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 مین جشنواره بین المللی عکس خیامهفت
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جهان و به منظور  صری میان عکاسانارتقای سطح عکاسی و گفتگوی ب با هدف جشنواره بین المللی عکس خیام

بین فیلسوف و شاعر بزرگ ایرانی، توسط نمایندگی فدراسیون  ،دانشمند ،(510-427) عمر خیامبزرگداشت حکیم 

(، برگزار می شود. 135058/98 مجوز)با شماره  المللی هنر عکاسی )فیاپ( و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و نمایندگی فدراسیون بین المللی ، بودهخانه هنر خیام ، وابسته به موسسه فرهنگی هنری کلوپ عکس فوکوس

 است. هنر عکاسی، فیاپ،
(، 553/2019 مجوز)با شماره  مجوز فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( با  ،جشنواره بین المللی عکس خیام

( تک رنگ PIDو  رنگی PID گردشگری، (، )در بخش های2019-453 مجوز)با شماره  (PSA)و انجمن عکاسی آمریکا 

و  FIAPالقاب براي دريافت  ،بنام عکاس PSAو   FIAPضمن ثبت در آرشیو ،عکس هاي راه يافته به این جشنوارهاست. 

PSA  .را بدست  داخلیجشنواره خیام عنوان پر شرکت کننده ترین جشنواره  دوره های پیشیننیز محاسبه خواهد شد

بیشتر بود.  داخلیی بود که تعداد شرکت کنندگان خارجی آن از شرکت کنندگان داخلد. این جشنواره تنها جشنواره دنآور

ش درآمد. همچنین مطابق قوانین فیاپ، کتاب جشنواره نیز، به تمامی شرکت شهر به نمای 32نمایشگاه آثار برتر در 

کنندگان اهدا شد. )حتی شرکت کنندگانی که عکسشان در جشنواره پذیرفته نشد هم کتاب را بصورت رایگان دریافت 

  ستاره )باالترین کیفیت( ارزش گزاری شد. 5کردند.( این کتاب توسط فیاپ با امتیاز 

 در جشنواره:مراحل شرکت 
 مطالعه دقیق و کامل فراخوان .1
 انتخاب عکس ها .2
 عکس سایزتغییر  راهنمایتغییر اندازه عکس ها با توجه به  .3
 سایت جشنوارهثبت نام در  .4
 واریز هزینه ثبت نام .5
 اآپلود عکس ه .6

 هر کشور در . است یزبان از جمله فارس نیکه به چندت اس فوکوس تالیجید رخانهیدبجشنواره همان  نیا تیسا
خیام  شرکت کنندگان دوره های قبل جشنواره کشور نشان داده می شود. آنزبان سایت بصورت خودکار بر اساس زبان 

استفاده کرده اند، با همان نام کاربری و بدون نیاز به ثبت نام  فوکوس تالیجید رخانهیدب یی که ازو سایر جشنواره ها
نشانی به  فوکوس لتایجید رخانهیدب سایت همچنین با مراجعه به  جشنواره شرکت کنند.این دوباره، می توانند در 

www.Salon.Photo   تمام جشنواره هایی که شرکت کرده اید آگاه شده و ایمیل نتایج خود را  خود درمی توان از نتایج
 ارسال کنید.

http://www.khayyam.photo/
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 کد ملی شرکت  ،برینام کار ، سایت به گونه ای طراحی شده کهبی هدف و تکراریرای جلوگیری از ثبت نام های ب
چون ممکن است در روزهای پایانی اختالل  آپلود عکس ممکن نباشد. ،تا پیش از واریز هزینه ثبت نام کننده باشد و نیز

  در شبکه بانکی وجود داشته باشد، پیش بینی الزم را انجام دهید.

  به حساب کاربری فرد اضافه شده و لغ واریزی مب، بوده و بالفاصله پس از واریز آنالین آنالینواریز هزینه ثبت نام بصورت
 د.د عکس ها را آپلود کنمی توان

  واریز کنند، اما  جشنواره به حساب کارت به کارت کرده و یا افرادی که امکان واریز وجه آنالین ندارند، می توانند هزینه را
پس از تایید واریز  تنها ثبت کرده و (غیر آنالین)در بخش واریز  در اینصورت می بایست مشخصات واریز را در سایت

توسط دبیرخانه، می توانند عکس ها را آپلود کنند. تایید واریز توسط ایمیل و پیامک به شرکت کننده اطالع داده می 
ترجیحا از روش واریز آنالین  پس از ثبت نام در سایت قابل مشاهده است. جشنواره و کارت شماره حساب شود.

 یک روز پیش از پایان مهلت شرکت بسته خواهد شد. غیرآنالین ثبت واریز وجهن امکا استفاده کنید.
 

 بصورت خالصه

 موضوعات: در بخش های مختلف:داوران 

Leif ALVEEN  بخش هاتمام  ، دانمارکاز A( موضوع آزاد تک رنگ )فقط تک رنگ/سیاه و سفید) 

 (فقط رنگیی )( موضوع آزاد رنگB تمام بخش ها، EFIAP ،ابراهیم بهرامی

 (رنگی/تک رنگ( موضوع شهر )C ، تمام بخش هامحمد رضا چایفروش

 (رنگی/تک رنگ) خالقه )تغییر واقعیت(( موضوع D تمام بخش ها، EFIAP/b یمحمدرضا مومن

(، بخش 2018)برنده جایزه عکاس سال فوکوس  EFIAPامین دهقان 

 C E Fهای: 
E (رنگی/تک رنگ)گردشگری ( موضوع 

)برنده جایزه بهترین شرکت کننده خاورمیانه دوره قبل  یمیعظ بهزاد

 A B Dجشنواره(، بخش های: 
F (رنگی/تک رنگ)مردم ( موضوع 

در صورتیکه امکان حضور هریک از داوران وجود نداشته باشد، از داوران 

 سایر بخش ها به عنوان داور ذخیره استفاده خواهد شد.
 1398 مرداد 10مهلت شرکت با تخفیف: 

 1398 مهر 22 :عادیمهلت شرکت  

 www.Khayyam.Photoثبت نام:   

 هزبنه ثبت نام:

 شرکت کنندگان خارجی: :داخلیشرکت کنندگان 

   :98 مرداد 10ثبت نام با تخفیف تا  :98 مهر 22تا  عادیثبت نام 

 دالر 29 هزار تومان 85  هزار تومان 95 

 کتاب جشنواره به تمامی شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. ،در ازای هزینه ثبت نام

 در جشنواره پذیرفته نشده هم کتاب را بصورت رایگان دریافت خواهند کرد. عکس آنهاحتی شرکت کنندگانی که 

 ختلف اهدا می شود.و تقدیر به بهترین عکس های ژانرهای م+ مدال، نشان  دالر 1600در مجموع، جوایز: 

 مگا بایت 1پیکسل و حجم کمتر از  1400بزرگترین ضلع عکس  اندازه:

 

 موضوعات:

 شود: یبخش برگزار م ششجشنواره در 
 

A)  (فقط تک رنگ/سیاه و سفید)موضوع آزاد تک رنگ 
B)  (فقط رنگی)موضوع آزاد رنگی 
C)  (رنگی/تک رنگ)موضوع شهر 
D)  (نگرنگی/تک ر) خالقه )تغییر واقعیت(موضوع 
E)  (رنگی/تک رنگ) گردشگریموضوع 
F)  (رنگی/تک رنگ) مردمموضوع 

 

  هر عکس را تنها در یک . بخش( ارسال کرد 6عکس برای  بیست و چهار)درمجموع در هر بخش می توان چهار عکس
 باشند. ،که در انتهای فراخوان آمده،PSAو  طبق تعاریف زیر و تعاریف فیاپ عکس ها بایدشرکت داد. می توان بخش 

  حیات وحش ،طبیعت ،آیین ها ،. به عنوان مثال: پرترهمی توان عکس هایی با هر موضوع را شرکت داد بخش آزاددر، 
استفاده از هر  در تمامی بخش ها خالقه و غیره. ،نجوم ،فوتوژورنالیسم ،طبیعت بی جان ،معماری ،سفر ،چشم انداز
، نقش رنگ در عکس نیز جز آزاد رنگیدر بخش  و غیره. HDR ،پانوراما ،از جمله :فتومونتاژ ،مجاز استنوع تکنیک 

 امتیازات عکس در داوری منظور خواهد شد.

 اهدا خواهد  موضوع نجومبه بهترین عکس با  مدال طالی خیام ،ت های خیام در زمینه نجومبه منظور نکوداشت فعالی
جوم ابتدا توسط داوران بصورت آزاد و از ن یهاعکس برنده از بین عکس های تمامی بخش ها انتخاب خواهد شد. شد.

 .شوندیم ینجوم داور یاز جنبه تخصص منتخب یهاشده و سپس عکس یداور یجنبه هنر

http://www.khayyam.photo/
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  عکس های چشم انداز است که  ،منظور برگزار کننده از عکس های با موضوع نجومموضوع نجوم: تعریف عکس با
 ماه و غیره. ،هامانند ستاره  باشد، موضوع اصلی در آن مربوط به نجوم

  یمردم شهر، فرهنگ شهر، زندگ د،یده شیجهان را نما یشهرها گرید ایشهر خود موضوع شهر: تعریف عکس با 
 یساختمان ها، چشم اندازها یپارک ها، نماها ،یشهر یفضاساز ،یشهر یباسازیز ،یشهر هاینما ،یشهر
 یو نورپرداز ناتیتزئ ،یآثار حجم ،یوارید ینقاش ،یطیمح کیگراف ،ی)مبلمان شهری و منظر شهر مایس ی،شهر
 یفضاهای، ابنیه و طیمح غاتیتبل، (یشهر یشهر، تابلوها و عالئم راهنما یساختمان ها یحجم و نما ،یشهر

ی، آب نما، پیاده باز یکودکان در پارک ها و شهرک ها یباز لیوسا، شهر تهران یخیبافت تارشهری،  یخیارزشمند و تار
 ات مرتبط با شهرسایر موضوعراه و 

  وضعیت های گوناگون  مردم را درموضوع اصلی در عکس باید یک یا چند انسان باشد. : مردمموضوع تعریف عکس با
ی، و فرهنگ یهای اجتماعدر فعالیت مردم مشاركتنشان دهید، مانند: مردم در حال زندگی و یا کار در شهرها، 

، مردم در کار، فعالیت های كارآفرینی، های اجتماعیآسیب، رمشاركت و همكاری شهروندان در اداره مطلوب شه
، حضور و نقش آفرینی مردم در اوقات فراغت شهروندان گردشگری شهری،ی، خدمات اجتماع ،نهادهای مردمسازمان

، رویدادهای اجتماعی، آیین ها و شگاهینما و موزه ،یقیتحق ،یآموزش ،یورزش ،یتفرجگاه ،یحیتفر یمجموعه ها
ی، تجمعات و تفریحات مردم در پارک ها، مردم در حال استفاده از وسایل حمل و نقل هنیو م یمذهب یو جشن ها ادیاع

شهری مانند مترو، اتوبوس و تاکسی، ورزش همگانی، حضور مردم در پارک ها، خانواده، ارتباطات انسانی، زندگی 
 دمسایر موضوعات مرتبط با مرروزمره، عکاسی خیابانی، پرتره و 

 جشنواره: تقویم

 1398 تیر 1: آغاز ثبت نام و دریافت عکس ها 
 1398 مرداد 10: با تخفیف آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس ها 
 1398مهر  22: و دریافت عکس ها عادی هلت ثبت نامآخرین م 
 1398آبان  13تا  6: داوری 

  1398آبان  27: پذیرفته شدگان و نامزدهای جوایزاعالم 
 ارسال با پست: بتحویل کتا 

 
 ثبت نام ها. با تخفیف استثبت نام امکان ، ی که ثبت نام را به روزهای آخر موکول نمی کنندشرکت کنندگان از ویژهیامت

 بسته می شود. مهر 22. سایت بصورت خودکار در پایان روز استفاقد تخفیف  عادیدر مهلت 
 

 :دبیر
  

 ()نماینده فیاپ ESFIAP، MFIAP, EFIAP/s ،علی سامعی دبیر جشنواره:
 

 :جشنوارهدر  شرایط شرکت
 

 ثبت نام: .1
 اعم از حرفه ای و آماتور آزاد است. ،شرکت در جشنواره برای تمام عکاسان جهان 
  یه به آنها باشند، پذیرفته شده اند و نیز عکس هایی که بسیار شب خیام جشنواره های قبلعکس هایی که در دوره

  شرکت نمایند. ی جشنوارههای بعد نمی توانند در دوره
 :عکس ها باید توسط فرایند عکاسی ثبت شده باشند. در صورتی که عکس مونتاژی از چند عکس باشد کپی رایت، 

تصاویر آماده و پس زمینه  ،عکاسی شده باشد. کلیپ آرت ،تمام اجزای مورد استفاده در عکس باید توسط خود عکاس
   FIAP در عکس ها استفاده شوند.نباید  ،شوند و فاقد کپی رایت هستندهای آماده که در فوتوشاپ استفاده می 

PSA،  استفاده غیر مجاز شرکت کنندگان از کپی رایت نمی باشند. و کلوپ عکس فوکوس مسئول 
 عکس ها در داوری وجود ندارد.امکان شرکت  ،فرایند ثبت نام و عکس های ارسالی مطابق شرایط فراخوان نباشد اگر 
 به آدرس  ،: ثبت نام و ارسال عکس ها باید در سایت جشنوارهثبت نامwww.khayyam.Photo  .انجام گیرد 
 دیشکن استفاده نکن لتریاز ف انگلیسی استفاده شود.صفحه کلید  ،در هنگام ثبت نام. 
 1400هیچ عکسی از  یا ارتفاع عرضشد. )یعنی باپیکسل  1400عکس اندازه بزرگترین ضلع : اندازه عکس ها 

پیکسل بیشتر نباشد( عکس ها را کوچکتر هم ارسال نکنید زیرا در داوری کوچکتر دیده می شوند و امتیاز کمتری می 
مگا بایت بیشتر نباشد. عکس ها باید با فرمت  1عکس ها را بصورتی انتخاب کنید که حجم هر عکس از   Qualityگیرند.

jpg در صورتیکه عکس ها شرایط ثبت نام را  ،ره شوند. لطفا اندازه و حجم عکس ها را پیش از ارسال کنترل کنیدذخی
 را مطالعه کنید.  راهنمای روش تغییر سایز عکسمی توانید آپلود نخواهند شد.  ،در هنگام ثبت نام ،نداشته باشند

 پس از پذیرش اثر با عکاس تماس گرفته خواهد شد تا فایل آن را  ،ی چاپ عکس های منتخب در سایز نمایشگاهیبرا
 ارسال کند. دوربین عکاسی شده با اندازه بزرگترین سایزدر 

 60در  40فایل های اصلی و سایز بزرگ که پس از داوری درخواست می شوند، باید کیفیت چاپ در اندازه : نکته مهم 
نتیمتر را داشته باشند. اگر فایلی کیفیت الزم برای چاپ را نداشته باشد از نمایشگاه حذف خواهد شد  و جایزه ای سا

 بررسیرا  ی خوداکیفیت عکس هاست پیش از ثبت نام در جشنواره،  شرکت کننده موظفبه آن تعلق نمی گیرد. 
سانتیمتر را  60در  40قابلیت چاپ در اندازه   کرده و فقط عکس هایی را برای داوری در جشنواره شرکت دهد که

 . داشته باشند
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 عنوان فایل باید عنوان عکس به انگلیسی باشد. هر عکس را در تمام جشنواره ها فقط با یک عنوان می عنوان عکس :

آنرا سیاه و توان شرکت داد. حتی اگر عکسی را قبال در جشنواره ای بصورت رنگی شرکت داده اید و در جشنواره دیگری 
،"شماره فایل دیجیتال" "بدون عنواننباید عنوان را تغییر دهید. عکس را نمی توان با عنوان " ،سفید ارایه می کنید هم

زیرا اینگونه  ،( ارایه کرد123245و یا عنوانی که فقط شماره باشد )مثال  : &، $، #(مانند(اص (، حروف خDSC05121)مثال 
عنوان  شود. ینم محاسبه PSAو  FIAPالقاب افت یدر یشده و عکس های بدون عنوان برا عناوین، بدون عنوان محسوب

به همین دلیل تمام عکس های خود را نامگذاری کنید.  ،در داوری خوانده نمی شود و تنها برای شناسایی عکس است
 یار پیچیده و عرفانی!عنوان باید کوتاه باشد. عنوان های ساده برای عکس خود انتخاب کنید نه عنوان های بس

 تلویزیون درداوری عکس ها  :داوری LG و با استفاده از نرم افزار داوریJudgment®  .چهار  در هر بخش، خواهد بود
مدت زمانی که داوران  طبق قوانین فیاپ، در چهار دور مختلف به داوران نشان داده خواهد شد. هر شرکت کننده عکس

بر بوده و تا پبش از مرحله انتخاب برندگان، داوران از رای یکدیگر اطالعی ندارند. تنها در یک عکس را می بینند با هم برا
مرحله انتخاب برندگان است که داوران در مورد عکس ها با یکدیگر صحبت می کنند و رای گیری می شود. داوری بر 

 یرفته نخواهد شد.و اعتراضی پذ نظر هیات داوران قطعی استانجام می گیرد.  ردو  پذیرشمبنای 

 نام عکاس یا کشور به داورها ارائه نمی شود. هیچ نوشته ای از قبیل عنوان  ،هیچ اطالعاتی از قبیل عنوان عکس :نام
از داوری  ،نام عکاس یا کشور در داخل عکس نباید باشد. عکس هایی که در داخل آنها این قبیل اطالعات باشد ،عکس

 حذف خواهند شد.
 فیاپ و  جشنواره خیام و تعریف عکس های هر بخش باید مطابق تعریف :بقت با تعریف بخشمطاPSA  که در ادامه

درصورت نیاز می بایست فایل خام و بدون ویرایش عکس جهت بررسی مطابقت با تعریف به آورده می شود باشد. 
 ز داوری حذف خواهد شد.عکس هایی که در چارچوب تعاریف ارائه شده نباشد ادبیرخانه ارائه شود. 

 سانتیمتر چاپ شده و به  70*50در اندازه  تعدادی از عکس ها ،گاه در هر شهر: براساس فضای نمایشنمایشگاه
هر به نمایش در ش سیبیش از  و در پنج قارهتخب بصورت تور و به مدت یکسال در عکس های من در می آیند.نمایش 

 .خواهند آمد
  شود.می جلسات تخصصی عکاسی با حضور اساتید و هنرمندان برگزار در هنگام برگزاری جشنواره 
زیر نظر فیاپ، به این منزله است که شرکت کننده شرایط زیر را بدون  ای : شرکت در هر جشنوارهتحقیقات اخالقی .2

 استثنا و بدون حق اعتراض پذیرفته است:

  ند توسط کمیته اخالق فیاپ مورد می توا عکاس حتی اگر عکاس عضو فیاپ هم نباشد، عکس های ارسالی
 بررسی قرار گیرد، تا مشخص شود که آیا مطابق قوانین و تعاریف فیاپ بوده یا خیر.

  .فیاپ مجاز به استفاده از تمامی روش ها برای بررسی های اخالقی خود است 
  توسط دوربین ثبت  همانگونه که)هرگونه خودداری از همکاری با فیاپ و یا خودداری از ارسال فایل اصلی عکس

 و یا خودداری از ارایه مدارک کافی، منجر به تحریم عکاس توسط فیاپ می شود. (شده و بدون دستکاری است
  اسامی عکاسانی که در اثر عدم پایبندی به قوانین فیاپ تحریم شده اند به شیوه های مختلف منتشر می شود

 تا قانون شکنی عکاس اطالع رسانی شود.

 عکاسی دیجیتال، فیاپ توصیه می کند که عکاسان بایستی فایل اصلی عکس همانگونه که توسط  در مورد: مهم
، قادر نبودن به پاد. در موارد مغایرت با قوانین فیدوربین ثبت شده و بدون دستکاری است به همراه متادیتا ذخیره کنن

عکاسی یا فیاپ می توانند از  جشنواره هبرگزارکننددسترسی به اطالعات مهم می تواند منجر به تحریم عکاس شود. 
، درخواست ارسال فایل اصلی )حاوی اطالعات ضبط است پادم انطباق با قوانین و تعاریف فیکه عکسش مشکوک به ع

ن عکس نیز آهمچنین فایل اصلی یک فریم قبل و یک فرم بعد  کنند. RAW)شده با دوربین و یا در صورت وجود فایل 
هنریشان اثبات  تکه سرقعکاسی این فایل ها را ارایه نکند می تواند تحریم شود. افرادی  درخواست می شود. اگر

د شد. )اجازه شرکت در هیچ جشنواره زیر نظر فیاپ به هنشود، بصورت مادام العمر از فعالیت های فیاپ محروم خوا
 عنوان شرکت کننده یا داور نخواهند داشت و القاب آنها نیز پس گرفته می شود.(

در صورت وجود هرگونه اختالف در مورد انطباق با شرایط فراخوان، پرداخت هزینه ثبت نام و یا موارد مرتبط با اختالف:  .3
عکس ها )مانند دریافت، پذیرش، انطباق، نتایج کسب شده در داوری و جایزه(، تصمیم برگزارکننده و داوران در مورد 

ناشی از عدم درک  حتی اگرت. هرگونه تخلف و نقض شرایط فراخوان پذیرفتن یا رد کردن عکس ها، تصمیم نهایی اس
باشد، می تواند به مراجع رسمی مختلف گزارش شود و نیز می تواند منجر به حذف عکس های  فراخوان نیزصحیح 

ده تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده به عهده برگزارکنن متخلف از این جشنواره و سایر جشنواره ها شود.
 .است شنوارهجاست. شرکت در جشنواره به منزله پذیرش شرایط 

اگر برگزارکننده با دلیل قانع کننده تشخیص دهد که عکسی مطابق قوانین و فراخوان جشنواره نیست، می : انطباق .4
 باشد. کشورعکس ها می بایست در چارچوب قوانین تواند عکس را از جشنواره حذف نماید. 
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  جوایز: .5
 

  جوایز نقدی دالر و ششصد زارهمجموعا 
  عکس های برنده توسط  به بهترین عکس های ژانرهای مختلف اهدا می شود. تقدیر وجایزه  130در مجموع

 برگزارکننده چاپ شده و به نمایش در می آیند.
 اه تمامی عکس های ر ،ضمن معرفی عکاس .طالی خیام نشان: نشان آبی آسمانی فیاپ + جایزه بهترین شرکت کننده

 یافته و عکس پرسنلی وی در کتاب جشنواره چاپ خواهد شد.

 طالی خیام نشان: خاورمیانه جایزه بهترین شرکت کننده. 
 جایزه نقدی. بدیهی است که عکاسان  میلیون ریال پانزده+ طالی خیام  نشان: داخلی جایزه بهترین شرکت کننده

 در صورتیکه سایر شرایط مورد نظر فیاپ برای ،برنده این جایزه .می توانند برنده جوایز بخش بین الملل هم باشند داخلی
 جز هیئت داوران دوره بعد جشنواره خواهد بود. ،را داشته باشد عضویت در هیئت داوران

 به شرکت کننده هایی داده می شود که بیشترین  داخلی و خاورمیانه ،جشنواره های بهترین شرکت کننده وایزج
جوایز کسب شده افراد نیز در محاسبه مجموع امتیازات، در نظر گرفته  همچنین شته باشند،دا شش بخشدر پذیرش را 

 ،باشد کردهمی شود. در صورتی که مجموع امتیازات دو شرکت کننده برابر باشد، شرکت کننده ای که زودتر ثبت نام 
 زمان پرداخت هزینه ثبت نام مبنای محاسبه است. برنده خواهد شد.

 طالی خیام نشان: کلوپ جایزه بهترین 
  طالی خیام  نشان :بهترین عکس نجومجایزه 
  بهترین عکس خالقه در هر بخشجایزه 
  شده با گرفته  هوایی  بهترین عکس :هواییبهترین عکس جایزهDrone  از بین  ،هواپیما یا هلی کوپتریا از داخل

  عکس های تمامی بخش ها

  :یوز به عنوان جایزه  نشانبا موضوع آزاد و یک  نشان)دو  خیامو برنز های طال، نقره  نشانجوایز دبیر جشنواره
 غرشترجیحا عکسی از ) تعلق خواهد گرفت. یوز پلنگ یا به بهترین عکس شیر، ببر، پلنگ و یوز ایرانیجایزه  ایرانی(

 داشته باشد.بزرگ  فایل این عکس می بایست قابلیت چاپ با کیفیت در اندازه شیر(
 

 :هر بخش جوایز
 PSAفیاپ و مدال طالی 

 برنز خیام نقره و های نشان
 کمال الملکهای طال، نقره و برنز  نشان

 روبان افتخار فیاپ 2
 تقدیر  11

  ضوابطرها بر اساس یام و کمال الملک و تقدیخ یها نشانتعداد PSA تخمینی شرکت کنندگان و با توجه به تعداد 
 محاسبه شده است.

 
 هزینه ثبت نام: .6

 

 دالر 29 ندگان خارجی:شرکت کن
 

 شرکت کنندگان داخلی:

مبالغ زیر شامل هزینه ارسال  .است فیتخفثبت نام با  مکانکنند، ا یآخر موکول نم یکه ثبت نام را به روزها یشرکت کنندگان ژهیو ازیامت

 پست سفارشی کتاب به آدرس شرکت کنندگان است.

 هزار تومان 85 :مرداد 10ثبت نام با تخفیف تا 

 

 هزار تومان 95 :مهر 22تا عادی ت نام ثب

 

 :دوره جشنواره توسط پست سفارشی به آدرس شرکت کنندگان  هفتمینکتاب  تغییر مهم نسبت به دوره های پیشین
 نخواهد بود. و دبیرخانه رستان هاارسال می شود و از این پس توزیع کتاب توسط نمایندگان جشنواره در شه

 و  اپیف نیبر اساس قوانPSA نهیاز هز یبخش نیثبت نام، جهت تام نهیشرکت کنندگان موظف به پرداخت هز یمامت 
شرکت کنندگان اهدا خواهد  یآن، کتاب جشنواره به تمام یدر ازاباشند و  یچاپ کتاب و جشنواره م یها

گزارکننده بر ر،یخ ایشده باشد  رفتهیپذشرکت کننده در جشنواره  یعکس ها نکهیصرف نظر از ا گریبه عبارت د شد.
نشده هم  رفتهیکه عکسشان در جشنواره پذ یشرکت کنندگان یاست. )حت یموظف به اهدا کتاب جشنواره به و

 خواهند کرد.( افتیدر گانیکتاب را بصورت را

 کتاب  افتیاطالع از روش در ینکرده اند برا افتیجشنواره که تاکنون کتاب خود را در نیشیپ یشرکت کنندگان دوره ها
 مراجعه کنند. www.FocusTeam.ir تیساخود به 

  نسخه های تومان خواهد بود. شرکت کنندگانی که مایل به خرید  هزار نودقیمت فروش کتاب در کتاب فروشی ها
افرادی  شاملتنها  یفتخفتومان خریداری کنند. این  هزار هفتاد قیمتبه کتاب را کتاب می باشند می توانند  اضافی

 است که عضو فیاپ باشند و یا در جشنواره شرکت کرده باشند.
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 اعالم نتایج: .7

  نتایج هر شرکت کننده به ایمیل وی ارسال خواهد شد. شرکت کنندگان باید در فرم ثبت نام یک ایمیل صحیح ثبت کرده و
 به عنوان غیر اسپم تنظیم شده باشد. Result@khayyam.Photoایمیل  ،د که در تنظیمات ایمیلشانمطمئن شون

 
 تعاریف: .8
 

 الف( تعارف فیاپ:
 یک عکس سیاه و سفید که شامل خاکستری کامال تیره )سیاه( تا خاکستری ف فیاپ برای عکس تک رنگیتعر :

عکس تک رنگ محسوب می شود. یک عکس کامال روشن )سفید( و دامنه ای از تن های مختلف خاکستری است یک 
سیاه و سفید که بجای تن های خاکستری دارای تن های یک رنگ دیگر باشد نیز عکس تک رنگ محسوب می شود و 

چنین عکسی را می توان در کاتالوگ نمایشگاهی با پاتروناژ فیاپ  ،می توان آنرا در بخش سیاه و سفید شرکت داد
یک عکس سیاه و سفید که بخشی از آن دارای تن یک رنگ دیگر باشد و یا  ،ه بیان دیگربصورت سیاه و سفید چاپ کرد. ب

به عکس رنگی )چند رنگ( تبدیل می شود و باید در بخش رنگی شرکت داده شود. چنین عکسی در  ،با افزودن یک رنگ
 کاتالوگ نمایشگاهی با پاتروناژ فیاپ باید بصورت رنگی چاپ شود.

 :عکس سنتی باید محتوای اولیه عکس را با حداقل تنظیمات نگه داشته باشد، واقعیت یک  تعریف عکس سنتی
صحنه را نباید تغییر داده و می بایست طبیعی بنظر برسد. بازچینی، جابجایی، افزودن و یا حذف اجزای عکس ممنوع 

در  ،رفته شود تا سطح هنریمی بایست هر تالشی به کار گ ،با رعایت شرایط باالبوده و تنها کراپ کردن مجاز است. 
 افزایش یابد. ،تمامی عکس ها

 
 :PSA فیب( تعار

 عکس ارسالی باید توسط خود عکاس بر روی امولسیون عکاسی )نگاتیو یا اسالید( و یا بصورت ف عکسیتعر :
د( و یا دیجیتالی عکاسی شده باشد )به عبارت دیگر عکس باید از برخورد نور به امولسیون عکاسی )نگاتیو یا اسالی

فوتوژورنالیسم و عکس های سفر که دستکاری عکس در  ،حسگر دیجیتال بوجود آمده باشد(. بجز در بخش های طبیعت
الکترونیکی و یا تکنیک های  ،در سایر بخش ها عکس را می توان با استفاده از تکنیک های سنتی ،آنها مجاز نیست

عکاسی شده باشد و محتوای  ،رد استفاده باید توسط خود عکاساما تمام اجزا مو ،گرافیکی کامپیوتری دستکاری کرد
 عکس غالب باشد. خروجی نهایی باید بر روی کاغذ عکاسی چاپ شده و یا فایل دیجیتال عکس باشد.

  تعريفPSA عکسی تک رنگ محسوب می شود که احساس فاقد رنگ بودن را منتقل کند ) به برای عکس تک رنگ :
نالیته های خاکستری است که تنالیته های خاکستری می تواند شامل سفید خالص و سیاه عنوان مثال فقط دارای ت

خالص نیز باشد.( یا احساس عکس خاکستری را منتقل می کند که در تمام عکس دارای تنالیته فقط یک رنگ است. )به 
تغییر یافته و یا احساس  عنوان مثال سپیا، قرمز، طالیی و غیره.( یک عکس خاکستری یا عکسی دارای چند رنگ که

تغییر یافتن را منتقل می کند )از راه ایجاد تنالیته موضعی، دارای چند تن رنگی بودن یا دارای نقاط رنگی مختلف بودن(، 
 مطابق تعریف، عکس تک رنگ نبوده و جز عکس رنگی طبقه بندی می شود. 

 ف یتعرPSA باید بطور مشهود  های ارسالی " است. عکسفتهیاتغییر واقعیت خالقه "منظور از : برای عکس خالقه

که تغییری در این سه  HDRرنگ طبیعی و یا ترکیبی از این سه عامل را نشان دهد. عکس های  ،شکل ،تغییر در فرم

  به عنوان خالقه محسوب نمی شوند. ،عامل را نشان ندهند

 الکترونیکی و یا تکنیک های  ،های سنتی : عکس را می توان با استفاده از تکنیکتوضیح بیشتر برای عکس خالقه
عکاسی شده باشد و محتوای  ،اما تمام اجزا مورد استفاده باید توسط خود عکاس ،گرافیکی کامپیوتری دستکاری کرد

غالب باشد. پردازش باید توسط خود عکاس صورت گیرد. خروجی نهایی  ،عکس باید نسبت به کار گرافیکی انجام شده
 عکاسی چاپ شده و یا فایل دیجیتال عکس باشد.باید بر روی کاغذ 

  زیر نظرممکن است برخی هنرمندان عکاس تعاریف دیگری برای عکاسی خالقه داشته باشند، اما چون این جشنواره 
PSA ،الزاما داوران مطابق این تعریف عکس ها را انتخاب خواهند کرد. برگزار می شود 

 ر یتصو ،ا مکانیک زمان یاز  یاست که احساس یعکس یفرک عکس سی: (سفر)گردشگری  یف عکس هایتعر
 یندارد. عکسها ییایت جغرافیآنرا نشان دهد. محدود یعیک فرهنگ در حالت طبیا ی ،نیمردم آن سرزم ،نیک سرزمی

که  ،در عکس ییهایا دستکاری ،از مدل ییویاستود یعکسها،دهدیت زمان و مکان را از دست میکه هو یفوق کلوزآپ
 ،اضافه ،clon ،د جابجایاز عکس نبا یچ عنصریستند. هینشان داده نشود قابل قبول ن یت واقعیوند موقعشیباعث م

کراپ  ،ر اندازه عکسییوجود ندارد مگر تغ یا دستکاریل و یر و تبدییچ گونه تغیب شود. اجازه هیا ترکیو  ینیبازچ،حذف
(crop )، شود استفاده کرد. هرگونه  یژه نمیو یلتر جلوه هایچ فیصحنه. از ه یم رنگ اصلیا روشن کردن و ترمیک یتار

 به نظر برسد. یعید طبیشارپ کردن عکس با
 

 استفاده از عکس ها: .9

 اعم از  ،برگزارکننده مجاز به استفاده از تمام یا بخشی از عکس های پذیرفته شده در انتشارات مربوط به جشنواره
 واره است.سایت جشنواره و سایر موارد مرتبط با جشن ،کتاب

 وجود نداردامکان انصراف از شرکت در جشنواره و یا برگشت هزینه ثبت نام  ،با توجه به قوانین فیاپ پس از ثبت نام . 
 

 تماس:
. تنها راه دینفرست امیپ یاجتماع یشبکه ها ریواتس آپ و سا نستاگرام،یتلگرام، ا با ایمیل، یبانیو پشت سوال یلطفا برا

 است. دبیرخانهبا  یتماس تلفنجشنواره، با  یارتباط

http://www.khayyam.photo/
mailto:Result@khayyam.Photo
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 شنبه تا چهارشنبهروزهای  16تا  8ساعات تماس  ،88518457 :تلفن 

 آدرس سایت :www.khayyam.Photo 

  2واحد  ،35، پالک موزه دخندان، كوچهی، سیعتیشر ،خانه هنر خیام )کلوپ عکس فوکوس( :یدائمدبیرخانه آدرس 

 تلگرامانال ک :https://telegram.me/focusclub 

 اینستاگرام: https://i.instagram.com/focusteam 
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