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 ثسوِ تؼبلی

عکاسی با مًضًع سیما ي مىظر شُری جشىًارٌ  

:هقذهِ  

عشاحبى ٍ سٍاًطٌبسبى  سیوب ٍ هٌظش ضْشی اص هْن تشیي هجبحث ٍ هسبئل ضْشی است کِ هَسد تَخِ هؼوبساى،

هٌظش ضْشی خذا اص ًقص آى ثِ ػٌَاى الیِ ای دس ضکل گیشی فشم  .هحیظ ٍ خبهؼِ ضٌبسبى قشاس گشفتِ است

ًقذ سیوب ٍ هٌظش ضْشی هؼبغش ثب ّذف  .ثِ ػٌَاى اثضاسی دس خْت خزة گشدضگشاى ضْشی ػول هی ًوبیذ ضْشی،

تشٍیح ًگشش کیفی ٍ استقب سغح آگبّی خبهؼِ یکی اص هْن تشیي هبهَسیت ّبی تخػػی دس هجبحث ضْشسبصی ٍ 

 .هؼوبسی است

 

:وقذ سیما ي مىظر شُری با سٍ َذف کالن  

 استقب سغح آگبّی خبهؼِ دس هغبلجِ کیفیت ٍ حسبسیت ًسجت ثِ سیوب ٍ هٌظش ضْشی .1

ثشًبهِ ّبی سبهبًذّی ٍ سیبست گزاسی ّب دس حَصُ سیوبی  تشٍیح ًگبُ کیفی دس عشح ّبی اخشایی، .2

 ضْشی دس خْت حضَس ّش چِ ثیطتش گشدضگشاى ضْشی

غٌؼت  ءثیش گزاسی آى دس ضکل دّی ٍ استقبى ٍ هسئَلیي ثِ ایي هَضَع ٍ تبخلت تَخِ ضْشًٍذا .3

 گشدضگشی

کبّص حضَس  تجغ آى،ُ ػَاهل ٍ ٍصهیٌِ ّبی ایدبد ثحشاى دس ًظبم سیوب ٍ هٌظش ضْشی ٍ ةیٌذ کطف آدس ایي فش

صاس ّبی هکول ٍ ةایکی اص  دس تحقق ثخطی اص ایي اّذاف، .اص اّویت ٍ اٍلَیت ٍیژُ ای ثشخَسداس است گشدضگشاى،

فبسس دس ًظش  اص ایي سٍ داًطگبُ فٌی ٍ حشفِ ای استبى .ثْشُ گشفتي اص سسبًِ ٍ ٌّش قذستوٌذ ػکبسی است هْن،

ػول هی ُ ةسا ثشگضاس ًوبیذ ٍ اص ػوَم ػالقوٌذاى دػَت "سیوب ٍ هٌظش ضْشی" یساػکی  خطٌَاسُداسد ًخستیي 

 .دىفشٌّگی ٍ ٌّشی هطبسکت ًوبی هْن پژٍّطی،کِ ثب اسسبل آثبس ػکبسی دس ایي سٍیذاد آیذ

 :جشىًارٌاَذاف 

 "ضیشاص ضْش اًسبى هحَس"تحقق آسهبى  .1

 ضْش فشٌّگی گشهذاس،ضْش گشدش :ثِ تػَیش کطیذى آسهبى ّبی ضْشی هبًٌذ .2

 ٍس گشدضگشاى ضْشیسیوب ٍ هٌظش ضْشی ٍ گشدضگشی ٍ حض تؼشیف دیذگبّی خذیذ هیبى .3
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 : جشىًارٌتعریف مًضًعی محًر َای 

 :هَضَع ّب ٍ هضبهیي صیش هذ ًظش است؛ "سیوب ٍ هٌظش ضْشی"دس  -الف 

 ثبضذ آیذ، چطن قبدس ثِ توبضبی آى هی توبم ػٌبغش ٍ ػَاهل ضْشی است کِ ثِ دیذُ هی: سیوـبی ضْـش  ٍ

 .گیشد دس رّي ٍ خبعشُ اًسبى ضکل هی

 ّبیی است کِ هحیظ  هکبى ّب، خیبثبًْب ٍ یکپبسچگی ثػشی ٍ سبختبسی هدوَػِ سبختوبى: هٌظش ضْشی

 .سبصد ضْشی سا هی

 هجبدی ٍسٍدی ٍ یب ػشغِ ّبی اعشاف ضْش  هٌبظش دٍسدست اص دسٍى ضْش ّب، :دٍسًوب 

 ًقص ٍ ًگبس ّبی دائوی ٍ هَقت ثجت ضذُ دس دیَاس ّبی ضْش تبثلَ ّبی تجلیغبتی ٍ تبثلَ  :سیوبی خذاسُ ّب

 دیَاس ًَیسی ٍ ًقبضی دیَاسی  ّبی تدبسی ٍ اداسی،

  هحَس ّبی دیذ ٍ هٌظش 

  ًطبًِ ّبی ضْشی 

 ٍائذ ثػشی ص 

 ًَس ٍ سًگ دس سیوب ٍ هٌظش ضْشی 

 سیوب ٍ هٌظش ضْشی دس ضت 

 گشدضگشی ٍ فضبی ضْشی 

  گشدضگشی دس ثبفت تبسیخی 

 گشدضگشی ٍ هؼضالت سیوب ٍ هٌظش ضْشی 

 ،ضت ٍ ضْش گشدضگشی 

 :ثبضذالصم ثِ رکش هی ثبضذ کِ هٌظش ضْشی اص دٍ خْت هَسد ًظش هی 

 :یمىظر تاریخی شُر .1

 اص اسصضْب ٍ خػَغیبت فشٌّگی ٍ  ،ثٌذیِ تبسیخی ضْشی است کِ ثِ ػٌَاى پیبهذ الیِ هٌظش ثخص تبسیخی

ٍ حبغل اًجبضت اسصش ّب ٍ ٍیژگی ّبی فشٌّگی تبسیخی دس دٍسُ ّبی هختلف  است َّیتی ثشخَسداس

 .است

 :شُریعمًمی مىظر  .2

 هی ضکل سا دس ضْش اًسبًی اختوبػی صًذگی اثؼـبد ػوَهی کـِ فؼبلیتْب ٍ هشدم ،فضبی ػوَهی ضْشی کل 

 .، دس ثش هی گیشددٌّذ
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 جشىًارٌآییه وامٍ 

  .ضَد ثخص داًطدَیی ٍ ًوبیطگبّی تقسین هی ثِ دٍ خطٌَاسُ .1

 .ثبضذ داًطگبّی هی ش ًوبیطگبّی خَد ضبهل ثخص آصاد ٍثخ .2

 .سایگبى است خطٌَاسُّضیٌِ ضشکت دس  .3

 فسب، خْشم، هشٍدضت، غذسا، ،ضیشاص :ضبهلثبیست اص ضْش ّبی استبى فبسس  اسسبلی هیػکس ّبی  .4

 حبخی قبئویِ، غفبضْش، الهشد، کَاس، صسقبى، گشاش، استْجبى، آثبدُ،اقلیذ، ًیشیض، ًَسآثبد، الس، داساة، کبصسٍى،

 .ثبضذ اسسٌدبى سشٍستبى ٍ ،خشاهِ خٌح،، اٍص قیش، فشاضجٌذ، آثبد،

 .ثبضذ یسیتػَ قبة، لگَ ٍ ّشگًَِ ًطبًِ ُ،یاهضب، ًطبى، پبسپبستَ، حبش یداسا دیًجب یاسسبل یکس ّبع .5

      حضَس دس ًوبیطگبُ اّذا  دٍ صثبًِ گَاّیٌبهِکٌٌذ  پیذا هی ُکِ ثِ ًوبیطگبُ ساثِ توبهی ػکس ّبیی  .6

 .گشدد هی

 .ثبضذ ػذد هی10حذاکثش  تؼذاد ػکس ّبی اسسبلی تَسظ ّش ًفش .7

 .ثِ چبح خَاّذ سسیذهدلِ ػکس ّبی ثشگضیذُ دس قبلت یک  .8

 دس1397 /26/11 سٍص 23:59 سبػت تب حذاکثش سا خَد آثبس اٍلیِ، ًبم ثجت اص پس ثبیست هی ػکبسبى .9

 کِ آثبسی پزیشش ٍ ًوبیٌذ ثبسگزاسی  www.fars-universities.ir ًطبًی ثِ خطٌَاسُ سسوی سبیت

 . ًیست هقذٍس گشدد اسسبل ضذُ اػالم تبسیخ اص ثؼذ

 .است هوٌَع ٍاتشهبسک ّشگًَِ ٍ هکبى ػکبسی، صهبى ػکبس، ًبم افضٍدى اسسبلی، فبیل سٍی اعالػبت اسائِ .10

 هحذٍدیتی). ثبضذ ضذُ گشفتِ ّوشاُ تلفي دٍسثیي یب ٍ ػکبسی دٍسثیي ًَع ّش ثب تَاًذ هی اسسبلی ّبی ػکس .11

 (ًذاسد ٍخَد صهیٌِ ایي دس

 .دّذ ضشکت خطٌَاسُ دس سفیذ ٍ سیبُ یب ٍ سًگی غَست ثِ سا خَد ّبی ػکس تَاًذ هی ػکبس .12

 :ػکبسی دٍسثیي ثب ّب ػکس اسسبل فٌی ضشایظ .13

 فبیل یک غَست ثِ ثبیذ(  سفیذ ٍ سیبُ) هًََکشٍم ٍ سًگی ّبی ػکس Jpeg سًگی، حبلت ثبRGB ِک 

 دس ًیض ػکس کیفیت ٍ ثبضذpixel ٍ Dpi300 150سبًتی هتش،70حذاقل آى ثضسگ ضلغ اًذاصُ

. ًجبضذ کوتش 10 ػذد اص فَتَضبح خشٍخی

 

 :ّوشاُ تلفي دٍسثیي ثب ّب ػکس اسسبل فٌی ضشایظ .14

 هتش سبًتی ۳0 عَل ثب ثبیذ هَثبیلی ثخص ًوبیطگبّی چبح ثشای ضذُ ثبسگزاسی ّبی ػکس ٍDpi  

 .ثبضذ هگبثبیت 5 حذاکثش هؼبدل حدوی ٍ 1۵0

http://www.fars-universities.ir/
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 :ّوشاُ تلفي ثب ػکس گشفتي ثشای ساٌّوبیی .15

 کٌیذ استفبدُ آى اغلی دٍسثیي اص داسًذ دٍسثیي دٍ کِ ّبیی تلفي دس. 

 کٌیذ خَدداسی ػکس اص ضبت اسکشیي گشفتي اص خطٌَاسُ ثِ ػکس اسسبل ثشای. 

 کٌیذ ٍیشایص فَتَضبح ی ثشًبهِ دس سا ػکس اغل ّب، ػکس ٍیشایص ثشای. 

 هسئَلیت ّوچٌیي. است هؼزٍس ضَد هی اسسبل پبًَساهب ثػَست کِ آثبسی پزیشش اص خطٌَاسُ دثیشخبًِ .16

 ثِ آى تجذیل ٍ ػکبس تَسظ هتؼبسف غیش ّبی کشاح اص استفبدُ دلیل ثِ ثٌذی کبدس ٍ ػکس فشم تغییش

 .ثبضذ هی کبسثش ػْذُ ثش چبح خْت استبًذاسد سبیض

 قَاًیي خالف کٌذ هخذٍش سا ػکس سٌذیت ٍ کٌذ، ٍاسد آسیت ػکس اغل ثِ کِ ػکس ٍیشایص گًَِ ّش .17

 .ضَد هی گزاضتِ کٌبس داٍسی اص خَدکبس غَست ثِ ػکس آى، اثجبت ٍ هطبّذُ غَست دس ٍ است خطٌَاسُ

 .ضَد خَدداسی اًذ ضذُ اسائِ خبسخی ٍ داخلی ّبی خطٌَاسُ ثِ قجال کِ ّبیی ػکس اسسبل اص .18

 .ثبضذ ضذُ تْیِ( 96 سبل اثتذای اص) گزضتِ سبل دٍ عی ثبیذ اسسبلی تػبٍیش .19

ػکس چبح ضذُ  ّوچٌیي ٍ ػکس ٍ خبم اغلی فبیل ثبیذ ،ثِ ًوبیطگبُ اثش ساّیبثی غَست دس داٍسی اص پس .20

 ثِ هٌدش اغلی، فبیل تحَیل ػذم. ضَد اسائِثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ  ضبسی عجق هطخػبت رکش ضذُ ثشسٍی

 .ضَد هی خطٌَاسُ اص ػکس حزف

اثش ثشگضیذُ خطٌَاسُ دس ثخص داًطدَیی تَسظ دثیشخبًِ چبح هی گشدد ٍ تٌْب هی ثبیست فبیل  60:تجػشُ

 .اغلی ٍ خبم ػکس تحَیل دثیشخبًِ گشدد

حضَس  گَاّی ٍ خطٌَاسُهدلِ  کٌٌذ پیذا ساُ ًوبیطگبُ ثِ داٍسی اص ثؼذ آثبسضبى کِ ػکبسبًی توبهی ثِ .21

 .گشفت خَاّذ تؼلق

 ػٌَاى ثِ خطٌَاسُ دس کٌٌذُ ضشکت ٍ ثبضذ هی خطٌَاسُ ایي هقشسات توبهی پزیشش هؼٌبی ثِ اثش اسسبل .22

 خبسج خطٌَاسُ ػْذُ اص اثش هبلکیت ثبة دس دػَی ّشگًَِ هسئَلیت ٍ ضَد هی ضٌبختِ اثش هبلک ٍ ػکبس

   .ثبضذ هی ٍی ػْذُ ثش ػکبس تَسظ ثشداسی کپی ّشگًَِ اص ًبضی هذًی ٍ کیفشی-حقَقی هسئَلیت. است

 .داضت خَاّذ تدبسی غیش ٍ فشٌّگی هػبسف ثشای سا اسسبلی ّبی ػکس اص استفبدُ حق کٌٌذُ ثشگضاس   .23

 پیص هسبیل هَسد دس گیشی تػوین ٍ ًیست پزیشفتِ اػتشاضی ّیچگًَِ. است قغؼی داٍساى ّیبت سای .24

 .است کٌٌذُ ثشگضاس ػْذُ ثش ًطذُ ثیٌی

 .است اًتخبة ّیبت ػْذُ ثش خیش، یب است ّوبٌّگ ضذُ اًتخبة هَضَع ثب ضذُ اسسبل اثش ایٌکِ تطخیع .25

 اثشدادُ تشتیت کٌٌذ، ًقض سا خطٌَاسُ قَاًیي اص یکی یب ضًَذ اسسبل ضذُ تؼییي صهبى اص پس کِ آثبسی ثِ .26

 .ضذ ًخَاّذ

 .است خطٌَاسُ دثیشخبًِ   ثشػْذُ ًطذُ ثیٌی پیص هسبئل قجبل دس گیشی تػوین .27
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 فضبی ّبی هحذٍدیت ثِ تَخِ ثب خطٌَاسُهدلِ  ٍ ًوبیطگبُ دس آهذُ دس ًوبیص ثِ آثبس تؼذاد تغییش اهکبى .28

 .ثبضذ هی خطٌَاسُ دثیشخبًِ ػْذُ ثش ًوبیطگبُ آثبس اًتخبة ٍ داسد ٍخَد ًوبیطگبّی

هٌظش ضْشی ٍ خبظ ٍ هتفبٍت، دس صهیٌِ دس گضیٌص هَضَع ّبی  ًگبُ خالقبًِ ٍ ٌّشهٌذاًِ ػکبسبى .29

 .ثشخَسداس استاص اّویت ٍ اهتیبص ٍیژُ ای ، گشدضگشی

 

 :بخش داوشجًیی

 .غشفب داًطدَ ثَدى است خطٌَاسُضشط ضشکت دس ایي ثخص  .30

ػکبسی ٍ گشدضگشی  اًتخبة ػکس ّبی ثشتش ایي ثخص تَسظ داٍساى دس سضتِ ّبی تخػػی ضْشسبصی، .31

 .هطخع هی ضًَذ

 .کٌذ ًوبیطگبُ ساُ پیذا هیدس ایي ثخص ثِ س ثشتش کع 60 .32

  خطٌَاسُکٌذ ثش ػْذُ دثیشخبًِ  داًطدَیی کِ ثِ ًوبیطگبُ ساُ پیذا هی دس ثخص ّضیٌِ چبح ػکسْبی ثشتش .33

 .ثبضذ هی

تَاًٌذ دس ثخص داًطگبّی ًوبیطگبُ ضشکت  د هیکي ثِ ًوبیطگبُ ساُ پیذا ًویداًطدَیبًی کِ ػکسْبیطبى  .34

 .کٌٌذ

ًِ ثش ػْذُ استبد ساٌّوبی اًتخبة ضذُ اص عشف دثیشخب یطگبُپزیشش ػکس دس ثخص داًطگبّی ًوب .35

 .ٍ ثب تبییذ دثیشخبًِ اهکبى پزیش هی ثبضذ خطٌَاسُ

 .ػکس سا ثِ ًوبیطگبُ اسسبل کٌذ 10تَاًذ حذاکثش  ّش داًطگبُ هی .36

( آسا هشدهی) اًتخبة ػکس ّبی ثشتش دس ثخص داًطگبّی ًوبیطگبُ تَسظ آسا ثبصدیذکٌٌذگبى اص ًوبیطگبُ .37

 .گیشد غَست هی

 

 زادبخش آ

ػکس ّبی ثشگضیذُ ثِ اًدبم ضذُ ٍضْشسبصی ٍ گشدضگشی  ػکبسی، داٍساىداٍسی ػکس ّب دس اثتذا تَسظ  .38

 .کٌذ ًوبیطگبُ ساُ پیذا هی

 .گیشد غَست هی (آسا هشدهی)ثبصدیذکٌٌذگبى  ایي ثخص تَسظ آسا  اًتخبة ػکس ثشتش دس .39
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 :جًایس

 :داوشجًیی 

 ثشای ّش ػکس سیبل 000/000/10ٍ هجلغ  خطٌَاسُتٌذیس  ،لَح افتخبسهٌتخت ػکس 7

دس ًوبیطگبُ حضَس دٍ صثبًِ گَاّیٌبهِهٌتخت  ػکس 60  

 :داًطگبّی

ّش ػکس  سیبل 000/000/5هٌتخت لَح افتخبس ٍ هجلغػکس 7  

 :آزاد

 ثشای ّش ػکس  سیبل 000/000/10ٍ هجلغ خطٌَاسُتٌذیس  ،لَح افتخبسهٌتخت ػکس 7

دٍ صثبًِ  گَاّیٌبهِکٌٌذ  ثِ ًوبیطگبُ ساُ پیذا هی ٍ استبد ساٌّوب ثِ ػکس ّبی ثشگضیذُ کِ ثِ اًتخبثبت داٍساى

 .گشدد اّذا هیًوبیطگبُ حضَس دس 

 

 :مشخصات دبیرخاوٍ

 (ثبٌّش ضیشاص)داًطگبُ فٌی ٍ حشفِ ای استبى فبسس –( سِ ساُ دالشحوِ)تقبعغ سضَاى -ثلَاس سحوت -ضیشاص:آدسس

 09338906710   –  280داخلی  07137380601:تلفي

 280داخلی  07137380601: ًوبثش

 

 


