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 از نگاه مهندسی عکاسیمسابقه 

  : محوريت( الف

 ت ملّي ساختمانرعايت يا عدم رعايت مقررا

  :شرايط شركت كنندگان( ب

 كليه اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

 ف:اهداج(

 افزايش سطح آگاهي و آشنايي بيشتر مهندسين عضو با مقررات ملّي ساختمان-

 مهندسين عضو بر روي ساخت و سازهاي استان ترويج حساسيت و نگاه كيفي-

 :(زمان ارسال آثارد

  9799سال  مردادماه 52 شنبه تا پايان روز

 (ضوابط شركت در مسابقه:ه

 مي باشد . تصوير در هر موضوع 2از به ارسال ده مجنهرفرد شركت كن (9

 يههزداسههتان  سههي سههاختمانم مهندنظههاسههازمان طريههس سههايت از پهها از درم مشاصههات  ههاح  افههر   ههرفا  عکسههها (5

(www.yazdnezam.irبارگز ) اري گردد. 

    سازمان از عکسهاي ارسالي با ذكر نام  هاح  افهر در گهالري يها نمايشهگاه عکها  سهايت سهازمان  نشهريه گنجينهه و ....            (7

 .استفاده خواهد نمود

 سالي بايد رنگي باشد .آفار ار(0

و بها  مگابايهت   5حجم فايلههاي ارسهالي بايهد حهداقل     سانتي متر و  73اقل و عرض حد dpi 733كيفيت هر عکا حداكثر  (2

 . باشد RGBبا مود  jpGپسوند 

 عکا هاي ارسالي با نام خود عکاس بارگزاري گردد .(6

 د ا الح رنگ و نور مجاز مي باشد كه به ا الت عکا خدشه وارد نشود . ها درح ويرايش عکا(3

  ورت  ه درو  پ مناس  نباشد ا ل فايل با كيفيهت بهارتر درخواسهت خواههد شهد     (در  ورتي كه كيفيت آفار ارسالي براي چا8

 حذف خواهد شد . عدم ارائه فايل ا لي  عکا از مسابقه

     مگاپيکسهل  8موبهايلي وشهن عکسههاي   حهداقل رزول . در اينصهورت  (ارسال عکسهاي گرفته شده بادوربين موبايل بالمانع مي باشد9

 باشد .

  استان يزد مي باشد .  عکا هاي ارساليساختمان سوژه (محدوده 93
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و افراد خبره در كميسيونهاي تاصصي مربوطه در هر رشته نمايندگان عکا هاي ارسالي توسط  ( كميته داوران :و

 بررسي و افراد برتر معرفي مي گردند .رشته عکاسي 

   مرتبط با عکا( مقررات ملي ساختمان )اشاره به مبحث تفسير موضوع-5گويا بودن عکا -9ز( مالك قضاوت : 

 عکاسوژه ذكر محل -0 ذكر شده ارتباط عکا با بند مبحث-7

 :(جوايزح

 :جوايز نقدي به شرح ذيل اهداء خواهد شد (اول تا سوم)به نفرات برتر 
 

 مبلغ به ریال برای هر موضوع ردیف

 5000000000 نفر اول 1

 3000000000 نفر دوم 2

 2000000000 نفر سوم 3

 

 واحد رفاهی سازمان


