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 اهداف نمایشگاه:

 بهره گیری از دانش روز مدیریت بحران )علی الخصوص در نظام سالمت( -

 بهبود فرآیند مدیریت بحران )علی الخصوص در نظام سالمت( -

 هماهنگی های بین بخشی و درون بخشی در حوزه مدیریت حوادث و بالیابهبود  -

 ارتقای میزان آمادگی جامعه  و نظام سالمت در برابر بالیای طبیعی -

 ارتقای درک خطر بالیای طبیعی در مردم ، مسئولین و جامعه علمی )علی الخصوص در نظام سالمت( -

 افزایش آمادگی مردم ونظام سالمت در برابر بالیا -

 ارائه راه کارهای  حل مشکالت اجتماعی مرتبط با مدیریت بحران در ایران -

 ارتقای تاب آوری نظام سالمت و بهبود ارائه خدمات در زمان حوادث و بالیا -

 محورهای نمایشگاه :

 درس آموخته ها ، چالش ها و مشکالت اجتماعی مدیریت بحران -

 بحراندرس آموخته ها ، چالش ها و مشکالت فرهنگی مدیریت  -

وضعیت میزان آمادگی مردم، جامعه دانشگاهی جامعه و کارکنان )علی الخصوص نظام سالمت( در برابر  -

 بالیای طبیعی

نحوه پاسخ گویی مردم، جامعه دانشگاهی جامعه و کارکنان )علی الخصوص در نظام سالمت( به بالیای  -

 طبیعی

 لخصوص در نظام سالمت( به بالیای طبیعیمیزان تاب آوری مردم، جامعه دانشگاهی  و کارکنان )علی ا -

میزان مشارکت مردم، جامعه دانشگاهی جامعه و کارکنان )علی الخصوص در نظام سالمت( در مدیریت  -

 بالیای طبیعی

 درس آموخته ها ، چالش ها و مشکالت هماهنگی های بین بخشی در حوزه مدیریت بحران -



 به حوادث و بالیادرس آموخته ها ، چالش ها و مشکالت پاسخ گویی  -

 درس آموخته ها ، چالش ها و مشکالت پیشگیری در برابر بالیا -

 درس آموخته ها ، چالش ها و مشکالت بازیابی و باز توانی در برابر بالیا -

 شاخص های انتخاب برترین عکس :

 محورهای نمایشگاه در عکس انیب -

 درموضوع یو نوآور تیخالق -

 و جذب مخاطب یرگذاریتأث -

 و احساسات در آثار اتجانیبروز ه -

 و محتوا در آثار امیارائه پ -

 نیآفرییبایز یهااز مؤلفه یریگبهره -

 وحدت موضوع در تمام اثر تیحفظ انسجام و رعا -

 آیین نامه :

 .شرکت تمامی عکاسان آماتور و حرفه ای از سراسر ایران در این جشنواره آزاد و مغتنم است .1

 .صورت می پذیرددر این جشنواره رقابت میان تک عکس  .2

 د.اثر به دبیرخانه ارسال کن 5هر عکاس می تواند در مجموع  .3

 .چیدمان تک عکس در یک قاب از نگاه دبیرخانه مجموعه عکس قلمداد می شود نه تک عکس .4

 Yari Arezoo: باید آثار ارسالی به نام عکاس نام گذاری شود. به طور مثال .5

محدودیتی در سال تولید اثر نیست و عکاسان می توانند آثار گذشته خود را که منطبق با محورهای موضوعی  .6

 .معرفی کنندنمایشگاه کنفرانس سالمت در حوادث و بالیا  است نیز به 

مستند می باشد ) عکس هایی که صرفا به صورت نمایشگاه کنفرانس سالمت در حوادث و بالیا رویکرد  .7

 وضوعات جشنواره عکاسی شده باشند و حاوی پیام صریح و جنبه استنادی باشند(.عینی با م

مجاز است در صورت کافی نبودن کیفیت عکس  نمایشگاه کنفرانس سالمت در حوادث و بالیادبیر خانه  .8

 عکس را حذف کند کنفرانسارسالی در سایز اصلی و مشکالت تکنیکی عکس در هر مرحله از 

 .د دارای امضاء عکاس، تاریخ، پاسپارتو، قاب، حاشیه، واترمارک و آرم باشندهای ارسالی نبایعکس .9

های ارسالی حتماً یک فایل متنی شامل مشخصات عکاس، نام و نام خانوادگی، شماره تماس به همراه عکس .10

 .ارسال شودو در ایمیل همراه و ثابت، آدرس پستی ضمیمه 

سالمت در  آدرس ایمیل نمایشگاه عکس کنفرانس ریق شرکت کنندگان آثار ارسالی خود را صرفا از ط .11

 .ارسال نمایند asrepuya@yahoo.comجشنواره به آدرسحوادث و بالیا 

شرکت کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می شود و مسئولیت هر گونه دعوی در باب  .12

 ست .مالکیت اثر از عهده جشنواره خارج ا



سایز بزرگ عکس راه یافته از عکاس مطالبه می شود و بدیهی است عدم تحویل سایز پس از داوری آثار،  .13

ه و عدم مناسب در مهلت مقرر، منجر به حذف عکاس از فهرست پذیرفته شده گان، حذف عکس از جشنوار

 د.تعلق حق التالیف خواهد ش

را با …برگزار کننده حق استفاده از عکس های راه یافته را برای چاپ در نمایشگاه، کتاب، بروشور ، پوستر و  .14

 .ذکر نام عکاس خواهدداشت

 .تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده جشنواره می باشد  .15

 :اجرایی طرح تقویم

  1398ماه سال  تیر 19برپایی نمایشگاه : زمان 

 1398ماه خرداد  31آخرین مهلت ارسال آثار: 

 تیر ماه 10لغایت  5 داوری آثار:

 ماه تیر 12: اعالم نتایج 

 :هدایا و جوایز

هزار  500لوح تقدیر و اند شدهداوران انتخابکه توسط هیئت عکاسان عکس های برتراز نفر  5 به تعداد -1

 اهداء خواهد شد تومان جایزه نقدی

سالمت در حوادث و  کنفرانس عکس برتر راه یافته در نمایشگاه گواهی شرکت در نمایشگاه 50 عکاسان -2

کنفرانس نمایشگاه عکس برتر انتخاب شده در  50همچنین  . دریافت می نماینداعطا  بالیا و لوح تقدیر

  .سالمت در حوادث و بالیا به نمایش گذاشته خواهد شد 

 خالصه کنفرانس نیز چاپ خواهند شد.عکس های منتخب در تبصره: 

 :دست اندرکاران

 علمی: دکتر سیامک واحدی دبیر
 آرزو یاریاجرایی :  دبیر

 تیبانی فنی : یداهلل فاتحیهماهنگی و پش
  09184760073های شرکت کنندکان می توانند جهت ارتباط با دبیرخانه و یا کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 

 .تماس بگیرند

 
 


