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 به نام خدا

  عکس فصلی وارهمهر چهارمین فراخوان

 9911سال 

 معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 انجمن عکاسان نوجوان                                                           

 مقدمه:

های کلی کانون مبنی بر آسیب  راستای سیاستنوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انجمن عکاسان  

یت های گروهی زا بودن برنامه های رقابتی، می کوشد تا نوجوانان را به تعامل، دوستی، همبستگی و مشارکت در فعال

نوجوانان برای تشویق  «وارهمهر» در قالبموضوعاتی را به صورت فصلی  دارددر نظر ،این نکتهتشویق نماید. بنابر

با توجه به شرایط رخ داده  در دید عموم قرار دهد.)مجازی( نمایشگاهی مطرح کرده و به صورت مند به عکاسی  هقعال

و  پاییزمتناسب با فصل  موضوعی 9911 پاییزی  واره ویژهدرچهارمین مهر ،در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا

های  هدف به تصویر کشیدن زیبایی باتا اعضای عزیز و خالق انجمن عکاسی  شده استانتخاب شرایط این روزها 

فصل پاییز در شهر یا روستای خود با نگاهی زیبا و دقیق و با توجه به جغرافیای بومی و محلی جای جای کشور 

 عکس هایی ناب تهیه کرده و در این فراخوان شرکت کنند. عزیزمان،

 پاییز در شهر من : این دوره موضوع 

با  ها رنگ ی همه سازش من، دنیای کوچک دارد. پاییز شکفتن هزار گنجایشبهار،  هزار من، گنجایش کوچک پاییز

 ،پاییز ی عارفانه طیف بپرسم: در باغ های درخت از برم و گردش را به ام شیفته نگاه من است تا  یکدیگر

 شاهکارهای رنگی پاییز بود و به دنبال کودک بازیگوش باید دوربین به دست؟ بینند  می را رنگ کدام خواب

 .اش را ثبت کرد

 :اهداف 

 مهارت خوب دیدن، دوباره دیدن و توجه به پدیده های محیط پیرامون تقویت و پرورش 

  توجه و دقت به زیبایی های طبیعت با تکیه بر جغرافیای بومی و محلی استان ها و شهرها  

 ف اطرابه خود و دنیای  نسبت عکاسنوجوانان  ی صادقانه و روشن ثبت نگاه 

 شرکت کنندگان :
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 عکاسان نوجوان الف:

عالقه مند و  و سایر نوجوانان برورش فکری کودکان و نوجوانان کانونانجمن های عکاسی مند  هاعضای عالقی  همه

 می توانند در این فراخوان شرکت کنند.   مستعد

 گروه سنی: 

 سال 21تا  21 اعضای نوجوان: 

 سال 11تا  21اعضای ارشد:  

 عکاسان بزرگسالب :

 است. کانون مربیان و کارشناسان  اعضای ارشد، این بخش ویژه ی

 وارهمهر در شرکت مقررات عمومی: 

 مرحله استانی:

 نماید. ارسال وارهمهر استانیدبیرخانه  به عکس قطعه 5 حداکثر تواند می کننده شرکت هر 

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

 .ارسال نماید نوجوانان ( ینش های ادبی و هنری انجمن عکاسان)مدیریت آفر دبیرخانه مرکزی در ستاد

 

 مرحله کشوری:

 برگزیده  9مرحله دوم داوری  از استان ها درپس از دریافت آثار  ،واره عکسمهر چهارمینخانه مرکزی دبیر

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

 تقدیر انتخاب و اعالم خواهد شد. اثر شایسته 5در هر بخش  هم چنین  

 

 از برگزیدگان: ی تقدیر شیوه

 همراه به لوح تقدیر ها آن به و خواهند شد بدون رتبه بندی انتخاب نفر 3 نوجوان اعضای  بخش در 

 هدایایی تعلق خواهد گرفت.

 به تقدیر ها لوح آن 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.

  به نشانی  کانون مجازیسایت در نمایشگاهی از آثار برترkpf.ir در صورت  .تفدر دید عموم قرار خواهد گر

حجاب به  رهنگی هنریدر نگارخانه محمد طاها اقدامی واقع در مرکز آفرینش های فامکان نیز این آثار 

 نمایش گذاشته خواهد شد.

 مشخصات عکس های ارسالی:

  عکس ها تا جایی که موجب خدشه دار شدن  باشند. ویرایش ه وسفید سیا رنگی یا توانند میها   عکس

 تصاویر نشود بالمانع است.

 گیرد. صورت موبایل می تواند با  عکاسی فراخوان این در 

 باشد مگاپیکسل ۸ از کمتر نباید موبایل ارسالی با تصاویر. 

 فرمت با بایست می عکس ها jpg 1 فایل حجم حداکثر و پیکسل 1800 حداقل کوچک ضلع ی اندازه در 

 مگابایت باشد.

 شد خواهند حذف داوری از نامناسب کیفیت با عکسهای. 

 نمایند گذاری نام زیر همانند را عکس ها بایستی کنندگان شرکت: 

 مثال برای. عکس ۀ شمار ، نام خانوادگی، نام Taheri reza:1 

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

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

 گردند ارسال استان دبیرخانه پستی آدرس به فشرده لوح یک قالب در باید   همراه با مشخصات ها عکس. 

  نشانۀ هرگونه یا و ولوگ واترمارک، تاریخ، قاب، پاسپارتو، عکاس، امضای دارای عکس ها نمی بایستفایل 

  دیگری باشند. تصویری

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

 تبصره:

و  بروشور کتاب، در چاپ برای را فراخوان این از برگرفته شده های عکس از استفاده حق نمایشگاه برگزارکنندۀ *

 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 کنندۀ ارسال برگزارکننده، نظر از *

 بود خواهد کنندهل ارسا مسئولیت با آن از ناشی پیامدهای

 .واره استمهر این مقررات تمامی پذیرفتن معنای به آثار * ارسال

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

 :وارهمهر چهارمین تقویم

 در استان آثار دریافت مهلت آخرین : 

 2311آذر 21

  در ستاد در استان  و ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی داوریمرحله اول : 

 2311 آذر 11

 داوری در ستاد و اعالم نتایج : مرحله نهایی  

 2311 دی 21

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

 شیوه ارسال آثار استانی برای ستاد: 

کانون  مرکزی انجمن عکاسان نوجوان  برای داوری نهایی به دبیرخانهاز دفتر استان  ی زیر به دو شیوه آثارمنتخب باید

 ری کودکان و نوجوانان ارسال شوند: پرورش فک

 به همراه نامه ی مدیرکل استان از طریق پست در قالب لوح فشرده 

 از طریق ارسال فایل ها به نشانی ایمیل :Mehrvareh.honari@kpf.ir  و ارسال نامه ی مدیرکل استان

 مدیریت آفرینش های ادبی و هنری به اتوماسیون اداری

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

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

 سمیرا صحرانوردخانم  999داخلی     88145888- 88119981_88119988تلفن:  

mailto:Mehrvareh.honari@kpf.ir

