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 به نام خدا

 مقدمه:
نون مبنتک رتر   هتای کیتک کتا    نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستاای سااست   انجمن عکاسان  

هتای   ات  همبستایک و ماتارک  در فعا    کوشد تا نوجوانان را ره تعامل، دوساک، های رقاراک، مک آساب زا رودن ررنامه

نوجوانتان  رترای تاتویق    «وارهمهتر » در قا تب موضوعاتک را رته وتورف فیتیک     ،این نکاه رر گروهک تاویق نماید. رنا

   دهام.مکنمایایاهک در دید عموم قرار مطرح کرده و ره وورف مند ره عکاسک  هقعال

ایتم تتا    اناخاب کردهو ماه مبارک رمضان  رهارماناسب را فیل  عکموضو 0011رهارفیل ی  ویژه، وارهمهران شام در

حال و هوای معنتوی متاه   رهار و های فیل  را هدف ره تیویر کاادن زیبایکو خالق انجمن عکاسک مند  عالقهاعضای 

 در این فراخوان شرک  کنند. مضانمبارک ر

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

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

 و آیین های مذهبی آداب و رسومبه  نوجوانان عکاس نسبت ی صادقانه و روشن ثبت نگاه  

 موضوعات:  

 نیایش

 رمضان در شهر من 

 در شهر منبهار 

 

 نسام که را ها پنجره کن راز

 را ها اقاقک ماالد روز

 گارد مک جان

 رهار و

 ررگ هر کنار شاخه، هر روی

 ...اس  کرده روشن شمع

 را ها پنجره کن راز

 راور کن! را رهاران و

 

 های روشن و پاک ماه مبارک رمضان همراه شده اس . رهار طباع ، امسال را رهار ناایش و  حظه

، ستحرهای معطتر رته    هتا  های گفایو را خدای مهرران، آرامش ناایش  حظهجان و  این در حضورف  حظاف توانک مک

 .راشام سهام آن در همه تا کنک ارسال و ثب  ما ررای را یادش و افطارهای میکوتک

شتهر و  را در هتار  ی ماه رمضان و تیویرهای شیف  انیات  ر شارین ناایش ها حظاف دورران شما تمام ریم تا ما مناظ

 ثب  کند. ررایمان شماروساای 
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 :شرکت کنندگان
و مرراتان و کارشناستان    ررورش فکری کودکان و نوجوانتان  کانونانجمن های عکاسک  اعضای خالق و مساعدی  همه

 مک توانند در این فراخوان شرک  کنند.مند در هر اساان  عالقه

 گروه سنی: 

 21نو نگاه + 

 21نوجوان + 

 21  اعضای ارشد( )سال  11تا 

 ( کانون و کارشناسانمربیان بزرگسال) 

 

 :وارهمهر در شرکت مقررات عمومی

 مرحله استانی:

 نماید. ارسال وارهمهر اساانکدرارخانه  ره عکس قطعه 01حداکثر تواند مک کننده شرک  هر

طبق شاوه ای کته   را اثر ررگ یده 5از هر عکاس حداکثر  رایس مک مرحیه اول رررسکاساان پس از  کارشناس هنری

 .ارسال نماید ره درارخانه مرک ی  آید مکدر ادامه 

 

 مرحله کشوری:

 5در هتر گتروه ستنک    مرحیه دوم داوری  ها در از اساانپس از دریاف  آثار  ،واره عکسمهر شامانخانه مرک ی درار

 نفر( اناخاب و اعالم خواهد کرد. 01نفر را ره عنوان ررگ یده) جمعا 

  تقدیر اناخاب و اعالم خواهد شد. شایساهنفر(  01)جمعا اثر 5در هر رخش  هم چنان

 از ررگ یدگان و شایسایان تقدیر، را ارسال هدیه فرهنیک و  وح سپاس، قدردانک خواهد شد.

 . فدید عموم قرار خواهد گرمعرض در  www.kpf.irره ناانک  کانون مجازیسای  در  نمایایاهک از آثار ررتر

 

 مشخصات عکس های ارسالی:

 گارد. وورف دورران عکاسکیا گوشک تیفن همراه  عکاسک مک تواند را فراخوان، این در 

 هتا تتا جتایک کته موجتب خدشته دار شتدن         عکس راشند. ویرایش سفاد سااه و رنیک یا توانند  مکها   عکس

 تیاویر ناود رالمانع اس .

 راشد میاپاکسل ۸ از کمار نباید ارسا ک را مورایل تیاویر. 

 فرم  را رایس  مک عکس ها jpg 0 فایتل  حجتم  حتداکثر  و پاکسل 0۸11 حداقل کوچک ضیع ی اندازه در 

 میارای  راشد.

 شد خواهند حذف داوری از نامناسب کافا  را های عکس. 

  نمایند گذاری نام زیر همانند را عکس ها رایساک کنندگان شرک: 

 مثال ررای. عکس ی شماره ، نام خانوادگک، نام Taheri reza:0 

 تیفتن  شتماره  پساک، دقاق ناانک تحیاالف، سن، ، خانوادگک نام و نام شامل:  کننده شرک  هر ماخیاف 

 شود. و ارسال نوشاه  word فرم  را فایل یک قا ب در رایس  مک عکس هر زمان و مکان همراه، و ثار 
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  ناتان   هرگونته  یتا  و و وگت  واترمتارک،  تاریخ، قاب، پاسپارتو، عکاس، امضای دارای رایس  عکس ها نمکفایل 

   دییری راشند. تیویری

 

 :وارهمهر  تقویم

 : در استان آثار دریافت مهلت آخرین

 2011خرداد  21

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

 2011خرداد  11

  :داوری در ستاد و اعالم نتایج مرحله نهایی

 2011تیر  21

 .شد نخواهد داده اثر ترتاب راشند رساده درارخانه ره مقرر مهی  از پس که آثاری توجه: ره

 
 

 شیوه ارسال آثار استانی برای ستاد:  
 

اسامک و گروه سنک شرک  کننتدگان     wordهای جداگانه ره همراه فایل در پوشه راید در مرحیه اساانک، مناخب آثار

هایک که ره روشک غار از  ره عکس هنری ارسال شوند. مدیری  آفرینش های ادرک وره  از دفار اساان FTPی ره شاوه

 این ارسال شوند، ترتاب اثر داده نخواهد شد.

هتا، از طریتق اتوماستاون اداری رته ایتن متدیری         ارسال عکس ی مدیرکل اساان مبنک رر نامهضروری اس  هم مان 

 ارسال شود.

رتا کارشتناس فنتاوری اطالعتاف استاان وتورف       همتاهنیک ززم  رایس    مک FTPها از طریق  ررای ارسال فایل عکس

 پذیرد.

 ، پرها  نمایاد.یهر شکل دییریا و  CD طفا از ارسال عکس از طریق ایمال، اتوماساون اداری، 

 توجه!  

ی اساتانی،   ت تعلق عکس ها به اعضاا، در مرحلاه  مربیان محترم به منظور اطمینان از صحضروری است 

 عکس ها را راستی آزمایی نمایند.

 

و  001داخیتک     ۸۸250۸88- ۸۸2100۸2_۸۸2100۸۸: هتای  تیفنسوال یا ارهام را از طریق شماره   هرگونه طفا *

 مطرح نمایاد.( سمارا وحرانوردخانم ) 12001102521یا شماره همراه 

 


