
   

  .ل می باشدشرکت دانش آموزان فقط با استفاده از دوربین دیجیتا .1
  .شرکت همکاران فرهنگی با استفاده از دوربین دیجیتال و تلفن همراه می باشد. 2
  . است مجاز شرکت براي تمامی دانش آموزان مقاطع تحصیلی دختر و پسر. 3
ثبت نام در مرحله کشوري و اطالع از سایر شرایط و ارسال آثار فقط از طریق سایت جشنواره به . 4

  )93اسفند  24مهلت ارسال آثار تا (  ir.medu.shs://http:نشانی 
  

  جشنواره مسابقه عکاسی با موضوع المپیاد ورزشی درون مدرسه اي

 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 معاونت تربیت بدنی و سالمت

 مهلت ارسال آثار:
 24 اسفند ماه 1393
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    ورزش، آموزه هاي دینی و عبادي. 1
ورزش، مهارت حرکتی و توانایی جسمانی. 2  
ورزش، سالمت جسمی و روحی. 3  
ورزش، شادابی فردي و شادابی محیط آموزشگاهی. 4  
ورزش، آموزه هاي پهلوانی و جوانمردانه. 5  
عالیت هاي دواطلبانهورزش، مهارت هاي اجتماعی و ف. 6  
ورزش، ایجاد رقابت سالم و تحکیم دوستی ها. 7  

 

:دانش آموزان صفحه دوم شما هم می توانید با ارسال چند عکس در این مسابقه شرکت کنید.  
  :ھمكاران گرامي 

 .عکس هاي ارسالی می توانند رنگی یا سیاه و سفید باشند .1
  .ارسال نماید) تک عکس(قطعه عکس  5هر هنرمند می تواند در هر بخش رقابتی، . .2
  .عکس  می تواند با نرم افزارهاي گرافیکی تا جایی ویرایش شود که سندیت عکس مخدوش نشود .3
  .دنباش   jpegمت مگابایت و فر 4عکس هاي ارسالی باید داراي حجم حداکثر  .4
  .دنعکس هاي ارسالی باید فاقد لوگو، نوشته و تاریخ باش .5
 http://shs.medu.irاز طریق سایت جشنواره به نشانی اینترنتیآثار خود  مدارس دانش آموزان و همکاران .6

  .سال نمایندرا جشنواره مستقیماً به مرحله ي کشوري
آثار چاپ شده خود را به  ازاستانی می توانند یک نسخه  دانش آموزان و همکاران مدارس جهت شرکت در مرحله .7

 .معاون پرورشی مدرسه تحویل نمایند
  .بدنی منطقه ارائه نمایند  کارشناسی تربیتآثار چاپ شده خود را  ازهمکاران اداري جهت شرکت در مرحله استانی می توانند یک نسخه  .8

شرایط ارسال 
 آثار

به آثار برگزیده جوایز  و کشوري له استانیدر مرح
   گردد می تقدیمارزنده به همراه لوح تقدیر 

 

:فقط ازطریق سایت جشنواره به نشانی جهت مرحله ي کشوري  و ارسال آثار ، اطالع از سایر شرایطثبت نام  

http://shs.medu.ir 
 

 موضوعات مسابقه
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