
 

 

 شرایط ارسال خاطره:

 بایست زمان و محل خاطره به خوبی ذکر شود.در خاطرات می 

  صفحه  2حجم خاطره حداکثرA4  14تایپ شده با فونت Bnazanin باشد 

 هر فرد می تواند فقط یک اثر ارسال نماید. 

  می تواند همدلی زائران در مسیر، مهمان نوازی برادران عراقی، موکب های اربعینی، پیاده روی، خانوادگی، لحظه دیدار و ... موضوع خاطره

 باشد.

 :شرایط ارسال عکس

  عکس ارسال نماید. 3هر فرد حداکثر می تواند 

 کس های ارسالی باید مربوط به مسیر راهپیمایی اربعین در سال های گذشته باشد.ع 

 شود.سلفی )خودنگاره( پذیرفته نمی عکس 

 نمی باشدمهم  ها سایز عکس. 

 نباید هیچ گونه تاریخ، توضیح، امضا و یا لوگو درج شده باشد. ها روی عکس 

 افزارهای گرافیکی صورت گرفته باشد.ها نباید هیچ گونه افکت یا تغییر با نرمروی عکس 

 های همراه مجاز است.های گوشیای ـ و دوربینای و غیر حرفهاز حرفه ـ اعم یبا هر نوع دوربین دیجیتال س گرفته شدهعک 

 های ارسالی اثر خودشان است.شوند که عکسشرکت کنندگان با ارسال آثار و شرکت در مسابقه از جهت شرعی و اخالقی متعهد می 

 خوانی داشته باشد.آثار ارسالی باید با موازین شرعی و عرفی هم 

  ها ( و اطالعات مکانی عکسو اساتید و نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس، شماره دانشجویی و یا کد پرسنلی کارکنان ات عکاس )ناممشخص

 ها ارسال شود.همراه عکس wordدر یک فایل 

 و سالمندان، سازی ظهور، اربعین و عدالت، اربعین و کودکان، اربعین موضوعات عکس های ارسالی، اربعین و جهانی شدن، اربعین و زمینه

وحدت و مساوات، اربعین و شور و شعور، اربعین و محبت، اربعین و امنیت، اربعین و وفور نعمت  ، اربعین،اربعین و جوانان، اربعین و خانواده

 و ... باشد.

می باشد و امتیاز نهایی به صورت تجمیع شده خواهد بود. الزم به ذکر است شرکت در  30و بخش عکس  70امتیاز بخش خاطره ** 

 محاسبه خواهد شد. 70که در صورت، امتیاز نهایی از  صورت مجزا نیز امکانپذیر می باشدبخش خاطره به 

 :آثار ارسال 

 در پیام رسان ایتا znu_nahadو یا آیدی  ac.irunahadrahbari@zn. پست الکترونیکی  از طریق 

 مهرماه 26مهلت ارسال اثار: 
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