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ورود به سایت دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
www.ivafestival.ir



چنانچه برای اولین بار قصد دارید
در سایت دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ثبت نام کنید،

دکمه ثبت نام را کلیک نمایید.



پس از انتخاب رسانه ای
که از طریق آن از انتشار فراخوان مطلع شدید،

به صفحه ی ثبت نام وارد می شوید.

 - حجم هر فایل ارسالی حداقل یک و حداکثر شش مگابایت باشد )به غیر از هنرهای جدید(.
ثار قبلی در صفحه دوم ثبت نام)اطالعات رزومه( اختیاری می باشد.  - رزومه هنری و نمونه آ

- استیتمنت )حداکثر تا 600 کلمه( که فقط در رشته هنرهای جدید و رشته عکاسی )بخش مجموعه عکس( اجباریست
 و در سایر بخش ها اختیاری.

- رشته عکاسی در قالب تک عکس یا مجموعه می باشد.
ع دو بخش تک عکس و مجموعه ، در مجمو حداکثر سه اثر

)یک مجموعه شامل حداقل دو و حداکثر ده عکس می باشد.
هنرمند می تواند، تصویری در مورد نحوه چیدمان ارسال نماید(.



فرم مشاهده شده )مشخصات فردی(
 را به صورت کامل تکمیل نموده،

سپس دکمه ادامه را کلیک نمایید.
شناسه کاربری  پست الکترونیکی شما می باشد

و کلمه رمز نیز به دلخواه خود تعیین نمایید.



پس از تکمیل فرم ثبت نام،
این صفحه جهت اطمینان شما

ج شده نمایش داده می شود. از صحت اطالعات در
ثار گذشته خود را ح فعالیت و 3 نمونه از آ سپس شر

)اختیاری( در بخش رزومه وارد نمایید
و در نهایت دکمه ادامه را کلیک نمایید.



، ده بخش می باشد، ثار ورود به صفحه ارسال آ
شما می توانید با ارسال حداکثر 3 اثر در هر رشته و حداکثر  دو بخش شرکت نمایید.

دکمه افزودن را در بخش دلخواه کلیک نمایید.



در هر بخش شما برای هر اثر اطالعات و دیتیل مجزا ثبت می نمایید
و در نهایت دکمه تایید را کلیک می نمایید.

برای اثر دوم و سوم مجدد دکمه افزودن را کلیک نمایید.



این صفحه، پنل شما در سایت جشنواره می باشد
و تا آخرین روز ثبت نام در اختیار شما جهت اصالح،

ثار می باشد. تکمیل و یا حذف اطالعات شخصی و یا اطالعات آ
 در زمان دیگری وارد این صفحه )پنل کاربری( شوید،

ً
چنانچه بخواهید مجددا

می توانید با وارد نمودن ایمیل و رمز خود
از صفحه اصلی سایت وارد شوید.


