
  به نام خدا
  

  انجمن فيزيك ايران نامه جشنواره عكاسي آيين
  

راستاي اهداف مندرج در اساسنامه انجمن و همچنين بند ب و پ  درشاخه دانشجويي انجمن فيزيك ايران 
 .كند انجمن فيزيك ايران را برگزار مي عكاسي نامه اجرايي اين شاخه، جشنواره اهداف مندرج در آيين

  
  جشنوارهاهداف ) الف

علمي مفهوم هاي هنري و  هاي فيزيكي و جذابيت هاي پديده به نمايش در آوردن صورتي از جلوه )1
 آنها

 و سايرين گان پيشه در ميان فيزيكنهفته  يايجاد انگيزه و كشف استعدادها، اهاستعداد بروز )2

 هنري -علميهنري با آثار  مراكز علمي وها و  دانشگاهآشنا كردن ديگر  )3

  كشور هاي دانشگاه بين تمامهاي فيزيكي  عكس هاي نمايشگاهسازي براي برپايي  زمينه )4
  
  جشنواره كليات) ب
 .استجشنواره، انجمن فيزيك ايران  برگزاركننده )1

جشنواره مشاوره بگيرد و يا با آنها  گزاريها براي بر ها يا ارگان تواند از ساير انجمن انجمن مي: 1تبصره
 .همكاري داشته باشد

 .در جشنواره براي عموم آزاد استشركت  )2
 .پذير است نيز امكانگروهي  صورت هشركت در جشنواره ب )3

  .دشو صورت گروهي اهدا مي هگواهي شركت در مسابقه به تك تك اعضا و جوايز ب :1تبصره
ي شاخه دانشجويي انجمن  بيني نشده و تفسير شرايط بر عهده گيري در مورد مسايل پيش تصميم )4

  .خواهد بودفيزيك ايران 
  
  ي اجراي جشنواره نحوه) ج
  .شود مي واره در يك بخش و يا بيشتر برگزارجشن )1

 آزادفيزيكي  مسابقه عكاسي :بخش اصلي

 ...)تلسكوپ و  از جمله ميكروسكوپ،( با ابزارهاي تخصصيفيزيكي عكاسي مسابقه : هاي تخصصي بخش

  .عكاسي با هر نوع وسيله ثبت تصوير مجاز است در بخش مسابقه عكاسي فيزيكي آزاد، :1تبصره



  .دنها مشهود باش در عكس دآزمايشگاهي باي هاي فيزيكي طبيعي يا پديده: 2تبصره
از تلسكوپ، اعم ( شدهتعيين در فراخوان ، عكاسي با ابزار و شرايطي كه در بخش تخصصي: 3تبصره

  .شود انجام مي..) ميكروسكوپ و
 .شود ها در فراخوان مشخص مي و فرمت عكس كميتت، ، كيفيآثار فرستادني  نحوه )2

با توجه به ابزار پردازشي به عنوان ركن مكمل فرآيند عكاسي علمي در عصر حاضر، كليه : 1تبصره
باال بردن سيگنال به نويز، تراز نور، رنگ، كنتراست، برش،  برايهاي مرسوم اعم از تركيب تصاوير  ويرايش

. در راستاي به تصوير كشيده شدن بهتر واقعيت فيزيكي، آزاد است اعمال يا كاهش گرين و باالبردن وضوح
  .تناسب و مشروح بايستي پيوست عكس باشدمتعارف، توضيح مهاي نا ال پردازشدر صورت اعم

برداري، توضيح و توجيه  توضيحاتي شامل عنوان عكس، تاريخ عكسد بايعكس  همراه هربه : 2تبصره
  .فرستاده شودبرداري  ي عكس ي به تصوير كشيده شده و شرايط خاص مربوط به نحوه علمي پديده

  .شوددرج نفرستاده شده هاي  نام و لوگو بر روي عكس: 3تبصره
در صورت  .اعالم مالكيت مادي و معنوي عكس است معنيبه فرستند  مي هكنند شركت كه يعكس )3

اين موضوع، شركت كننده خاطي از جشنواره حذف و كليه عواقب حقوقي و جزايي آن به  نادرستياثبات 
  .استكننده  عهده شركت

  .گروه عكاسان تعلق داردعكاس يا به  فرستاده شدهكليه حقوق آثار  )4
در ، يا گروه عكاسان پذيرفته شده، همراه با ذكر نام عكاسهاي برگزيده و  حق استفاده از عكس: 1تبصره 

 .استمحفوظ انجمن براي  عكاسي هاي مرتبط با جشنواره نمايشگاهوبگاه انجمن و  ،انتشارات
  
  داوري آثار) د
  .استعهده شاخه دانشجويي انجمن فيزيك ايران  هدبير كميته داوري بتعيين انتخاب داوران و  )1
  :شود انجام ميبه ترتيب اولويت ثار بر اساس معيارهاي زير داوري آ )2

  واقعيت فيزيكي
  جذابيت عكس
  جنبه هنري اثر

  توضيح فيزيكي 
ها  و به برگزيدگان در هر يك از بخشكرده داوري كميته داوران، هاي فرستاده شده را  عكس )3

  .دشو جوايزي اهدا مي
 .دپذيرفته نخواهد شگونه اعتراضي  يچداوران قطعي است و ه ي كميتهأر )4
  استنامه  آيينپذيرفتن اثر به منزله فرستادن. 


