازه را میدهــد کــه آثــار ارســالی ایشــان بــه
منظــور پخــش عمومــی ،ارســال بــرای دیگــر جشــنوارههای
داخلــی و خارجــی ،پخــش در رســانه ملــی ،پخــش در
فضــای مجــازی ،و اســتفاده آموزشــی در سراســر کشــور و
جهــان بــا نــام ســازنده اثــر بــه نمایــش درآورد( .بدیهــی
اســت صاحــب اثــر نیــز مســتقل از جشــنواره اجــازه ایــن کار
را دارد).
 lســازنده اثــر متعهــد اســت در صورتــی کــه دبیرخانــه
جشــنواره اطالعــات بیشــتر از جملــه تصویــر شناســنامه،
کارت ملــی ،فایلهــای الیــه بــاز اثــر ،اســکچ و طــرح اولیــه
و ...را بــه منظــور راســتیآزمایی آثــار ارســالی نیــاز داشــته
باشــد ،در اختیــار جشــنواره قــرار دهــد.
 lهیــات انتخــاب و داوری جشــنواره از میــان معلمــان،
دانشــجویان ،کارشناســان و متخصصیــن حــوزه عکــس و
گرافیــک و نقاشــی انتخــاب خواهــد شــد.
 lاخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره هــر موضوعــی کــه در
مقــررات پیشبینــی نشــده یــا ابهــام ناشــی از مفــاد آن ،بــا
دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

جوایز جشنواره:
n

در هــر بخــش بــه بهتریــن آثــار انتخــاب شــده از ســوی
هیئــت داوران جوایــز زیــر اهــدا خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه جوایــز در  ۴مقطــع ابتدایــی ،متوســطه اول،

متوســطه دوم و هنرســتان اهــدا خواهــد شــد:

l

اثــر برگزیــده اول :تندیــس جشــنواره بــه همــراه

عضویــت در باشــگاه هنــر و رســانه نوجــوان و اســتودیو
هنرومــا و جوایــز دیگــر

l

اثــر برگزیــده دوم :لــوح تقدیــر جشــنواره بــه همــراه

عضویــت در باشــگاه هنــر و رســانه نوجــوان و اســتودیو
هنرومــا و جوایــز غیــر نقــدی و تســهیالتی

l

در هــر بخــش بنــا بــه نظــر هیئــت داوران امــکان ارائــه

جایــزه ویــژه بــه آثــاری بــا مضامیــن خــاص وجــود دارد.

جوایز موضوعات ویژه:
n

ایــن جوایــز توســط حامیــان جشــنواره و بنــا بــه صالحدیــد
و انتخــاب آنهــا اهــدا خواهــد شــد و دبیرخانــه جشــنواره

دخالتــی در داوری و اهــدای جوایــز ایــن بخــش نــدارد.

مقررات اختصاصی
جشـــــــــــــــنواره

مقررات اختصاصی بخش لوگو
ه گرافیکــی اســت کــه میتوانــد بــه صــورت عالمــت،
لوگــو یــک نشــان 
ســمبل ،نوشــتار و یــا ترکیبــی از اینهــا طراحــی شــود .ایــن نشــانه

گرافیکــی بــه وســیله شــرکتهای تجــاری ،تولیــدی و صنعتــی و
همچنیــن کســب وکارهــای کوچــک اســتفاده میشــود .تــا از ایــن
طریــق نــوع خدمــات اهــداف و محصولشــان را ســریعتر بــه مخاطــب

معرفــی کننــد.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد

و دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد
شــناخت.

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه
مناســب نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد
ه فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف
شــد .در صــورت عــدم ارائــ 

خواهــد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه،

l

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ،بایــد  JPGیــا

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل

تاریــخ ،واترمــارک ،مــوکاپ یــا هــر نشــانه تصویــری انحصــاری باشــند.
 JPEGباشــد.

نماییــد و منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد»

باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی
مدرســه بــه آدرس  www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد.

تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام
مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

l

ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی
دبیرخانـ 

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکننده اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود.

غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.
جشــنواره خواهــد بــود.

الزامــی اســت.

هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن
بــا ارســالکننده اثــر خواهــد بــود.

l

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامــی آثــار ارســالی را در

صــورت صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای
مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار،
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان صاحــب اثــر) محفــوظ

خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
l
l
l

تناسب با موضوع لوگو
ایده و خالقیت و نوآوری
اجرا

l

ســهولت درک پیــام و اجــرای
لوگــو

l

رعایت مقررات جشنواره

مقررات اختصاصی بخش پوستر
پوســتر( )posterیــا دیوارکــوب کــه بــه آن اعــان نیــز میگوینــد طرحــی
گرافیکــی در یــک صفحــه اســت کــه بــرای ارائــه محتــوا در یــک نــگاه

بــه مخاطبــان اســتفاده میشــود .اهــداف آن چنــد منظــوره اســت،
یــک پوســتر ممکــن اســت بــرای تبلیغــات باشــد یــا بــرای تکثیــر یــک
اثــر هنــری؛ در امــور فرهنگــی ،آموزشــی ،اقتصــادی و… هــم اســتفاده

میشــود.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه

دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحب اثــر خواهد شــناخت.

مناســب نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد شــد.
در صــورت عــدم ارائـ ه فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه،

l

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ،بایــد  JPGیــا

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل

تاریــخ ،واترمــارک ،مــوکاپ یــا هــر نشــان ه تصویــری انحصــاری باشــند.
 JPEGباشــد.

نماییــد و منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد»
باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی
مدرســه بــه آدرس  www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد.

تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام
مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخان ـ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود.

غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

جشــنواره خواهــد بــود.
الزامــی اســت.

هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا
ارســالکنند ه اثــر خواهــد بــود.

l

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامــی آثــار ارســالی را در

صــورت صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای
مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار،

همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان صاحــب اثــر) محفــوظ

خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
 lتوانایــی رســاندن مفهــوم
مــورد نظــر
 lایده و خالقیت و نوآوری
 lاجرا

 lترکیببندی
 lزیبایی بصری

 lرعایت مقررات جشنواره

مقررات اختصاصی بخش اینفوگرافیک
اینفوگرافیــک ( )Infographicترکیــب دو کلمه اینفــو ()Information

بــه معنــای اطالعــات و گرافیــک ( )Graphicاســت و بــه تصویــری

گفتــه میشــود کــه در آن اطالعــات ،آمــار و یــا هرگونــه دانشــی
در قالــب تصویــر و بــا اســتفاده از نمودارهــای گرافیکــی ،چــارت و
ســایر آیکونهــا و تصاویــر ارائــه شــود و هــدف آن سادهســازی فهــم

اطالعــات پیچیــده و یــا جــذاب نمــودن ارائــه اطالعــات باشــد.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه

دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحب اثــر خواهد شــناخت.

مناســب نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد شــد.
در صــورت عــدم ارائـ ه فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه،

l

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ،بایــد  JPGیــا

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل

تاریــخ ،واترمــارک ،مــوکاپ یــا هــر نشــان ه تصویــری انحصــاری باشــند.
 JPEGباشــد.

نماییــد و منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد»
باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی
مدرســه بــه آدرس  www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد.

تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام
مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخان ـ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود.

غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

جشــنواره خواهــد بــود.
الزامــی اســت.

هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا
ارســالکنند ه اثــر خواهــد بــود.

l

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامــی آثــار ارســالی را در

صــورت صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای
مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار،

همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان صاحــب اثــر) محفــوظ

خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری

l

توانایــی رســاندن مفهــوم
مــورد نظــر

l

رســاندن بیشــترین مطلــب
در کمتریــن نوشــتار

l

زیبایی بصری

ایده و خالقیت و نوآوری

l
l

اجرا

l

رعایت مقررات جشنواره

مقررات اختصاصی بخش تصویرسازی مفهومی
تصویرســازی نوعــی دکوراســیون یــا توضیــح بصــری یــک
متــن ،مفهــوم یــا فرآینــد اســت کــه بــرای یکپارچهســازی در
رســانهها اســتفاده میشــود .منشــا کلمــه تصویــر ســازی
« »illustrationاز انگلیســی میانــه ،بــه معنــای روشــنایی،
روشــنگری معنــوی یــا فکــری اســت .ایــن هنــر یکــی از زیــر
شــاخههای هنرهــای کاربردی-تجســمی اســت و حوزههــای
متعــددی دارد .تصویرســازی مفهومــی ،حوزهای از تصویرســازی
اســت کــه یــک تصویرگــر بایــد بتوانــد بــا تکیــه برخالقیــت و
مهــارت در طراحــی از تصویــر بــرای انتقــال مفاهیــم اســتفاده
کنــد.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه

دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحب اثــر خواهد شــناخت.

مناســب نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد شــد.
در صــورت عــدم ارائـ ه فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه،

l

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ،بایــد  JPGیــا

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل

تاریــخ ،واترمــارک ،مــوکاپ یــا هــر نشــان ه تصویــری انحصــاری باشــند.
 JPEGباشــد.

نماییــد و منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد»
باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی
مدرســه بــه آدرس  www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد.

تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام
مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخان ـ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود.

غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

جشــنواره خواهــد بــود.
الزامــی اســت.

هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا
ارســالکنند ه اثــر خواهــد بــود.

l

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامــی آثــار ارســالی را در

صــورت صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای
مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار،

همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان صاحــب اثــر) محفــوظ

خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
l

توانایــی رســاندن مفهــوم
مــورد نظــر

l
l

ایده و خالقیت و نوآوری
اجرا

l

زیبایی بصری

l

رعایت مقررات جشنواره

مقررات اختصاصی بخش طراحی کاراکتر

کاراکتــر یــا شــخصیت بــه موجــودی خیالــی در یــک اثــر هنــری
ٔ
(رمــان ،فیلــم ،نمایــش و…) گفتــه میشــود کــه زائیــده ذهــن
هنرمنــد اســت .معمــوأل صنعتهــای مختلــف جهــت معرفــی
بهتــر و همچنیــن بــه خاطــر ســپاری محصــوالت و خدمــات خــود
بــه عنصــری در طراحــی گرافیــک روی میآورنــد بــه نــام کاراکتــر.
ایــن کاراکترهــا در ارتبــاط بــا بــازار هــدف در اشــکال و ابعــاد
گوناگــون ظاهــر میشــوند.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و

l

حداقــل بایــد ســه حالــت بــرای بــدن و چهــره کاراکتــر طراحــی شــود

l

چهره کاراکتر باید در حالت تمامرخ ،نیمرخ و سهرخ طراحی شود

l

در توضیحــات اثــر بایــد چنــد خطــی در رابطــه ویژگیهــای کاراکتــر

دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحب اثــر خواهد شــناخت.

(شــاد ،عصبانــی ،غمگیــن ،مضطــرب ،هیجــانزده و…)

(بــه عنــوان مثــال اســم کاراکتــر ،حــوزه فعالیــت و اســتفاده از کاراکتــر،
داســتان و سرگذشــت و پیشــینه کاراکتــر ،ویژگیهــا و صفــات اخالقــی

کاراکتــر ،اهــداف و آرمانهــای کاراکتــر و…) نوشــته شــود.

l

تمامــی حــاالت و رخهــای کاراکتــر بایــد در یــک فایــل  JPGیــا JPEG

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه

چیدمــان و ارســال شــود

مناســب نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد شــد.
در صــورت عــدم ارائـ ه فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه،
تاریــخ ،واترمــارک ،یــا هــر نشــان ه تصویــری انحصــاری باشــند.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعات خواســته شــده را تکمیل نمایید

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی

و منتظــر دریافــت پیــام «اثر شــما با موفقیــت بارگذاری شــد» باشــید.

مدرســه بــه آدرس  www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد.

تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام

مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخان ـ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود.

غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

جشــنواره خواهــد بــود.
الزامــی اســت.

هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا
ارســالکنند ه اثــر خواهــد بــود.

l

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثــار ارســالی را در صورت
صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف
منتشــر نمایــد .تأکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای

صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
l

همخوانیکاراکتر با
ویژگیهای قید شده

l
l

ایده و خالقیت و نوآوری
انعطافپذیری کاراکتر

l

اجرا

l
l

زیبایی بصری
رعایت مقررات جشنواره

مقررات اختصاصی بخش عکاسی طبیعت
عکاســی طبیعــت اشــاره دارد بــه عکاســی از حیوانــات غیــر
اهلــی ،گیاهــان خــودرو در محیطهــای طبیعــی و غیــر محصــور
شــده و انــواع پدیدههــای طبیعــی از حشــرات تــا کوههــای یخــی
و پدیدههــای جــوی و طبیعــی؛ بنابرایــن عکاســی از حیوانــات
دس ـتآموز و اهلــی یــا حیوانــات محبــوس (ماننــد حیوانــات در
منــزل یــا بــاغ وحــش) یــا تحــت هــر نــوع قیــد و بنــد و همچنیــن
عکاســی از گیاهــان خانگــی یــا آپارتمانــی ،در دســتهبندی فــوق
قــرار نمیگیــرد.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنوارهیــکنفــر رابــهعنــوانصاحــباثــر خواهــدشــناخت.

l

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ،بایــد JPGیــاJPEG
باشــد.

l

در صورتــی کــه کیفیــت عکــس ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه
مناســب نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد شــد .در
صــورت عــدم ارائ ـ ه فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

عکــس ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریخ،
واترمــارک،لوگــویــاهرنشــان هتصویــریانحصاریباشــند.

l
l

رزولوشنعکسهایموبایلیبایدحداقل8مگاپیکسلمیباشد.

l

ویرایــش عکــس در حــد اصــاح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی مجــاز اســت
کــه بــه اصالــت عکــس خدشـهای وارد نکنــد .دبیرخانـ ه جشــنواره از پذیــرش
عکسهــای فتومونتــاژ ،کــوالژ ،پانورامــا ،و HDRمعــذور اســت.
عکسهــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطالعــات مربــوط بــه مــکان و زمــان
عکسبــرداریدر هنگامبارگذاریدر ســایتجشــنوارهدر قســمتتوضیحات
درج شــوند.

l

در زمــانبارگــذاریاثــر حتمــابایداطالعاتخواســتهشــدهراتکمیــلنماییدو
منتظــر دریافت پیــام «اثر شــما با موفقیــت بارگذاری شــد» باشــید.

l

آثــار خــودراتاپایــانروز  ۳۰دیماه در ســایتجشــنوارهدانشآموزیمدرســه
بــه آدرس www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد .تمامــی آثار پس
از تاییــد هیات انتخاب جشــنواره در ســایت قابل مشــاهده خواهند بود.

l

دبیرخانـ هجشــنوارهاز پذیــرشآثــار بــر رویدیســکیــابــههــر صورتــیغیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینــی نشــده بــه عهــده دبیرخانــه
جشــنواره خواهــد بــود.

l

رعایــتشــئوناتاســامیوعرفیدر ســاختآثــار در تمامیتصاویــر وعبارات
الزامی اســت.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی به پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن با ارســالکننده
اثــر خواهــد بــود.

l

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامــی آثــار ارســالی را در صــورت
صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلف منتشــر
نمایــد.تأکیــدمیگــرددکــهحقــوقمعنــویآثــار،همیشــهبــرایصاحبــاناثر
(دانشآمــوزان صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

l

ارســالآثــار بهمعنــایپذیــرشتمامیمقــرراتاینجشــنوارهوتصمیمگیری
در مــورد مســائل پیشبینی نشــده با دبیرخانه جشــنواره خواهــد بود.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه عکاس
 lزیبایی بصری

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونی و کنتراست رنگی
مناسب

مقررات اختصاصی بخش عکاسی تبلیغاتی

عکاســی تبلیغاتــی ،شــاخهای از عکاســی اســت کــه عــکاس از
محصــوالت ،کاالهــا ،تولیــدات و خدمــات افــراد یــا شــرکتها
عکسبــرداری میکنــد .یــک عــکاس تبلیغاتــی ،عــاوه بــر داشــتن

احســاس قــوی بایــد توانایــی درک متقابــل و درســت از خواســت،

ذائقــه و نیــاز کارفرمــای خــود را نیــز داشــته باشــد .کار کردن با کســانی
کــه کارشــان تجــارت و بازرگانــی اســت و بــرای ارائــه محصــوالت خــود
وســواس خاصــی دارنــد ،یکــی دیگــر از جنبههــای مشــکل ایــن نــوع

از عکاســی اســت .بــدون شــک یــک عــکاس تبلیغاتــی بــا اســتعداد،

ســهم ویــژهای در موفقیــت تجــاری کارفرمــای خــود ایفــا خواهــد کــرد.

l

فقــط بــه صورت فــردی میتوانیــد در این بخش شــرکت کنیــد و دبیرخانه جشــنواره

l

فرمتتمامیآثارارسالیبهدبیرخانهجشنواره،بایدJPGیاJPEGباشد.

l

در صورتــی کــه کیفیــت عکــس ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب

یــک نفــر را به عنــوان صاحــب اثر خواهد شــناخت.

نباشــد ،اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهــد شــد .در صــورت عــدم ارائه

فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

عکسارســالی،نبایددارایامضایصاحباثر،پاســپارتو،حاشــیه،تاریــخ،واترمارک،

l

رزولوشنعکسهایموبایلیبایدحداقل8مگاپیکسلمیباشد.

l

ویرایــش عکــس در حــد اصــاح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی مجــاز اســت کــه بــه

لوگویاهرنشــان هتصویریانحصاریباشــند.

اصالــت عکــس خدش ـهای وارد نکنــد .دبیرخان ـ ه جشــنواره از پذیــرش عکسهــای

فتومونتــاژ ،کــوالژ ،پانورامــا ،و HDRمعــذور اســت.

l

عکسهــابایــددارایعنــوانبــودهواطالعــاتمربــوطبهمــکانوزمانعکسبــرداری

در هنگامبارگذاریدر ســایتجشــنوارهدر قســمتتوضیحاتدرجشوند.

l

در زمــانبارگــذاریاثــر حتمــابایداطالعاتخواســتهشــدهراتکمیــلنماییدومنتظر

l

آثــار خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه بــه

دریافــت پیــام «اثر شــما با موفقیــت بارگذاری شــد» باشــید.
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هیــات انتخــاب جشــنواره در ســایت قابــل مشــاهده خواهــد بــود.

l

دبیرخانـ هجشــنوارهاز پذیــرشآثــار بــر رویدیســکیابــههر صورتیغیــر از بارگــذاری

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره

l

رعایــتشــئوناتاســامیوعرفیدر ســاختآثــار در تمامیتصاویــر وعبــاراتالزامی

l

از نظــر دبیرخانــه،ارســالکنند هاثر،مالکاثر شــناختهمیشــود.هرگونهمســئولیت

l

دبیرخانــهجشــنوارهمدرســهاجــازهدارد،تمامیآثــار ارســالیرادر صــورتصالحدید،

در ســایت جشــنواره ،معذور است.
خواهــد بــود.
است.

وپاســخگوییبــهپیامدهایحقوقــیناشــیاز آنباارســالکنند هاثر خواهــدبود.

بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان

صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

l

ارســال آثــار بــه معنــای پذیــرش تمامــی مقــررات ایــن جشــنواره و تصمیمگیــری در

مــورد مســائل پیشبینــی نشــده بــا دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه عکاس
 lجذابیت

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

مقررات اختصاصی بخش عکاسی معماری
عکاســی معمــاری یکــی از شــاخههای رشــته عکاســی اســت کــه در
آن عکاســان از ســاختمانها و ســازههای مشــابه عکسبــرداری
ً
میکننــد؛ هــدف از ایــن عکاســی صرفــا شــامل نشــان دادن جزئیــات

ســاختمانها نیســت بلکــه زیباییشناســی نیــز مــد نظــر اســت.
یــک اصــل در عکاســی معمــاری توجــه بــه عمــق چش ـمانداز و کنتــرل

پرســپکتیو ســاختمان اســت کــه بــا رعایــت ایــن دو اصــل میتــوان
عکسهــای خالقانهتــری داشــته باشــید.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد شــناخت.

l

فرمتتمامیآثار ارسالیبهدبیرخانهجشنواره،بایدJPGیاJPEGباشد.

l

در صورتــی کــه کیفیــت عکــس ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب
نباشــد ،اصــل فایــل با کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد .در صــورت عــدم ارائه
فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

عکــس ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریــخ،
واترمــارک ،لوگــو یــا هرنشــان ه تصویــری انحصــاری باشــند.

l
l

رزولوشنعکسهایموبایلیبایدحداقل8مگاپیکسلمیباشد.
ویرایــش عکــس در حــد اصــاح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی مجــاز اســت کــه بــه
اصالــت عکــس خدشـهای وارد نکنــد .دبیرخانـ ه جشــنواره از پذیــرش عکسهــای
فتومونتــاژ ،کــوالژ ،پانورامــا ،و HDRمعــذور اســت.

l

عکسهــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطالعــات مربــوط بــه مــکان و زمــان
عکسبــرداری در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در قســمت توضیحــات درج
شــوند.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل نماییــد و
منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد» باشــید.

l

آثــار خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه بــه
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هیــات انتخــاب جشــنواره در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بود.

l

دبیرخانــ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی غیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیــم گیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره
خواهــد بــود.

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در ســاخت آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات
الزامــی اســت.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا ارســالکنند ه اثــر
خواهــد بــود.

l

دبیرخانه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثار ارســالی را در صــورت صالحدید،
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان
صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

l

ارســال آثــار بــه معنــای پذیــرش تمامــی مقــررات ایــن جشــنواره و تصمیمگیــری در
مــورد مســائل پیشبینینشــده بــا دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه عکاس
 lجذابیت

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

مقررات اختصاصی بخش عکاسی داستانی

عکاســی داســتانی بــه عکسهایــی اشــاره دارد کــه لحظــه را بــا تنــش،
الهــام و احساســات بــه تصویــر کشــیدهاند .ایــن نــوع تصویــر قــادر
اســت داســتان ســوژه شــما را بــدون اســتفاده از تصاویــر متحــرک
یــا صحبــت کــردن بازگــو کنــد .برخــاف یــک عکــس ســاده کــه فقــط
دادههــا یــا حقایــق تصادفــی را بــه مخاطــب ارائــه میدهــد ،یــک
عکــس داســتانی باعــث الهــام گرفتــن مــردم ،وادار کــردن آنهــا بــه
تفکــر و برخاســتن احساســات آنهــا میشــود .بــه بیانــی دیگــر ممکــن
اســت تاثیــر ایــن نــوع عکسهــا خیلــی بیشــتر باشــد .بــا اینکــه خلــق
ایــن نــوع عکــس خیلــی ســختتر از عکسهــای معمولــی اســت امــا
ایــن نــوع تصاویــر بــه شــما کمــک میکننــد احســاس خودتــان در
مــورد یــک موضــوع خــاص را بــه بیننــده انتقــال دهیــد ،یــک پیــام
خــاص را بــه او بدهیــد و یــا ایــدهی خاصــی را بــا عکسهــای خودتــان
بــه نمایــش بگذاریــد.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد شــناخت.

l

فرمتتمامیآثار ارسالیبهدبیرخانهجشنواره،بایدJPGیاJPEGباشد.

l

در صورتــی کــه کیفیــت عکــس ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب
نباشــد ،اصــل فایــل با کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد .در صــورت عــدم ارائه
فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

عکــس ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریــخ،
واترمــارک ،لوگــو یــا هرنشــان ه تصویــری انحصــاری باشــند.

l

رزولوشنعکسهایموبایلیبایدحداقل8مگاپیکسلمیباشد.

l

ویرایــش عکــس در حــد اصــاح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی مجــاز اســت کــه بــه
اصالــت عکــس خدشـهای وارد نکنــد .دبیرخانـ ه جشــنواره از پذیــرش عکسهــای
فتومونتــاژ ،کــوالژ ،پانورامــا ،و HDRمعــذور اســت.

l

عکسهــا بایــد دارای عنــوان بوده و اطالعــات مربوط به مــکان و زمان عکسبــرداری
در هنگام بارگذاری در ســایت جشــنواره در قسمت توضیحات درج شوند.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل نماییــد و
منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد» باشــید.

l

آثــار خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه بــه
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هیــات انتخــاب جشــنواره در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بود.

l

دبیرخانــ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی غیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیــم گیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره
خواهــد بــود.

l

رعایــت شــئونات اســامی و عرفــی در ســاخت آثــار در تمامــی تصاویــر و عبــارات
الزامــی اســت.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا ارســالکنند ه اثــر
خواهــد بــود.

l

دبیرخانه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثار ارســالی را در صــورت صالحدید،
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان
صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

l

ارســال آثــار بــه معنــای پذیــرش تمامــی مقــررات ایــن جشــنواره و تصمیمگیــری در
مــورد مســائل پیشبینــی نشــده بــا دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه عکاس
 lجذابیت

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

مقررات اختصاصی بخش نقاشی دیجیتالی
نقاشــی دیجیتالــی رشــتهای از گرافیــک دیجیتالــی و رایانـهای اســت که

بــا بهرهگیــری از ابزارهایــی نظیــر قلــم نــوری یــا مــاوس بــه طراحــی و

خلــق آثــار دیجیتالــی از هــر ســبک و ســیاقی میپردازنــد .بــه زبــان
خیلــی ســاده نقاشــی دیجیتــال تکنیکــی در نقاشیســت کــه محیــط کار
بهجــای کاغــذ یــا بــوم ،محیــط نــرم افــزار اســت.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد شــناخت.

l

تمــام آثــار هنــری ارســالی باید نقاشــی دیجیتالی باشــند که با نــرم افــزار تصویرگری
ایجــاد شــده انــد .هیــچ محدودیتــی در مــورد نــرم افــزار مــورد اســتفاده بــرای ایجــاد
آثــار هنری وجــود نــدارد.

l

آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده ،ادیــت و پــردازش عکــس ،کالژ یا انیمیشــن
در ایــن محــور پذیرفتــه نمیشــود.

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب
نباشــد ،اصــل فایــل با کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد .در صــورت عــدم ارائه
فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحب اثر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریــخ ،واترمارک،
یــا هر نشــان ه تصویــری انحصاری باشــند.

l

فرمتتمامیآثار ارسالیبهدبیرخانهجشنواره،باید JPGیا JPEGباشد.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل نماییــد و
منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد» باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه
بــه آدرس www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد .تمامــی آثــار پــس از
تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابل
مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخانــ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی غیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره
خواهــد بــود.

l
l

رعایتشئوناتاسالمیوعرفیدر آثار در تمامیتصاویر وعباراتالزامیاست.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا ارســالکنند ه اثــر
خواهــد بــود.
دبیرخانه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثار ارســالی را در صــورت صالحدید،
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان
صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه نقاش
 lزیبایی بصری

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

مقررات اختصاصی بخش نقاشی مدادرنگی
نقاشــی بــا مدادرنگــی بــه دليــل ماهيــت و ويژگیهــای خــاص
مــداد رنگــی یکــی از ســريعترين ،ســادهترين ،پرکاربردتریــن و

مجبوبتريــن تکنيکهــای نقاشــی بــه شــمار مــیرود .نقاشــی بــا
مدادرنگــی علیرغــم ســرعت بــاال ،ســهولت کاربــرد و تجهيــزاتســاده

و ابتدایــی در صــورت اجــرای حرف ـهای میتوانــد بــه يکــی از زيباتريــن
تکنيکهــای هنــر نقاشــی تبديــل شــود.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد شــناخت.

l

آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده ،ادیــت و پــردازش عکــس ،کالژ یا انیمیشــن
در ایــن محــور پذیرفتــه نمیشــود.

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب
نباشــد ،اصــل فایــل با کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد .در صــورت عــدم ارائه
فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحب اثر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریــخ ،واترمارک،
یــا هر نشــان ه تصویــری انحصاری باشــند.

l

فرمتتمامیآثار ارسالیبهدبیرخانهجشنواره،باید JPGیا JPEGباشد.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل نماییــد و
منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد» باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه
بــه آدرس www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد .تمامــی آثــار پــس از
تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابل
مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخانــ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی غیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره
خواهــد بــود.

l
l

رعایتشئوناتاسالمیوعرفیدر آثار در تمامیتصاویر وعباراتالزامیاست.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا ارســالکنند ه اثــر
خواهــد بــود.
دبیرخانه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثار ارســالی را در صــورت صالحدید،
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان
صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه نقاش
 lزیبایی بصری

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

مقررات اختصاصی بخش نقاشی سیاهقلم
ســیاهقلم ســبکی از نقاشــی اســت کــه در آن تنهــا از طیــف رنگــی ســیاه
و ســفید اســتفاده میشــود .در ایــن ســبک از هنــر بــرای نقاشــی از
مدادهــای ســیاه ،پــودر ذغــال ،مــداد کنتــه ،پــودر گرافیــت ،محــو کــن،
براشــرها (قلموهــای مخصــوص) و...کمــک میگیرنــد؛ بــه طــور

معمــول در ســبک هایپــر رئــال ( )hyper realisticو فــرا واقعگــرا یــا

ســورئال از ایــن تکنیــک اســتفاده میشــود .

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد شــناخت.

l

آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده ،ادیــت و پــردازش عکــس ،کالژ یا انیمیشــن
در ایــن محــور پذیرفتــه نمیشــود.

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب
نباشــد ،اصــل فایــل با کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد .در صــورت عــدم ارائه
فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحب اثر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریــخ ،واترمارک،
یــا هر نشــان ه تصویــری انحصاری باشــند.

l

فرمتتمامیآثار ارسالیبهدبیرخانهجشنواره،باید JPGیا JPEGباشد.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل نماییــد و
منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد» باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه
بــه آدرس www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد .تمامــی آثــار پــس از
تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابل
مشــاهده خواهنــد بــود.

l

دبیرخانــ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی غیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره
خواهــد بــود.

l
l

رعایتشئوناتاسالمیوعرفیدر آثار در تمامیتصاویر وعباراتالزامیاست.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا ارســالکنند ه اثــر
خواهــد بــود.
دبیرخانه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثار ارســالی را در صــورت صالحدید،
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان
صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه نقاش
 lزیبایی بصری

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

مقررات اختصاصی بخش نقاشی آبرنگ
نقاشــی آبرنــگ ،تکنیکــی از نقاشــی اســت کــه در آن رنــگ از
رنگدانههایــی ســاخته میشــود کــه محلــول در آب هســتند .نقاشــی

آبرنــگ بــا اســتفاده از قلموهــا و برسهــای مویــی بــر روی کاغذهــا و یا
کارتهــای کاغــذی کشــیده میشــود؛ اگــر چــه در برخــی مــوارد از بــوم،
چــرم یــا پاپیــروس هــم اســتفاده میشــود .آبرنــگ خیلــی ســریعتر

از نقاشــیهای روغنــی خشــک میشــود و در نتیجــه آثــار هنــری کــه
توســط آبرنــگ کشــیده میشــوند دقیقتــر هســتند و زمانــی کــه در
معــرض منظــم نــور قــرار میگیرنــد کمرنگتــر میشــوند امــا تقریبــا

آســیبناپذیر هســتند.

l

فقــط بــه صــورت فــردی میتوانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و دبیرخانــه
جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد شــناخت.

l

آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده ،ادیــت و پــردازش عکــس ،کالژ یا انیمیشــن
در ایــن محــور پذیرفتــه نمیشــود.

l

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه مناســب
نباشــد ،اصــل فایــل با کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد .در صــورت عــدم ارائه
فایــل اصلــی ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

l

آثــار ارســالی ،نبایــد دارای امضــای صاحب اثر ،پاســپارتو ،حاشــیه ،تاریــخ ،واترمارک،
یــا هر نشــان ه تصویــری انحصاری باشــند.

l

فرمتتمامیآثار ارسالیبهدبیرخانهجشنواره،بایدJPGیاJPEGباشد.

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را تکمیــل نماییــد و

منتظــر دریافــت پیــام «اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری شــد» باشــید.

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز  ۳۰دیمــاه در ســایت جشــنواره دانشآمــوزی مدرســه
بــه آدرس www.madresefestival.irبارگــذاری نماییــد .تمامــی آثــار پــس از
تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره (پــس از اتمــام مهلــت ارســال آثــار) در ســایت قابل
مشــاهده خواهــد بــود.

l

دبیرخانــ ه جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتــی غیــر از
بارگــذاری در ســایت جشــنواره ،معــذور اســت.

l

تصمیمگیــری در مــورد نــکات پیشبینینشــده بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره
خواهــد بــود.

l
l

رعایتشئوناتاسالمیوعرفیدر آثار در تمامیتصاویر وعباراتالزامیاست.

l

از نظــر دبیرخانــه ،ارســالکنند ه اثــر ،مالــک اثــر شــناخته میشــود .هرگونــه
مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن بــا ارســالکنند ه اثــر
خواهــد بــود.
دبیرخانه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامی آثار ارســالی را در صــورت صالحدید،
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نمایــد .تأکیــد
میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار ،همیشــه بــرای صاحبــان اثــر (دانشآمــوزان
صاحــب اثــر) محفــوظ خواهــد مانــد.

شاخصهای داوری
 lترکیببندی
 lکادربندی

 lخالقیت در نگاه نقاش
 lزیبایی بصری

 lرعایت مقررات جشنواره
 lهارمونــی و کنتراســت
رنگــی مناســب

سواالت متداول

l

آیا میتونیم در همه بخشهای جشنواره شرکت کنیم؟
بلــه؛ شــما میتونیــد تــوی هــر کــدوم از بخشهــای عکاســی و گرافیــک

و نقاشــی بــدون محدودیــت اثــر ارســال کنید.

l

آیا میتونم با دوستانم بصورت اشتراکی در جشنواره شرکت کنم؟
خیــر .فقــط بــه صــورت فــردی میتونیــد در بخشهــای جشــنواره

شــرکت کنیــد و دبیرخونــه جشــنواره یــک نفــر رو بــه عنــوان صاحــب
هــر اثــر میشناســه.

l

آخرش چی میشه؟ جایزه و تمام؟ یا...؟
نــه دیگــه! مــا یــه ســری جوایز نقــدی و غیــر نقــدی ویــژه بــرای برگزیدگان

نهایــی جشــنواره تــدارک دیدیم کــه اصلیترینــش ،عضویت در باشــگاه
هنــر و رســانه نوجــوان و اســتودیو هنرومــا و اســتفاده از تســهیالت

آموزشــی و کارگاهــی هســتش کــه توســط مراکــز اصلــی هنــری کشــور بــه
برگزیــدگان ارائــه میشــه کــه بــه موقعــش میفهمیــد!

l

مــا کــه معلــم عزیزمــون ،گرافیــک و عکاســی بهمــون درس نــداده،
چیــکار بایــد بکنیــم؟

بــا خیــال راحــت بــه ســایت  www.madresefestival.irمیــری و

در بخــش آمــوزش انتخــاب میکنــی کــه دوســت داری در چــه مــوردی
اطالعــات خــودت رو افزایــش بــدی.

l

از کی تا کی میتونیم آثارمون رو بارگذاری بکنیم؟
شــما تــا  ۳۰دی فرصــت داریــن کــه آثارتــون رو داخــل ســایت بارگذاری

کنید

l

سواالت دیگهای که داریم رو چجوری بپرسیم؟
بــه ســایت جشــنواره ســر بزنیــد و در بخــش «تمــاس بــا ما» ســواالتتون
رو حتما بپرســید.

شما میتوانید:
 lبرای مشاهده اخبار این رویداد بزرگ
 lبرای مشاهده آثار برتر دور ه قبل
 lبرای مشاهده آثار برتر جشنوارههای داخلی و خارجی
 lبرای مشاهده آموزشهای عکاسی و گرافیکی و نقاشی
 lبرای کسب اطالعات بیشتر از دور ه قبل
 lبرای ارتباط با مسئولین و پرسش و پاسخ بیشتر
 lبرای آشنایی با جشنواره مدرسه و عضویت در آن
 lو...
به سایت جشنواره مراجعه کنید.

آدرس سایت جشنواره:
madresefestival.ir
همچنیــن شــما میتوانیــد مــا را در شــبکه هــای اجتماعــی بــا
آدرس زیــر دنبــال کنیــد:
@Photographicsfestival

