
 باسمه تعالی

 شرایط عمومی پذیرش آثار فراخوان

 جشنواره سراسری علمی ، پژوهشی ، فرهنگی هنری و ادبی نماز

 فجر تا فجر   با عنوان
 

 . باشد جشنواره موضوع در بایست می صرفا   ارسالی آثار .1

 .باشد می مانع بال حقوقی افراد یا گروهی یا فردی صورت به اثر ارسال .2

گروه سنی در صرفا   تعریف شده صورت می پذیرد و آثارگروه های سنی  آثار درثبت نام و ارسال  .3

 مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.شده  اظهار

 سامانه در را نام ثبت فرم پدیدآورنده که گیرندمی قرار ارزیابی و داوری جشنواره مورد این در آثاری تنها .4

 دریافت پیگیری کد و نموده تکمیل 1401 /  9/  20 تا مورخ  .namaz.irnoor به نشانیاختصاصی جشنواره 

 .دنباش کرده

 .است شده اعالم مقررات کلیه پذیرش معنای بهفراخوان  در شرکت تقاضای فرم تکمیل .5

 نماید. آثار خود را ارسال تعریف شده قالب در سه محور و موضوعدر  حداکثر هر فرد می تواند .6

استان ثبت نام نموده و در فراخوان جشنواره شرکت نماید. در صورتیکه فردی اثر هر فرد صرفا  می تواند در یک  .7

جشنواره  فرایند ارزیابی آثارایشان را از  دبیرخانه این فعل تخلف محسوب شده و خود را به چند استان ارسال نماید

 حذف خواهد نمود.

می بایست  مانند عکس ، طرح های گرافیکی و ... شرکت کننده باشد هدر صورتیکه آثار بصورت مجموع  .8

 .( بارگزاری و ارسال نمایدzipبصورت یک فایل فشرده سازی شده )مجموعه را 

خالف  گرانیآثار د درتصرف  و دخل یبردار یکپ،  و حقیقی ارسال آثار جمع آوری شده از فضای مجازی .9

زیابی و مورد ار اینگونه آثار .پاسخگو باشد ربطیبه مراجع ز دیشرکت کننده شخصا  بامقررات جشنواره بوده و 

 داوری قرار نخواهد گرفت.

محسوب می شود. بدیهی است چنانچه محرز شود حقوق انه جشنواره پدید آورنده اثر ارسال کننده اثر از نظر دبیرخ .10

 بر عهده وی می باشد.ونی آن کلیه مسئولیت حقوقی و قانمادی و معنوی از جانب ارسال کننده رعایت نشده است ،



سال بعد  احب اثر می باشد و دبیرخانه تا یکمتعلق ص حرفه ای بخش بزرگساالن کلیه حقوق مادی و معنوی آثار .11

دبیرخانه بعد از گذشت یک سال   حق  بهره برداری از آن را بدون اجازه صاحب اثر نخواهد داشت. اعالم نتایج

 حق بهره برداری و نشر آثار را برای خود محفوظ می داند.

آثار ارسالی می بایست قبال به هیچ یک از جشنواره ها و فراخوان های ستاد اقامه نماز ) استانی یا کشوری( ارسال  .12

 نشده باشد.

یزه به فرد ثبت نام کننده تقدیم می گردد. در در صورت برگزیده شدن آثار گروهی لوح تقدیر به نامه اثر و جا .13

 صورت بروز اختالف بین پدید آوردگان آثار گروهی ، دبیرخانه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

در صورت نیاز و تشخیص هیأت داوران به روئیت اصل اثر ، شرکت کننده ملزم به ارسال آن در زمان تعیین شده  .14

 اثر از فرایند داوری بر حق وی می باشد.می باشد. در غیر این صورت حذف 

 به کلیه شرکت کنندگان در صورت درخواست گواهی شرکت در جشنواره صادر خواهد شد. .15

 به تمامی برگزیدگان بخش استانی و کشوری لوح تقدیر تقدیم خواهد شد. .16

 پذیرفته نخواهد شد. 1396آثار ماقبل سال  .17

 .دریگمین قرار بررسی مورد ،گردد ارسال مخدوش یا ناقص صورت به که آثاری .18

 .شد نخواهند مسترد شده دریافت آثار .19

 


