
همواره  كهن،  بسیار  پیشینه ای  با  ایران،  پهناور  كشور 

قدیمی ترین  و  مهم ترین  از  بزرگی  بخش  جایگاه  عنوان  به 

مسالمت آمیز  زندگی  است.  شده  شناخته  جهان،  تمدن های 

از  بوم،  و  مرز  این  در  اجتماعی  گروه های  و  گوناگون  اقوام 

گذشته های دور تا به امروز، سند زنده و گویای این پیشینة 

تمدنی و غنای فرهنگی و اخالقی به شمار می رود. رسم های 

خوشایند ایرانیان در میهمان نوازی و اخالق و عادات پسندیدة 

مسافران،  و  همسایگان  با  مهربانی  و  خونگرمی  در  ایشان 

همواره زبانزد كسانی بوده است كه با سفر به این سرزمین، 

یا  گذارده  جای  بر  خود  از  دیداری  یا  مكتوب  یادگارهایی 

روایت هایشان از شکوه و زیبایی ایران زمین و خلق و خوی 

و فرهنگ مردمانش، به صورت شفاهی، نقل و حكایت شده 

است. فرهنگ پربار و هنر ظریف و ارزشمند ایرانی، پیوسته 

ارمغان دلپذیر و شناخته شده ایران و ایرانیان بوده است.

كشورها  سایر  مانند  به  زمان،  گذر  در  كه  است  بدیهی 

سبك  و  شكل  در  تحول هایی  و  تغییر  بشری،  جوامع  و 

زندگی ایرانیان پدیدار شده و جنبه های گوناگون زندگی در 

را دستخوش دگرگونی كرده  اجتماعات شهری و روستایی 

پیوندی  -كه  قدیمی  مشاغل  و  حرفه ها  تأثیرپذیری  است. 

و  تجمع  مراكز  و  شهرها  در  سنتی  ساختارهای  با  نزدیك 

زیست جامعه های كوچك و بزرگ از ایرانیان در گذشته ای 

نه چندان دور داشته اند- اگر چه امری اجتناب ناپذیر به نظر 

به  كهن  یادگارهای  این  اهمیت حفظ  از  هرگز  اما  می رسد، 

عنوان بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایرانی، 

كاسته نمی شود و مستندسازی و نگاهداری نشانه ها و میراث 

برجای مانده از آنها، همواره ارزشی واال در مطالعات ایرانی 

و زمینه های متنوع مربوط به آن دارد. 

از این روی، بنیاد ایران شناسی، براساس اهداف عالی و 

مستندات  از  ارزشمند  مجموعه ای  تهیة  خود،  شدة  تعریف 

تصویری و دیداری مربوط به زمینه های یاد شده را در قالب 

ششمین جشنوارة عكس ایران شناسی و با عنوان »جلوه های 

فرهنگ و هنر ایرانی« در دستور كار خود قرار داده است. این 

جشنواره با همكاری سازمان ها و نهادهای همكار و ذیربط، 

پذیرای همة هنرمندان و عالقه مندان به ثبت ارزش های غنی 

و ماندگار ایران زمین است. 

الف( اهداف جشنواره 

مهم ترین اهداف این جشنواره عبارت اند از:

• آشنایی ایرانیان و مردم دیگر کشورها با فرهنگ و 	
هنر و تمدن ریشه دار ایران

• تصویری 	 ثبت  در  مردم  عامه  مشارکت  زمینه  ایجاد 
سرزمین ایران

• تأمین و تولید منابع تصویری تحقیقات ایران شناسی 	
و نیازهای تصویری در زمینه های فرهنگ، جغرافیا، 

اقلیم، اماکن و آثار ایران

• ارتباط با هنرمندان و سازمان های مربوط به عکاسی 	
و به وجود آوردن زمینه های همکاری آنان با بنیاد 

ایران شناسی

• هماهنگ کردن محتوای بانک جامع تصویری بنیاد 	
ایران شناسی و مراکز دیگر

• کمک به معرفی و ثبت مشاغل رو به زوال و معرفی 	
مشاغل سنتی پویا

• معرفی جلوه های فرهنگی و هنری ایران و سیر تحول 	
آن در گذشته و دوره معاصر

• چاپ آثار جشنواره و انتشار نتایج حاصل به منظور 	
اطالع مراکز داخلی و بین المللی 

ب( موضوع جشنواره

• موضوع 	 با  ایران شناسی،  عکس  جشنواره  ششمین 
بخش  دو  در  ایرانی«،  هنر  و  فرهنگ  »جلوه های 
دوربین  با  عکاسی  )شامل  غیرحرفه ای  و  حرفه ای 
همراه(  تلفن  دوربین  با  عکاسی  و  عکسبرداری 

برگزار خواهد شد. 



عالقه مندان به شرکت در هر بخش الزم است عالوه بر 
درنظرگیری و رعایت مقررات جشنواره، در برگه شرکت در 
از بخش ها مشخص  جشنواره، عالقه مندی خود را در یکی 

کنند. 

محورهای اصلی جشنواره عبارتند از:

سنتی . 1 مشاغل  زوال،  به  رو  )مشاغل  ایرانی  مشاغل 
در  کار  روش های  و  ابزارها  هنرهای صناعی،  پویا، 

مشاغل یاد شده(

آئین ها،  .  پوشاک،  )خوراک،  ایرانی  زندگی  سبک   
بازی ها و ورزش های سنتی( 

جلوه های زندگی شهری و روستایی )در عرصه های . 3
عمومی و خانوادگی( 

جلوه های هنر ایرانی در عرصه  های گوناگون، به ویژه . 4
هویت  یادآور  و  ایران  در  رایج  خاص  زمینه های 

فرهنگی و هنری ایران

و . 5 جهان  در  ایرانی  یادگارهای  )شامل  ایرانی  جهان 
موجود در کشورهای دیگر و ایران از نگاه جهانیان(

ج( مقررات جشنواره

• توصیه می شود زمان عکس  برداری حداکثر مربوط به 	
یک سال اخیر باشد. در شرایط یکسان عکس هایی 
که تاریخ عکاسی آنها به زمان حال نزدیک تر باشند 

پذیرفته خواهند شد.

• ارائه آثار از طریق تارنمای بنیاد ایران شناسی و صفحة 	
 www.iranology.ir نشانی  به  ششم  جشنواره  اصلی 

انجام پذیر است.

• آثار 	 انتخاب«  »هیئت های  توسط  ابتدا  ارسالی  آثار 
در  و  شد  خواهند  گزینش  مسابقه  در  شرکت  برای 
توسط  نمایشگاه،  در  شرکت  برای  انتخاب  صورت 

»هیئت داوران« مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

• را 	 عکس  سندیت  که  تصرف  و  دخل  گونه  هر 
مخدوش کند در عکس نباید انجام گیرد. ولی تصحیح 

نور و رنگ مجاز است. 

• هر عکس باید در برگیرنده نام عکاس، تاریخ عکاسی 	
و محل یا موضوع عکاسی باشد. عکس هایی که این 
مشخصات  را نداشته باشد، در جشنواره شرکت داده 

نخواهند شد.

• هر عکاس می تواند فقط در یک بخش ﴿حرفه ای و یا 	
غیرحرفه ای﴾ شرکت و حداکثر 10 عکس ارسال کند.

• آثار پذیرفته شده نباید در جشنواره دیگری پذیرفته 	
شده باشند، چنانچه مشخص شود اثری در جشنواره 
است، در  پذیرفته شده  داشته و  نیز شرکت  دیگری 

هر مرحله از جشنواره حذف خواهد شد.

• هماهنگی 	 با  شده  پذیرفته  عکس های  اصل  ارسال 
دبیرخانة جشنواره، پس از گزینش نهایی آثار انجام 

خواهد گرفت.

• به تمام شرکت کنندگانی که آثارشان برای نمایشگاه 	
پذیرفته شود، گواهی شرکت در جشنواره داده خواهد 

شد.

• بنیاد ایران شناسی حق استفاده از عکس های پذیرفته 	
بنیاد  تارنمای  و  مکتوب  آثار  نشریات،  در  را  شده 
دارد و امتیاز به نمایش گذاشتن آنها در سایر مکان ها 

را برای خود محفوظ نگاه می دارد. 

• مطابق با قانون حقوق و مالکیت معنوی، فرستنده اثر 	
مالک حقوقی آن اثر خواهد بود.

• اعالم 	 معنای  به  جشنواره  در  شرکت  و  اثر  ارسال 
و  است  جشنواره  مقررات  تمامی  با  موافقت 
تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده 

برگزارکننده جشنواره است.

• با 	 عکاس  و  عکس  مشخصات  صحت  مسوولیت 
فرستنده عکس است.

د﴾ جوایز

این  رسمی  تارنمای  همچنین  بعدی،  اطالعیه های  در 
جشنواره اعالم خواهد شد.

ه ﴾ شورای علمی و سیاست گزاری جشنواره

• بنیاد 	 معاون  و  جشنواره  )مدیر  اهلل  قدرت  علیزاده، 
ایران شناسی(

• بهرام زاده، محمد )معاون بنیاد ایران شناسی(	

• مومنی، آتوسا )دبیر علمی جشنواره و مدیرکل دفتر 	
همکاری های علمی و بین الملل بنیاد ایران شناسی(

• شهید 	 دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  زهره  زرشناس، 
بهشتی(

• بنیاد 	 تکمیلی  تحصیالت  )مدیر  پوران  طاحونی، 
ایران شناسی(

• شریعتمداری، فرشید )معاون بنیاد ایران شناسی(	

• مترجم زاده، محمد ﴿متخصص عکاسی و عضو هیئت 	
علمی دانشگاه هنر﴾

• سلیمی، محمدجواد ﴿متخصص عکاسی و عضو هیئت 	
علمی دانشگاه هنر﴾

• کریمی، مهرداد )دبیر اجرایی جشنواره(	

و﴾ هیئت انتخاب آثار جشنواره

متشکل از پنج نفر صاحب نظر و آشنا با داوری در زمینه 
عکاسی و ایران شناسی

ز﴾ هیئت داوران جشنواره

متشکل از پنج نفر صاحب نظر و آشنا با داوری در زمینه 
عکاسی و ایران شناسی

ح﴾ تقویم جشنواره
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