
 تعالی بسمه

 "بامن همراه باش " سی با موضوعانخستین فراخوان جشنواره عک

 مقدمه

آگیاهی شود لزا میی ویوان بیه مر یور  گاه مین نآمعلولیت پدیده ای است که گاهی در جوامع با دید محدودیت به      

 .دید انسان ها  نسبت بر این موضوع استفاده نمایم ی جهت وغییر زاویه؛ از ابزار هرر بخش

اقدام به این مهم ن به انجام رساند یموزشی دختران با صالبت متقین با همکاری جامعه معلولین ایران در راستاآمجتمع 

 امید است با حضور. ده استاری جشواره ومسابقه عکاسی مضامین محوری وکاربردی در سطح شهر وهران بزرگ نموزبرگ

ای نوین در سرزمین ایران سرافراز بکارید و با رهرمود های مقام مع م رهبری کشورمان به اسیتقال   ذر اندیشهبسبزوان 

 . و بی نیازی از بیگانگان برسانیم

 :جشنواره  وموضوع اهداف

 .معلولیت در فرآیرد های اجتماعیافراد دارای  با ووسعه وبیین فرهرگ برخورد  -1

 .رفع آنهاوالش برای در جهت  تمعلولیافراد دارای  ایجاد زمیره ی مراسب برای شراسایی مشکالت   -2

و محوری در حیطه های مختلف  در ایفای نقش اصلی ناحد آموزشی دختران با صالبت متقیووانمرد سازی و  -3

 .اجتماعی؛ فرهرگی با  هدف نیل به وضع مطلوب

 :شیوه اجرا

 یک مرحله در سطح شهر وهران  -1

 شهر وهران( قراردادی و آزاد اعم از رسمی، پیمانی،)معلمان؛ همه کارکران آموزسی شاغل در آموزش و پرورش   -2

 ایران اعضای جامعه ی معلولین -3

 : نحوه ی شرکت

 وکمیل فرم شرکت در جشرواره  دستورالعمل ومطالعه ی   -1

 فرستادن آثار به محل مذکور در بخشرامه  -2

 :شرایط عمومی آثار

 .آثار وولیدی باید محصو  فعالیت خالقانه فردی باشد  -1

 .با واقعیت و بدون هرگونه اغراق و وغییر با نرم افزارهای اعما  وغییر باشد آثار ارسالی باید مطابق  -2



 

 :شرایط اختصاصی آثار

 (33*22) ابعاد       -1

 (آزاد) وکریک      -2

 (اثر 2حداکثر )  آثار ارسالی وعداد   -3

 .شده باشد( شاسی)آثار حتما باید   -4

 :سیاست های تشویقی               

 ( روبه ی او  وا سوم)از صاحبان آثار برور « مادی » و « معروی » وقدیر   -1

 صدور وقدیرنامه برای آثار مرتخب  -2

 :تشکیالت اجرایی            

 12کمیته اجرایی هررستان دخترانه متقین ؛آموزش وپرورش شهر وهران، مرطقه   -1

 دبیران مجرب و اساوید مرتخب دانشگاه هرر: داوران  -2

 هیئت اجرایی جامعه ی معلولین ایران -3

 جامعه ی معلولین ایران  (روز کاری 5به مدت ) 0931آذر  01: برگزاری نمایشگاه و زمان مکان

 

 (تمدید غیر قابل) 0931 آذر   پنجم    : مهلت ارسال آثار

 

 :مکان ارسال آثار       

 متقین وپرورشی دخترانه مجتمع آموزشی –خیابان سرهنگ سخایی  – حافظ خیابان–تهران 

 (22544565: شماره تماس)

 

 ینمتق دخترانه  وپرورشی  ی موزشآمجتمع 

 31پاییز 



 

 فرم ثبت نام 

 : نام 

 :نام خانوادگی 

 :محل وحصیل  / محل کار

 :مرطقه 

 :شماره پرسرلی 

 :وماس ره شما

 :شماره وماس اضطراری 

 :وکریک 

 :نام اثر

 


