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ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ژﮐﺎل اﻋﻼم ﺷﺪ.

زﻣﺎن آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ی ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ژﮐﺎل ﺑﻪ آدرس
 www.jokalfestival.irاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻧﺤﻮه ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ی ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ژﮐﺎل اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
 www.jokalfestival.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳اﺛﺮ ( و
ﻋﮑﺲ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻣﻘﺮرات ﺟﺸﻨﻮاره و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ دادن آﺛﺎر :
 .ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﮑﻨﯿﮏ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺛﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ  ،ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ  ،ﮐﻼژ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 .اﺑﻌﺎد  :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺿﻠﻊ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﺎب ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ  ۲۰۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
 .زﻣﺎن ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

 .در ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻟﺘﻪ ای ﺑﻮدن اﺛﺮ  ،ﺗﻌﺪاد ﻟﺖ ﻫﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .
 .ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ  :ﻓﺮﻣﺖ  jpgﯾﺎ  pngﺣﺠﻢ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ
 .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  ،وزارت ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 .ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 .آﺛﺎر راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .
 .آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم داوری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ) ﺳﯿﻢ  ،ﻗﺎب  ،ﺑﻮم دﻳﭗ و ﻏﻴﺮه ( و اراﺋﻪ
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 .ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ در ﺑﺮوﺷﻮر  ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و … ﺑﺮای دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺟﺸﻨﻮاره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺮاﺣﻞ داوری :
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول داوری از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺻﻞ اﺛﺮ در ﺻﻮرت راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم
داوری ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ آن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول داوری در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺸﻨﻮاره
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم داوری از روی اﺻﻞ آﺛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و آﺛﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم داوری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ داوران  ،ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در روز اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻫﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .

دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ  :ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ) از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب (  ،ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ) ع (  ،ﮐﻮﭼﻪ ی ﺑﺎﻻور  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﻫﻨﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ  ،دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺟﺸﻨﻮاره ی ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ژﮐﺎل

زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  :ﺑﻬﺎر ۱۳۹۶

