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ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ HIPA 2017
 13ﻣﺮداد 1395
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ  HIPAﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﯿﺦ ﻫﻤﺪان ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﮑﺘﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی:
ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
■ ﭼﺎﻟﺶ – The Challenge
ﭼﺎﻟﺶ ﻋﮑﺎس در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای روﺷﻦ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ .داﻣﻨﻪ آﺛﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  Compositionﻋﮑﺲ ،ﭼﯿﺪﻣﺎن اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻋﮑﺲ ،ﺗﻮاﻟﯽ ) ،(Sequenceﻧﻮر ،ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل )ﺑﺪون دﺳﺖﮐﺎری دﯾﺠﯿﺘﺎل( ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻟﺤﻈﻪای زودﮔﺬر و ﺗﮑﺮارﻧﺸﺪﻧﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
■ دﺳﺖﮐﺎری دﯾﺠﯿﺘﺎل – Digital Manipulation
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،دﺳﺖﮐﺎری دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻫﻨﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ در اوج ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ HIPA .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺴﯽ
ﻓﺮا ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (Out-of-this-Worldاراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﻮاﻧﻪﮐﻨﻨﺪه از دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﻪ ادراک
آدﻣﯽ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
■ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ – Portfolio
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داوران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻧﺶ آﻧﻬﺎ
در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در ﺗﺼﻮری وﯾﮋه از ﭼﯿﺪﻣﺎن
ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
■ آزاد/ﻋﻤﻮﻣﯽ – General

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺬاب ،ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪی وﯾﮋه و ﺧﺎص در ﻋﮑﺎﺳﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
از دﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﺮ دوره از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎﯾﺰه  HIPAاﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﺳﻮم آﺛﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دو زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮی ﻋﮑﺲﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و داوران را ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ اﺛﺮ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم در ﻗﺴﻤﺖ  Othersوارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎ
ﺟﻤﻊ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎ ۴۲۳،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
■ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ
– ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ  ۱۲۰،۰۰۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
■ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ – The Challenge
– ﻧﻔﺮ اول ۲۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ دوم ۲۰،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ۱۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ۱۲،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ۱۰،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
■ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی دﺳﺘﻪ دﺳﺖﮐﺎری دﯾﺠﯿﺘﺎل – Digital Manipulation
– ﻧﻔﺮ اول ۱۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ دوم ۱۲،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ۱۰،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ۸،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ۶،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
■ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ – Portfolio
– ﻧﻔﺮ اول ۱۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ دوم ۱۲،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ۱۰،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ۸،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ۶،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
■ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی دﺳﺘﻪ آزاد/ﻋﻤﻮﻣﯽ )(General
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ:

– ﻧﻔﺮ اول ۲۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ دوم ۲۰،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ۱۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻋﮑﺲﻫﺎی رﻧﮕﯽ:
– ﻧﻔﺮ اول ۲۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ دوم ۲۰،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
– ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ۱۵،۰۰۰ :دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
■ ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻋﮑﺎﺳﯽ
 ۲۰،۰۰۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
)ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد(
■ ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺰارش/ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﮑﺎﺳﯽ
 ۲۵،۰۰۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل از ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:
– ﻋﮑﺲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
– ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
– ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ )روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل(
– ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
– ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
– آدرس ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
– ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
– اﯾﻤﯿﻞ
– وﺑﺴﺎﯾﺖ
– ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
– ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
– ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۷زﺑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۱اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۳دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ “ﭼﺎﻟﺶ”“ ،دﺳﺖﮐﺎری دﯾﺠﯿﺘﺎل”“ ،دﺳﺘﻪ آزاد/ﻋﻤﻮﻣﯽ” ارﺳﺎل
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ “ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ” ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۵ﺗﺎ  ۱۰اﺛﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:
– ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
– زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮی
– ﺳﺎل ﺧﻠﻖ اﺛﺮ
– اﺑﻌﺎد اﺛﺮ )اﻧﺪازه اﻓﻘﯽ  xاﻧﺪازه ﻋﻤﻮدی( ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
– ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دﺳﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ اﺛﺮ
ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞJPG :
رزوﻟﻮﺷﻦ۳۰۰DPI :
ﻣﺪRGB :
ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺎﯾﻞ :ﺣﺪاﻗﻞ  ۵MBﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﮑﺲ
ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ:
Artist’s ﬁrst and last name – Artwork Title – Subject – Size (WidthXHeight) in cm – Creation Year.jpg
Example: Olivia Dunham – The Challenge – Winner – 70 x 50 – 2016.jpg
ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﮑﺲ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ  Originalﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ روی آن  Editاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﺠﺰ دﺳﺘﻪ (Digital Manipulation
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۱۰ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﮑﺲ  Originalدر ﻓﺮاﺧﻮان  Uploadﮐﻨﺪ.
– ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای دو دﺳﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ارﺳﺎل ﺷﻮد.
– ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ در ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺠﺰ دﺳﺘﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی رﻧﮕﯽ
– ﺑﺮای دﺳﺘﻪ “ ”Portfolioﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻋﮑﺲ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﻋﮑﺲ ﺑﺮای
“ ”Portfolioﺑﺎﯾﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

– ﻋﮑﺲﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ““ ،”Tagاﻣﻀﺎ”“ ،”Initial”، “Frame“ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ”“ ،ﻟﻮﮔﻮ” ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎرک ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دﺳﺘﻪ “ ،”Digital Manipulationﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  Editﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﺎری در ﻋﮑﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
– ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
– ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺰه دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در  HIPAﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه دﯾﮕﺮی ،ﯾﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮری ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای از رﻗﺎﺑﺖ HIPA
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل  ۰۳آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی ،ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت
♦ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻀﻮ آﺑﯽ ،ﻃﻼﯾﯽ و ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ راﯾـﮕﺎن اﺳﺖ.
♦ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ  ۸۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻃﺮف ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ  ۲۵دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ
 ۱،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ.
روش ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻓﺮاﺧﻮان
– ﺛﺒﺖﻧﺎم از روی اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮاﺧﻮان
ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
ﮐﻠﯿﮏ روی دﮔﻤﻪ زرد رﻧﮓ  Submitاز روی اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﻗﺪم
– ﺛﺒﺖﻧﺎم از درون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ) Opportunitiesﻓﺮﺻﺖﻫﺎ( از ﻣﻨﻮی ) Servicesﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ(
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮاﺧﻮان از ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ View Details
ﮐﻠﯿﮏ روی دﮔﻤﻪ زرد رﻧﮓ  Submitﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﻗﺪم
روش ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ:
– ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را در ﻟﯿﻨﮏ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
– اﮔﺮ ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻤﯿﻞ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

http://www.biafarin.com/contact
از روی اﯾﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان Reply ،ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺮاﺧﻮان در ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از داﺧﻞ ﭘﻮرﺗﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان  Submitﺷﺪه ،ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ:
– ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اراﺋﻪﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮدی در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.
– ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﺧﻮان
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺎرش ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﺪ.
– وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
اﮔﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از  ۸زﺑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻼ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ،ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﺟﺰﺋﯽ ،اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﺧﻮان
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﺧﻮان را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
– ارﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﯾﺰه ﯾﺎ ﻓﺮوش اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﯾﺰه ﯾﺎ ﻓﺮوش اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
– اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان  Submitﺷﺪه آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﯾﮋه ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه(
اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ  Updatesﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان در ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن اﺳﺖ.
– اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره از اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎن ورود اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد.

درﺑﺎره ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ اﯾﻨﮑﻮرﭘﻮرﯾﺸﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻨﺮی دارای ﭘﻮرﺗﺎل آﻧﻼﯾﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮرﺗﺎل ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
– ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﻨﺮی ،ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﻨﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﻪ  ۸زﺑﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎ ،ﺑﻮﮐﯿﻨﮓ ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮی ،ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺨﺶ
ﺧﺒﺮ ،ﻣﺸﺎوره رﺷﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺮی
ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:
http://www.biafarin.com
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
Biafarin Inc – an Artist Management Company

ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﻨﺪﯾﺲ

