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 «اربعین های بچه»عکس  مهرواره نخستین فراخوان

 )اربعین پیمایی راه ویژه(

 مقدمه: 

ترین ابزارها برای ثبت لحظات و ماندگار شدن در هر  ی امروز، یکی از بهترین و ساده در دنیای پیشرفته

از یک گوشی تلفن همراه، به توانند به سادگی با استفاده  لحظه، عکس است. امروزه کودکان و نوجوانان می

ها و  ثبت نگاه و دیدگاه خود پیرامون موضوعات گوناگون دنیای اطراف بپردازند و در وقایع مختلف و مناسبت

 ثیرگذار داشته باشند.اجتماعی و آیینی حضوری فعال و تا های موقعیت

 موجب همواره اربعین راهپیمایی عزاداری مراسم در نوجوانان و کودکان ی هصمیمان و گرم همیشه حضور

کانون پرورش فکری  عکاسی انجمن بنابراین. است بوده جامعه در ارزشمند و معنوی فضایی ایجاد

ی  نخستین مهرواره ،افتخار، با همکاری روابط عمومی و امور بین الملل کانون  با نوجوانان کودکان و

 بهرا  مند هعالق نوجوانان و ایران عکاسی ی فرهیخته جامعهاز کند و  را برگزار می «اربعین های بچه» عکس

        برگزار سال عکاسان بزرگو  عکاسان نوجواناین مهرواره در دو بخش  .کند می دعوت مهرواره اینشرکت در 

 شود. می

 اهداف:

 اربعین  پیمایی ی عاشورا و به ویژه مراسم راه های معنوی و اجتماعی واقعه آشنایی بیشتر نوجوانان با جلوه

 ساالر شهیدان

 عظیم  ی واقعه این به عکاسی دوربین دریچۀ از عکاس نوجوانان ی صادقانه و پاک ثبت نگاه 

 بخش اول: عکاسان نوجوان

 گیرد. صورت می موبایلدر این بخش عکاسی با 

 سال 21تا  21نوجوانان گروه سنی شرکت کنندگان: 

 نوجوان عکاسان نگاه از اربعین پیمایی راه مراسمموضوع: 



 زیبای های صحنه موبایل گوشی با توانند می حسینی اربعین عظیم پیمایی راه در کننده شرکت عزیز نوجوانان

 .کنندو ثبت  عکاسی را بزرگ رویداد این

 مشخصات آثار:

 باشد مگاپیکسل ۸ از کمتر نباید ارسالی تصاویر. 

 شد خواهند حذف داوری از پایین کیفیت با عکسهای. 

 د.کنن ارسال جشنواره دبیرخانۀ به عکس قطعه 5 حداکثر تواند می کننده شرکت هر 

 

 بخش دوم: عکاسان بزرگسال

 سال به باال 21گروه سنی: 

  سال  اربعین از نگاه عکاسان بزرگ پیمایی کودکان و نوجوانان در مراسم راه موضوع:

 مشخصات آثار:

 ها عکس. کند ارسال جشنواره ی دبیرخانه به عکس قطعه 5 حداکثر تواند می کننده شرکت هر 

 . دباش وسفیده  سیا یا رنگی توانند می

 ها تا جایی که موجب خدشه دار شدن تصاویر نشود بالمانع است. عکس ویرایش 

 فرمت با بایست می ها عکس jpg فایل حجم حداکثر و پیکسل 1800 حداقل کوچک ضلع اندازۀ در 

  .باشد مگابایت 1

 :مهرواره در شرکت عمومی مقررات

 ندکن گذاری نام انگلیسی صورت به زیر همانند را ها عکس بایستی کنندگان شرکت: 

 مثال برای  عکس. ۀ شمار ، نام خانوادگی، نام : Tehrani, Reza, 1 

 شماره پستی، دقیق نشانی تحصیالت، سن، ، خانوادگی نام و نام شامل:  کننده شرکت هر مشخصات 

 با همراه word فرمت با فایل یک قالب در بایست می عکس هر زمان و مکان همراه، و ثابت تلفن

 .دشو ارسال آثار

 گردند ارسال دبیرخانه پستی آدرس به فشرده لوح یک قالب در باید ها عکس. 



  نشانه هرگونه یا و لوگ واترمارک، تاریخ، قاب، پاسپارتو، عکاس، امضای دارای نبایدها  عکسفایل 

  .دباشدیگری  تصویری

 کتاب، در چاپ برای را مسابقه این از برگرفته شده های عکس از استفاده حق نمایشگاه هبرگزارکنند 

 . دارد می محفوظ خود برای عکاس نام ذکر با مهرواره به مربوط و انتشارات بروشور

 دکن درست یاری ارزیابی در داوران به تواند می عکس عنوان. 

 است مهرواره این مقررات تمامی پذیرفتن معنای به آثار ارسال. 

 است برگزارکننده هعهد به بینی نشده پیش مسائل مورد در گیری تصمیم. 

 تبصره:

 باالتر کیفیت با فایل اصل نباشد، مناسب نمایشگاه در چاپ برای ارسالی آثار کیفیت که صورتی در * 

 .شد خواهد درخواست

 مغایرت هرگونه بنابراین. شود می شناخته اثر معنوی و مادی مالک عکس کنندۀ ارسال برگزارکننده، نظر از *

 .بود خواهد کنندهل ارسا مسئولیت با آن از ناشی پیامدهای و

 

 :مهرواره تقویم

 02/۸/8۸: آثار دریافت مهلت آخرین 

 55/8/8۸ :نتایج  آثار و اعالم داوری  

 8۸آذر ماه  : : نمایشگاه افتتاح 

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب باشند رسیده دبیرخانه به مقرر مهلت از پس که آثاری به توجه:

 

 ی تقدیر: شیوهبرگزیدگان و 

زا  های کلی کانون مبنی بر آسیب انجمن عکاسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای سیاست

های  در فعالیتکوشد تا نوجوانان را به تعامل، دوستی، همبستگی و مشارکت  های رقابتی، می بودن برنامه

 د. کنگروهی تشویق 

 :بنابر این نکته و نیز بر اساس اهداف مهرواره



 ها آن به و شد خواهند انتخاب بندی بدون رتبه یکسان صورت به نفر 3 نوجوان عکاسان بخش در 

 شد. خواهد اهدا معلی کربالی به سفر ی کمک هزینه همراه به افتخار لوح

 به و شد خواهند برگزیده بندی بدون رتبه یکسان صورت به نفر3 سال بزرگ عکاسان بخش در    

 . دش خواهد اهدا معلی کربالی به سفر ی کمک هزینه همراه به افتخار لوحها  آن

 به تمامی مشهد و  مقدس شهر به سفر ی کمک هزینه و تقدیر لوح دو بخش هر در همچنین

 لوح یادبود اهدا خواهد شد.یافته به نمایشگاه  هآثار را

 ارسال آثار:

 د.فکری کودکان و نوجوانان ارسال شوانجمن عکاسی کانون پرورش   آثار باید به دبیرخانه

روی پارکینگ سازمان آب ، کانون پرورش فکری ه ب خیابان دکتر فاطمی،خیابان حجاب ، رو تهران، :دبیرخانه نشانی

 انجمن عکاسی –کودکان و نوجوانان، مدیریت آفرینش های ادبی و هنری 
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