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 مقدمه :

 تٌفس. خاک حشیش سٍی تش گیاُ ًاصک تي صدى جَاًِ ی قصِ.است صًذگی سٍیص ٍ آفشیٌص ی قصِ آب، ی قصِ

  صهیي چطن  ّشگاُ. است سشٍدُ سا ّا غضل تشیي ضاعشاًِ ٍ است سٍیاًذُ سا قاب تشیي ًاب صهیي، قلة سٍی سٍدّا

 تشای صیثایی قاب ایي ٍ خطکیذ سپیذاس تلٌذ ّای ضاخِ ٍ ضذ صهیي هیْواى آب خطک ّای لة ًذیذ سا آب ضکَُ

 هْش تِ سا آب دست کِ ّاست اًساى سسالت پس خَاًذ ًوی صًذگی سشٍد آب خطک ّای لة. ًیست صهیي

 .کٌذ حس سا ّا تشگ لطافت کَچکطاى دستْای ٍ تچطٌذ سا آتادی طعن سشصهیي ایي فشصًذاى کِ تاضذ. تفطاسًذ

شٍاسُ لة خطک هْدٍهیي فشاخَاى  استاى،حفاظت اص هٌاتع آتی  فشٌّگ ساصی  تا تَجِ تِ اّویت صشفِ جَیی ٍ

تا هطاسکت اداسُ کل کاًَى پشٍسش فکشی کَدکاى ًٍَجَاًاى ٍ  «صشفِ جَیی دس هصشف آبّفتِ »آب ّوضهاى تا 

 اى جٌَتی  دس قالة عکاسی، ًقاضی ٍ دل ًَضتِ ادتی هٌتطش هی گشدد.ضشکت آب هٌطقِ ای استاى خشاس

 

 

 آب، صًذگی، آساهص

 ِ هی ضَد؟ اگشآب ًثاضذ صًذگی چگًَ

 تا آب ّست صًذگی ّست؟

 آب طثیعت ّویطِ سثش

 



 آب، تاثیش ًثَد اى دس حیات

 چگًَِ آ ب سا هصشف کٌین  تا صًذگی اداهِ پیذا کٌذ

 صشفِ جَیی آب دس قاب عکس

 

 

 

 خَاى: اًتطاس فشا -

 ّوضهاى تا ّفتِ صشفِ جَیی دس هصشف آب

 هْلت اسسال آثاس:  -

 1401تیشهاُ  31 

 اختتاهیِ  -

 1401ضْشیَس هاُ 

 ّوضهاى تا ّفتِ هلی کَدک آثاس تشگضیذُ دس قالة ًوایطگاُ دس هعشض دیذ عوَم قشاس خَاّذ گشفت. -

 

 

 

خاًِ ّای سیاس ٍ  تِ هشاکض کاًَى دس سطح استاى، کتاب تَاًٌذ آثاس خَد سا هٌذاى تِ ضشکت دس ایي هْشٍاُ هی عالقِ

ضشکت آب هٌطقِ ای  -30پستی کاًَى استاى تحَیل ٍ یا تِ آدسس دتیشخاًِ تِ آدسس تیشجٌذ، خیاتاى پاسذاساى 

ّای اسسال آثاس تِ دتیشخاًِ  ًیض اص دیگش ساُ 09355611880خشاساى جٌَتی اسسال ًوایٌذ ّوچٌیي ضواسُ تلفي 

 اسُ تعییي ضذُ است.ایي هْشٍ

  نقاشی

 : اعضا سٌی گشٍُ 

 سال 18 تا(ًَجَاى) سال+ 15(/  ًًَگاُ+ ) 12(/  ًًَْال+ ) 9(/ ًَخَاى+ ) 7  

 ُحذاقل : اثش اًذاصA4  حذاکثش ٍA3 

 آصاد:  تکٌیک  

 . ضَد هی پزیشفتِ اثش یک تٌْا کٌٌذُ ضشکت ّش اص •

 .ضَد ًوی پزیشفتِ گشٍّی کاس •

 

 



 .تاضذ ضیطِ ٍ قاب ٍ پاسپاستَ تذٍى آثاس •

 .ضَد پشّیض تشجستِ کالط اص •

 .ضًَذ ًقاضی...  ٍ ٍالذیي دخالت تذٍى ٍ ًَجَاى ٍ کَدک خاظ آثاس •

 .ضَد ًَضتِ اثش پطت دس کاهل هطخصات ٍ ًواییذ پشّیض اثش سٍی هطخصات ًَضتي اص •

  عکاسی

 : اعضا سٌی گشٍُ  

 سال 18 تا  (/ ًَجَاى) سال+ 15(/  ًًَگاُ+ ) 12(/  ًًَْال+ ) 9  (ًَخَاى+ ) 7   

  اثش تِ دتیشخاًِ اسسال ًوایذ  5ّش ضشکت کٌٌذُ هی تَاًذ حذاکثش  

 ضذى داس خذضِ هَجة کِ جایی تا ّا عکس ٍیشایص. تاضٌذ ٍسفیذ ُ سیا یا سًگی تَاًٌذ هی ّا  عکس 

 .است تالهاًع ًطَد تصاٍیش

 .است آصاد ّا دٍستیي سایش یا ّوشاُ تلفي گَضی تا عکاسی ،ایي هْشٍاسُ عکاسی تخص دس •

 .تاضذ هگاپیکسل 8 اص کوتش ًثایذ ّوشاُ تلفي تا اسسالی تصاٍیش •

 1 فایل حجن حذاکثش ٍ پیکسل 1800 حذاقل کَچک ضلع ی اًذاصُ دس jpg فشهت تا تایست هی ّا عکس •

 .تاضذ هگاتایت

 ،سي، هحل سکًَت، ًطاًی پستی ٍ ضواسُ تلفي ّوشاُ( تِ  عکسْا تا رکش هطخصات )ًام ٍ ًام خاًَادگی

 دتیش خاًِ اسسال ضَد.

 عکسْا تذٍى لَگَ، اهضا، قاب، تاسیخ، ٍاتش هاسک ٍ... تِ دتیشخاًِ اسسال ضَد 

 دل نيشته ادبی

 ّش ضشکت کٌٌذُ هی تَاًذ حذ اکثش سِ اثش تِ دتیشخاًِ اسسال ًوایذ -

 قالة اثش قطعِ ادتی -

 اسسال گشدد B nazanin14تا قلن  wordاسسال آثاس دس قالة فایل  -

 تشای ّش اثش عٌَاى اًتخاب ضَد -

هطخصات صاحة اثش )ًام ٍ ًام خاًَادگی، سي، هحل سکًَت، ًطاًی پستی ٍ ضواسُ تلفي ّوشاُ( دس  -

 پایاى رکش ضَد

 

 


