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 به سوی توسعه پایدار کشاورزی راهی: مدیریت دانش؛ مسابقه  عکسشعار 

 

 دوم نیمه در، را در بخش  مستقل مسابقه عکس ترویجی در نظر دارد کشاورزی  مؤسسه آموزش و ترویج 

های در فعالیت این رسانه ی و کیفی ترویج اهمیت عکس و توسعه کمّ ، برگزار کند. هدف از این مسابقه 98 سال

 است.حوزه مدیریت دانش ترویجی آموزشی 

 

 :مسابقهمحورهای 

 کشاورزی و اقتصاد مقاومتی با گرایش؛ منابع طبیعی، زراعت، باغبانی، دام ، آب و خاک. -

 محصول ارگانیک و سالم، کاهش ضایعات. محصول گواهی شده، با گرایش؛  کشاورزی و امنیت غذایی-

با گرایش؛ بیابان زدایی، پسماندهای کشاورزی، اکوتوریسم، حفاظت از اراضی و  کشاورزی و محیط زیست-

 منابع آبی.

آوری اطالعات و ارتباطات با با گرایش؛ کشاورزی و فن مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی-

 و دانش بومی محوریت کشاورزی دانش بنیان

  گردشگری در فرایند توسعه کشاورزی و منابع طبیعی-

 زن در فرایند توسعه کشاورزی و منابع طبیعی-

  توسعه کشاوری و زنجیره های ارزش افزوده-

 

 :شودمیدر دو بخش برگزار  مسابقه

 موضوعی تک هایعکسالف( 

 (تخصصی و مهارتی عملیات یا و حیات ،تولید چرخه دارای موضوعات خاص)فرایندی هایعکس ب(



 :مسابقهمقررات شرکت در 

  به شرح زیر است که باید در تهیه عکس مدنظر قرار گیرد:ویژگی عکس ترویجی  -1

انعکاس و برجسته سازی )بزرگنمایی سوژه اصلی( عناصر و مؤلفه های ساختاری و فرایندی  -

 تولیدی، خدماتی، مصرفی مرتبط با بخش کشاورزی

 حوزه کشاورزی و روستایی بپردازد.به طور مشخص به  -

 دارای پیام مشخص مرتبط با موضوع و سوژه انتخابی در قاب عکس باشد. -

کند، کنار در قاب انتخابی پارازیت های طبیعی که ذهن مخاطب را از موضوع اصلی دور می -

 گذاشته شود.

 .محدودیت سنی نداردو آزاد است ای در این مسابقه شرکت تمامی عکاسان آماتور و حرفه -2

دارای پیام داشته باشد.  ها چه در بخش تک موضوعی و چه فرایندی باید ماهیت ترویجیتمامی عکس -3

های تزئینی عکس .خاصی در موضوع مورد نظر باشد این حس باید از عکس گرفته شده به مخاطب القا شود

 شود.از مسابقه خارج می

س )فرایندی( را طبق فرم ارائه شده در وعی یا مجموعه عکشرکت کنندگان مشخصات عکس تک موض -4

 وانند به آدرس ایمیلتمیسپس فرم تکمیل شده و آثار خود را  تکمیل کنند. فراخوان

@yahoo.com98avinifestival. .مستقیم از  در ضمن فرم ثبت نام را می توانید به صورت ارسال کنند

دریافت "=IR-&Site=knem.iate&Lang=fa12613http://iate.ir/HomePage.aspx?TabID"طریق این آدرس

 .کنید

 .استنام و ارسال اثر به منزله قبول تمام شرایط جشنواره تأیید فرم ثبت-5

وبا  jpg حداکثر تا حجم دو مگابایت درقالب های خود را کوچک کرده وعکس شرکت کنندگان باید سایز- 6

 .ندکنخروجی دوربین بارگذاری  dpi رزولوشن

با کیفیت باالتر است را نزد خود  تر وسایز بزرگ های اصلی که در حجم وفایل عکس ،کنندگانشرکت  -7 

های با حجم، اندازه وکیفیت د. از عکسشودر مراحل بعدی به دبیرخانه ارسال  ونگاه داشته تا درصورت لزوم 

 .استفاده خواهدشد 70×50و  100×70در خصوص چاپ پوستر  ،باال

 .از درج هرگونه امضا، قاب، حاشیه، واترمارک، لوگو ، تاریخ و غیره به روی فایل عکس خودداری شود -8

در  های ارسالی دارای اصالت بوده وتوسط خود او عکسبرداری شده ودهد عکسشرکت کننده گواهی می -9

 .صورت ادعای مالکیت اثر توسط شخص ثالث، پاسخگو خواهد بود
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خودداری شود. لیکن تغییر  مستند بودن عکس را مخدوش کند ازهرگونه تغییر دیجیتال که اصالت و -10

 .کنتراست، اصالح رنگ وکراپ عکس بالمانع است

ای وارد ویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشه -11

 نکند. 

پاسخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی  و شودعکس مالک اثر شناخته می ، ارسال کنندهدبیرخانهاز نظر  -12

 برعهده ایشان است.از آن 

های پذیرفته شده در کتاب، بروشور، انتشارات فاده از عکسحق است ،دبیرخانه با حفظ حقوق معنوی اثر -13

دارد و اگر درامدی از آن حاصل شود به صاحب اثر تعلق میبرای خود محفوظ  راو موارد تبلیغاتی مربوط به 

 شت.اخواهد د

 شود.گواهی ضمن خدمت ارائه می مسابقهبه برگزیدگان در  -14

 خواهد شد.آثار برتر به صورت کتاب عکس منتشر  -15

 جوایز :

  بخش عکس تک موضوعیدر 

 ریال  000/000/10+  افتخار دیپلم+  تندیس: نفراول

 ریال  000/000/8 لوح تقدیر + تندیس: نفردوم

 ریال  000/000/5 + لوح تقدیر : سوم نفر

 در بخش عکس فرایندی

 ریال  000/000/20+  افتخار دیپلم+  نفر اول: تندیس

 ریال  000/000/15 تقدیر + لوح+  نفر دوم: تندیس

 ریال  000/000/10 لوح تقدیر ++  نفرسوم: تندیس

 

 

 1398پایان مرداد مهلت ارسال آثار:  نیآخر

 1398 مهرماه:  دگانیبرگز یمعرف و هیاختتام نیآئ



 

 : یبرگزار ستاد

 علی اکبر مؤیدی :اجرائی ستاد سییر

 علیرضا سید اسحاقی : ستاد ریدب

 وجیهه سادات فاطمی :رخانهیدب مسئول

  ، ساختمان جهاد کشاورزی،108خیابان آزادی، بین نواب ورودکی، جنب کالنتری : آدرس

 avinifestival.98@yahoo.com ایمیل: 

  2323داخلی: 021-6694078-تلفنخانه: ، 021-66940755 : مستقیم تلفن

 13145-1783صندوق پستی: 

 فرم ثبت نام:

 کدملی: :تاریخ تولد تخصص: :نام و نام خانوادگی
 :کد پستی :سطح تحصیالت

 :پست الکترونیک)ایمیل( :دورنگار :تلفن

 ردیف
 شماره 

 *عکس

تاریخ  عکسشرح 

 عکاسی
 حجم اندازه

محل عکس 

 برداری
 توضیحات

فرایندی   تک موضوعی  

         

         

         

         

         

         

         

         

های خود ه عکاس برای عکسک*منظور از شماره عکس، شماره فرضی است 

 دهد.قرار می

 



 


