
 «ایران من»عکس  نمایشگاهدومین فراخوان 

 

 و فروشگاه دومین نمایشگاه ،فیلم کوتاه تهران المللیبین هونهمین جشنوارهمزمان با برگزاری سیایران آژانس عکس 

 کند.را برگزار می «ایران من» عکس

 اهداف:

 جاد بستر مناسب برای ظهور و بروز خالقیت هنری هنرمندان عکاس ای -

 های فرهنگی هنری ایرانمعرفی ظرفیت -

 و انتقال تجربه  جاد زمینه ارتباط هنرمندان عکاسای-

 فروش آثار هنرمندان عکاس فراهم آوردن امکان  -

 بازنمایی طبیعت ایران -

 های نمایشگاه:محور

 های اقوام ایران اسالمیآداب و رسوم و فرهنگ -1

 کشورمیراث فرهنگی  هایجاذبه های گردشگری وظرفیت -2

 طبیعت زیبای ایران -3

 :شرایط ارسال اثر

 صندوق پستی الکترونیکیبه آدرس توانند آثار خود را می ،مندان به شرکت دراین نمایشگاه با توجه به نکات زیرهعالق

  .دنمایفررسال ا ir.photoagency@gmail.com آژانس عکس ایران 

  آزاد است و به لحاظ موضوعی محدودیتی ندارد.شرکت برای عموم -1

 کند.ارسال  جهت شرکت در نمایشگاه عکستک  5اکثر تواند حدهر عکاس می -2

 100قابلیت چاپ در ابعاد  بایستها میابعاد عکساست اما ها در نمایشگاه با هر نوع دوربین بالمانع شرکت عکس-3

 .دنرا داشته باش مترسانتی 70در 

تغییر نام یافته و و عنوان عکس  شهر ،با نام عکاس و شماره تلفن همراه به صورت فایل اصلی و های ارسالیعکس -3

در صورت ؛ دشوآژانس عکس ایران ارسال  صندوق پستی الکترونیکیبه آدرس عکاس  به نام ر پوشه فشرده شدهد

 .آثار ارسالی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، رعایت موارد مذکوعدم ر
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فروش موافقت خود با بایست مایل به فروش عکس داشته باشند میافرادی که ت تکمیل فرم فراخوان اجباری بوده و -4

، عالوه بر درج عکس و مشخصات آن در فرم مذکور و یندفرمارا اعالم  «ایران من»عکس  نمایشگاه و فروشگاهعکس در 

 .کنندرسال ا jpgعکس را با فرمت فایل اصلی 

به صورت چاپ شده به که تنها ریال است  میلیون 3مبلغ  ،چاپ و شاسی هزینه بدونعکس قیمت فروش هر -5

 ته خواهد شد.خمتقاضیان فرو

 .گیرددرصد به عکاس تعلق می 80ه میزان های چاپ و شاسی بهزینه درآمد حاصل از فروش هر عکس پس از کسر -6

، آژانس عکس نسبت به چاپ و تحویل عکس به صورت چاپ شده بر )خریدار( دهندهپس از درخواست سفارش -7

 کرد.روی تخته شاسی اقدام خواهد 

تصاصی و ، لوگوهای اخدرج چهره افرادولیت ؤو مس استدر اولویت آژانس عکس ایران شخصی حفظ حریم  – 8

آژانس عکس ایران به عهده عکاس بوده و مشهود باشد های ارسالیعکسعکاس باشد و درهرچیزی که در مالکیت غیر

  .ولیتی در قبال آن نخواهد داشتؤمس

  شود.میاثر تعیین  قیمت عکس به صورت دیجیتال جهت استفاده درکتاب و نشریات متناسب با تیراژ -9

 ذف اثر از این بازار خواهد شد.باعث ح ،تبلیغ مستقیم و یا غیر مستقیم کاال و خدمات در عکس ممنوع بوده -10

  .شودخودداری  های فتومونتاژو از ارسال عکس هستندها عکس و نورکنندگان تنها مجاز به تصحیح رنگ شرکت -11

 ، آثار ارسالی مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.ثبت نامدر صورت عدم تکمیل و امضای فرم  -12

 

 نحوه برگزاری بازار

المللی فیلم کوتاه بین جشنوارهنهمین وسیبه صورت انحصاری و در محل کاخ  «من ایران»عکس یشگاه و فروشگاه انم

 .برگزار خواهد شد تهران

 

 شمار:گاه

 1401شهریورماه  25تا  7مهلت ارسال آثار: از  

 1401ماه آبان 2مهرماه تا  27ریخ برگزاری: تا

 

 



 «ایران من» عکس نمایشگاه دومین  فرم ثبت نام در

 

 نام پدر:                               نام و نام خانوادگی عکاس :                    

                    شماره تلفن ثابت:                     :      شماره تلفن همراه               کد ملی:  

 :آدرس محل سکونت 

 (عکس 5)حد اکثر : های ارسالیتعداد عکس

 آدرس  پست الکترونیک: 

   فرمایید.این صفحه وارد  زیر درها را مانند نمونه تصاویر آن، ها لطفا عالوه بر ارسال فایل اصلی عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در خصوص فروش عکس ضروری نکات

................................................................................................................................................................................................ 

 

 عکس دوم عکس اول

 عکس سوم عکس چهارم عکس پنجم



را مطالعه  «یران منا »عکس شرایط مندرج در فراخوان دومین نمایشگاه و فروشگاه......................... اینجانب .............

 «ایران من»های فوق جهت شرکت در دومین نمایشگاه عکس با چاپ عکس ،از مفاد آن کامل و ضمن اطالع کرده

 کنم.میاعالم  موافقت خود را

  با فروش آثار خود به صورت چاپ شده موافق هستم.          

 با فروش نسخه دیجیتال آثار خود موافق هستم.                    

                                

 اسعکامضاء  نام و نام خانوادگی و


