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هب انم خدا
مقدمه
در راستاي ايجاد شور و نشاط اجتماعي و خلق ايدههاي نو در جوامع محلي و به منظور نکوداشت هفته شهرداريها و دهياريها،
سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور با همکاري دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداريها ،اقدام به برگزاري "پویش

ملي عكس و فيلم كوتاه روستاي ایراني" نموده است تا با بهرهگيري از توان افراد خالق ،گامهاي مؤثري را در جهت افزايش
شور و نشاط و انعکاس ظرفيتها و قابليتهاي جوامع محلي بردارد .به همين منظور شيوهنامه پويش ملي عکس و فيلم کوتاه
روستاي ايراني به شرح ذيل ابالغ ميشود:
 .1اهداف
 -1-1تقويت روحيه ،نشاط ،خالقيت و نوووري در جوامع محلي
 -2-1شناسايي و معرفي فرصتها،ظرفيتها و پتانسيلهاي جوامع روستايي
 -3-1افزايش پويايي و تحرك اجتماعي در مديريت محلي
 .2محورها
-1-2شور و نشاط اجتماعي در روستا (بازيهاي محلي ،جشنهاي محلي ،زندگي ساده روستائيو ). . .
-2-2سيما و منظر روستايي (جاذبههاي طبيعي و تاريخي روستا ،گذرگاهها ،نمادها ،ابنيه خاص و ). . .
-3-2کار و توليد در روستا (محصوالت روستايي ،کارگاههاي توليدي ،بازارچههاي محليو ). . .
-4-2مشارکت و همدلي در روستا (امور خيريه ،حضور سازمانهاي مردمنهاد ،امداد و کمكرساني در بحرانهاو .). . .
.3
-

شرايط عمومي
شرکت در پويش براي عموم وزاد است.
رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و عرف اجتماعي در وثار ارسالي الزامي است.
عالقمندان پس از تکميل فرم ثبت عکس و فيلم کوتاه ،ميبايست وثار را از طريق پورتال استانداري (اعالم شده از
سوي استانداري ذيربط)ارسال نمايند.
استانداري پس از بررسي وثار در کميته انساني ،وثار برگزيده را ازطريق معاون محترم هماهنگي امور عمراني
استانداري به مرکز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايي ارسال مينمايد.
فيلم و عکسهاي ارسالي بايد متعلق به سالهاي  89و  88بوده و زمان و مکان ونها مشخص باشد.

فيلم و عکسهاي ارسالي ،نبايد داراي امضاي عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،تاريخ ،واترمارك ،لوگو يا هرگونه نشانهي
تصويري باشند.
ارسال وثار توسط شرکتکننده به منزله اعالم مالکيت عکس و فيلم است و برگزار کننده هيچگونه مسئوليتي
درخصوص عدم رعايت مالکيت معنوي ونها ندارد.
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ارسال وثار بهمعناي پذيرش مقررات اين رويداد ميباشد و تصميمگيري در مورد مسايل پيشبينينشده برعهده
برگزارکنندگان است.

 .4بخشهاي پويش:
پويش در دو بخشعکس و فيلم کوتاه برگزار ميشود.
الف) بخش عكس:عالقمندان در بخش عکس ميتوانند وثار خود را به دو شکل تك عکس و مجموعه عکس ارسال نمايند.
تك عكس:شامل تكعکسهايي است که با يکي از محورهاي مسابقه مطابقت دارد.
مجموعه عكس :وثاري که تصاوير ون از نظر فرمي يا مفهومي در ارتباط باشند و در نهايت زمينة الزم را براي انتقال
ذهنيت عکاس فراهم وورند.
ضوابط بخش عكس:

-

هر شرکت کننده ميتواند چهار تك عکس و يك مجموعه عکس (شامل  3تا  5عکس) را در ارتباط با محورهاي پويش به
استانداري ارسال نمايد .در مجموع هر شرکت کننده ميتواند  11تك عکس و  4مجموعه عکس ارسال نمايد.
عکسها ميبايست با فرمت JPEGحداکثر با حجم فايل  5مگابايت باشند.
عکسهاي ارسالي بايد مستند بوده و ويرايش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ (برش) تا ونجايي مجاز است
که به اصالت عکس خدشهاي وارد نکند.
شرکتکنندگان در بخش مجموعه عکس ميبايست توضيح مجموعه ( )statementرا در بخش مربوطه در فرم
ثبت عکس وارد نمايند.

ب) بخش فيلم كوتاه:

عالقمندان به شرکت در بخش فيلم کوتاه ميتوانند وثار خود را در قالب فيلم مستند و مرتبط با محورهاي پويش را ارسال نمايند.
ضوابط بخش فيلم:

 هر شرکتکننده ميتواند يك فيلم کوتاه مستند  16تا  86ثانيهاي مرتبط با محورهاي پويش ارسال نمايد. فيلمها ميبايست با فرمت  mp4و حداکثر با حجم فايل  566مگابايت باشند. .5فرايند برگزاري و ضوابط اجرايي
پس از ابالغ شيوهنامه ،دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري از طريق واحدهاي تابعه (فرمانداريها ،بخشداريها و
دهياريها) نسبت به انجام موارد ذيل اقدام مينمايند:
 .5.1اطالعرساني به جامعه هدف
 .5.2ايجاد و بارگذاري فرم الکترونيکي ثبت عکس و فيلم کوتاه توسط دفاتر امور روستايي وشوراها در پورتال استانداري
(فرم مربوطه پيوست ميباشد).
 .5.3همکاري دهياريها با روستاييان جهت ثبت عکس و فيلم و تکميل فرم مربوطه
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 .5.4تشکيل کميته داوري استاني توسط دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري و انتخاب وثار برتر بر اساس محورهااي
مندرج در بند  8اين شيوهنامه
 .5.5انتخاب و معرفي حداکثر  4تك عکس ،يك مجموعه عکس ويك فيلم کوتاهدر هر يك از محورهاي پويش ( 11تك
عکس 4 ،مجموعه عکس و  4فيلم کوتاه) ازطريق معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري به مرکز مطالعات و
برنامهريزي شهري و روستايي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور.

فرم ثبت عكس و فيلم
1

نام پدر:

نام و نام خانوادگي:
تلفن ثابت:

سن:

كد ملي:
تلفن همراه:

آدرس محل سكونت:
آدرس پست الكترونيكي:
2

رشته تحصيلي:

ميزان تحصيالت:
خالصه تجربيات و سوابق كار:

3

تقسيمات كشوري:
استان:

4

محور انتخاب شده:

5

نوع و تعداد آثار ارسالي:
تك عكس:

5

توضيح مجموعه عكس:

شهرستان:

مجموعه عكس:

بخش:

دهستان:

فيلم كوتاه:

روستا:

