
 "کرج از دیذگاه شهرونذانشهر  زشت و زیباینماهای  "مسابقه عکاسی

ؿٟشٚ٘ذاٖ  تصٛیشرٞٙیؿىُ دٞٙذٜ ثٝ  ثؼتش وبِجذی ٔی ثبؿٙذ وٝ ثعٙٛاٖٕ٘ٛد خبسخی ٞش ثٙب ػبص٘ذٜ ی ثذ٘ٝ ؿٟشی  ثعٙٛاٖٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب 

 ٚ ٔعٕبساٖ وّیٝ اص دعٛت ؿٟشداسی وشج دس ٘ؾش داسد ثب ذ. ثٝ ػجت ٕٞیٗ إٞیتٙإٞیت ٔی یبثوٝ دس آٖ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ،  اػت اص ٔحیغی

ٚ  اػالٔی -ٚ ٔتٙبػت ثب ٔعٕبسی ایشا٘ی خٟت ثجت ٕ٘بٞبی ػبختٕب٘ی خالق ٚ صیجب سا ٔؼبثمٝ ای ثٝ عىبػی ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ عاللٝ ٔٙذ عىبػبٖ

ثب  " کرج از دیذگاه شهرونذانشهر  زیباینماهای زشت و  "ٔؼبثمٝ عىبػی  .ٕ٘بیذ ثشٌضاس ،دس ؿٟش وشج  ٘بٔتعبسف ٚ ٘بٔغّٛةٕ٘بٞبی 

ٔعٕبسی ثب ٞٛیت  دس خٟت تشٚیح  ٚ صیجبثجت ٚ ؿٙبػبیی ٕ٘بٞبی ٔعٕبسٌٛ٘ٝ  بػبصد تب ث ایٗ صٔیٙٝ سا فشاٞٓ ٔیٞبی ٞٙشی  ٌیشی اص ؽشفیت ثٟشٜ

  .ٌبْ ثشداسیٓ ٚ ٕٞبًٞٙ ثب الّیٓ اػالٔی -ٔتٙبػت ثب ٔعٕبسی ایشا٘ی

 اهذاف مسابقه

  ؿٟش وشجحفؼ ٚ تمٛیت ٞٛیت ٚ ٚیظٌی ٞبی  

 صیجب ٚ خالقػبختٕب٘ی ٕ٘بٞبی  ٕ٘بیؾ ٚ ثجت 

 ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب صؿتی ٞبی ٚ ٞب صیجبیی ثجت 

 ٔعشفی ٚ ٕ٘بیؾ ٕ٘بٞبی ٘بٞٙدبس ػبختٕب٘ی 

 تمٛیت ٔـبسوت عٕٛٔی ٚ ٔشدٔی خٟت افضایؾ ویفیت فضبٞبی ؿٟشی 

 ثٛٔی اػالٔی -ٔعٕبسی ایشا٘ی تشٚیح ٚ 

 

 مسابقهموضوع 

 ثٛٔی ؿٟش وشج اػالٔی -صیجب ٚ خالق ٔتٙبػت ثب ٔعٕبسی ایشا٘ی أشٚصی ػبختٕب٘ی یٞبٕ٘ب ٚ 

 صیجب دس ػغح ؿٟش وشج تبسیخی ثٙبٞبی 

 دس ٕ٘بی ػبختٕبٖ اػالٔی -ایشا٘ی ٔعٕبسی ٘مٛؽ ٚ ٞب عشح 

 اػتفبدٜ ؿذٜ دس ٕ٘بی ػبختٕبٖ اػالٔی -ٔعٕبسی ایشا٘ی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ ٕ٘بد 

  ثب الّیٓ ؿٟش وشجثٙبٞبی ٕٞؼبص 

 صٚائذ ثصشی ٚ فشْ ٞب ٚ ؿىُ ٞبی ٘بّٕٔٛع دس ٕ٘بٞبی ػبختٕب٘ی 

 ٍٖٕٕٛٞ٘بٞبی ػبختٕب٘ی ٘ب ٔتعبسف ٚ ٘ب 

 ٘ٛس پشداصی صیجب یب ٘ب ٔتعبسف ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب 

 

 و نحوه ارسال آثار مسابقهمقررات شرکت در 

  دثیشخب٘ٝ ٔؼبثمٝ اِىتشٚ٘یىی اص عشیك پؼت 20/11/1398تب تبسیخ اسػبَ آثبس akkasi.nama@karaj.ir أىبٖ پزیش اػت. 

 ثشٌضاس ٔی ٌشدد. آٔبتٛس ٚ ای حشفٝ ػغٛح ثخؾ 2دس  عىبػی الصْ ثٝ روش اػت خٛایض 

 اسػبَ ٕ٘بیذ.  عذدی( اص ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب  7 ٚ 4ته عىغ یب دٚ ٔدٕٛعٝ عىغ ) 5اص تٛا٘ذ  ٞش عىبع ٔی 

 فشٔت عىؼٟبی اسػبِی فمظ Jpeg  ثبیؼت فبیُ اصّی اثش سا ثٝ  ، ؿشوت وٙٙذٜ ٔیدس ٔشحّٝ ٘خؼتثبؿذ وٝ دس صٛست پزیشؽ

 .اسػبَ ٕ٘بیذ ٔؼبثمٝدثیشخب٘ٝ 



 عىغ ٞبیی وٝ داسای أضب، ٚاتش ٔبسن، ٌِٛٛ، پبػپبستٛ، والط یب ٞش تغییشی ثبؿٙذ لجُ اص ٔشحّٝ داٚسی حزف خٛاٞٙذ ؿذ. 

 .اػتپزیشؽ عىغ ٞبی ػیبٜ ٚ ػفیذ ٘یض أىبٖ پزیش 

 ٘یؼت ٔدبص ٞب عىغ دس ػبختبسی ٚیشایؾ ٚ وبسی دػت. 

 ٍٔبثبیت ثبؿذ 3پیىؼُ ٚ ثب حذاوثش حدٓ  1500ثبیؼت  ٞبی اسػبِی ٔی حذاوثش ػبیض ضّع ثضسي عىغ. 

 ؿٛ٘ذ تشتیت اثش دادٜ ٘خٛاٞذ ؿذ آثبسی وٝ پغ اص ّٟٔت ٔمشس ثٝ دثیشخب٘ٝ اسػبَ ٔی. 

 ٔـخصبت فشدی اعٓ اص ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی، وذ ّٔی، ؿٕبسٜ تٕبع ٚ آدسع پؼتی ٘یض ٌشدد ٚ  ٞب ثبیذ دس لبِت فبیُ اسػبَ عىغ

 .ضٕیٕٝ آثبس اسػبِی ؿٛد

  ٝدس لبِت )دس صٛستی وٝ عىغ ٞب ثٝ صٛست ٔدٕٛعٝ اسائٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ داسای ٞذف ٚ دیذٌبٜ خبصی ٔی ثبؿذ، فبیُ ٔتٙی ٔشثٛع

word وّٕٝ ٕٞشاٜ عىغ ٞب اسػبَ ٌشدد. 300( ثب حذاوثش 

 َٔؼئِٛیت ٚ ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ اثش ٔبِه وٙٙذٜ ؿشوت ٚ اػت ٔؼبثمٝ ٔمشسات وّیٝ لجَٛ ٔٙضِٝ ثٝ خـٙٛاسٜ دثیشخب٘ٝ ثٝ عىغ اسػب 

 .اػت خبسج وٙٙذٜ ثشٌضاس عٟذٜ اص ٚ اػت وٙٙذٜ ؿشوت عٟذٜ ثش اثش ٔبِىیت ثبة دس دعٛی ٞشٌٛ٘ٝ

 ٜدس خـٙٛاسٜ ثٝ ٔشثٛط ا٘تـبسات ثشٚؿٛس، تیضس، فیّٓ، چبپی، ٞبی سػب٘ٝ دس سا ؿذٜ پزیشفتٝ ٞبی عىغ اص اػتفبدٜ حك ثشٌضاسوٙٙذ 

 .داسد ٔی ٔحفٛػ خٛد ثشای عىبع ٘بْ روش ثب فشٍٞٙی ٔٛاسد ػبیش ٚ ٔدبصی فضبی

 

 بخش حرفه ای جوایس

 :ثشای ٘فشات اَٚ تب دٞٓ ِٛح تمذیش ٚ ٘فشات اَٚ تب ػْٛ خٛایض ٘مذی ثٝ ؿشح ریُ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت 

  سیبَ خبیضٜ ٘مذی 30.000.000 – تمذیش٘فش اَٚ: ِٛح 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 20.000.000 – تمذیش٘فش دْٚ: ِٛح 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 10.000.000 – تمذیش٘فش ػْٛ: ِٛح 

 

 آماتوربخش  جوایس

  سیبَ خبیضٜ ٘مذی 20.000.000 – تمذیش٘فش اَٚ: ِٛح 

 ٘مذیسیبَ خبیضٜ  10.000.000 – تمذیش٘فش دْٚ: ِٛح 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 8.000.000 –تمذیش٘فش ػْٛ: ِٛح 

 آدرس دبیرخانه مسابقه:

 وشج، ٔیذاٖ تٛحیذ، ثّٛاس ثالَ، ؿٟشداسی ٔشوضی وشج، عجمٝ پٙدٓ، اداسٜ ػیٕب ٚ ٔٙؾش ؿٟشی 

 :026-32116000ؿٕبسٜ تٕبع 

 

 


