
  عكس خانواده بزرگ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور داخلي ارسالفراخوان اولين 

 و هدايت تبيين، براي مناسب سازي فرهنگ در راستايو  در سال دولت و ملت، همدلي و هم زباني         
  در  خانواده بزرگ سازمانو همچنين مرور خاطرات  اي حرفهو فني و مهارتي هاي آموزش نمودنفراگير

در موضوعات ارسال عكس از تمامي همكاران محترم تقاضا داريم با ، ينستاگراما شبكه هاي اجتماعي و به ويژه
  زير ما را در اين امر مهم ياري كنند:

 يادآوري خاطرات گذشته همكاران - 1

ثبت تصويري تنوع فعاليت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با تأكيد بر گروه هاي هدف  - 2
گاهي، آسيب ديدگان اجتماعي، كارآموزان روستايي و عشاير و... مانند: دانشجويان، فارغ التحصيالن دانش

 در مراكز مختلف جوار دانشگاهي، روستاها، پادگان ها، زندان ها، آموزش در صنايع، آموزشگاه هاي آزاد
  و...

 ثبت توانمندي ها و مهارت هاي كارآموزان مراكز آموزشي دولتي و خصوصي  - 3

 ت آموزي در جامعهنگاه مستند اجتماعي به مقوله مهار - 4

  
 :تصاويرشرايط و نحوه ارسال 

 ارسال گردد. عكس از هر استان 03حداكثر  -

باتوجه به حضور رييس محترم سازمان در سال هاي هشتاد و يك تا  ،قطعه عكس ارسالي 30به استثناي  *
تصوير  كامل شناسنامهبا ذكر هشتاد و چهار، درصورتي كه عكسي از خاطرات ايشان در آرشيو شما موجود است 

  ارسال نماييد. زيردر پوشه اي جداگانه به آدرس 
  ارسال گردد.  irantvto.irnews@فايل عكس به آدرس  -
  شامل:آثار تصويري با شناسنامه اثر مي بايست  -

            
  :استان            

 شهرستان:      

  عكاس: نام خانوادگينام و 
  محل عكاسي:

  عكاسي:تاريخ 
  عنوان عكس (يا توضيح مختصري از عكس):

 ذكر گردد. از راست به چپ تصوير *درباره عكس هاي قديمي نام و نام خانوادگي افراد حاضر در عكس به ترتيب



 شناسنامه تصاوير با ذكر نام فايل ارسالي ايميل شود. -

 د.، ارسال نماييدوربين خروجي ا تغيير ندهيد و با همان رزولوشنعكس ها ر -

-  Quality كمتر نكنيد 9عكس را در هنگام خروجي فتوشاپ از عدد. 

 درصورت نداشتن فايل تصاوير قديمي تصوير را با باالترين كيفيت اسكن نموده و فايل را ارسال نماييد. -

 .توانند رنگي يا سياه و سفيد باشند هاي ارسالي مي عكس -

  باشد. jpegو فرمت  كيلوبايت 500داراي حجم حداقل  بهتر استهاي ارسالي  عكس -

 .عكس هاي ارسالي بايد فاقد لوگو، نوشته و تاريخ باشد -

  
 نكات مورد توجه:

، رساني و تبليغاتي مجاز است آثار ارسال شده  را در امور نمايشگاهي، انتشاراتي، اطالع دفتر روابط عمومي -
  .استفاده نمايد پايگاه هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي

  قابل استفاده نخواهد بود.شد ها ناقص با آثاري كه فاقد شناسنامه باشند و يا شناسنامه آن -
گرام داشته باشند، تقديرنامه و جوايز نقدي تعلق خواهد اكه بيشترين اليك را در صفحه اينستعكس  10به  -

 گرفت. 

  

 :تقويم فراخوان

  1394ماه بهمن  15:  تصاويرمهلت ارسال 
    irantvto.irnews@پست الكترونيك :

 


