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 به نام خدا

 1399سال  عکس فصلی وارهمهر پنجمین فراخوان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجمن عکاسان نوجوان

 مقدمه:

زا بودن نون مبنی بر آسیبهای کلی کانوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای سیاستانجمن عکاسان  

 بر د. بناکنهای گروهی تشویق یتنوجوانان را به تعامل، دوستی، همبستگی و مشارکت در فعالکوشد تا های رقابتی، میبرنامه

مطرح کرده مند به عکاسی هقعالنوجوانان برای تشویق  «وارهمهر» در قالبموضوعاتی را به صورت فصلی  دارد در نظر ،این نکته

  نمایشگاهی در دید عموم قرار دهد.و به صورت 

 عیموضو 1399 زمستانفصل ی ویژه، وارهمهردرپنجمین  ،در کشور شرایط رخ داده ناشی از شیوع ویروس کرونابا توجه به 

با هدف به تصویر و خالق انجمن عکاسی مند عالقهایم تا اعضای انتخاب کردهو شرایط این روزها  زمستانمتناسب با فصل 

 در این فراخوان شرکت کنند. های فصل زمستانکشیدن زیبایی

 اهداف:

 های محیط پیرامونتقویت و پرورش مهارت خوب دیدن، دوباره دیدن و توجه به پدیده ➢

  ها و شهرهاو محلی استان میهای طبیعت با تکیه بر جغرافیای بوتوجه و دقت به زیبایی ➢

 به خود، اعضای خانواده و دنیای اطراف  نوجوانان عکاس نسبت یصادقانه و روشن ثبت نگاه ➢

 موضوعات: 

 مادر •

 زمستان •

فرو ها از دلم ها بر شاخهمید طلوع برگبه ا هاغصه، کشندخواند و بادها، آه میبرایم آواز سرد زمستان می شب وقتی آسمان هر

 د.نریزمی

توان ل نشاند. میبه گُزیبا در قابی توان زمستان را ، مینشیندمی ، تا خورشید بر خوان رنگین آسماندانم تا امید هستمی

 های درخت را شنید و انتظارش را برای بهار به تصویر کشید.نفسصدای 

 میدر تقویم رس س( کهزمستان امسال، در دل خود میالدی باشکوه هم دارد. میالد بزرگ بانوی اسالم، حضرت فاطمه زهرا)

شود. چه خوب است این روزها که به خاطر شیوع بیماری کرونا، اغلب در خانه از آن یاد می «مادر»به عنوان روز  میهن ما

 های بی نظیر را در قاب دوربین جاودانه کنیم.این لحظهکنیم، را بیشتر حس می هستیم و گرمای وجود و دستان مهربان مادر
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 توجه! 

های جدیدی برای بیان های بیانی تازه و قابلیتمختلف، ظرفیت در دنیای امروز، همنشینی هنرهایکه  با عنایت به این نکته

 ،، قدرت و ظرفیت مضاعفی پیدا کرده استادبیاتدر ترکیب با دیگر هنرها از جمله  هنر عکاسیهنری به وجود آورده و 

 های خود از این شعرها الهام بگیرید:توانید برای ثبت عکسمی

 .ای مادر عزیز که جانم فدای تو..

*** 

 همراه درخت

 روممیبه خواب 

 به هوای برگ نو

 در برف زمستان...

ی مهربانی به فرشته و گرمای وجود ها و زمستان در قاب سفیدها و برگلحظات انتظار شاخهدوربین شما تمام ریم تا ما منتظ

 را برایمان ثبت کند. نام مادر

 شرکت کنندگان :

مند در و مربیان و کارشناسان عالقه برورش فکری کودکان و نوجوانان کانونهای عکاسی انجمن اعضای خالق و مستعدی همه

 توانند در این فراخوان شرکت کنند.میهر استان 

 گروه سنی: 

 + نو نگاه12 ➢

 + نوجوان15 ➢

 اعضای ارشد 22تا  19 ➢

 (کانون مربیان و کارشناسان) عکاسان بزرگسال ➢

 :وارهمهر در شرکت میمقررات عمو •

 رحله استانی:م

 د.کن ارسال وارهمهر استانیدبیرخانه  به عکس قطعه 10حداکثر تواندمی کننده شرکت هر ➢

ای که طبق شیوه را اثر برگزیده 5از هر عکاس حداکثر  بایستمی مرحله اول بررسیاستان پس از  کارشناس هنری ➢

 .دنکارسال  به دبیرخانه مرکزی در ادامه گفته شده،
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 کشوری:رحله م

 3در هر گروه سنی مرحله دوم داوری  ها دراز استانپس از دریافت آثار  ،واره عکسمهر پنجمینخانه مرکزی دبیر ➢

 نفر( انتخاب و اعالم خواهد کرد. 12جمعا ) نفر را به عنوان برگزیده

 انتخاب و اعالم خواهد شد.نفر(  20)جمعا تقدیر  اثر شایسته 5در هر بخش  چنینهم ➢

 برگزیدگان و شایستگان تقدیر، با ارسال هدیه فرهنگی و لوح سپاس، قدردانی خواهد شد.از  ➢

 .تفدر دید عموم قرار خواهد گر www.kpf.irبه نشانی  کانون مجازیسایت در  نمایشگاهی از آثار برتر ➢

 مشخصات عکس های ارسالی:

 گیرد. صورت موبایل یا دوربین عکاسی تواند بامیعکاسی  فراخوان، این در ➢

ها تا جایی که موجب خدشه دار شدن تصاویر نشود عکس باشند. ویرایش سفید سیاه و رنگی یا توانندمیها عکس ➢

 بالمانع است.

 .باشد مگاپیکسل ۸ از کمتر نباید موبایل ارسالی با صاویرت ➢

مگابایت  1 فایل حجم حداکثر و پیکسل 1800 حداقل کوچک ضلع یاندازه در jpg فرمت با بایستمی هاعکس ➢

 باشد.

 .شد خواهند حذف داوری از نامناسب کیفیت با هایعکس ➢

 :نمایند گذارینام زیر همانند را هاعکس بایستی کنندگان شرکت ➢

 Taheri reza:1  مثال برای. عکس یشماره ،منا خانوادگی، نام ➢

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

 شود. و ارسال شتهونword  فرمت با فایل یک قالب در بایستمی عکس هر زمان و مکان همراه،

 تصویری نهنشا هرگونه یا و ولوگ واترمارک، تاریخ، قاب، پاسپارتو، عکاس، امضای دارای بایستها نمیعکسفایل  ➢

 دیگری باشند.

 :وارهمهر تقویم

 1399اسفند  10: در استان آثار دریافت مهلت آخرین ➢

 1399اسفند  20: در ستاد و ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی در استان داوریمرحله اول  ➢

 1400فروردین  31 :داوری در ستاد و اعالم نتایج مرحله نهایی ➢

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب باشند رسیده دبیرخانه به مقرر مهلت از پس که آثاری به توجه:
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 شیوه ارسال آثار استانی برای ستاد: 

 یبه شیوه و گروه سنی شرکت کنندگان میاسا word های جداگانه به همراه فایلدر پوشه باید در مرحله استانی، منتخب آثار

FTP هایی که به روشی غیر از این ارسال شوند، به عکس های ادبی و هنری ارسال شوند.مدیریت آفرینشبه  از دفتر استان

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ها، از طریق اتوماسیون اداری به این مدیریت ارسال شود.ارسال عکس ی مدیرکل استان مبنی برنامهضروری است همزمان 

 اطالعات استان صورت پذیرد. هماهنگی الزم با کارشناس فناوریبایست می FTPها از طریق برای ارسال فایل عکس

 ید.کن، پرهیز یهر شکل دیگریا و  CDلطفا از ارسال عکس از طریق ایمیل، اتوماسیون اداری، 

داخلی  88954866- 88971289_88971288: هایتلفنسوال یا ابهام را از طریق شماره  هرگونهلطفا 

 د.کننمطرح ( سمیرا صحرانوردخانم ) 09127023590و یا شماره همراه  117


