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دانش آمــوزی  گرافیــک  و  عکــس  جشــنواره  »چهارمیــن 
دانش آمــوزان  بــه  انگیزه دهــی  هــدف  بــا  مدرســه« 
ــب و  ــوای مناس ــد محت ــت تولی ــتعد در جه ــد و مس هنرمن
خالقانــه هنــری در قالــب آثــار عکــس و گرافیــک و نقاشــی 
»تصویرســازی  »اینفوگرافیــک«،  »پوســتر«،  »لوگــو«، 
مفهومــی«، »طراحــی کاراکتــر« و »عکاســی طبیعــت«، 
»عکاســی  معمــاری«،  »عکاســی  تبلیغاتــی«،  »عکاســی 
داســتانی« و »نقاشــی دیجیتالــی«، »نقاشــی ســیاه قلم«، 
بــا  متناســب  آبرنــگ«  »نقاشــی  مدادرنگــی«،  »نقاشــی 
ــوزش  ــر در آم ــور موث ــز حض ــالمی و نی ــی و اس ــگ مل فرهن
ــدات  ــت تولی ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ــوزان ب ــری دانش آم هن
فعــال  مجموعه هــای  تمــام  بــرای  الگوســازی  هنــری، 
هنــری، شــناخت و هدایــت هنرمنــدان مســتعد آینــده 
کشــور و پــرورش اســتعدادها توســط مجامــع اصلــی هنــر 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــد برگ متعه
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اهداف عمومی جشنواره:

مراحل اجرایی و برنامه زمان بندی جشنواره:

فرهنگــی  هنــری  مشــارکت  روحیــه  بــردن  بــاال 
ــه  ــه و خالقان ــای داوطلبان ــوزان در فعالیت ه دانش آم

آن هــا. تشــویق  و  حمایــت  و 

افزایــش عالقه منــدی بــه هنــر در جامعــه دانش آمــوزان 
بــه عنــوان ابزاری مناســب بــرای تولیــد محتــوای مفید.

ایجــاد فرصــت و بســتری مناســب و ســالم بــرای بــروز و 
ــوزی  ــای دانش آم ــا و دغدغه ه ــد، حرف ه ــار عقای انتش

ــردم. ــوم م ــط عم ــدن توس و دیده ش

و  مســتعد  دانش آمــوزان  از  اطالعاتــی  بانــک  ایجــاد 
عالقه منــد بــه فعالیــت  در حوزه هــای عکــس و گرافیــک 

ــی و نقاش

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

ارسال فراخوان: ۵ آذر

آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ دی

آغاز داوری: ۲ بهمن

اختتامیه جشنواره: ۲۶اسفند

l

l

l
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 بخش های جشنواره:

جشــنواره چهــارم در۳ بخــش عکــس و گرافیــک و 
نقاشــی و یــک بخــش ویــژه نقاشــی خط )کالیگرافــی(  

ــد: ــد ش ــزار خواه برگ

 بخش گرافیک:
لوگو

پوستر
اینفوگرافی

تصویرسازی
طراحی کاراکتر

 
بخش عکاسی:

عکاسی طبیعت
عکاسی تبلیغاتی

عکاسی معماری
عکاسی داستانی

بخش نقاشی:
نقاشی دیجیتالی

نقاشی سیاه قلم
نقاشی مدادرنگی

نقاشی آبرنگ و گواش

بخش نقاشی خط )کالیگرافی(

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
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موضوع جشنوارهݠ:
موضوع جشــنواره آزاد می باشــد و شــما مختار هســتید 
دربــاره هــر اتفــاق و موضوعــی کــه بــه آن عالقــه داریــد 
ــاخته  ــود را س ــر خ ــنواره اث ــای جش ــی از بخش ه در یک
و ارســال کنیــد. موضوعاتــی کــه در ادامــه می آینــد، 

ــتند: ــنهادی هس پیش

موضوعات پیشنهادی بخش های

عکس و گرافیک:

ایران ۱۴۳۰

نوجوان آینده

سبک زندگی

فضای مجازی

عدالت

اساطیر و شخصیت های برجسته ملی و فرهنگی

تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

کرونا و کادر درمان l

l

l

l

l

l

l

l
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موضوعات ویژه:

اعــالم  جشــنواره  حامیــان  توســط  موضوعــات  ایــن 
خواهــد شــد.

l
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مقررات عمومی شرکت در چهارمین دوره 

جشنواره عکس و گرافیک دانش آموزی مدرسه:

داوری جشــنواره در هــر مقاطــع تحصیلــی و بــه تفکیــک 
برگــزار می شــود. )مقطــع ابتدایــی، متوســطه اول، متوســطه 

دوم و هنرســتان(

ــخ  ــد از تاری ــنواره بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــه آث کلی
ــه  ــاری ک ــند. آث ــده باش ــاخته ش ــد س ــه بع ــاه ۱۴۰۰ ب ۱۰ دی م
ــم  ــنواره فیل ــه )جش ــای مدرس ــنواره ه ــین جش در ادوار پیش
حــذف  داوری  از  کرده انــد  شــرکت  گرافیــک(  جشــنواره  و 

ــد. ــد ش خواهن

ــد  ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
ــد. ــا JPEG باش JPG ی

ــق  ــوان خال ــه عن ــر را ب ــال کننده اث ــنواره ارس ــه جش دبیرخان
اثــر و صاحــب ایــده  اثــر می شناســد و در صــورت اثبــات 
خــالف آن در هــر مرحلــه، اثــر ارســالی حــذف شــده و عواقــب 

ــود. ــد ب ــال کننده خواه ــه ارس ــز متوج آن نی

در صــورت ارســال اثــر در بخــش جشــنواره، امــکان خــروج از 
برنامــه جشــنواره بــرای صاحبــان اثــر، میســر نمی باشــد.

وب ســایت  طریــق  از  صرفــا  شــرکت کنندگان  آثــار  کلیــه 
ــار  ــن آث ــه از پذیرفت ــود و دبیرخان ــت می ش ــنواره دریاف جش
ــال  ــا ارس ــنواره و ی ــازی جش ــای مج ــه فض ــال ب ــق ارس از طری

DVD و دیگــر روش هــای ارســال، معــذور اســت.

هــر شــخص مجــاز بــه ارســال تنهــا ۳ اثــر در هــر محــور 
می باشــد و هــر اثــر تنهــا در یــک محــور قابــل ارســال اســت؛ 

l

l

l

l

l

l

l
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صالح دیــد  بــه  بنــا  مختلــف  محورهــای  در  تکــراری  اثــر 
داوری  محورهــا  از  یکــی  در  تنهــا  جشــنواره  دبیرخانــه 

می شــود. حــذف  محورهــا  باقــی  از  و  می شــود 

ــه  ــف ب ــای مختل ــرکت در محوره ــه ش ــاز ب ــخص مج ــر ش ه
ــا  ــداد محوره ــی در تع ــد و محدودیت ــود می باش ــواه خ دلخ

ــدارد. ــود ن وج

پــر کــردن فیلــد توضیحــات حیــن ارســال اثــر در ســایت 
ــر را  ــرای اث ــده ب ــاظ ش ــی لح ــره نهای ــی از نم ــنواره بخش جش

می دهــد. تشــکیل 

بــه منظــور اتصــال صاحبــان اثــر بــه زنجیــره توزیــع، صاحــب 
اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان بــه جشــنواره، ایــن اختیــار و 
اجــازه را می دهــد کــه آثــار ارســالی ایشــان بــه منظــور پخــش 
و  داخلــی  جشــنواره های  دیگــر  بــرای  ارســال  عمومــی، 
خارجــی، پخــش در رســانه ملــی، پخــش در فضــای مجــازی، 
نــام  بــا  جهــان  و  کشــور  سراســر  در  آموزشــی  اســتفاده  و 
ســازنده اثــر بــه نمایــش درآورد. )بدیهــی اســت صاحــب اثــر 

ــن کار را دارد.( ــازه ای ــنواره اج ــتقل از جش ــز مس نی

دبیرخانــه  کــه  صورتــی  در  اســت  متعهــد  اثــر  ســازنده 
جشــنواره اطالعــات بیشــتر از جملــه تصویــر شناســنامه، 
ــه  ــرح اولی ــکچ و ط ــر، اس ــاز اث ــه ب ــای الی ــی، فایل ه کارت مل
و... را بــه منظــور راســتی آزمایی آثــار ارســالی نیــاز داشــته 

باشــد، در اختیــار جشــنواره قــرار دهــد.

معلمــان،  میــان  از  جشــنواره  داوری  و  انتخــاب  هیــات 
دانشــجویان، کارشناســان و متخصصیــن حــوزه عکــس و 

انتخــاب خواهــد شــد. گرافیــک و نقاشــی 

ــررات  ــه در مق ــی ک ــر موضوع ــاره ه ــی درب ــم نهای ــذ تصمی اخ
پیش بینــی نشــده یــا ابهــام ناشــی از مفــاد آن، بــا دبیرخانــه 

جشــنواره خواهــد بــود.

l

l

l

l

l

l

l
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جوایز جشنواره:

جوایز موضوعات ویژه جشنواره:

در هــر بخــش بــه بهتریــن آثــار انتخــاب شــده از ســوی 
ــه  ــد. الزم ب ــد ش ــدا خواه ــر اه ــز زی ــت داوران جوای هیئ
ذکــر اســت کــه جوایــز در ۴ مقطــع ابتدایــی، متوســطه 

ــد: ــد ش ــدا خواه ــتان اه ــطه دوم و هنرس اول، متوس

همــراه  بــه  جشــنواره  تندیــس  اول:  برگزیــده  اثــر 
عضویــت در باشــگاه هنــر و رســانه نوجــوان و اســتودیو 

ــر ــز دیگ ــا و جوای هنروم

ــراه  ــه هم ــنواره ب ــر جش ــوح تقدی ــده دوم: ل ــر برگزی اث
عضویــت در باشــگاه هنــر و رســانه نوجــوان و اســتودیو 

هنرومــا و جوایــز غیــر نقــدی و تســهیالتی

در هــر بخــش بنــا بــه نظــر هیئــت داوران امــکان ارائــه 
جایــزه ویــژه بــه آثــاری بــا مضامیــن خــاص وجــود 

دارد.

بــه  بنــا  و  جشــنواره  حامیــان  توســط  جوایــز  ایــن 
و  شــد  خواهــد  اهــدا  آن هــا  انتخــاب  و  صالح دیــد 
اهــدای  و  داوری  در  دخالتــی  جشــنواره  دبیرخانــه 

نــدارد. بخــش  ایــن  جوایــز 

l

l

n

n

n
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مقررات اختصاصی
بخش های جشنواره



12

مقررات اختصاصی بخش لوگو

صــورت  بــه  می توانــد  کــه  اســت  گرافیکــی  نشــانه   یــک  لوگــو 
ــود.  ــی ش ــا طراح ــی از این ه ــا ترکیب ــتار و ی ــمبل، نوش ــت، س عالم
ــدی و  ــاری، تولی ــرکت های تج ــیله ش ــه وس ــی ب ــانه گرافیک ــن نش ای
صنعتــی و هم چنیــن کســب وکارهــای کوچــک اســتفاده می شــود. 
تــا از ایــن طریــق نــوع خدمــات اهــداف و محصولشــان را ســریع تر 

ــد. ــی کنن ــب معرف ــه مخاط ب

l

l

l

l

l

l ــد ــرکت کنی ــش ش ــن بخ ــد در ای ــردی می توانی ــورت ف ــه ص ــط ب فق
ــد  ــر خواه ــب اث ــوان صاح ــه عن ــر را ب ــک نف ــنواره ی ــه جش و دبیرخان

ــناخت. ش

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

شــد. خواهــد  حــذف  جشــنواره 

آثــار ارســالی، نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر، پاســپارتو، حاشــیه، 
تاریــخ، واترمــارک، مــوکاپ یــا هــر نشــانه  تصویــری انحصــاری 

ــند. باش

بخــش توضیحــات اثــر در محــور لوگــو بخشــی اساســی از نمــره 
نهایــی اثــر را بــه خــود اختصــاص می دهــد.

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره، بایــد JPG یــا 
JPEG باشــد.

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را 
ــت  ــا موفقی ــما ب ــر ش ــام »اث ــت پی ــر دریاف ــد و منتظ ــل نمایی تکمی

بارگــذاری شــد« باشــید.
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l

l

l

l

l

l اثــر خــود را تا پایــان روز ۳۰ دی ماه در ســایت جشــنواره دانش آموزی
بارگــذاری    www.madresefestival.ir آدرس  بــه  مدرســه 
نماییــد. تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره )پــس 
ــد  ــاهده خواهن ــل مش ــایت قاب ــار( در س ــال آث ــت ارس ــام مهل از اتم

بــود.

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

عهــده  بــه  پیش بینی نشــده  نــکات  مــورد  در  تصمیم گیــری 
بــود. خواهــد  جشــنواره  دبیرخانــه 

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

از نظــر دبیرخانــه، ارســال کننده  اثــر، مالــک اثــر شــناخته می شــود. 
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از 

آن بــا ارســال کننده  اثــر خواهــد بــود.

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در 
صــورت صالح دیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای 
مختلــف منتشــر نمایــد. تأکیــد می گــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، 
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر )دانش آمــوزان صاحــب اثــر( محفــوظ 

خواهــد مانــد.

تناسب با موضوع لوگو
 ایده و خالقیت و نوآوری

اجرا

سهولت درک پیام و اجرای 
لوگو

رعایت مقررات جشنواره

شاخص های داوری

l

ll

l

l
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مقررات اختصاصی بخش پوستر

ــد  ــز می گوین ــالن نی ــه آن اع ــه ب ــوب ک ــا دیوارک ــتر)poster( ی پوس
ــوا در  ــه محت ــرای ارائ ــه ب ــت ک ــه اس ــک صفح ــی در ی ــی گرافیک طرح
یــک نــگاه بــه مخاطبــان اســتفاده می شــود. اهــداف آن چنــد 
ــد  ــات باش ــرای تبلیغ ــت ب ــن اس ــتر ممک ــک پوس ــت، ی ــوره اس منظ
اثــر هنــری؛ در امــور فرهنگــی، آموزشــی،  یــا بــرای تکثیــر یــک 

اقتصــادی و…  هــم اســتفاده می شــود.

l

l

l

l

l ــد ــرکت کنی ــش ش ــن بخ ــد در ای ــردی می توانی ــورت ف ــه ص ــط ب فق
ــد  ــر خواه ــب اث ــوان صاح ــه عن ــر را ب ــک نف ــنواره ی ــه جش و دبیرخان

ــناخت. ش

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

شــد. خواهــد  حــذف  جشــنواره 

آثــار ارســالی، نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر، پاســپارتو، حاشــیه، 
تاریــخ، واترمــارک، مــوکاپ یــا هــر نشــانه  تصویــری انحصــاری 

ــند. باش

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره، بایــد JPG یــا 
JPEG باشــد.

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را 
ــت  ــا موفقی ــما ب ــر ش ــام »اث ــت پی ــر دریاف ــد و منتظ ــل نمایی تکمی

بارگــذاری شــد« باشــید.
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l

l

l

l

l

l اثــر خــود را تا پایــان روز ۳۰ دی ماه در ســایت جشــنواره دانش آموزی
بارگــذاری    www.madresefestival.ir آدرس  بــه  مدرســه 
نماییــد. تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره )پــس 
ــد  ــاهده خواهن ــل مش ــایت قاب ــار( در س ــال آث ــت ارس ــام مهل از اتم

بــود.

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

عهــده  بــه  پیش بینی نشــده  نــکات  مــورد  در  تصمیم گیــری 
بــود. خواهــد  جشــنواره  دبیرخانــه 

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

از نظــر دبیرخانــه، ارســال کننده  اثــر، مالــک اثــر شــناخته می شــود. 
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از 

آن بــا ارســال کننده  اثــر خواهــد بــود.

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در 
صــورت صالح دیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای 
مختلــف منتشــر نمایــد. تأکیــد می گــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، 
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر )دانش آمــوزان صاحــب اثــر( محفــوظ 

خواهــد مانــد.

 توانایی رساندن مفهوم 
مورد نظر

ایده و خالقیت و نوآوری
اجرا

ترکیب بندی
زیبایی بصری

رعایت مقررات جشنواره

شاخص های داوری

l

l
l

l

l
l
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مقررات اختصاصی بخش اینفوگرافیک

اینفــو  کلمــه  دو  ترکیــب   )Infographic( اینفوگرافیــک 
 )Graphic( بــه معنــای اطالعــات و گرافیــک  )Information(
ــار و  ــات، آم ــه در آن اطالع ــود ک ــه می ش ــری گفت ــه تصوی ــت و ب اس
یــا هرگونــه دانشــی در قالــب تصویــر و بــا اســتفاده از نمودارهــای 
گرافیکــی، چــارت و ســایر آیکون هــا و تصاویــر ارائــه شــود و هــدف 
آن ساده ســازی فهــم اطالعــات پیچیــده و یــا جــذاب نمــودن ارائــه 

ــد. ــات باش اطالع

l

l

l

l

l ــد ــرکت کنی ــش ش ــن بخ ــد در ای ــردی می توانی ــورت ف ــه ص ــط ب فق
ــد  ــر خواه ــب اث ــوان صاح ــه عن ــر را ب ــک نف ــنواره ی ــه جش و دبیرخان

ــناخت. ش

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

شــد. خواهــد  حــذف  جشــنواره 

آثــار ارســالی، نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر، پاســپارتو، حاشــیه، 
تاریــخ، واترمــارک، مــوکاپ یــا هــر نشــانه  تصویــری انحصــاری 

ــند. باش

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره، بایــد JPG یــا 
JPEG باشــد.

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را 
ــت  ــا موفقی ــما ب ــر ش ــام »اث ــت پی ــر دریاف ــد و منتظ ــل نمایی تکمی

بارگــذاری شــد« باشــید.
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l

l

l

l

l

l اثــر خــود را تا پایــان روز ۳۰ دی ماه در ســایت جشــنواره دانش آموزی
بارگــذاری    www.madresefestival.ir آدرس  بــه  مدرســه 
نماییــد. تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره )پــس 
ــد  ــاهده خواهن ــل مش ــایت قاب ــار( در س ــال آث ــت ارس ــام مهل از اتم

بــود.

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

عهــده  بــه  پیش بینی نشــده  نــکات  مــورد  در  تصمیم گیــری 
بــود. خواهــد  جشــنواره  دبیرخانــه 

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

از نظــر دبیرخانــه، ارســال کننده  اثــر، مالــک اثــر شــناخته می شــود. 
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از 

آن بــا ارســال کننده  اثــر خواهــد بــود.

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در 
صــورت صالح دیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای 
مختلــف منتشــر نمایــد. تأکیــد می گــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، 
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر )دانش آمــوزان صاحــب اثــر( محفــوظ 

خواهــد مانــد.

 توانایی رساندن مفهوم 
مورد نظر

رساندن بیشترین مطلب 
در کمترین نوشتار

ایده و خالقیت و نوآوری
اجرا

رعایت مقررات جشنواره
زیبایی بصری

شاخص های داوری

l

l

l

l

l
l
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مقررات اختصاصی بخش تصویرسازی

ــن،  ــک مت ــری ی ــح بص ــا توضی ــیون ی ــی دکوراس ــازی نوع تصویرس
مفهــوم یــا فرآینــد اســت کــه بــرای یکپارچه ســازی در رســانه ها 
 »illustration« اســتفاده می شــود. منشــا کلمــه تصویــر ســازی
بــه معنــای روشــنایی، روشــنگری معنــوی  انگلیســی میانــه،  از 
زیــر شــاخه های هنرهــای  از  ایــن هنــر یکــی  یــا فکــری اســت. 

دارد. متعــددی  حوزه هــای  و  اســت  کاربردی-تجســمی 

l

l

l

l

l ــد ــرکت کنی ــش ش ــن بخ ــد در ای ــردی می توانی ــورت ف ــه ص ــط ب فق
ــد  ــر خواه ــب اث ــوان صاح ــه عن ــر را ب ــک نف ــنواره ی ــه جش و دبیرخان

ــناخت. ش

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

شــد. خواهــد  حــذف  جشــنواره 

آثــار ارســالی، نبایــد دارای امضــای صاحــب اثــر، پاســپارتو، حاشــیه، 
تاریــخ، واترمــارک، مــوکاپ یــا هــر نشــانه  تصویــری انحصــاری 

ــند. باش

فرمــت تمامــی آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره، بایــد JPG یــا 
JPEG باشــد.

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را 
ــت  ــا موفقی ــما ب ــر ش ــام »اث ــت پی ــر دریاف ــد و منتظ ــل نمایی تکمی

بارگــذاری شــد« باشــید.
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l

l

l

l

l

l اثــر خــود را تا پایــان روز ۳۰ دی ماه در ســایت جشــنواره دانش آموزی
بارگــذاری    www.madresefestival.ir آدرس  بــه  مدرســه 
نماییــد. تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره )پــس 
ــد  ــاهده خواهن ــل مش ــایت قاب ــار( در س ــال آث ــت ارس ــام مهل از اتم

بــود.

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

عهــده  بــه  پیش بینی نشــده  نــکات  مــورد  در  تصمیم گیــری 
بــود. خواهــد  جشــنواره  دبیرخانــه 

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

از نظــر دبیرخانــه، ارســال کننده  اثــر، مالــک اثــر شــناخته می شــود. 
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از 

آن بــا ارســال کننده  اثــر خواهــد بــود.

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در 
صــورت صالح دیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای 
مختلــف منتشــر نمایــد. تأکیــد می گــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، 
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر )دانش آمــوزان صاحــب اثــر( محفــوظ 

خواهــد مانــد.

ایده و خالقیت و نوآوری
اجرا

رعایت مقررات جشنواره
زیبایی بصری

شاخص های داوری

ll
ll
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مقررات اختصاصی بخش طراحی کاراکتر

کاراکتــر یــا شــخصیت بــه موجــودی خیالــی در یــک اثــر هنــری 
)رمــان، فیلــم، نمایــش و…( گفتــه می شــود کــه زائیــدٔه ذهــن 
هنرمنــد اســت. معمــوأل صنعت هــای مختلــف جهــت معرفــی 
بهتــر و همچنیــن بــه خاطــر ســپاری محصــوالت و خدمــات خــود 
ــر.  ــام کاراکت ــه ن ــد ب ــک روی می آورن ــی گرافی ــری در طراح ــه عنص ب
ابعــاد  و  اشــکال  در  هــدف  بــازار  بــا  ارتبــاط  در  کاراکترهــا  ایــن 

می شــوند. ظاهــر  گوناگــون 

l

l

l

l

l

l

l ــد ــرکت کنی ــش ش ــن بخ ــد در ای ــردی می توانی ــورت ف ــه ص ــط ب فق
ــد  ــر خواه ــب اث ــوان صاح ــه عن ــر را ب ــک نف ــنواره ی ــه جش و دبیرخان

ــناخت. ش

حداقــل بایــد ســه حالــت بــرای بــدن و چهــره کاراکتــر طراحــی شــود 
)شــاد، عصبانــی، غمگین، مضطــرب، هیجــان زده و…(

چهره کاراکتر باید در حالت تمام رخ، نیم رخ و سه رخ طراحی شود

در توضیحــات اثــر بایــد چنــد خطــی در رابطــه ویژگی هــای کاراکتــر 
از  اســتفاده  و  فعالیــت  حــوزه  کاراکتــر،  اســم  مثــال  عنــوان  )بــه 
و  ویژگی هــا  کاراکتــر،  پیشــینه  و  سرگذشــت  و  داســتان  کاراکتــر، 
صفــات اخالقــی کاراکتــر، اهــداف و آرمان هــای کاراکتــر و…( نوشــته 
ــه  ــر را ب ــی اث ــره نهای ــی از نم ــش اساس ــات بخ ــن توضیح ــود. ای ش

می دهــد. اختصــاص  خــود 

 JPEG یــا JPG تمامــی حــاالت و رخ هــای کاراکتــر بایــد در یــک فایل
چیدمان و ارســال شــود

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

شــد. خواهــد  حــذف  جشــنواره 

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

l

l

l

l

l

l در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده را
ــت  ــا موفقی ــما ب ــر ش ــام »اث ــت پی ــر دریاف ــد و منتظ ــل نمایی تکمی

بارگــذاری شــد« باشــید.

اثــر خــود را تا پایــان روز ۳۰ دی ماه در ســایت جشــنواره دانش آموزی 
بارگــذاری    www.madresefestival.ir آدرس  بــه  مدرســه 
نماییــد. تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره )پــس 
ــد  ــاهده خواهن ــل مش ــایت قاب ــار( در س ــال آث ــت ارس ــام مهل از اتم

بــود.

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

عهــده  بــه  پیش بینی نشــده  نــکات  مــورد  در  تصمیم گیــری 
بــود. خواهــد  جشــنواره  دبیرخانــه 

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

از نظــر دبیرخانــه، ارســال کننده  اثــر، مالــک اثــر شــناخته می شــود. 
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از 

آن بــا ارســال کننده  اثــر خواهــد بــود.

دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در 
صــورت صالح دیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای 
مختلــف منتشــر نمایــد. تأکیــد می گــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، 
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر )دانش آمــوزان صاحــب اثــر( محفــوظ 

خواهــد مانــد.

همخوانی کاراکتر با 
ویژگی های قید شده

ایده و خالقیت و نوآوری
انعطاف پذیری کاراکتر

اجرا
رعایت مقررات جشنواره

زیبایی بصری

شاخص های داوری

l

l
l

l

l
l
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مقررات اختصاصی بخش عکاسی طبیعت

عکاســی طبیعــت اشــاره دارد بــه عکاســی از حیوانــات غیــر اهلــی، 
گیاهــان خــودرو در محیط هــای طبیعــی و غیــر محصــور شــده 
و  یخــی  کوه هــای  تــا  حشــرات  از  طبیعــی  پدیده هــای  انــواع  و 
حیوانــات  از  عکاســی  بنابرایــن  طبیعــی؛  و  جــوی  پدیده هــای 
ــات در  ــد حیوان ــوس )مانن ــات محب ــا حیوان ــی ی ــت آموز و اهل دس
ــن  ــد و همچنی ــد و بن ــوع قی ــر ن ــت ه ــا تح ــش( ی ــاغ وح ــا ب ــزل ی من
ــوق  ــته بندی ف ــی، در دس ــا آپارتمان ــی ی ــان خانگ ــی از گیاه عکاس

نمی گیــرد. قــرار 

l

l

l

l

l

l ــد و ــرکت کنی ــش ش ــن بخ ــد در ای ــردی می توانی ــورت ف ــه ص ــط ب  فق
دبیرخانــه جشــنواره یک نفــر را به عنــوان صاحب اثر خواهدشــناخت.

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
ــد. JPEG باش

و  کتــاب  در  چــاپ  بــرای  ارســالی  عکــس  کیفیــت  کــه  صورتــی  در 
نمایشــگاه مناســب نباشــد، اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت 
ــنواره  ــر از جش ــی، اث ــل اصل ــه  فای ــدم ارائ ــورت ع ــد. در ص ــد ش خواه

ــد. ــد ش ــذف خواه ح

عکــس ارســالی، نبایــد دارای امضــای صاحــب اثر، پاســپارتو، حاشــیه، 
تاریــخ، واترمــارک، لوگــو یــا هرنشــانه  تصویــری انحصاری باشــند.

رزولوشن عکس های موبایلی باید حداقل 8 مگاپیکسل می باشد.

 ویرایــش عکــس در حــد اصــالح نــور و رنــگ و کــراپ تــا آنجایــی 
مجــاز اســت کــه بــه اصالــت عکــس خدشــه ای وارد نکنــد. دبیرخانــه  
 HDR جشــنواره از پذیــرش عکس هــای فتومونتــاژ، کــوالژ، پانورامــا، و

ــت. ــذور اس مع

ــکان و  ــه م ــوط ب ــات مرب ــوده و اطالع ــوان ب ــد دارای عن ــا بای عکس ه
زمــان عکس بــرداری در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در 

قســمت توضیحــات درج شــوند.
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l

l

l

l

l

l

l

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا باید اطالعات خواســته شــده را تکمیل نمایید 
و منتظــر دریافــت پیــام »اثر شــما با موفقیت بارگذاری شــد« باشــید.

آثــار خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آموزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره در ســایت قابــل 

ــد بود. ــاهده خواهن مش

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

تصمیم گیــری در مــورد نــکات پیش بینــی نشــده بــه عهــده دبیرخانــه 
جشــنواره خواهــد بود.

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

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
ــی از  ــی ناش ــای حقوق ــه پیامده ــخگویی ب ــئولیت و پاس ــه مس هرگون

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس آن ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
صــورت صالح دیــد، بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای 
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

ــنواره و  ــن جش ــررات ای ــی مق ــرش تمام ــای پذی ــه معن ــار ب ــال آث ارس
تصمیم گیــری در مــورد مســائل پیش بینــی نشــده بــا دبیرخانــه 

ــود. ــد ب ــنواره خواه جش

ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه عکاس

زیبایی بصری
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری
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مقررات اختصاصی بخش عکاسی تبلیغاتی
از  عــکاس  کــه  اســت  عکاســی  از  شــاخه ای  تبلیغاتــی،  عکاســی 
یــا شــرکت  ها  افــراد  محصــوالت، کاالهــا، تولیــدات و خدمــات 
بــر  عــالوه  تبلیغاتــی،  عــکاس  یــک  می کنــد.  عکس بــرداری 
ــت از  ــل و درس ــی درک متقاب ــد توانای ــوی بای ــاس ق ــتن احس داش
ــد. کار  ــته باش ــز داش ــود را نی ــای خ ــاز کارفرم ــه و نی ــت، ذائق خواس
ــرای  ــت و ب ــی اس ــارت و بازرگان ــان تج ــه کارش ــانی ک ــا کس ــردن ب ک
ارائــه محصــوالت خــود وســواس خاصــی دارنــد، یکــی دیگــر از 
ــک  ــک ی ــدون ش ــت. ب ــی اس ــوع از عکاس ــن ن ــکل ای ــای مش جنبه ه
عــکاس تبلیغاتــی بــا اســتعداد، ســهم ویــژه ای در موفقیــت تجاری 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــود ایف ــای خ کارفرم

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و 
دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را به عنــوان صاحــب اثر خواهد شــناخت.

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
JPEG باشــد.

و  کتــاب  در  چــاپ  بــرای  ارســالی  عکــس  کیفیــت  کــه  صورتــی  در 
نمایشــگاه مناســب نباشــد، اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت 
ــنواره  ــر از جش ــی، اث ــل اصل ــه  فای ــدم ارائ ــورت ع ــد. در ص ــد ش خواه

ــد. ــد ش ــذف خواه ح

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

رزولوشن عکس های موبایلی باید حداقل 8 مگاپیکسل می باشد.

تــا آنجایــی  ویرایــش عکــس در حــد اصــالح نــور و رنــگ و کــراپ 
ــه   ــد. دبیرخان ــه ای وارد نکن ــس خدش ــت عک ــه اصال ــه ب ــت ک ــاز اس مج
 HDR ــا، و ــوالژ، پانورام ــاژ، ک ــای فتومونت ــرش عکس ه ــنواره از پذی جش

ــت. ــذور اس مع

عکس هــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطالعــات مربــوط بــه مــکان 
و زمــان عکس بــرداری در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در 

قســمت توضیحــات درج شــوند.
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l

l

l

l

l

l

l

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا باید اطالعات خواســته شــده را تکمیل نمایید 
و منتظــر دریافــت پیــام »اثر شــما با موفقیت بارگذاری شــد« باشــید.

 آثــار خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آموزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره در ســایت قابــل 

مشــاهده خواهــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

ــه  ــده دبیرخان ــه عه ــده ب ــکات پیش بینی نش ــورد ن ــری در م تصمیم گی
جشــنواره خواهــد بــود.

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

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان  از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش  دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

ارســال آثــار بــه معنــای پذیــرش تمامــی مقــررات ایــن جشــنواره و 
دبیرخانــه  بــا  نشــده  پیش بینــی  مســائل  مــورد  در  تصمیم گیــری 

جشــنواره خواهــد بــود.

ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه عکاس

جذابیت
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری
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مقررات اختصاصی بخش عکاسی معماری
عکاســی معمــاری یکــی از شــاخه های رشــته عکاســی اســت کــه در 
آن عکاســان از ســاختمان ها و ســازه های مشــابه عکس بــرداری 
دادن  نشــان  شــامل  صرفــًا  عکاســی  ایــن  از  هــدف  می کننــد؛ 
مــد  نیــز  زیبایی شناســی  بلکــه  نیســت  ســاختمان ها  جزئیــات 
نظــر اســت. یــک اصــل در عکاســی معمــاری توجــه بــه عمــق 
ــت  ــا رعای ــه ب ــت ک ــاختمان اس ــپکتیو س ــرل پرس ــم انداز و کنت چش
ــید. ــته باش ــری داش ــای خالقانه ت ــوان عکس ه ــل می ت ــن دو اص ای

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و
دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را به عنــوان صاحــب اثر خواهد شــناخت.

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
JPEG باشــد.

و  کتــاب  در  چــاپ  بــرای  ارســالی  عکــس  کیفیــت  کــه  صورتــی  در 
نمایشــگاه مناســب نباشــد، اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت 
ــنواره  ــر از جش ــی، اث ــل اصل ــه  فای ــدم ارائ ــورت ع ــد. در ص ــد ش خواه

ــد. ــد ش ــذف خواه ح

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

رزولوشن عکس های موبایلی باید حداقل 8 مگاپیکسل می باشد.

تــا آنجایــی  ویرایــش عکــس در حــد اصــالح نــور و رنــگ و کــراپ 
ــه   ــد. دبیرخان ــه ای وارد نکن ــس خدش ــت عک ــه اصال ــه ب ــت ک ــاز اس مج
 HDR ــا، و ــوالژ، پانورام ــاژ، ک ــای فتومونت ــرش عکس ه ــنواره از پذی جش

ــت. ــذور اس مع

عکس هــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطالعــات مربــوط بــه مــکان 
و زمــان عکس بــرداری در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در 

قســمت توضیحــات درج شــوند.
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l

l

l

l

l

l

l

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا باید اطالعات خواســته شــده را تکمیل نمایید 
و منتظــر دریافــت پیــام »اثر شــما با موفقیت بارگذاری شــد« باشــید.

 آثــار خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آموزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
تمامــی آثــار پــس از تاییــد هیــات انتخــاب جشــنواره در ســایت قابــل 

مشــاهده خواهنــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

 تصمیــم گیــری در مــورد نــکات پیش بینی نشــده بــه عهــده دبیرخانــه 
جشــنواره خواهــد بود.

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

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

ــنواره و  ــن جش ــررات ای ــی مق ــرش تمام ــای پذی ــه معن ــار ب ــال آث  ارس
دبیرخانــه  بــا  پیش بینی نشــده  مســائل  مــورد  در  تصمیم گیــری 

جشــنواره خواهــد بــود.

ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه عکاس

  جذابیت
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری
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مقررات اختصاصی بخش عکاسی داستانی
عکاســی داســتانی بــه عکس هایــی اشــاره دارد کــه لحظــه را بــا تنش، 
الهــام و احساســات بــه تصویــر کشــیده اند. ایــن نــوع تصویــر قــادر 
ــرک  ــر متح ــتفاده از تصاوی ــدون اس ــما را ب ــوژه ش ــتان س ــت داس اس
یــا صحبــت کــردن بازگــو کنــد. برخــالف یــک عکــس ســاده کــه فقــط 
ــک  ــد، ی ــه می ده ــب ارائ ــه مخاط ــی را ب ــق تصادف ــا حقای ــا ی داده ه
عکــس داســتانی باعــث الهــام گرفتــن مــردم، وادار کــردن آن هــا 
ــر  ــی دیگ ــه بیان ــود. ب ــا می ش ــات آن ه ــتن احساس ــر و برخاس ــه تفک ب
ممکــن اســت تاثیــر ایــن نــوع عکس هــا خیلــی بیشــتر باشــد. 
ــای  ــخت تر از عکس ه ــی س ــس خیل ــوع عک ــن ن ــق ای ــه خل ــا اینک ب
ــد  ــک می کنن ــما کم ــه ش ــر ب ــوع تصاوی ــن ن ــا ای ــت ام ــی اس معمول
احســاس خودتــان در مــورد یــک موضــوع خــاص را بــه بیننــده 
انتقــال دهیــد، یــک پیــام خــاص را بــه او بدهیــد و یــا ایــده ی خاصــی 

ــد. ــش بگذاری ــه نمای ــان ب ــای خودت ــا عکس ه را ب

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد و 
دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را به عنــوان صاحــب اثر خواهد شــناخت.

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
باشــد.  JPEG

در صورتــی کــه کیفیــت عکس ارســالی بــرای چــاپ در کتاب و نمایشــگاه 
مناســب نباشــد، اصــل فایــل بــا کیفیــت باالتــر درخواســت خواهد شــد. 
در صــورت عــدم ارائــه  فایــل اصلــی، اثــر از جشــنواره حذف خواهد شــد.

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

رزولوشن عکس های موبایلی باید حداقل 8 مگاپیکسل می باشد.

ــاز  ــی مج ــا آنجای ــراپ ت ــگ و ک ــور و رن ــالح ن ــد اص ــس در ح ــش عک ویرای
اســت کــه بــه اصالــت عکــس خدشــه ای وارد نکنــد. دبیرخانه  جشــنواره 
از پذیــرش عکس هــای فتومونتــاژ، کــوالژ، پانورامــا، و HDR معــذور 

ــت. اس

عکس هــا بایــد دارای عنــوان بــوده و اطالعــات مربــوط بــه مــکان و زمان 
عکس بــرداری در هنــگام بارگــذاری در ســایت جشــنواره در قســمت 

توضیحــات درج شــوند.
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l

l

l

l

l

l

l

l

در زمــان بارگــذاری اثــر حتمــا باید اطالعات خواســته شــده را تکمیل نمایید 
و منتظــر دریافــت پیــام »اثر شــما با موفقیت بارگذاری شــد« باشــید.

آثــار خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آمــوزی 
ــد.  ــذاری نمایی ــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگ ــه ب مدرس
ــل  ــایت قاب ــنواره در س ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــار پ ــی آث تمام

مشــاهده خواهنــد بــود.

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

تصمیــم گیــری در مــورد نــکات پیش بینی نشــده بــه عهــده دبیرخانــه 
جشــنواره خواهــد بــود.

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

از نظــر دبیرخانــه، ارســال کننده  اثــر، مالــک اثــر شــناخته می شــود. 
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهای حقوقــی ناشــی از آن با 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ارس

 دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آثــار ارســالی را در 
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
مختلــف منتشــر نمایــد. تأکیــد می گــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار، 
همیشــه بــرای صاحبــان اثــر )دانش آمــوزان صاحــب اثــر( محفــوظ 

ــد. ــد مان خواه

ارســال آثــار بــه معنــای پذیــرش تمامــی مقــررات ایــن جشــنواره و 
دبیرخانــه  بــا  نشــده  پیش بینــی  مســائل  مــورد  در  تصمیم گیــری 

جشــنواره خواهــد بــود.

ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه عکاس

  جذابیت
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری

l
l

l

l
l
l
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مقررات اختصاصی بخش نقاشی دیجیتالی

رایانــه ای  و  دیجیتالــی  گرافیــک  از  رشــته ای  دیجیتالــی  نقاشــی 
یــا  نــوری  قلــم  نظیــر  ابزار هایــی  از  بهره گیــری  بــا  کــه  اســت 
مــاوس بــه طراحــی و خلــق آثــار دیجیتالــی از هــر ســبک و ســیاقی 
ــی  ــال تکنیک ــی دیجیت ــاده نقاش ــی س ــان خیل ــه زب ــد. ب می پردازن
ــرم  ــط ن ــوم، محی ــا ب ــذ ی ــای کاغ ــط کار به ج ــه محی ــت ک در نقاشیس

ــت. ــزار اس اف

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد
و دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد 

شــناخت.

 تمــام آثــار هنــری ارســالی بایــد نقاشــی دیجیتالــی باشــند کــه بــا نــرم 
ــرم  ــورد ن ــی در م ــچ محدودیت ــد. هی ــده ان ــاد ش ــری ایج ــزار تصویرگ اف

افــزار مــورد اســتفاده بــرای ایجــاد آثــار هنــری وجــود نــدارد.

آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده، ادیــت و پــردازش عکــس، کالژ 
یــا انیمیشــن در ایــن محــور پذیرفتــه نمی شــود.

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه 
ــد  ــت خواه ــر درخواس ــت باالت ــا کیفی ــل ب ــل فای ــد، اص ــب نباش مناس
شــد. در صــورت عــدم ارائــه  فایــل اصلــی، اثــر از جشــنواره حــذف 

ــد. ــد ش خواه

ــیه،  ــپارتو، حاش ــر، پاس ــب اث ــای صاح ــد دارای امض ــالی، نبای ــار ارس آث
ــند. ــاری باش ــری انحص ــانه  تصوی ــر نش ــا ه ــارک، ی ــخ، واترم تاری

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
JPEG باشــد.
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l

l

l

l

l

l

l

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

. شید با

اثــر خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آمــوزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
ــام  ــس از اتم ــنواره )پ ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــار پ ــی آث تمام

مهلــت ارســال آثــار( در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

ــه  ــده دبیرخان ــه عه ــده ب ــکات پیش بینی نش ــورد ن ــری در م تصمیم گی
جشــنواره خواهــد بــود.

رعایــت شــئونات اســالمی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبارات 
ــت. الزامی اس

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

 ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه نقاش

زیبایی بصری
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری

l
l

l

l
l
l
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مقررات اختصاصی بخش نقاشی مدادرنگی

نقاشــي بــا مداد رنگــی بــه دليــل ماهيــت و ويژگی هــای خــاص 
مــداد رنگــی یکــی از ســریع ترین، ســاده ترین، پرکاربردتریــن و 
مجبوب تریــن تکنيک هــای نقاشــی بــه شــمار مــی رود. نقاشــی بــا 
ــزات  ــرد و تجهي ــهولت کارب ــاال، س ــرعت ب ــم س ــی علی رغ مداد رنگ
 ســاده و ابتدایــی در صــورت اجــرای حرفــه ای می توانــد بــه يکــی از 

ــود. ــل ش ــی تبدي ــر نقاش ــای هن ــن تکنيک ه زیباتری

l

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد
و دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد 

شــناخت.

 آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده، ادیــت و پــردازش عکــس، کالژ 
یــا انیمیشــن در ایــن محــور پذیرفتــه نمی شــود.

ــی از  ــش اساس ــر بخ ــورد نظ ــی م ــح از نقاش ــکن صحی ــا اس ــی ی عکاس
ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــر را ب ــی اث ــره نهای نم

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه 
ــد  ــت خواه ــر درخواس ــت باالت ــا کیفی ــل ب ــل فای ــد، اص ــب نباش مناس
شــد. در صــورت عــدم ارائــه  فایــل اصلــی، اثــر از جشــنواره حــذف 

ــد. ــد ش خواه

ــیه،  ــپارتو، حاش ــر، پاس ــب اث ــای صاح ــد دارای امض ــالی، نبای ــار ارس آث
ــند. ــاری باش ــری انحص ــانه  تصوی ــر نش ــا ه ــارک، ی ــخ، واترم تاری

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
JPEG باشــد.

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

. شید با
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l

l

l

l

l

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آمــوزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
ــام  ــس از اتم ــنواره )پ ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــار پ ــی آث تمام

مهلــت ارســال آثــار( در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

ــه  ــده دبیرخان ــه عه ــده ب ــکات پیش بینی نش ــورد ن ــری در م تصمیم گی
جشــنواره خواهــد بــود.

رعایــت شــئونات اســالمی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبارات 
ــت. الزامی اس

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

 ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه نقاش

زیبایی بصری
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری

l
l

l

l
l
l
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مقررات اختصاصی بخش نقاشی سیاه قلم

ــی  ــف رنگ ــا از طی ــه در آن تنه ــت ک ــی اس ــبکی از نقاش ــیاه قلم س س
ســیاه و ســفید اســتفاده می شــود. در ایــن ســبک از هنــر بــرای 
نقاشــی از مدادهــای ســیاه، پــودر ذغــال، مــداد کنته، پــودر گرافیت، 
محــو کــن، براشــرها )قلمو هــای مخصــوص( و...کمــک می گیرنــد؛ 
بــه طــور معمــول در ســبک هایپــر رئــال )hyper realistic( و                 

ــود. ــتفاده می ش ــک اس ــن تکنی ــورئال از ای ــا س ــرا ی ــرا واقع گ ف

l

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد
و دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد 

شــناخت.

 آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده، ادیــت و پــردازش عکــس، کالژ 
یــا انیمیشــن در ایــن محــور پذیرفتــه نمی شــود.

ــی از  ــش اساس ــر بخ ــورد نظ ــی م ــح از نقاش ــکن صحی ــا اس ــی ی عکاس
ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــر را ب ــی اث ــره نهای نم

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه 
ــد  ــت خواه ــر درخواس ــت باالت ــا کیفی ــل ب ــل فای ــد، اص ــب نباش مناس
شــد. در صــورت عــدم ارائــه  فایــل اصلــی، اثــر از جشــنواره حــذف 

ــد. ــد ش خواه

ــیه،  ــپارتو، حاش ــر، پاس ــب اث ــای صاح ــد دارای امض ــالی، نبای ــار ارس آث
ــند. ــاری باش ــری انحص ــانه  تصوی ــر نش ــا ه ــارک، ی ــخ، واترم تاری

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
JPEG باشــد.

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

. شید با



35

l

l

l

l

l

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آمــوزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
ــام  ــس از اتم ــنواره )پ ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــار پ ــی آث تمام

مهلــت ارســال آثــار( در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

ــه  ــده دبیرخان ــه عه ــده ب ــکات پیش بینی نش ــورد ن ــری در م تصمیم گی
جشــنواره خواهــد بــود.

رعایــت شــئونات اســالمی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبارات 
ــت. الزامی اس

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

 ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه نقاش

زیبایی بصری
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری

l
l

l

l
l
l
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مقررات اختصاصی بخش نقاشی آب رنگ و گواش
نقاشــی آبرنــگ و گــواش تکنیک هایــی از نقاشــی هســتنند کــه در آن 
رنــگ از رنگدانه هایــی ســاخته می شــود کــه محلــول در آب هســتند. 
ایــن ســبک از نقاشــی ها بــا اســتفاده از قلموهــا و برس هــای مویــی 
ــر  ــوند؛ اگ ــیده می ش ــذی کش ــای کاغ ــا کارت ه ــا و ی ــر روی کاغذه ب
چــه در برخــی مــوارد از بــوم، چــرم یــا پاپیــروس هــم اســتفاده 
ــی  ــی های روغن ــریع تر از نقاش ــی س ــواش خیل ــگ و گ ــود. آبرن می ش
خشــک می شــود و در نتیجــه دقیق تــر هســتند و زمانــی کــه در 
امــا  می شــوند  کم رنگ تــر  می گیرنــد  قــرار  نــور  منظــم  معــرض 

ــتند. ــیب ناپذیر هس ــا آس تقریب

l

l

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد
و دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد 

شــناخت.

آثــاری شــامل عکــس هــای فیلتــر شــده، ادیــت و پــردازش عکــس، کالژ 
یــا انیمیشــن در ایــن محــور پذیرفتــه نمی شــود.

ــی از  ــش اساس ــر بخ ــورد نظ ــی م ــح از نقاش ــکن صحی ــا اس ــی ی عکاس
ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــر را ب ــی اث ــره نهای نم

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه 
ــد  ــت خواه ــر درخواس ــت باالت ــا کیفی ــل ب ــل فای ــد، اص ــب نباش مناس
شــد. در صــورت عــدم ارائــه  فایــل اصلــی، اثــر از جشــنواره حــذف 

ــد. ــد ش خواه

ــیه،  ــپارتو، حاش ــر، پاس ــب اث ــای صاح ــد دارای امض ــالی، نبای ــار ارس آث
ــند. ــاری باش ــری انحص ــانه  تصوی ــر نش ــا ه ــارک، ی ــخ، واترم تاری

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام فرم
JPEG باشــد.

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

. شید با



37

l

l

l

l

l

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آمــوزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
ــام  ــس از اتم ــنواره )پ ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــار پ ــی آث تمام

مهلــت ارســال آثــار( در ســایت قابــل مشــاهده خواهــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

ــه  ــده دبیرخان ــه عه ــده ب ــکات پیش بینی نش ــورد ن ــری در م تصمیم گی
جشــنواره خواهــد بــود.

رعایــت شــئونات اســالمی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبارات 
ــت. الزامی اس

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

 ترکیب بندی
کادربندی

خالقیت در نگاه نقاش

زیبایی بصری
رعایت مقررات جشنواره

هارمونی و کنتراست رنگی 
مناسب

شاخص های داوری

l
l

l

l
l
l



38

مقررات اختصاصی بخش نقاشی خط

هنــر  توصیــف  در  کــه  غربی ســت  اصطالحــی  کالیگرافــی 
خوشنویســی بــکار مــی رود. از ایــن رو ایــن هنــر در سراســر دنیــا 
بــا ایــن نــام شــناخته می شــود. نقاشــی خط، گونــه ای متفــاوت 
ــرار دادن  ــم ق ــار ه ــر از کن ــن هن ــی ای ــور کل ــه ط ــت. ب از کالیگرافی س
ــردد. در  ــل می گ ــی حاص ــی و خطاط ــق نقاش ــمندانه و تطاب هوش
ــورد  ــه م ــت ک ــط اس ــری خ ــه بص ــز جنب ــر چی ــش از ه ــر، بی ــن هن ای
ــمان  ــا چش ــد ب ــادر باش ــد ق ــی بای ــر کالیگراف ــد. هن ــی باش ــه م توج
از  تایپوگرافــی  آثــار  برخــی  در  کنــد.  برقــرار  ارتبــاط  بیننــدگان 
تکنیک هــا و یــا ابــزار کالیگرافــی اســتفاده می شــود؛ امــا کالیگرافــی 
نوعــی نقاشی ســت کــه در آن خطــوط بــا یکدیگــر برخــورد دارنــد و 

در واقــع نوعــی کمپوزســیون خــط اســت.

l

l

l

l

l فقــط بــه صــورت فــردی می توانیــد در ایــن بخــش شــرکت کنیــد
و دبیرخانــه جشــنواره یــک نفــر را بــه عنــوان صاحــب اثــر خواهــد 

شــناخت.

در صورتــی کــه کیفیــت آثــار ارســالی بــرای چــاپ در کتــاب و نمایشــگاه 
ــد  ــت خواه ــر درخواس ــت باالت ــا کیفی ــل ب ــل فای ــد، اص ــب نباش مناس
شــد. در صــورت عــدم ارائــه  فایــل اصلــی، اثــر از جشــنواره حــذف 

ــد. ــد ش خواه

ــیه،  ــپارتو، حاش ــر، پاس ــب اث ــای صاح ــد دارای امض ــالی، نبای ــار ارس آث
تاریــخ، واترمــارک، مــوکاپ یــا هــر نشــانه  تصویــری انحصــاری باشــند.

ــا  ــد JPG ی ــنواره، بای ــه جش ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــی آث ــت تمام  فرم
JPEG باشــد.

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

. شید با
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مقررات اختصاصی بخش نقاشی خط

l

l

l

l

l

l

اثــر خــود را تــا پایــان روز ۳۰ دی مــاه در ســایت جشــنواره دانش آمــوزی 
مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir  بارگــذاری نماییــد. 
ــام  ــس از اتم ــنواره )پ ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــار پ ــی آث تمام

مهلــت ارســال آثــار( در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.

دبیرخانــه  جشــنواره از پذیــرش آثــار بــر روی دیســک یــا بــه هــر صورتی 
غیــر از بارگــذاری در ســایت جشــنواره، معذور اســت.

ــه  ــده دبیرخان ــه عه ــده ب ــکات پیش بینی نش ــورد ن ــری در م تصمیم گی
جشــنواره خواهــد بــود.

رعایــت شــئونات اســالمی و عرفــی در آثــار در تمامــی تصاویــر و عبارات 
ــت. الزامی اس

ــود.  ــناخته می ش ــر ش ــک اث ــر، مال ــال کننده  اث ــه، ارس ــر دبیرخان از نظ
هرگونــه مســئولیت و پاســخگویی بــه پیامدهــای حقوقــی ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــال کننده  اث ــا ارس ب

ــالی را در  ــار ارس ــی آث ــازه دارد، تمام ــه اج ــنواره مدرس ــه جش دبیرخان
ــای  ــه در فضاه ــر در جامع ــج هن ــور تروی ــه منظ ــد، ب ــورت صالح دی ص
ــار،  ــوی آث ــوق معن ــه حق ــردد ک ــد می گ ــد. تأکی ــر نمای ــف منتش مختل
ــوظ  ــر( محف ــب اث ــوزان صاح ــر )دانش آم ــان اث ــرای صاحب ــه ب همیش

ــد. ــد مان خواه

ایده و خالقیت و نوآوری
اجرا

رعایت مقررات جشنواره
زیبایی بصری

شاخص های داوری

l
l

l

l



40

سواالت متداول

آیا می تونیم در همه بخش های جشنواره شرکت کنیم؟

بلــه؛ شــما می تونیــد تــوی هــر کــدوم از بخش هــای عکاســی و 
ــد ــال کنی ــر ارس ــر ۳ اث ــور حداکث ــر مح ــی و در ه ــک و نقاش گرافی

آیــا می تونــم بــا دوســتانم بصــورت اشــتراکی در جشــنواره شــرکت 
کنــم؟

خیــر. فقــط بــه صــورت فــردی می تونیــد در بخش هــای جشــنواره 
عنــوان  بــه  رو  نفــر  یــک  جشــنواره  دبیرخونــه  و  کنیــد  شــرکت 

ــه. ــر میشناس ــر اث ــب ه صاح

آخرش چی میشه؟ جایزه و تمام؟ یا...؟

ــرای  ــژه ب ــدی وی ــر نق ــدی و غی ــز نق ــری جوای ــه س ــا ی ــه! م ــه دیگ ن
ــش،  ــه اصلی ترین ــم ک ــدارک دیدی ــنواره ت ــی جش ــدگان نهای برگزی
ــا  ــتودیو هنروم ــوان و اس ــانه نوج ــر و رس ــگاه هن ــت در باش عضوی
و اســتفاده از تســهیالت آموزشــی و کارگاهــی هســتش کــه توســط 
ــه  ــه ب ــه ک ــه می ش ــدگان ارائ ــه برگزی ــور ب ــری کش ــی هن ــز اصل مراک

می فهمیــد! موقعــش 

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

بــا خیــال راحــت بــه ســایت www.madresefestival.ir  میــری 
و در بخــش آمــوزش انتخــاب می کنــی کــه دوســت داری در چــه 

ــدی. ــش ب ــودت رو افزای ــات خ ــوردی اطالع م

از کی تا کی می تونیم آثارمون رو بارگذاری بکنیم؟

شــما تــا ۳۰ دی فرصــت داریــن کــه آثارتــون رو داخــل ســایت 
کنیــد بارگــذاری 

سواالت دیگه ای که داریم رو چجوری بپرسیم؟

بــه ســایت جشــنواره ســر بزنیــد و در بخــش »تمــاس بــا مــا« 
بپرســید. حتمــا  رو  ســواالتتون 

l

l

l

l

l

l



41

شما می توانید:

 برای مشاهده اخبار این رویداد بزرگ

برای مشاهده آثار برتر دوره  قبل

برای مشاهده آثار برتر جشنواره های داخلی و خارجی

برای مشاهده آموزش های عکاسی و گرافیکی و نقاشی

برای کسب اطالعات بیشتر از دوره  قبل

برای ارتباط با مسئولین و پرسش و پاسخ بیشتر

 برای آشنایی با جشنواره مدرسه و عضویت در آن

و...

به سایت جشنواره مراجعه کنید.

آدرس سایت جشنواره:
M a d r e s e f e s t i v a l . i r
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