
به نام خدای مهربان

فراخوان 
مهرواره ی »عكس نوشت«
»تمـرین همـدلـی«

درهاىآسماندراولینشبماهرمضانگشودهمىشوندوتاآخرینشببستهنمىشوند.
رسولاكرم)ص(

رمضان ماه رحمت و بركت است، ماه مهربانی و همدلی ست؛ ازهمان روزهای آغاز این ماه كه سفره میهمانی خداوند برپا می شود، بهترین فرصت برای خودسازی است 
و یكی از بهترین راه  ها برای خودسازی، احسان، نیكی و انفاق در راه خداوند است. یاری رساندن، جلوه زیبای ماه خدا، ماه پر بركت رمضان است.

پیامبر گرامی )ص( همچنین یكی از نام های ماه مبارک رمضان را »شهرالمواساه« یعنی»ماه همدردی« نامیدند و مردم را به حمایت و دستگیری از فقیران و مستمندان 
فرا خواندند.

 این روزها به خاطر شرایط خاص كشور و شیوع بیماری كرونا، عده ی زیادی از هم میهنان ما نیاز به یاری و كمك دارند. ما هم می توانیم به نوبه ی خود، با دوربین ها 
و قلم ها روایتگر مهربانی مردم عزیزمان باشیم تا با تمرین همدلی سهم كوچكی از بركات این ماه نصیبمان شود.

در دنیای امروز، همنشینی هنرهای مختلف، ظرفیت های بیانی تازه و قابلیت های جدیدی برای بیان هنری به وجود آورده و كالم در تركیب با دیگر هنرها از جمله 
هنرهای بصری مثل عكاسی، قدرت و ظرفیت مضاعفی پیدا كرده است؛ بر این اساس، مهرواره عكس نوشت )ماه مهربانی و همدلی( كار مشترک انجمن های عكاسی 

و شعر و داستان برگزار می شود:
موضوع: ماه مهربانی و همدلی

 شركت كنندگان:  اعضای نوجوان و ارشد انجمن های عكاسی و شعر و داستان

 قالب: عكس نوشت ) شعر یا داستان كوتاه بر اساس عكس(

در این مهرواره، روایت شما می تواند از سفره افطار باشد تا سجاده نماز. دستگیری از نیازمندان، یاری  و كمك رساندن به خانواده، دوستان، همسایگان، آشنایان، 
شاد كردن كودكان و خانواده افراد نیازمند و بیمار، پزشكان، پرستاران و كادر درمان، مهربانی با طبیعت و گیاهان و جانوران و.... روایت شما می تواند از هركجا و هر 

لحظه ی این ماه روشن باشد.
شیوه و مراحل برگزاری:

اعضايانجمنعكاسيباتوجهبهموضوعاعالمشدهبادوربینیاگوشيتلفنهمراهعكاسيكنند. 1
كارشناسهنريهراستان،فایلعكسهايمنتخبرادراختیاركارشناسادبياستانقراردهد. 2

كارشناسادبيعكسهاىمنتخبرادرگروههاىمجازىانجمنهاىشعروداستانبهاشتراکبگذاردوازاعضايادبىبخواهدباالهامگرفتن 3
ازعكسها،شعریاداستانكوتاهبنویسند.

كارشناسادبىپسازبررسىاولیه،فایلعكسهاوشعروداستانهاىمنتخبرادراختیاركارشناسروابطعمومىاستانقراردهدتاتوسط 4
ایشاندرسایتپیکامیدبهنشانىomid. kpf. ir)بخشمربوطبهفراخوانمهروارهعكسنوشت(بارگذارىشود.

شعریاداستانكوتاهدرقالبفایلwordبافونت14حروفچینىشود. 5
هرگونهسوالیامشكلدرخصوصثبتوبارگذارىآثاررابهجنابآقاىآخوندىكارشناسمحترمانفورماتیکباشمارهمطرحنمایید. 6

شمارهتماس:09981020426
مقررات كلی:

 هرعضومىتواندحداكثر3اثرارسالكند.
 ذكرمشخصاتكاملالزامىاست:

نامونامخانوادگى/تاریختولد.عنواناثر.ناماستان/شهر/مركز.نامانجمن/نوعدوربینیامدلگوشىتلفنهمراه
 انتخاباسمیاعنوانبراىعكسوداستانیاشعرالزامىاست.

 عكسیاشعروداستانبهتنهایىپذیرفتهنمىشود.هرعكسبایدبایکاثرادبىهمراهباشد.
 مهلتارسالآثار:10خرداد1399

 یادآورىمىشوداینفراخواندرقالبمهروارهبرگزارمىشودورتبهبندىواعالمبرگزیدهندارد.
ازآثاربرترباارسالهدیهىفرهنگىتقدیرومنتخبآثاردرصفحاتمجازىكانونباهشتگهاىزیرمنتشرخواهندشد:

#تمرین_همدلي
#كانون_اميد

#رزمایش_همدلي

فراخوان 
مهرواره ی »عكس نوشت«
»تمــرین همــدلــی«

به نام خدای مهربان

درهاىآسماندراولينشبماهرمضانگشودهميشوندوتاآخرینشببستهنمىشوند.
رسولاكرم)ص(

رمضان ماه رحمت و بركت است، ماه مهربانی و همدلی ست؛ ازهمان روزهای آغاز این ماه كه سفره میهمانی خداوند برپا می شود، بهترین فرصت برای خودسازی 
است و یكی از بهترین راه  ها برای خودسازی، احسان، نیكي و انفاق در راه خداوند است. یاری رساندن، جلوه زیبای ماه خدا، ماه پر بركت رمضان است.

پیامبر گرامی )ص( همچنین یكی از نام های ماه مبارک رمضان را»شهرالمواساه« یعنی»ماههمدردى« نامیدند و مردم را به حمایت و دستگیری از فقیران 
و مستمندان فرا خواندند.

 این روزها به خاطر شرایط خاص كشور و شیوع بیماري كرونا، عده ي زیادي از هم میهنان ما نیاز به یاري و كمك دارند. ما هم مي توانیم به نوبه ي خود، با 
دوربین ها و قلم ها روایتگر مهرباني مردم عزیزمان باشیم تا با تمرین همدلی سهم كوچكي از بركات این ماه نصیبمان شود.

در دنیاي امروز، همنشیني هنرهاي مختلف، ظرفیت هاي بیاني تازه و قابلیت هاي جدیدي براي بیان هنري به وجود آورده و كالم در تركیب با دیگر هنرها 
از جمله هنرهاي بصري مثل عكاسي، قدرت و ظرفیت مضاعفي پیدا كرده است؛ بر این اساس، مهرواره عكس نوشت )ماه مهرباني و همدلي( كار مشترک 

انجمن هاي عكاسي و شعر و داستان برگزار مي شود:

  موضوع:  ماه مهربانی و همدلی

  شركت كنندگان: اعضای نوجوان و ارشد انجمن های عكاسی و شعر و داستان

  قالب: عكس نوشت ) شعر يا داستان كوتاه براساس عكس(

در این مهرواره، روایت شما می تواند از سفره افطار باشد تا سجاده نماز. دستگیري از نیازمندان، یاري  و كمك رساندن به خانواده، دوستان، همسایگان، 
آشنایان، شاد كردن كودكان و خانواده افراد نیازمند و بیمار، پزشكان، پرستاران و كادر درمان، مهربانی با طبیعت و گیاهان و جانوران و.... روایت شما 

می تواند از هركجا و هر لحظه ي این ماه روشن باشد.

شيوه و مراحل برگزاری:
اعضايانجمنعكاسيباتوجهبهموضوعاعالمشدهبادوربينیاگوشيتلفنهمراهعكاسيكنند. 1
كارشناسهنريهراستان،فایلعكسهايمنتخبرادراختياركارشناسادبياستانقراردهد. 2

كارشناسادبيعكسهاىمنتخبرادرگروههاىمجازىانجمنهاىشعروداستانبهاشتراکبگذاردوازاعضايادبىبخواهدباالهام 3
گرفتنازعكسها،شعریاداستانكوتاهبنویسند.

آثارمنتخب)هرعكسبههمراهشعریاداستانمربوطبهآن(توسطكارشناسروابطعمومىیامسئولانفورماتيکاستاندرسایت 4
پيکاميدبهنشانيomid.kpf.ir)بخشمربوطبهمهروارهعكسنوشت(بارگذاريشود.

مقررات كلي:
 هرعضوميتواندحداكثر3اثرارسالكند.

 ذكرمشخصاتكاملالزامياست:
نامونامخانوادگي/تاریختولد.عنواناثر.ناماستان/شهر/مركز.نامانجمن/نوعدوربينیامدلگوشيتلفنهمراه

 انتخاباسمیاعنوانبراىعكسوداستانیاشعرالزامىاست.
 عكسیاشعروداستانبهتنهایىپذیرفتهنمىشود.هرعكسبایدبایکاثرادبىهمراهباشد.

 مهلتارسالآثار:10خرداد1399
یادآوريميشوداینفراخواندرقالبمهروارهبرگزارميشودورتبهبنديواعالمبرگزیدهندارد.

ازآثاربرترباارسالهدیهيفرهنگيتقدیرومنتخبآثاردرصفحاتمجازيكانونباهشتگهايزیرمنتشرخواهندشد:

#تمرین_همدلى
#كانون_امید

#رزمایش_همدلى


