
 

 استانی با آبفراخوان اولین جشنواره 

های کلی اصالح الگوی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ابالغ سیاستانجمن حامیان آب استان بوشهر 

به پرداختن به موضوع آب و نقش آن در زندگی فردی  شهروندان مصرف از سوی معظم له، به منظور تشویق و ترغیب 

و اجتماعی، فرهنگ سازی مصرف بهینه آب، ارتقای سطح بینش و نگرش جامعه نسبت به ارزش مادی و معنوی آب و 

  .نمایدرا برگزار می استانی با آبدستیابی به آثار فاخر تصویری در این زمینه، اولین جشنواره 

 

  :اهداف جشنواره

 ه دادن به ارزش واال و جنبه معنوی آب توج –

 توجه دادن به جایگاه اجتماعی و فرهنگی آب  –

 توجه دادن به ارزش اقتصادی و نقش استراتژیک آب  –

 توجه دادن به لزوم اصالح الگوهای مصرف در زمینه آب  –

 توجه دادن به نقش خانواده در رعایت فرهنگ مصرف آب  –

 ناشی از آب  هایتوجه دادن به زیبایی –

 های انجام گرفته در آب رسانی شهری و روستایی توجه دادن به تالش –

 توجه دادن به تاثیرات مخرب خشکسالی  –

 استفاده از جایگاه هنر در انتقال مفاهیم  –

 به گرایش موضوع آب  و طراحان گرافیک  عکاسان ،تشویق هنرمندان بویژه سینماگران، نویسندگان –

 عکس با موضوع آب  ، طراحی پوستر، کاریکاتور و های فیلم، فیلمنامهاخر در زمینهف تولید آثار –

 آشنایی دادن مردم از طریق هنرمندان با فرهنگ آب و اصالح الگوی مصرف  –

 های فعال در حوزه تصویر ها و تقدیر از برترینشناسایی استعداد –

 

 

  :های جشنوارهبخش

 کوتاه  . فیلم1

 عکس . 2

 استان و فیلمنامهد. 3

 کاریکاتورو  طراحی پوستر. 4

 

 



 

  :موضوعات جشنواره

 آب و قداست و معنویت  –

 های دینی و اسالمی آب و ارزش –

 آب و تاریخ ایران و اسالم  –

 آب و زندگی اجتماعی  –

 آب و سقایان  –

 آب و اصالح الگوی مصرف  –

 آب و خانواده  –

 آب در فرهنگ عامه  –

 آب و زیبایی و طراوت  –

 آب و زندگی شهری  –

 آب و زندگی روستایی  –

 آب و فرهنگ سازی  –

 آب در ادیان و رسوم مختلف جهان  –

 آب و آبرسانی  –

 آب و پساب  –

 و سایر موضوعات مرتبط با آب 

 

  :نگاه ویژه

 

 خشکسالی و تبعات ناشی از آن  –

 استحصال آب در شهرهای کویری و خشک ایران  –

 

 

 

 :مقررات عمومی جشنواره

 کلیه ی آثار بایستی مربوط با موضوعات جشنواره باشد

مسـؤلیت اصالت آثار و رعایت قوانین کپی رایت به عهده ارسال کنندگان است. در صورت نقص آن ارسال کنندگان 

 .ی باشدمهیچگونه مسؤلیتی متوجه دبیرخانه جشنواره ن آثار مسؤل بوده و

 .بخش ها تابع مقررات و قواعد جاری جمهوری اسالمی ایران است شرکت در هر یک از



 .شرکت در جشنواره به منزله قبول مقررات و آیین نامه شرکت در جشنواره می باشد

 جشنوراه ارسال نمایند.به آدرس دفتر و یا  به ایمیل جشنواره آثار خود رامی بایست شرکت کنندگان 

 

 

 : استانی با آبآیین نامه شرکت در بخش عکس جشنواره 

 

  .شرکت در جشنواره برای تمامی عکاسان آزاد است -1

  .شودبرگزار میجشنواره در سه بخش  -2

 الف. عکس با موضوع آب 

 ب. مجموعه عکس با موضوع آب 

 ج. اجرای تکنیکهای عکاسی و نرم افزار ی برروی عکس با موضوع آب 

  .تواند نهایتا در سه بخش پانزده عکس ارسال کندهر عکاس می -3

  .هر عکاس فقط مجاز به ارائه پنج عکس در هر بخش است -4

  .قطعه باشد ۵یا  3تواند میعکسهای مجموعه  -۵

  .ارسال شود JPEG و فرمت RGB ترین خروجی دوربین با فضای رنگیبا باال CD ها باید بررویعکس -۶

  .سانتی متر را داشته باشد ۵۰×۷۰ها باید قابلیت چاپ در سایز عکس -۷

  .الف، ب و ج مشخص شود قرار گرفته و تحت عنوان بخش CD ای جداگانه بررویعکسهای هر بخش در پوشه -۸

در هر پوشه نامگذاری شود.  ۰۵تا  ۰1ها با نام ونام خانوادگی عکاس با حروف انگلیسی و شماره ردیف فایل عکس -۹

  ۰1Ali Aminiمثال: 

هاست. در صورت اثبات خالف این امر در هر مرحله ارسال اثر به جشنواره به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس -1۰

  .باشدشود و عواقب حقوقی و جزایی به عهده شرکت کننده میمیعکس حذف 

  .حق استفاده از آثار پذیرفته شده برای برگزارکننده جهت امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی محفوظ است -11

  .باشدشرکت در جشنواره به منزله پذیرش آیین نامه جشنواره می -12

  .پیش بینی نشده در آیین نامه به عهده برگزار کننده استتصمیم گیری درباره مسایل  -13

 

 :استانی با آبجشنواره  فیلمآیین نامه شرکت در بخش 

 .باشند یاسالم یجمهور نیمطابق با مواز دیبه جشنواره با یارسال آثار. 1

 دقیقه باشد. ۵الی  1بین  دیبه جشنواره با یارسال آثار. 2



 .پردازندیرقابت م یتجرب و شنیمیمستند، ان ،یشاخه: داستان 4ها در  لمیف. 3

 .شوند یم ارزیابی(  تراژیها با توجه به مدت زمان شان )با احتساب ت لمیبه ذکر است که ف الزم. 4

 .به بعد باشند 13۹2سال  دیتول ستیبایم یارسال یها لمیف. ۵

 .شود دیق یانیپا تراژیدر ت دیاثر حتما با دیتول سال. ۶

 .خواهد شد ینگهدار رخانهیدب ویدر آرش یفرهنگ یاثر به منظور بهره بردار dvd نسخه. ۷

به جشنواره  افتهیجشنواره به صورت محدود از آثار راه  غاتیو تبل یجشنواره مجاز است به منظور معرف خانهریدب. ۸

 .آثار بر عهده شرکت کننده است نیصحت اطالعات فرم ثبت نام و عناو تیعلت مسئول نی. به همدیاستفاده نما

 .باشد یمعذور م یآثار ارسال رشیاز پذ رخانهیو ضوابط، دب نیهرکدام از قوان تیصورت عدم رعا در. ۹

 .باشد ینم ریعنوان امکان پذ چیبه ه هیاول ینیکردن اثر از جشنواره پس از بازب خارج. 1۰

 .باشد یت جشنواره ممقررا یقبول تمام یآثار به جشنواره به معنا ارسال. 11

 یینها میاست، پس از اتخاذ تصم دهینشده در مقررات جشنواره، که در فراخوان منظور نگرد ینیب شیپ موارد. 12

 .دیخواهد رس لمسازیجشنواره به اطالع ف رخانهیتوسط دب

  

 :ارسال آثار یفن طیشرا

جشنواره  رخانهییو به صورت جداگانه ( به د ید یو ید ی)بر روکیفیت مطلوب نسخه و با  2در  ستیبایها م لمیف. 1

 .ارسال شوند

باشند و همزمان با هم  ینم ضیعنوان قابل تعو چیبوده، به ه یینسخه نها ارسالیالزم به ذکر است که نسخه . 2  

 .شوندیگرفته م لیتحو

 

 :استانی با آبجشنواره  نامه و داستانفیلمآیین نامه شرکت در بخش 

 .در هنگام ثبت اثر ضمیمه شود  word یا  pdf باید با یکی از دو فرمت آثار . 1



 .است الزامی  در صفحه اول A4 در حداکثر یک صفحه اثرهمراه بودن خالصه . 2

 .دقیقه نوشته شده باشد 2۵فیلمنامه می بایستی بر مبنای زمان حداکثر .  3

 .آزاد است ارسالی هر نفر برای هر دو بخش آثارتعداد . 4

 .فیلمنامه های ارسالی نباید تولید شده باشند. ۵

 

 :استانی با آبجشنواره  پوستر و کاریکاتورآیین نامه شرکت در بخش 

و در حالت چهار  ۷۰*۵۰در اندازه   dpi 300 و با کیفیت jpg یا  tif هر شرکت کننده باید فایل آثار را با فرمت. 1

 ارسال نماید  cmyk رنگ

 آزاد استتکنیک خلق اثر . 2

 (  Ali rezaei 01 ) برای نام گذاری فایل آثار نام و نام خانوادگی طراح و شماره اثر درج شود. 3

 آثار ارسالی مسترد نخواهد شد و حق بهره برداری از آثار برای برگزار کننده در هر زمان محفوظ است. 4

 

 

  :گاه شمار جشنواره

  13۹۷مرداد  2۵ آخرین مهلت ارسال آثار: 

  13۹۷مرداد   2۶داوری آثار: 

  13۹۷مرداد  2۷اطالع رسانی: 

 همزمان با عید سعید قربان 13۹۷ مرداد 31اختتامیه جشنواره: 

 

  :جوایز

 تومان به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر  13۰۰۰۰۰به نفرات اول هر بخش جشنواره 

 تومان به همراه لوح تقدیر جشنواره  1۰۰۰۰۰۰به نفرات دوم هر بخش جشنواره 

 تومان به همراه لوح تقدیر جشنواره  ۷۰۰۰۰۰به نفرات سوم هر بخش جشنواره 

 

 

 



 نشانی دبیر خانه:

 بوشهر، خیابان شهید رئیسعلی دلواری، شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، روابط عمومی

baabfestival@gmail.com 
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