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 دفاتردانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و پرستاری  مجری طرح:
 

 عکس دانشگاه در دوران کرونا جشنواره  عنوان طرح:
 

        اجتماعت و اسسی                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 پرورش ذوق هنری دانشجوها و جذب مخاطب و ایجاد فضای صمیمانه و مثبت در کنار دانشجو ها ایجاد خالقیت و -

 ی طرح هنری جهت بهبود روحیه دانشجو ها و ترویج مهارت نگریستن و توجه به پیرامونبرگزار -
 

 خالصه طرح :

و رابطه انسان  یتو شگفت زده خواهد شد و به اهم یرتر متح یشخالق ب یتکند از خالق یشهاند یعتدر سرشت طب یشترانسان هرچه ب

 یمجذوب کننده ا ی، که عکس هااست یعتاز رنگ ها در طب یخاص و مخلوط یها یباییمملو از ز ییزخواهد برد. فصل پا یپ یعتبا طب

؛ خاص خود را همراه دارد یتجذاب یعکاس یو مثل تمام سوژه ها ینو دل نش یباز یفصل یدر هنر عکاس صلف ینآورند ا یرا به وجود م

تواند برشکل دهی صحت که میاراست به نحویجایگاه بسیار مهمی دعکاسی در حوزه رسانه عکس و که، و همچنین باید اذعان داشت

 یک خبر در ذهن مخاطب تاثیرگذار باشد.

 یرا برا یمناسب یتتا موقع دانشگاه در دوران کرونا نموده،با تم  یجشنواره عکاس یاقدام به برگزارجویان، سازمان دانشدر همین راستا 

 چهارمفراخوان جشنواره از ؛ استفاده کنند یعکاس یآورد برا یخود م فصل به همراه ینکه ا یکند تا از مواهبفراهم  یعاشقان عکاس

 :آذرماه در فضای پردیس دانشگاه فردوسی با محوریت شانزدهآذرماه لغایت 

 گردد، نیز برگزار می و ارسال کلیپ یک دقیقه ای . دانشگاه و پاییز3عکس یادگاری  .2. زیبایی های دانشگاه های شما 1 

ه نقدی ادامه نیز جشنواره با حضور سه تن از اساتید انجمن عکاسان کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به نفرات اول تا سوم جوائزدر

الزم  (هزار تومان جایزه در نظر گرفته شده است. 200، 400، 600برای نفرات اول تا سوم به ترتیب مبالغ و غیر نقدی اعطا خواهدشد )

به انتخاب دانشجویان نیز به نیز  انعکاس ی ازیکین طرح با همکاری روابط عمومی دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد و ابه ذکر است 

  خواهدشد. سازمان دانشجویان منتشرو تمامی آثار منتخب در نشریات  ؛عنوان عکاس منتخب دانشجویان جشنواره انتخاب خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مکان اجرا :   14/9/99ت لغای 1/9/99 زمان اجرا :

    

 99های فرهنگی سال وشت طرحکوتاه ن

 سازمان دانشجویان

 69 شماره :

 04/09/1399 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 


