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 مین جشنواره بین المللی عکس خیامهشت
 1399 ذرآ 15آخرین بروزرسانی: 

 انیفلک را ز م نیمن ا یبرداشتم      زدانیچون  یگر بر فلکم دست بد

 آسان یدیرس خودکازاده بکام               ی ز نو فلک دگر چنان ساختمو

 

 

 
با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان جهان و به منظور  جشنواره بین المللی عکس خیام

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

کلوپ (، برگزار می شود. 99/?????? جوزم)با شماره  المللی هنر عکاسی )فیاپ( و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر ، بودهخانه هنر خیام ، وابسته به موسسه فرهنگی هنری عکس فوکوس

 عکاسی، فیاپ، است.
(، و 524/2020 مجوز، با مجوز فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( )با شماره جشنواره بین المللی عکس خیام

عکس هاي راه يافته به این جشنواره، ضمن ثبت در است.  (،2020-469 مجوز)با شماره  (PSA)عکاسی آمریکا انجمن 

جشنواره عنوان  دوره های پیشیننیز محاسبه خواهد شد.  PSAو  FIAPبنام عکاس، براي دريافت القاب  PSAو  FIAP آرشیو

. این جشنواره تنها جشنواره داخلی بود که تعداد شرکت کنندگان دپر شرکت کننده ترین جشنواره داخلی را بدست آور

مطابق قوانین شهر به نمایش درآمد. همچنین  32خارجی آن از شرکت کنندگان داخلی بیشتر بود. نمایشگاه آثار برتر در 

پذیرفته  ، به تمامی شرکت کنندگان اهدا شد. )حتی شرکت کنندگانی که عکسشان در جشنوارهفیاپ، کتاب جشنواره

 ستاره )باالترین کیفیت( ارزش گزاری شد. 5نشد هم کتاب را بصورت رایگان دریافت کردند.( این کتاب توسط فیاپ با امتیاز 

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

 بصورت خالصه

 موضوعات: :داوران

 موضوع آزاد تک رنگ( A قاره 6هیئت داوران از 

 ( موضوع آزاد رنگیB در هر بخش داور پنج

 ( موضوع شهرC جوایز ویژه:

 مفهومی )کانسپچوال(عکاسی ( موضوع D جایزه بهترین عکس نجوم 

 گردشگری( موضوع E جایزه بهترین عکس خالقه 

 عکاسی مینیمالیست( موضوع F جایزه بهترین عکس هوایی

 www.Khayyam.Photoثبت نام:   )بهترین عکس حیوانات(جایزه یوز ایرانی 

 هزبنه ثبت نام:

  :99مهر  25ثبت نام با تخفیف تا  :99 آذر 18تا  عادیثبت نام 

 هزار تومان 125  هزار تومان 145 

 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 

 و تقدیر به بهترین عکس های ژانرهای مختلف اهدا می شود.+ مدال، نشان  تومان 25,500,000در مجموع، جوایز: 

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

http://www.khayyam.photo/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://focusteam.ir/other.aspx?id=40
http://focusteam.ir/other.aspx?id=40
http://www.khayyam.photo/
http://www.khayyam.photo/
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 موضوعات:

 بخش برگزار می شود: 6جشنواره در 
 

A)  (فقط تک رنگ/سیاه و سفید)موضوع آزاد تک رنگ (PIDM) 

B)  (فقط رنگی)موضوع آزاد رنگی (PIDC) 
C)  (رنگی/تک رنگ)موضوع شهر (PIDC) 
D) )(رنگی/تک رنگ) موضوع عکاسی مفهومی )کانسپچوال (PIDC) 
E) موضوع گردشگری(TRAD) (رنگی/تک رنگ) (PTD) 
F) (رنگی/تک رنگ) موضوع عکاسی مینیمالیستی (PIDC) 

 

  هر عکس را تنها در یک بخش می . بخش( ارسال کرد 6عکس برای  24)درمجموع در هر بخش می توان چهار عکس
عکس می بایست یک عنوان یکسان داشته باشند و نمی توانند یک از  تک رنگو  رنگینسخه های توان شرکت داد. 

که در انتهای ،PSAو  عکس ها باید طبق تعاریف تعاریف فیاپ شوند. جشنواره شرکت دادهدر بخشهای مختلف این  همزمان
 باشند. ،فراخوان آمده

 حجم  پیکسل بیشتر نباشد( 1400یا ارتفاع هیچ عکسی از  عرضپیکسل باشد. )یعنی  1400عکس ه بزرگترین ضلع انداز
 مگا بایت بیشتر نباشد. 1هر عکس از 

 

 جشنواره: تقویم

 1399مهر  6: آغاز ثبت نام و دریافت عکس ها 
 1399مهر  25: آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس ها با تخفیف 
  بدلیل تغییر تاریخ داوری ناشی  99آذر  18تمدید تا ) 1399 آبان 17: و دریافت عکس ها عادی ثبت نامآخرین مهلت

 (از کرونا

  (بدلیل عدم امکان برگزاری جلسات داوری ناشی از کرونا 99تغییر به دی ) 1399آذر  9 :داوریپایان 
 (1399دی  23) 1399آذر  23: اعالم پذیرفته شدگان و نامزدهای جوایز 
 ارسال با پست برای تمام شرکت کنندگان: تحویل کتاب 

 
امتیاز ویژه شرکت کنندگانی که ثبت نام را به روزهای آخر موکول نمی کنند، امکان ثبت نام با تخفیف است. ثبت نام ها در 

 بسته می شود. آذر 18مهلت عادی فاقد تخفیف است. سایت بصورت خودکار در پایان روز 
 

 دبیر:
  

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

 :جوایز

 

  جوایز نقدی هزار تومان 500میلیون و  25مجموعا  
  به بهترین عکس های ژانرهای مختلف اهدا می شود. عکس های برنده توسط برگزارکننده  تقدیر وجایزه  130در مجموع

 چاپ شده و به نمایش در می آیند.

  ضمن معرفی عکاس، تمامی عکس های راه  .طالی خیام نشان: نشان آبی آسمانی فیاپ + بهترین شرکت کنندهجایزه
 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
داخلی می توانند برنده جوایز بخش بین الملل هم باشند. برنده این جایزه، در صورتیکه سایر شرایط مورد نظر فیاپ برای 

 عضویت در هیئت داوران را داشته باشد، جز هیئت داوران دوره بعد جشنواره خواهد بود.

 به شرکت کننده هایی داده می شود که بیشترین پذیرش داخلی و  خاورمیانه ،های جشنواره هبهترین شرکت کنند جوایز
جوایز کسب شده افراد نیز در محاسبه مجموع امتیازات، در نظر گرفته می شود.  همچنین در شش بخش داشته باشند،را 

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

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

  های تمامی بخش ها

  :یوز به عنوان جایزه  نشانبا موضوع آزاد و یک  نشان)دو  خیامهای طال، نقره و برنز  نشانجوایز دبیر جشنواره
تعلق خواهد گرفت. فایل این عکس می بایست قابلیت چاپ با  حیواناتبه بهترین عکس  یوز ایرانیجایزه  ایرانی(

 داشته باشد.بزرگ  کیفیت در اندازه

http://www.khayyam.photo/
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 جوایز هر بخش:
 جایزه نقدی میلیون تومان 4نفر اول: 

 PSAمدال طالی فیاپ و 
 های نقره و برنز خیام نشان
 های طال، نقره و برنز کمال الملک نشان

 روبان افتخار فیاپ 2
 تقدیر  11

  های خیام و کمال الملک و تقدیرها بر اساس ضوابط  نشانتعدادPSA  و با توجه به تعداد تخمینی شرکت کنندگان محاسبه
 شده است.

 

 :)قاره 6داورانی از ) داوران
 

ن الملیل عکس خیام ن جشنواره بی   هیئت داوران هشتمی 

C شهر . B 
ی

 . آزاد تک رنگ A . آزاد رنگ

 , ,  EFIAPابراهیم بهرایم,  EFIAPاصغر صامتی  EFIAP/bمحمدرضا مومتی

,  AFIAPمحمدرضا معصویم,   EFIAPابراهیم بهرایم,  EFIAPاصغر صامتی

Simone BODDI, EFIAP/p, Italy  ,ی دهقان  محمدرضا چایفروش EFIAPامی 

Luis FRANKE ,EFIAP/d3, MFIAP , 
GMPSA-b, Argentina 

Luis FRANKE ,EFIAP/d3, MFIAP , 
GMPSA-b, Argentina 

Subrata BYSACK, 
EFIAP/p,GMPSA-p, India 

Vicki MORITZ, EFIAP/p, GMPSA, 
Australia 

Philip KWAN ,EFIAP, GMPSA-p, Canada 
Philip KWAN ,EFIAP, GMPSA-p, 

Canada 
   

F عکایس مینیمالیستی . Eگردشگری . D )عکایس مفهویم )کانسپچوال . 

,  بهرام عظییم  بهرام عظییم EFIAP/bمحمدرضا مومتی

 EFIAPابراهیم بهرایم,  سعید محمودی ازناوه محمدرضا چایفروش

ی دهقان,  AFIAPمحمدرضا معصویم,   کوروش ادیم EFIAPامی 

 محمدرضا چایفروش Ayman GAMAL, Egypt محسن ولییح

Vicki MORITZ, EFIAP/p, GMPSA, 
Australia 

Simone BODDI , EFIAP/p, Italy  ,محمدرضا معصویمAFIAP 

   

  جوایز نجوم  

 Jeff DAI, China  

  مجید قهرودی 

  محمدطاها قوچکانلو 

 
 هزینه ثبت نام:

مبالغ زیر  .امتیاز ویژه شرکت کنندگانی که ثبت نام را به روزهای آخر موکول نمی کنند، امکان ثبت نام با تخفیف است
 شامل هزینه ارسال پست سفارشی کتاب به آدرس شرکت کنندگان است.

 
 هزار تومان 125 :مهر 25ثبت نام با تخفیف تا 

 هزار تومان 145 :آذر 18تا عادی ثبت نام 

 

 :دوره جشنواره توسط پست سفارشی به آدرس شرکت کنندگان  هشتمینکتاب  تغییر مهم نسبت به دوره های پیشین
 نخواهد بود. و دبیرخانه ارسال می شود و از این پس توزیع کتاب توسط نمایندگان جشنواره در شهرستان ها

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

ه برگزارکننده موظف ب ر،یخ ایشده باشد  رفتهیپذشرکت کننده در جشنواره  یعکس ها نکهیصرف نظر از ا گریبه عبارت د
نشده هم کتاب را بصورت  رفتهیدر جشنواره پذ که عکسشان یشرکت کنندگان یاست. )حت یاهدا کتاب جشنواره به و

 خواهند کرد.( افتیدر گانیرا
 با تلفن دبیرخانه تماس بگیرند.نکرده اند  افتیجشنواره که تاکنون کتاب خود را در نیشیپ یشرکت کنندگان دوره ها 
  نسخه های هزار تومان خواهد بود. شرکت کنندگانی که مایل به خرید  120قیمت فروش کتاب در کتاب فروشی ها

هزار تومان خریداری کنند. این تخفیف تنها شامل افرادی است  100کتاب می باشند می توانند کتاب را به قیمت  اضافی
 که عضو فیاپ باشند و یا در جشنواره شرکت کرده باشند.

http://www.khayyam.photo/
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 :جشنوارهدر  شرایط شرکت
 

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

استفاده کرده اند، با همان نام کاربری و بدون نیاز به ثبت نام  فوکوس تالیجید رخانهیدبسایر جشنواره هایی که از 
به نشانی  فوکوس تالیجید رخانهیدب همچنین با مراجعه به سایت جشنواره شرکت کنند.این دوباره، می توانند در 

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

 ملی شرکت کننده رای جلوگیری از ثبت نام های بی هدف و تکراری، سایت به گونه ای طراحی شده که نام کاربری، کد ب
چون ممکن است در روزهای پایانی اختالل در شبکه  باشد و نیز تا پیش از واریز هزینه ثبت نام، آپلود عکس ممکن نباشد.

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

 بوده و بالفاصله پس از واریز آنالین، مبلغ واریزی به حساب کاربری فرد اضافه شده و  آنالیناریز هزینه ثبت نام بصورت و
 می تواند عکس ها را آپلود کند.

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

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

 ثبت واریز وجه غیرآنالین یک روز پیش از پایان مهلت شرکت بسته خواهد شد.
 ثبت نام:

 .شرکت در جشنواره برای تمام عکاسان جهان، اعم از حرفه ای و آماتور آزاد است 
  هایی که بسیار شبیه به آنها باشند، نمی  جشنواره پذیرفته شده اند و نیز عکسهر عکس هایی که در دوره های قبل

  جشنواره شرکت نمایند. همان توانند در دوره های بعدی

 :عکس ها باید توسط فرایند عکاسی ثبت شده باشند. در صورتی که عکس مونتاژی از چند عکس باشد،  کپی رایت
پ آرت، تصاویر آماده و پس زمینه تمام اجزای مورد استفاده در عکس باید توسط خود عکاس، عکاسی شده باشد. کلی

، FIAP PSA های آماده که در فوتوشاپ استفاده می شوند و فاقد کپی رایت هستند، نباید در عکس ها استفاده شوند.
 و کلوپ عکس فوکوس مسئول استفاده غیر مجاز شرکت کنندگان از کپی رایت نمی باشند. 

 عکس ها در داوری وجود ندارد.امکان شرکت یط فراخوان نباشد، فرایند ثبت نام و عکس های ارسالی مطابق شرا اگر 
 ثبت نام و ارسال عکس ها باید در سایت جشنواره، به آدرس ثبت نام : www.khayyam.Photo.انجام گیرد 
 دیشکن استفاده نکن لتریاز ف انگلیسی استفاده شود.صفحه کلید  ،در هنگام ثبت نام. 
 پیکسل  1400یا ارتفاع هیچ عکسی از  عرضپیکسل باشد. )یعنی  1400عکس اندازه بزرگترین ضلع : اندازه عکس ها

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  ذخیره شوند. لطفا اندازه و حجم عکس ها را پیش از ارسال کنترل کنید، در صورتیکه عکس ها شرایط ثبت نام را
  را مطالعه کنید. راهنمای روش تغییر سایز عکسنداشته باشند، در هنگام ثبت نام، آپلود نخواهند شد. می توانید 

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

 70در  50: فایل های اصلی و سایز بزرگ که پس از داوری درخواست می شوند، باید کیفیت چاپ در اندازه مهمنکته 

سانتیمتر را داشته باشند. اگر فایلی کیفیت الزم برای چاپ را نداشته باشد از نمایشگاه حذف خواهد شد و جایزه ای به 

ام در جشنواره، کیفیت عکس های خود را بررسی کرده و آن تعلق نمی گیرد. شرکت کننده موظف است پیش از ثبت ن

 سانتیمتر را داشته باشند. 70در  50فقط عکس هایی را برای داوری در جشنواره شرکت دهد که قابلیت چاپ در اندازه 

 

: هر عکس باید یک عنوان منحصر به فرد داشته باشد. این عنوان منحصر به فرد باید برای شرکت آن عکس عنوان عکس
حرف یا کمتر باشد. در  35استفاده شود. عنوان باید  PSAیا هر عکس مشابه به آن در تمامی جشنواره های دارای مجوز 

و هیچ چیز در عکس نباید وجود داشته باشد که به عکس ارسالی نباید عنوان عکس برای داوران قابل مشاهده باشد. 
)یا سایر نام های فایل  jpegیا . jpgوسیله آن اسم عکاس شناسایی شود. عناوین نباید شامل پسوندهای فایل مانند .

 های عکاسی شده با دوربین(، یا کلماتی مانند "بدون عنوان" باشد. عناوین نمی توانند فقط متشکل از اعداد باشند.
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  عنوان فایل باید عنوان عکس به انگلیسی باشد. هر عکس باید یک عنوان منحصر به فرد به زبان انگلیسی داشته باشد و
این عنوان منحصر به فرد باید برای شرکت آن عکس یا هر عکس مشابه به آن در تمامی جشنواره ها استفاده شود یعنی 

ی توان شرکت داد. حتی اگر عکسی را قبال در جشنواره ای بصورت هر عکس را در تمام جشنواره ها فقط با یک عنوان م
رنگی شرکت داده اید و در جشنواره دیگری آنرا سیاه و سفید ارایه می کنید هم، نباید عنوان را تغییر دهید. حتی اگر 

حرف یا کمتر باشد.  35اید عکس را کراپ کردید و با یک کراپ جدید ارائه می دهید هم نباید عنوان آن را تغییر دهید. عنوان ب
در عکس ارسالی نباید عنوان عکس برای داوران قابل مشاهده باشد. و هیچ چیز در عکس نباید وجود داشته باشد که به 

"،"شماره فایل دیجیتال عکاسی شده بدون عنوانوسیله آن اسم عکاس شناسایی شود. عکس را نمی توان با عنوان "
و یا عنوانی که  jpegیا . jpgیا دارای پسوندهای فایل مانند . : &، $، #(مانند(حروف خاص  (،DSC05121با دوربین" )مثال 

( ارایه کرد، اینگونه عناوین، بدون عنوان محسوب شده و عکس های بدون عنوان از 123245فقط شماره باشد )مثال 
د. عنوان در داوری خوانده نمی شود محاسبه نمی شونیز  PSAو  FIAPجشنواره حذف خواهند شد و برای دریافت القاب 

و تنها برای شناسایی عکس است، به همین دلیل تمام عکس های خود را نامگذاری کنید. عنوان باید کوتاه باشد. عنوان 
 های ساده برای عکس خود انتخاب کنید نه عنوان های بسیار پیچیده و عرفانی!

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

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

 و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. نظر هیات داوران قطعی استانجام می گیرد.  امتیازدهی
 هیچ اطالعاتی از قبیل عنوان عکس، نام عکاس یا کشور به داورها ارائه نمی شود. هیچ نوشته ای از قبیل عنوان  :نام

عکس، نام عکاس یا کشور در داخل عکس نباید باشد. عکس هایی که در داخل آنها این قبیل اطالعات باشد، از داوری 
 حذف خواهند شد.

 جشنواره و تعریف فیاپ و این باید مطابق تعریف عکس های هر بخش  :مطابقت با تعریف بخشPSA  که در ادامه آورده
درصورت نیاز می بایست فایل خام و بدون ویرایش عکس جهت بررسی مطابقت با تعریف به دبیرخانه می شود باشد. 

کس هایی که در ع می تواند منجر به حذف عکس از جشنواره شود. بدون ویرایش JPGیا  RAWعدم ارائه فایل  ارائه شود.
 چارچوب تعاریف ارائه شده نباشد از داوری حذف خواهد شد.

 سانتیمتر چاپ شده و به نمایش  70*50: براساس فضای نمایشگاه در هر شهر، تعدادی از عکس ها در اندازه نمایشگاه
شهر به نمایش در خواهند  سیو در بیش از  پنج قارهدر می آیند. عکس های منتخب بصورت تور و به مدت یکسال در 

 .آمد
 شود.می در هنگام برگزاری جشنواره جلسات تخصصی عکاسی با حضور اساتید و هنرمندان برگزار 

 

 نقض قوانین:
 

 : الف( فیاپ

  شرکت در هر جشنواره ای زیر نظر فیاپ، به این منزله است که شرکت کننده شرایط زیر را بدون استثنا و بدون حق اعتراض
 است:پذیرفته 
   حتی اگر عکاس عضو فیاپ هم نباشد، عکس های ارسالی عکاس می تواند توسط کمیته اخالق فیاپ مورد 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 
 همکاری با فیاپ و یا خودداری از ارسال فایل اصلی عکس )همانگونه که توسط دوربین ثبت  هرگونه خودداری از

 شده و بدون دستکاری است( و یا خودداری از ارایه مدارک کافی، منجر به تحریم عکاس توسط فیاپ می شود.

 لف منتشر می شود تا اسامی عکاسانی که در اثر عدم پایبندی به قوانین فیاپ تحریم شده اند به شیوه های مخت
 قانون شکنی عکاس اطالع رسانی شود.

 
 در مورد عکاسی دیجیتال، فیاپ توصیه می کند که عکاسان بایستی فایل اصلی عکس همانگونه که توسط دوربین مهم :

ی دسترس، قادر نبودن به پثبت شده و بدون دستکاری است به همراه متادیتا ذخیره کنند. در موارد مغایرت با قوانین فیا
 به اطالعات مهم می تواند منجر به تحریم عکاس شود.

 است، پیا فیاپ می توانند از عکاسی که عکسش مشکوک به عدم انطباق با قوانین و تعاریف فیا جشنواره برگزارکننده
فایل کنند. همچنین  RAW)درخواست ارسال فایل اصلی )حاوی اطالعات ضبط شده با دوربین و یا در صورت وجود فایل 

اصلی یک فریم قبل و یک فرم بعد آن عکس نیز درخواست می شود. اگر عکاسی این فایل ها را ارایه نکند می تواند تحریم 
 شود.

افرادی که سرقت هنریشان اثبات شود، بصورت مادام العمر از فعالیت های فیاپ محروم خواهند شد. )اجازه شرکت در 
 رکت کننده یا داور نخواهند داشت و القاب آنها نیز پس گرفته می شود.(هیچ جشنواره زیر نظر فیاپ به عنوان ش

های ارسالی دست نخورده  فایل عکسرا در  EXIFانجام تحقیقات نهایی، توصیه می شود داده های  در برای سهولت
 یا داوران تشخیص جشنواره ، بنا به صالحدید برگزارکنندهجشنوارهبگذارید. اگر در هر زمان، قبل، حین داوری یا بعد از داوری 

عدم انطباق با مطابقت نداشته باشد، از جمله با فراخوان یک شرکت کننده ممکن است عکس داده شود که یک یا چند 
 کسب شدهو هرگونه پذیرش یا جوایز  داشتهاز نمایشگاه را  آن عکسحق حذف  جشنواره، برگزارکنندگان بخش هاتعاریف 

شود. شرکت کننده اذعان می کند که تصمیم بیا  مرجوع نشود ثبتنامممکن است هزینه  را باطل کند. در این شرایط
 است. قطعی و غیر قابل اعتراضیا داوران  جشنوارهبرگزارکنندگان 
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 : PSA( ب
 برای اطمینان از مطابقت عکس ها با فراخوان و تعاریف، برگزارکنندگان جشنواره می توانند اقدامات منطقی را برای تأیید 

 :موارد زیر انجام دهند

 الف( عکس ها متعلق به شرکت کننده است و

 ب( عکس مطابق با قوانین و تعاریف مندرج در این فراخوان هستند

  این مراحل شامل این موارد و سایر موارد است: درخواست ارائه فایل هایRAW  یا سایر فرمتهای عکس ارسالی بصورت

خام، همانگونه که توسط دوربین ضبط شده است. درصورت مواجه شدن شرکت کننده با شواهدی مبنی بر عدم انطباق 

یک یا چند عکس وی با شرایط مندرج در فراخوان، فرصت مناسب به وی برای ارائه مدارک متقابل برای رد شواهد برگزار 

یک مهلت تعیین شده داده خواهد شد. در شرایطی که پس از ارائه مدارک و دفاعیات توسط شرکت کننده جشنواره در 

کننده، مغایرت عکس هایش با شرایط فراخوان برطرف نشده یا همچنان مورد سوال باشد، می تواند منجر به این شود که 

. چنین عکس هایی را می توان برای عکس ها مغایر با شرایط فراخوان تلقی شده و دفاعیات شرکت کننده رد شوند

 ارجاع داد. PSAبررسی بیشتر در مورد احتمال نقض اخالقی به 

 PSA  ،این حق را دارد که به هر روشی همه شکایات / سوظن ها در مورد نقض شرایط فراخوان را مورد بررسی قرار دهد

است، باطل کرده، نام شرکت کننده  PSAوانین در صورت لزوم تحریمهایی را اعمال کند، پذیرش هر عکسی را که مغایر ق

به اشتراک بگذارید. شرکت  FIAPرا در لیست تحریم های ارائه شده به جشنواره ها درج کرده، و چنین تحقیقاتی را با 

کنندگان با شرکت در جشنواره به طور خودکار با این شرایط موافقت کرده و نیز موافقت می کنند تا با هرگونه تحقیقاتی 

 همکاری کنند.

  اگر فرد دیگری از طرف شرکت کننده عکس هایش را برای جشنواره ارسال کند، همچنان مسئولیت رعایت شرایط این

ممکن است شرکت کننده  PSA بیانیه اخالقیفراخوان با شرکت کننده خواهد بود و در صورت نقض شرایط این فراخوان و 

 تحریم شود.

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

خوان حتی اگر ناشی از عدم درک صحیح یا رد کردن عکس ها، تصمیم نهایی است. هرگونه تخلف و نقض شرایط فرا
فراخوان نیز باشد، می تواند به مراجع رسمی مختلف گزارش شود و نیز می تواند منجر به حذف عکس های متخلف از 
این جشنواره و سایر جشنواره ها شود. تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده به عهده برگزارکننده است. شرکت 

 له پذیرش شرایط جشنواره است.در جشنواره به منز

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

  :افراد آزاد است، با این وجود، در شرایطی که حامی مالی یا  شرکت در جشنواره برای تمامالزامات عکس و ثبت نام
برگزارکنندگان جشنواره، بنا به صالح دید خود، معتقدند که عکس های ارسالی با قوانین جشنواره و شرایط این فراخوان 

سازمان عکاسی مطابقت ندارد، می توانند عکس های ارسالی را رد کنند. برای شرکت در این جشنواره به عضویت در هیچ 
 نیاز نیست.

 :هیچ شرکت کننده ای که در حال حاضر توسط  تحریم هاPSA .تحریم شده است مجاز به شرکت در این جشنواره نیست 
  رتبه بندی ستاره ایPSA برای دریافت اعتبار مناسب رتبه بندی ستاره ای از :PSA شرکت کنندگان باید نام و کشور ،

قیقاً یکسان ارائه دهند. شرکت با نام مستعار مجاز نیست. لطفا در صورت تغییر نام یا نقل خود را در تمام جشنواره ها د
 تماس بگیرید. PSAمکان به کشور دیگری با 

  :عکس ارسالی باید توسط خود عکاس بر روی امولسیون عکاسی )نگاتیو یا اسالید( و یا بصورت دیجیتالی ایجاد تصویر
 عکاسی شده باشد. 

  :در صورتی  .عکس به منزله این است که شرکت کننده آن اثر را به عنوان اثر شخصی خود تأیید می کند ارسالگواهی
به ، که عکس مونتاژی از چند عکس باشد، نمی تواند دارای عناصری باشد که توسط شخص دیگری تولید شده است

شرکت با نام مستعار مجاز نیست. شرکت شده اند. عنوان مثال: کلیپ آرت، تصاویر یا آثارهنری دیگران که از اینترنت دانلود 
برگزارکننده اجازه می دهد تا تمام یا برشی از عکس های ارسالی به جشنواره را بدون پرداخت حق التالیف در کننده به 

با  انتشارات مربوط به جشنواره استفاده کرده و یا در رسانه های مرتبط با جشنواره منتشر کند، از جمله انتشار نسخه
: شرکت کنندگانی که درخواست می دهند که عکس های آنها را نمی توان توجهرزولوشن پایین در سایت جشنواره. 

نخواهد بود" و نیز امکان درج عکس هایشان در تولیدات سمعی و بصری  هتکثیر یا استفاده کرد "واجد شرایط دریافت جایز
تواند عکس های ارسالی آنها را مردود اعالم کند. جشنواره هیچگونه و در نتیجه برگزارکننده می  شتهجشنواره وجود ندا

 مسئولیتی در قبال سو استفاده از کپی رایت ندارد.

  :در چارچوب محدودیت های مربوط به تعاریف هر  البته ،عکس های ارسالی را می توان تغییر دادتغییر و تولید رایانه ای
شگری، و فوتوژورنالیسم(. تغییرات می تواند به صورت الکترونیکی و یا به بخش )به ویژه در بخش های طبیعت، عکس گرد

روش های دیگر و توسط عکاس باشد. تنظیمات برای ارتقا عکس ها یا اصالح خالقانه تصاویر مجاز است به شرطی که 
 ساخته شوند و باید کارعکس اصلی حفظ شود و به روشی که برای بیننده واضح باشد. تصاویر نمی تواند کامالً با رایانه 

کپی رایت آن هم متعلق به عکاس  خود عکاس باشند. تمام قسمتهای عکس باید توسط خود عکاس عکاسی شده و
 باشد. 
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  :پس از اینکه عکسی در یک جشنواره دارای مجوزاستفاده مجدد از تصاویر پذیرفته شده PSA  پذیرفته شد، هیچ
صرف نظر از رسانه، فرمت یا عنوان، نمی توان در آینده، در هیچ بخش از همان  عکس یکسان یا تقریباً مشابه با آن را،

کالس بخش رتبه بندی ستاره ای در آن جشنواره شرکت داد. همچنین نمی توان آن عکس را با تغییر عنوان یا ترجمه 
 است، شرکت داد. PSAعنوان به زبانی دیگر،در هیچ جشنواره دیگری که دارای مجوز 

 هر شرکت کننده تنها یکبار می تواند در هر دوره هر جشنواره . ارسال کردهر بخش نهایتا می توان چهار عکس در :شرکت
 شرکت کند. 

 :نتایج هر شرکت کننده به ایمیل وی ارسال خواهد شد. شرکت کنندگان باید در فرم ثبت نام یک ایمیل صحیح  اعالم نتایج
به عنوان غیر اسپم تنظیم شده Result@khayyam.Photo ثبت کرده و مطمئن شوند که در تنظیمات ایمیلشان، ایمیل 

صورتی که عکسی از شما پذیرفته شده یا جایزه گرفته است، می توانید گواهی آن را بصورت در باشد. همچنین 
دریافت کنید. برای دریافت فایل اکسل یا  نتایج مناز حساب کاربری خود در سایت جشنواره، منوی  PDFفایل 
PDF  برای مراجعه کنید. نتایج مننتایج به حساب کاربری خود در سایت جشنواره، منوی سمت راست، منوی

 دانلود این فایلها از کامپیوتر استفاهده کنید نه موبایل.

 با شرکت در این جشنواره، شما صراحتا موافقت می کنید که اطالعات شخصی و ایمیل شما، محفاظت از داده ها :
توسط برگزارکنندگان جشنواره برای اهداف مرتبط با این جشنواره نگهداری، پردازش و استفاده شود و همچنین می تواند 

شما تأیید می کنید و می  ، قرار گیرد.PSAاپ و در اختیار سازمانهایی که این جشنواره از آنها مجوز گرفته است، مانند فی
پذیرید که شرکت در این جشنواره به این معناست که اسم و نتایج کسب شده شما می تواند بصورت عمومی منتشر 

 شود.
 

 تعاریف:
 

 :جشنوارهالف( تعارف 
بندی است. بدیهی است این عبارات به برگزار کننده از آن دسته  انتظارو  توقعآنچه در فهرست تعاریف میخوانید در واقع 

 .معنای تعریفی کامل و جهان شمول نیست

  می توان عکس هایی با هر موضوع را شرکت داد. به عنوان مثال: پرتره، آیین ها، طبیعت، حیات وحش،  بخش آزاددر
ش ها استفاده از هر نوع ، خالقه و غیره. در تمامی بخنجومچشم انداز، سفر، معماری، طبیعت بی جان، فوتوژورنالیسم، 

، نقش رنگ در عکس نیز جز امتیازات آزاد رنگیدر بخش  و غیره. HDR تکنیک مجاز است، از جمله :فتومونتاژ، پانوراما،
 عکس در داوری منظور خواهد شد.

  ،اهدا خواهد  موضوع نجومبه بهترین عکس با  مدال طالی خیامبه منظور نکوداشت فعالیت های خیام در زمینه نجوم
توسط  یکبار دوبار داوری خواهند شد. نجوم یهاعکس شد. برنده از بین عکس های تمامی بخش ها انتخاب خواهد شد.

 بخش مربوطه در رقابت با سایر عکس های آن بخش و بار دیگر توسط داوران نجوم برای انتخاب جوایز نجوم.داوران 

  نده از عکس های با موضوع نجوم، عکس های چشم انداز است که موضوع منظور برگزار کنموضوع نجوم: تعریف عکس با
 تعریفمطابق با  مستند بوده و عکس های جایزه نجوم باید اصلی در آن مربوط به نجوم باشد، مانند ستاره ها، ماه و غیره.

عکس های برنده بدون ویرایش  jpgیا  Rawفایل  استفاده از تکنیک استار تریس مجاز است. باشد. فیاپعکس سنتی 
 بخش نجوم برای بررسی اصالت عکس درخواست خواهند شد.

  یمردم شهر، فرهنگ شهر، زندگ د،یده شیجهان را نما یشهرها گرید ایشهر خود موضوع شهر: تعریف عکس با 
 ی،شهر یساختمان ها، چشم اندازها یپارک ها، نماها ،یشهر یفضاساز ،یشهر یباسازیز ،یشهر هاینما ،یشهر

حجم  ،یشهر یو نورپرداز ناتیتزئ ،یآثار حجم ،یوارید ینقاش ،یطیمح کیگراف ،ی)مبلمان شهری و منظر شهر مایس
 یخیارزشمند و تار یفضاهای، ابنیه و طیمح غاتیتبل، (یشهر یشهر، تابلوها و عالئم راهنما یساختمان ها یو نما

ی، آب نما، پیاده راه و سایر موضوعات باز یدر پارک ها و شهرک ها کودکان یباز لیوسا، شهر تهران یخیبافت تارشهری، 
 مرتبط با شهر

 عکاسی با فرم، حس و معنا در ارتباط است. در عکاسی : (کانسپچوال) عکاسی مفهومیموضوع  تعریف عکس با
فتومونتاژ، مستند یا هر مفهومی یا کانسپچوال توجه و تمرکز عکاس بر معنا و مفهوم است. عکس مفهومی می تواند 

انتخاب دیگری باشد. می تواند به موضوعات فلسفی، معاصر، ارتباطات انسانی، مفاهیم و احساسات انسانی، اساطیر، 
دغدغه ها و رنج های بشر، تنهایی یا عشق و... بپردازد. می تواند به تضادها یا شباهت ها بپردازد. عکاسی مفهومی از 

ه می گیرد، بنابراین می تواند با کنایه یا بصورت مستقیم مفهومی را بیان کند. این گونه عکس نشانه ها و نماد ها بهر
  .دارای داستانی نهفته است که میتواند دارای تفاسیر متعدد یا حتی متضاد باشد

د. اقلیم باشهمچنین عکاسی مفهومی می تواند تداعی کننده ی یک رویداد یا یک رمان یا یک تجربه مشترک بشر یا یک 
حتی می تواند اقتباس یا یک بازتولید خالقانه باشد. بنابراین عکس مفهومی جهانی است که شما خلق یا کشف کرده 

 .اید
هیات داوران انتظار دارد عکس هایی را دریافت کند که بیانگر نگاه و فلسفه شخصی شما باشد. از تقلید و تکرار جدا 

 .بپرهیزید

باید تمام عناصر عکس را  ،کس مفهومی شما به صورت فتومونتاژ خلق شده استفراموش نکنید که اگر ع

 .خودتان عکاسی کرده باشید. در صورت برنده شدن فایل خام این عناصر از شما خواسته خواهد شد

 یطور خالصه انتظار برگزارکننده از عکس ها به :یدر عکاس ییگرا نهیکم ای سمیمالینیمموضوع  تعریف عکس با 

آن عکس باشد.  ییخودنما نیاول یسادگ یباشد. به عبارت یعناصر محدود یاست که دارا ییعکس ها سم،یمالینیم
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را دارد که از فرم به شکل  یتوانائ نیا سمیمالینیاست. م یضرور ریشدن صحنه از عناصر غ یبه خال سمیمالینیاعتبار م

و ... بروز و ظهور  ینگ، عناصر، خطوط، بافت، اشکال هندستواند با کم کردن ر یم سمیمالینی. مردیبهره گ یهوشمندانه ا

در  ییاستفاده از المان ها یگاه گریکند، به عبارت د دایظهور پ یعکاس یتواند در تمام ژانرها یم سمیمالینی. مدینما

 یگاه یستیمالینی. خلق آثار مردیگ یکار قرار م ی رلوحهس یو عناصر زندگ لیوسا ،یمعمار ،یمناظر شهر عت،یطب

 یم سمیمالینیشود. م یم ینو در اثر هنر یبرداشت ایاعتبار، معنا  یسابق و اعطا یشدن" سوژه  یمنجر به "از خود ته

 واندتیم شنا،منظره آ کیبرش خالقانه و هدفمند از  کیشدن به صحنه ها خلق گردد.  کینزد یلیخ ایدور  یلیتواند در اثر خ

 دیشما قادر خواه ستی اهیدر هر شاخه از هنر، بد میوسعت و تنوع مفاه لیگردد. بدل یستیمالینیاثر م کیمنشا خلق 

ر کننده . آنچه مطلوب برگزادیبگذار شیبه نما یستیمالینیاثر م کیخود را در خلق  تیذهن ف،یتعار نیبود با فاصله گرفتن از ا

 است. یستیمالینیم ریدر مواجهه با تصاو نیاست توقف و تامل مخاطب

 عکس های این بخش باید در چارچوب تعریف عکس سنتی فیاپ و نیز عکس گردشگری : عکس گردشگرییف تعرPSA 
 باشد.

 
 ( تعارف فیاپ:ب
 

 یک عکس سیاه و سفید که شامل خاکستری کامال تیره )سیاه( تا خاکستری کامال تعریف فیاپ برای عکس تک رنگ :
است یک عکس تک رنگ محسوب می شود. یک عکس سیاه و  روشن )سفید( و دامنه ای از تن های مختلف خاکستری

سفید که بجای تن های خاکستری دارای تن های یک رنگ دیگر باشد نیز عکس تک رنگ محسوب می شود و می توان 
آنرا در بخش سیاه و سفید شرکت داد، چنین عکسی را می توان در کاتالوگ نمایشگاهی با پاتروناژ فیاپ بصورت سیاه و 

پ کرد. به بیان دیگر، یک عکس سیاه و سفید که بخشی از آن دارای تن یک رنگ دیگر باشد و یا با افزودن یک سفید چا
رنگ، به عکس رنگی )چند رنگ( تبدیل می شود و باید در بخش رنگی شرکت داده شود. چنین عکسی در کاتالوگ 

 نمایشگاهی با پاتروناژ فیاپ باید بصورت رنگی چاپ شود.

  س یک عک)فقط عکس های بخش گردشگری این جشنواره باید طبق این تعریف باشند( : فیاپ سنتیتعریف عکس
سنتی باید محتوای اولیه عکس را با حداقل تنظیمات نگه داشته باشد، واقعیت صحنه را نباید تغییر داده و می بایست 

با رعایت ده و تنها کراپ کردن مجاز است. طبیعی بنظر برسد. بازچینی، جابجایی، افزودن و یا حذف اجزای عکس ممنوع بو
 شرایط باال، می بایست هر تالشی به کار گرفته شود تا سطح هنری، در تمامی عکس ها، افزایش یابد.

 
 :PSA ( تعاریفج

 

  بیانیهPSA این یک قانون سخت و سریع وجود دارد که روح آن باید در همه زمان ها رعایت شود: در مورد موضوع .
 اعمال می شود. PSA دارای مجوزهای  جشنواردر مورد کلیه بخش های  قانون
 از عکس مهمتر است. سوژهرفاه 

عکاسی  رای، باخل النهدپرندگان از  رداشتنب یا و سوژهبه دادن طعمه زنده این بدان معناست که شیوه هایی از قبیل 
 نیست. PSAنمایشگاه در هیچ  مجاز به شرکت و چنین عکس هایی بوده، بسیار غیر اخالقی کردن

، دارای سیاستی هواپیما، هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین ،در مورد استفاده از عکاسی هوایی PSA همچنین
 .بخوانید لینک این را می توانید در دستورالعمل. این خاص است

افراد یا حیوانات است که باعث ایجاد اختالل در فعالیت دیگر  تاثیر بر رویجلوگیری از هرگونه  دستورالعملهدف از این 
ن ایجشنواره به منزله پذیرش  این شرکت درمی شود.  زندگیشان عادی آنها یا مختل شدن تعامل افراد و حیوانات با محیط

 .است PSAجشنواره و شرایط شرط و سایر 
تشخیص که به  عکس هاییباشد.  مندرج در این فراخوان، ها، و تعاریف بخش باید مطابق با شرایط عکس هامحتوای 

می شوند، بنابراین شرکت  حذفمطابقت ندارند، با قوانین مندرج در فراخوان جشنواره  جشنواره،داوران یا برگزارکنندگان 
 .مشکل آگاهی داشته باشد این از PSA دارای مجوزجشنواره های سایر  شرکت درکننده ممکن است هنگام 

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

ه ب، احساس عکس خاکستری را منتقل می کند که در تمام عکس دارای تنالیته فقط یک رنگ استخالص نیز باشد. یا 
عنوان مثال سپیا، قرمز، طالیی و غیره. یک عکس خاکستری یا عکسی دارای چند رنگ که تغییر یافته و یا احساس تغییر 

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

منظور خواهد  Who’s Who Monochrome و PID Monochrome Star Ratingsتنها برای PIDMپذیرش در بخش های 

 شد.
مجاز به شرکت در سایر بخش  تک رنگ هاینیستند. عکس آزاد رنگی جاز به شرکت در بخش م تک رنگ عکس های

 منظور خواهد شد. PID Color Star Ratingsتنها برایها  پذیرشما این ا، هستند PIDCهای 

مجاز به شرکت در  تک رنگ شرکت کنند، اما عکس های می توانند در بخش گردشگریسیاه و سفید  عکس های
 PSAعکس های این بخش باید در چارچوب تعریف عکس سنتی فیاپ و نیز عکس گردشگری بخش گردشگری نیستند. 

 باشد.
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 تعریف PSA را  ویژگی های بارز یا فرهنگ یک سرزمین گردشگری: یک عکس (سفر)گردشگری  برای عکس های
ندارد. تصاویر از  محدودیت جغرافیایی وجودهیچ  و واقعی یافت می شود، نشان می دهد.طبیعی  در حالت همانگونه که

رویدادها یا فعالیتهایی که به طور خاص برای عکاسی ترتیب داده شده اند، یا از موضوعاتی که برای عکاسی کارگردانی 
از افراد یا اشیاء باید دارای ویژگی هایی باشد که اطالعاتی در مورد  هبست نیستند. تصاویر قابل قبول ،یا استخدام شده اند

 دهد.ارائه  مکان سوژه
. ت، مجاز نیسشود خام ، بازچینی و یا ترکیب عنصری از عکسییاضافه، جابجا حذف،باعث جایگزینی یا تکنیک هایی که 

یل و تبد ، کراپ کردن )تغییر کادر(صحنه ظاهر اصلی بازیابیدیجیتالی،  نویز وحذف گرد و غبار  شامل تنها تنظیمات مجاز
 ،مادون قرمز مجاز نیست. هرگونه تنظیمات مجازایجاد حالت عکس ، از جمله تغییراتاست. سایر  ،سیاه و سفید کامل به

 باید طبیعی به نظر برسند.
مکان  یک یای است که ویژگی هبیشتر درباره تصاویر عکس گردشگریدر مورد عکس گردشگری:  بیشتر توضیحات

ان انتظار می رود دیده شود و نیز تفاوت های آن آن چیزی که از دیدار آن مکباید  عکس های گردشگری. را توصیف می کند
که بر اساس آنها کسی  باید ویژگی های قابل شناسایی وجود داشته باشدعکس در  مکان با سایر اماکن را نشان دهد.

کان من آیا ساختمانها، الزم نیست بدانید " چشم اندازهادر مورد شناسایی کند.  که قبال آن مکان را دیده بتواند آن مکان را
، بازدید می کند مکان که شخصی که از آن باشد ویژگی های قابل شناساییتنها کافی است عکس دارای  ،کجاست"
 مکان را تشخیص دهد. بتواند آن

بخش گردشگری مورد  در در مورد موضوع که در مورد کلیه بخش ها اعمال می شود، PSAبیانیه  همچنین
 توجه قرار می گیرد.نیز مورد 

 
برگزارکننده مجاز به استفاده از تمام یا بخشی از عکس های پذیرفته شده در انتشارات مربوط به  استفاده از عکس ها:

 جشنواره، اعم از کتاب، سایت جشنواره و سایر موارد مرتبط با جشنواره است.

 و  با توجه به قوانین فیاپPSA  وجود نداردپس از ثبت نام، امکان انصراف از شرکت و یا برگشت هزینه 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

 روزهای شنبه تا چهارشنبه 16تا  8ساعات تماس  ،88518457: تلفن 

 آدرس سایت :www.khayyam.Photo 

  2واحد  ،35، پالک موزه شریعتی، سیدخندان، كوچه، خانه هنر خیام )کلوپ عکس فوکوس( :یدائمآدرس دبیرخانه 

 کانال تلگرام :https://telegram.me/focusclub 

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