
آموزشوپرورش
 مدارس هوشمند، یادگیری مشارکتی، یادگیری فعال، 

معماری مدرسه، فضاي مدرسه، کتابخانة کالسی، کتابخانة 
آموزشگاهی، کتاب و کتاب خوانی در مدرسه و خارج از آن، 
جشن شکوفه ها، بازگشایی مدارس، جشن عبادت، مدارس 
ماندگار، کارگروهی، اردوهای جهادی، مدارس چندپایه و 

عشایری و روستایی، زنگ تفریح، نماز و نمازخانه، جشن ها 
و مراسم، آغاز سال تحصیلی، حجاب و عفاف، جشنواره های 

داخلی آموزش و پرورش )جشن رشد، جشنواره جابر بن 
حیان، روش تدریس و ...(، یوم اهلل سیزده آبان، عید فطر 

و...

ایران،سرزمینپرگهر
زندگی اقوام و عشایر، سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی، 
معماری، آثار و ابنیة تاریخی، موزه ها، آداب و سنن، 

خانواده، مفاخر، جشن ها و عزاداری ها، تفرج گاه ها، 
پارک های ملی و محلی، زیست بوم های ایرانی، جلوه های 
زندگی امروز، جوانان و نوجوانان ایرانی، چهره های ایرانی، 

لباس های محلی اقوام ایرانی، کار و زندگی و ... .
تذكر: در این دو بخش درج نشانی محل عکاسی و تاریخ 

ثبت عکس ها الزامی است.

بخشویژه
موضوع ویژه پذیرای عکس هایی با موضوعات زیر خواهد 

بود:
شعارملیسال94:دولت و ملت، همدلی و هم زبانی.

وپرسشمهر94رئیسجمهوریمحترم:»پس از 
توافق هسته ای، فرصت های جدید پیش روی ما از نظر 

علمی، فناوری، محیط کار، اقتصاد و روابط با همسایگان و 
دنیا چیست؟«

فراخوان نهمين دورة جشنوارة

آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تيرماه 1395
انتخاب و داوری آثار: مرداد ماه 1395

افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز:  مهرماه 1395

1.شرکت همة عکاسان در این جشنواره آزاد است.
2.آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال هفت عکس 

در هر یک از موضوع ها )در جمع 21 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3.آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت روی وبگاه جشنواره به نشانی www.roshdmag.ir بارگذاری 

شوند.
4.در صورت راهیابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازة اصلی ضروری است.

5.اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی وکراپ در عکس ها، در حدی که اصالت عکس را تغییر 
ندهد، قابل قبول است.

6.ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزلة اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در 
صورت اثبات خالف این امر، در هر مرحله ای، عکس موردنظر از جریان جشنواره حذف و عواقب 

حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
7.ارسال آثار به معنای پذیرش همة مقررات جشنواره است و تصمیم گیری در مورد مسائل 

پیش بینی نشده به عهدة برگزارکننده است.
8. عکس های راه یافته به نمایشگاه با ذکر نام عکاس در تولیدات سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی استفاده خواهد شد.
9.آثار راه یافته به نمایشگاه به صورت لوح فشرده یا کتابچه در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهند گرفت.

عالقه منداني که امكان ارسال آثار از طریق وب سایت را ندارند، مي توانند آثار خود را به نشانی زیر تحویل دهند و یا از طریق پست ارسال کنند:
تهران: خيابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، جنب فروشگاه انتشارات مدرسه، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، طبقة اول، دبيرخانة جشنوارة عكس رشد، صندوق پستی 15875-3331

برای کسب اطالعات بيشتر به وبگاه جشنواره www.roshdmag.ir مراجعه کنيد یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگيرید.

مقررات جشنواره

موضوع آموزش وپرورش
نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و سی میلیون ریال جایزة نقدی؛

نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و بیست و پنج میلیون ریال جایزة نقدی؛
نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و بیست میلیون ریال جایزة نقدی.

دو موضوع دیگر
نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و بیست و پنج میلیون ریال جایزة نقدی؛
نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و بیست میلیون ریال جایزة نقدی؛
نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و پانزده میلیون ریال جایزة نقدی.

 براي هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، مبلغ 5۰۰۰۰۰ ریال به عنوان 
حق التالیف پرداخت خواهد شد و به عکاسان آن ها، گواهی شرکت در 

نمایشگاه داده می شود.

بخش دانش آموزی
در بخش دانش آموزی، به پنج نفر، هر کدام پانزده میلیون ریال، جایزه 

نقدي داده خواهد شد.
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موضوع های بخش بزرگ سال

موضوع بخش دانش آموزی
در این بخش، دانش آموزان مجازند، عکس هایی با موضوع آزاد ارسال کنند.

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، نهمین دورة 
جشنوارة عکس رشد را برگزار می کند. این 

جشنواره با هدف ایجاد و تقویت ارتباط 
عکاسان با مجالت رشد و جلب نظر 

آنان به مسائل آموزش وپرورش، 
شناسایی عکاسان و حمایت 

از آن ها، ارتقای سطح 
عکاسی در بین فرهنگیان 
و دانش آموزان و بازبینی 

کاستی ها و نقاط قوت آموزش و 
پرورش برپا می شود. از آنجا که در این 

جشنواره، طیف وسیعی از عکاسان، حضور دارند، 
یکی از جشنواره های معتبر حوزة عکس در ایران 

محسوب می شود. گفتنی است این جشنواره در دو 
بخش برگزار می شود:

بخشبزرگسال:کلیه عکاسان حرفه ای و آماتور 
می توانند در آن شرکت کنند.

بخشدانشآموزی:به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 
تعلق دارد.

عكس


