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 به نام خدا

  عکس مهرواره فصلی سومین فراخوان

 9911سال 

 معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 انجمن عکاسان نوجوان

 مقدمه:

زا های کلی کانون مبنی بر آسیبیاستکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای س نوجوانانجمن عکاسان 

های گروهی یتکوشد تا نوجوانان را به تعامل، دوستی، همبستگی و مشارکت در فعالهای رقابتی، میبودن برنامه

نوجوانان برای تشویق  «مهرواره فصلی»موضوعاتی را به صورت فصلی با عنوان  دارددر نظر ،این نکتهد. بنابرکنتشویق 

جه به شرایط رخ داده در با تو نمایشگاهی در دید عموم قرار دهد.مطرح کرده و به صورت مند به عکاسی هقعال

متناسب با فصل  موضوعی 9911تابستان ی ویژه مهرواره فصلی سومیندر  جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا،

 تابستان و این شرایط ویژه انتخاب کرده ایم.

 خوشحالم: من سالم و این دوره موضوع 

ما باید همواره شکرگزار آفریدگار جهان  گترین نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشه است ورسالمتی بز

آییم و قدر  ه است الزم است کمی به خودشدب نگرانی جامعه جهانی ها که ویروس کرونا اسبااین روزباشیم. 

مان آسوده یزانتوانیم در کنار عزکه می دانیم. از اینب داشتهانی ارزی ما و اعضای خانواده که خداوند به ما را سالمتی

 خوشحال باشیم.و  بیاندیشیم و عکاسی کنیم بخوانیم، خاطر کتاب

تابستانی خود را به  مهرواره فصلیودکان و نوجوانان کانجمن عکاسان نوجوان کانون برورش فکری  بدین منظور

نگاهی  با اعضای عزیز و خالق انجمن عکاسیتا  ص داده استااختص «من سالم و خوشحالم» عنوان ی پرتره باسعکا

 .و در این فراخوان شرکت کنند ه کردهتهیهایی ناب عکس ق، در این زمینهمثبت و دقی

 :اهداف 

 در نوجوانان آوری و.های مثبت مانند تابمهارت تقویت و پرورش .. 

 ف به خود و دنیای اطرا نسبت عکاسنوجوانان  یصادقانه و روشن ثبت نگاه 
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 شرکت کنندگان :

 عکاسان نوجوان الف:

مند و عالقه ر نوجوانانو سای برورش فکری کودکان و نوجوانان کانونهای عکاسی انجمنمند هاعضای عالقی همه

 توانند در این فراخوان شرکت کنند. میمستعد 

 سال 21تا  21 گروه سنی:

 عکاسان بزرگسالب :

 است. کانون مربیان و کارشناسان اعضای ارشد، یاین بخش ویژه

 سال 11تا  21گروه سنی اعضای ارشد: 

 مهرواره فصلی در شرکت مقررات عمومی: 

 مرحله استانی:

 کند ارسال مهرواره فصلیاستانی دبیرخانه  به عکس قطعه 5 حداکثر تواندمی کننده شرکت هر. 

  به  را اثر برگزیده 9حداکثر  از هر عکاس بایستمی مرحله اول بررسیواحد کارشناسی استان پس از

 .کندارسال  نوجوان( انجمن عکاسان -های ادبی و هنریینشر)مدیریت آف دبیرخانه مرکزی در ستاد

 

 مرحله کشوری:

 9مرحله دوم داوری  ها دراز استانپس از دریافت آثار  ،عکس مهرواره فصلیخانه مرکزی سومین دبیر 

 خواهد کرد. انتخابرا برگزیده در بخش بزرگسال  9برگزیده در بخش اعضای نوجوان و 

 تقدیر انتخاب و اعالم خواهد شد. ر شایستهاث 5در هر بخش  چنینهم  

 

 از برگزیدگان: ی تقدیرشیوه

 همراه به لوح افتخار هاآن به و خواهند شد بندی انتخاببدون رتبه نفر 3 نوجوان اعضای بخش در 

 هدایایی تعلق خواهد گرفت.

 به افتخار ها لوحنآ به و انتخاب خواهند شد یکسان بدون رتبه بندی صورت به نفر 3 بزرگسال بخش در 

 هدایایی تعلق خواهد گرفت. همراه
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 به تمامی آثار را یافته به نمایشگاه لوح یادبود اهداء خواهد  تقدیر و لوح 5 بخش هر در همچنین

 شد.

  ت در صورت امکان نیز این آثار فکانون مجازی در دید عموم قرار خواهد گرسایت در نمایشگاهی از آثار برتر

حجاب به نمایش گذاشته خواهد  رهنگی هنریهای فدر نگارخانه محمد طاها اقدامی واقع در مرکز آفرینش

 شد.

 

 مشخصات عکس های ارسالی:

  دار شدن ها تا جایی که موجب خدشهعکس باشند. ویرایش سفید ه و سیا رنگی یا توانندمیها عکس

 تصاویر نشود بالمانع است.

 گیرد. صورت موبایل تواند بامی عکاسی فراخوان این در 

 باشد مگاپیکسل ۸ از کمتر نباید ارسالی با موبایل تصاویر. 

 فرمت با بایستمی هاعکس jpg 9 فایل حجم حداکثر و پیکسل 9۸11 حداقل کوچک ضلع یاندازه در 

 مگابایت باشد.

 شد خواهند حذف داوری از نامناسب کیفیت با هایعکس. 

 دکنن گذارینام زیر همانند را هاسعک بایستی کنندگان شرکت: 

 مثال برای. عکس هشمار ، نام خانوادگی، نام Taheri reza:2 

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

 ود.نوشته شword  فرمت با فایل یک قالب در بایستمی عکس هر زمان و مکان همراه، و ثابت

 دشو ارسال استان دبیرخانه پستی آدرس به فشرده لوح یک قالب در باید همراه با مشخصات هاعکس. 

  هنشان هرگونه یا و ولوگ واترمارک، تاریخ، قاب، پاسپارتو، عکاس، امضای دارای بایستها نمیعکسفایل 

  دیگری باشند. تصویری

 کند یدرست یار ارزیابی در داوران به تواندمی عکس عنوان. 

 تبصره:

و  بروشور کتاب، در چاپ برای را فراخوان این از برگرفته شده هایعکس از استفاده حق نمایشگاه هبرگزارکنند *

 دارد.می محفوظ خود برای عکاس نام ذکر مربوطه با انتشارات

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

 .شد خواهد
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 و مغایرت هرگونه بنابراین. شودمی شناخته اثر معنوی و مادی مالک عکس هکنند ارسال برگزارکننده، نظر از *

 بود خواهد کنندهل ارسا مسئولیت با آن از ناشی پیامدهای

 .است مهرواره فصلی این مقررات تمامی پذیرفتن معنای به آثار * ارسال

 .است برگزارکننده هعهد به بینی نشدهپیش مسائل مورد در گیری* تصمیم

 

 :مهرواره فصلی نخستین تقویم

 در استان آثار دریافت مهلت آخرین  

 2311شهریور  21

  و ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی در استان داوریمرحله اول: 

 2311شهریور  11

 داوری در ستاد و اعالم نتایج مرحله نهایی:  

 2311مهر  21

 

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

 شیوه ارسال آثار استانی برای ستاد: 

 مرکزی انجمن عکاسان نوجوان برای داوری نهایی به دبیرخانهاز دفتر استان  ی زیربه دو شیوه منتخب باید آثار

 ارسال شوند: ی کودکان و نوجوانانرکانون پرورش فک

 ی مدیرکل استانبه همراه نامه از طریق پست در قالب لوح فشرده 

 ها به نشانی ایمیلاز طریق ارسال فایل: .honari@kpf.irhmehrvare ی مدیرکل استان به و ارسال نامه

 های ادبی و هنری.مدیریت آفرینش اتوماسیون اداری

 
، کانون ب ، رو به روی پارکینگ سازمان آبخیابان دکتر فاطمی،خیابان حجا تهران، :مرکزی دبیرخانه نشانی

 ان نوجوانانجمن عکاس –های ادبی و هنری پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت آفرینش

 پورخانم مامک یحیی 799داخلی   88245888- 88217982_88217988تلفن:  

mailto:mehrvareh.honari@kpf.ir

