
 دارو منطقی مصرف و تجویز کاریکاتور و پوستر عکس ، هنری جشنواره سومین فراخوان

 

 جشنواره سومین دارد نظر در بالینی داروسازی متخصصین انجمن همکاری با دارو منطقی مصرف و تجویز تحقیقات مرکز

 .کند  برگزار ،بالینی داروسازی همایش نهمین با همزمان را دارو منطقی مصرف و تجویز کاریکاتور وپوستر  ،عکس هنری

 :آثار یا اثر قبول قابل شرایط 

 .پذیرفته می شودو کاریکاتور ، پوستر بخش عکس 3در  شما آثار -

 .باشند سفید و سیاه یا رنگی توانند می ها عکس -

 ( باشد برخوردار مطلوب کیفیت از باید تصاویر) دنباش شده گرفته دوربین یا موبایل با دنتوان می ها عکس -

. ) باشند( dpi 72) رزولوشن با ، بزرگ ضلع در پیکسل 0011 اندازه در JPEG فرمت با میبایست ارسالی های عکس - 

 . (  باشد مگاپیکسل 8 باید موبایلی های عکس رزولوشن حداقل

 . باشند دیگری نشانه هر یا آرم لوگو، ، حاشیه قاب، کادر، هرگونه فاقد باید ارسالی آثار -

 فرستاده شوند . espیا   tiffو در فرمت  01× 51 در ابعاد dpi 300با رزولوشن  CMYKپوسترها باید   _

 باشند . tiffو آنهایی که در نرم افزار اجرا میشوند با فرمت  dpi 300کاریکاتورهایی که اسکن میشوند باید با رزولوشن  _

 : شرکت در جشنواره شرایط

 عالقمندان آزاد است .برای عموم  شرکت -

 . شد نخواهد اثرداده ترتیب ،کنند نقض را  قوانین از یکی یا شوند ارسال شده، تعیین زمان از پس که آثاری به -

 .ندارد وجود ازمسابقه خروج و انصراف امکان ،اثر ارسال از پس -

 شرکت در جشنواره هنری اهدا خواهد شد .، گواهی آثارشان به نمایشگاه راه می یابدکه  شرکت کنندگانیبه کلیه ی  -

 

 داوری : 

 یک همراه به پوستر، و کاریکاتور عکس، های بخش از کدام هر در برجسته افراد از نفر دو حضور با دوره این آثار داوری

 . گرفت خواهد صورت جشنواره نماینده و داروساز دکتر

 0330فروردین  05زمان :   

 

 :جوایز

 و کاریکاتور به شرح ذیل اهدا میگردد : رشته ی عکس ، پوسترجوایز در هر سه 



 نقدی جایزه ریال 111/111/01  و افتخار لوح ، جشنواره تندیس:  اول نفر

 نقدی جایزه ریال 111/111/05و  افتخار لوح ، جشنواره تندیس:  دوم نفر

 نقدی جایزه ریال 01/  111/111/   و افتخار لوح ، جشنواره تندیس:  سوم نفر

 

 :  آثار ارسال مهلت

 0331ماه  اسفند 0

 نحوه ارسال : 

 clinicalpharmacy.ir سایت :

 artfestival.cp@gmail.comایمیل : 

 10088383303:  تماس تلفن      

 

 

 

 

 

 

 


