
  

 

 

 

 

ه که به همت مدرسه هنر هفتا و مدرس  ،یعلوم انسان کرد یبا رو  یمفهوم یبه جشنواره عکاس

  د. یشود خوش آمدیبرگزار م یوگیبراکت ج یعلوم انسان

 

 هدف این جشنواره چیست؟ 

  یومعکس مفه کی دیشما با ؛شود  یبرگزار م یدر سطح ملجشنواره که  نیشرکت در ا یبرا

  جیرا یبه معن یمسابقه عکاس کیمسابقه  نیاکه   د ی. دقت کند یجشنواره ارسال کنگرفته و به 

عالقمندان  و  انیدانشجو  یجشنواره برا نیبلکه ا ،ستین یفعاالن حوزه عکاسکلمه و مختص 

 مورد عالقه خود تعمق کرده و  میشده است تا بتوانند در مفاه یطراح یعلوم انسان هبه حوز 

 یاست برا یجشنواره در واقع فرصت نیعکس منعکس کنند. ا کیتعمق خود را در جلوه  جهینت

کننده د یه هر تولک  ی، مهارتمحتوا به فرم لیتبد یر یادگیو  یدر حوزه علوم انسان شتر یب قیتحق

-ما تسلطاره مورد توجه است نه لزو جشنو  نیدر ا شتر یآنچه ب نی. بنابرارد یآن را فرا گ د یمحتوا با

جشنواره  نیمفهوم به عکس و نوشتن درباره آن است. در ا لیبلکه مهارت تبد ،یکیتکن یها

 شتر یب یمفهوم مورد عالقه خود در علوم انسان دربارهکه   کنند یم دا یپ یشرکت کنندکان فرصت

و  یانتقاد تواند یگفتگو م  نیا نند،یعکس خود با آن مفهوم به گفتگو بنش ر یمسو از  شند یاندیب

  .باشد یدییتا ا ی

 ای؟این جشنواره مخصوص افراد آماتور است یا افراد حرفه 

شود.  یار م( برگز ی) حرفه ا شرفتهیآماتور( و پ) یمقدمات یمجزا یجشنواره در دو دسته بند نیا

در  د یهست یاو اگر حرفه یمقدمات یدر دسته بند د یبا د یندار  یعکاس ینیشیاگر شما تجربه پ

. ستا تانلیوبامشما،  یعکاس، ابزار یمقدمات یبنددر دسته. دیشرکت کن شرفتهیپ یدسته بند

ظر داشته . در ند یاستفاده کن یاحرفه یها نیاز دورب دیبا حتما  ،شرفتهیپ یدر دسته بنداما 

  د یرار خواهمورد قضاوت داوران ق د یکنیشرکت م یدر کدام دسته بند نکهیکه بسته به ا  د یباش

و اگر تازه  د یشرکت نکن یمقدمات یدسته بند در است،  یاشما حرفه یگرفت. اگر سطح عکاس

  .دیشرکت کن یمقدمات یحتما در دسته بند د یکرده ا  دا یورود پ یبه عکاس

 1/1ج  شماره: 

 1299/ 90/  42 تاری    خ: 

 فراخوان جشنواره عکاسی مفهومی پیوست: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آیا این جش   نواره فقط یک مس   ابقه اس   ت و یا برنامه های آموزش   ی نیز در آن گنجانده

 شده است؟

دو استاد  سیبا تدر  قهیدق 1۵9حدود  یبسته آموزش کیشما به  ،جشنواره نیثبت نام در ا با 

. د یدار  یاز عکاسان خوب و جوان کشورمان دسترس یصمد قربان زاده و سارا ساسان یعکاس

 .خواهید بودمند بهره ز یجشنواره ن ر یو دب یمرب کی یهاتیاز حما نیهمچن

 پس از تکمیل ثبت نام تا ارسال عکس چه مسیری را باید طی کنیم؟ 

 گام اول: 

با کمک  ،د یبکش ریآن را به تصو  د یخواهیکه م  یدرباره مفهوم ،در وهله اول شود یم شنهاد یپ

 د یکن  مفهوم خود را عوض ،یعکاس ندیفرا یط د یتوانی. شما مد یبرس یبه جمعبند دوره یمرب

 یه مفهومچ نکهی. ارد یگیشما قرار م یمفهوم انتخاب انیدر جر  تانیکه مرب  د یمطمين شو  یول

را انتخاب   یمفهوم د یدارد. شما قاعدتا باتان و مطالعات قیبه عال  یبستگ د یکنیرا انتخاب م

 د یواهواداشته و باعث شده بخ قی، شما را به فکر و تعمق و تحقبه آن عالقه دارید که   د یکن

تا  د یکن  یشتر یب قی. درباره مفهوم خود تامل و تحقد یمتجسم کن ر یتصو  کیآن را در قامت 

 .دیبرس هیاول یها دهیخود به ا الیدر خ ر یآن به تصو  لیتبد یبرا د یبتوان

 گام دوم: 

 یل کلبا اصو  د یتا بتوان د یرا تماشا کن یمفهوم یعکاس ایدقیقه 1۵9 سیتدر  ،یقدم بعددر 

 یاصول کل ،آمده است قهیدق 1۵9 نیکه آنچه در ا  د ی. دقت کند یآشنا شو  یمفهوم یعکاس

 نهیمخاصه در ز  یشتر یب قاتینوع عکس خود تحق یکه برا  د یو با د یوانیتیاست و شما م

 .دیانجام ده یکیمسايل تکن

 گام سوم: 

 ریز شن کپ  کی دیشما با ،کردن عکس  ییآن است. بعد از نها تیحاال موقع گرفتن عکس و اد

کامال   د یسینو یعکس چه م حیدر قسمت توض نکهی. اد یسیآن بنو  فیدر توص کلمه  ۰۲۲

 یقطعه ادب کینوشتن  ا یو  میمستق فیتوص ا ینثر و  ا یاز نظم  د یتوانیمبه شما دارد.  یبستگ

که است   یدر متن شما لحاظ شود ذکر مفهوم و متفکر  د یکه با  ی. تنها نکته اد یاستفاده کن

 شما منعکس شده است.  ر یدر تصو 

 



  

 

 

 

 
 

اسم  د یحتما با ،شما  یاکلمه  499است، در متن  د یفرو  پیمثال اگر مفهوم شما عقده اد

 یعیبه عنوان مکمل عکس عمل کند. طب د یآورده شود. متن شما با پیعقده ادو  دیفرو 

اگر  ،اما . دبه عکس بکن یادیتواند کمک ز  یباشد، متن شما نم فیضع تانساست که اگر عک

ه آن ب یخاص یماسم تواند یبرخوردار است متن شما م یخوب یمفهوم تیفیعکس شما از ک

 یناعکس صرف نباشد بلکه مع گر یکه عکس شما د  کند یکمک ماضافه کند. در واقع متن  

 از آن خود کند.  ،را  یسوم

 خواهند شد؟ انتخاب برگزیده شده، چند اثر به عنوان آثار  از بین آثار ارسال 

داده و  قرار  یشما را مورد بررس یهاداوران عکس اتیکه ه  د یبعد از ارسال عکس منتظر باش

 شرفتهیاثر در رسته پ ۵و  یاثر در رسته مقدمات 19 ،اثار ارسال شده انیدهند. از م از یامت

رتر ثار بآد. و شمی ثار برتر انتخابآاثر به عنوان  4 ،یو در هر دسته بند شد  انتخاب خواهند 

الوه ع گذاشته خواهند شد.   شیبه نما تهران الد یبرج مدر  در مجموعه هفتا واقع   ماه نبهم

 خواهند شد.  میلیون تومانییک نیز مشمول جوایز  سه عکس برتربر این 

 داوران چه معیاری برای امتیازدهی خواهند داشت؟ 

تن نوشته م تیفیمفهوم به فرم، ک لیعکس، مهارت تبد تیفیها بر اساس کعکس از یامت

 .شوندیم یبند میشده و ارتباط آن با عکس تقس

 ارسال آثار؟ و نحوه مهلت 

ارسال  . درباره نحوهد یتا عکس خود را به جشنواره ارسال کن د یفرصت دار  ماه بهمن14شما تا 

خواهد   تباطار جشنواره که با فاصله دو روز بعد از ثبت نام با شما  یبه جشنواره، مربعکس 

درضمن پس از تکمیل فرایند ثبت نام حتما در گروه تلگرامی  خواهد کرد.  تانییراهنمات گرف

 خبار و اطالعات جشنواره جا نمانید. اعضای جشنواره عضو شوید تا از دیگر ا

  :نکته 

س مجاز جهت ویرایش عک اما، استفاده از هر نوع فیلتر رنگی امکان فوتومونتاژ وجود ندارد.  -

 است. 

ا هعکس ارسال کند و در نهایت با کمک مربی خود از میان آن 3هر شرکت کننده میتواند تا  -

 جشنواره ارسال کند. یک عکس را به عنوان عکس نهایی، برای دبیرخانه 

 موفق باشید

 

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Highlight

Elahe
Typewriter
22




