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ن نمایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهان »  «فراخوان دوازدهمی 
 
 

 مجری: 

 کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

 با همکاری 

 زاینده
ی

خانه فرهنگ  روددبی 

۱۴۰۱ ماه  مهر ایل  مرداد   
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ن نم  زاینده ایشگاه ساالنه کانون عکس اصفهاندوازدهمی 
ی
خانه فرهنگ ، در پایان دوره اجرایی رود با همکاری دبی 

 سال جاری برگزار خواهد شد. مهرماه هیئت مدیره در 

ی برای انعکاس ایده و نگاه ساالنه کانون عکس اصفهان فرصتی برای نمایش عکس های اعضا و بسیی

مندانه مند به هین عکایس است. این رویداد به صورت غی  ی ایشان و برقراری ارتباط با مخاطبان عالقههین

در یگ از مراکز یجیتال دشود و آثار توسط هیئت انتخاب گزینش شده و به صورت چایی و رقابتی برگزار یم

ی یا گالری ی شهر اصفهان نمایش داده یمهین  شود. های هین

ن رویکرد عمویم کانون عکس، یعتن فعالیت در عرصه ی در این ساالنه، مقصود نمایش آثاری است که ُمَبی 

ی و در راستای هین معارص است.   عکایس هین

کت است کهاصیل و  ویژهاین فراخوان دارای دو بخش  های توانند با آثار خود در قالب شیوهکنندگان یمشر

های چ( عکسمجموعهو  عکستک)بیاین عکایس  آرت( در این رویداد ای )ویدئوآرت و دیجیتالند رسانهو هین

کت کنند.  ن بار کلیه عالقهشر عضویت در کانون بدون توانند مندان یمشایان ذکر است امسال برای نخستی 

کت آزاد و رایگان به صورت زاینده رود با محوریت  ویژهبخش در  اصفهان عکس  . کنند   شر

 

 

 :الف( بخش های فراخوان

 ویژه بخش  -۱

دهای توسعععععععه بهبا توجه به محدودیت منابع آب، مدیریت آن از مهم رود. مدیریتی که ضععععععع  در شععععععمار یمترین راهیر

 های بیشگذاریچون بار  دشععوار خواهد بود. مواردی آورد و نجات از این بحران، بسععیار همراه یمآن چالشععر بحراین به

ن رود، تجمع صنایع آباز حد روی زاینده قانوین در باالدست استان های زیر کشت، برداشتبر و افزایش زمی  های غی 

 از ایرادایی اسععت که به ضععع  مدیریت باز یم
ی
وجود آمدن مشععکالیی باعث به و گردد و عدم تقسععیم عادالنه آب، همگ

 یده است. گرد

عی در این بخش کانون عکس در نظر دارد جهت عالوه بر حفظ وجه موقعیت فعیل رودخانه زاینده رود، صععیانت ب ع

ی رسععععععععععععععععانععه عکععایس لحععا  دائیم زاینععده رود، بععه وجوه اسععععععععععععععع نععادی رودخععانععه بععه در مواجهععه بععا جریععان و عععدم جریععان هین

ن و هم در فرونشععسععت ابنیه مسععکوین و تاری ن تبعات خشععکسععا  های اصععیل این بخش شععام  وضعععیت فعیل ابژه  چنی 

دازد.  مسععععععائ  معیشععععععتی کشععععععاورزان کترو از این بیی ، عکستکصععععععورت هتوانند در این بخش آثار خود را بکنندگان یمشر

های چمجموعه آرت( با رویکردهای ذکر شععععععععده برای گزینش ارسععععععععال ای )ویدئوآرت و دیجیتالند رسععععععععانهعکس و یا هین

 نمایند. 

 اصیل بخش  -۲

کعععععت ای از عکعععععایس در قعععععالعععععب خعععععهکننعععععدگعععععان در این بخش آزادنعععععد کعععععه آثعععععار خود را بعععععا هر رویکردی و در هر شععععععععععععععععععععاشر

های چمجموعهعکس،تک  آرت( برای گزینش ارسال نمایند. ای )ویدئوآرت و دیجیتالند رسانهعکس و یا هین

 

 

 



 

 

 

 09134244945-249داخلی  031-32679018تلفن تماس: کاربردی، دانشگاه علمی ، کوچه شهرستانی،جنب بیمارستان صدوقی، خیابان بزرگمهراصفهان، 

 اصفهانفراخوان دوازدهمین نمایشگاه ساالنه کانون عکس 

 

 

 

کت در فراخوان ایط شر  :ب( شر

 عضویت در کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان.  -۱

کت ۱۴۰۲تا سال تمدید عضویت  -۲ شان تا پایان شهریور کنندگاین که کارت عضویت)قب  از داوری آثار باید شر

 صورت آثار ارسا  داوری نخواهد شد.(اعتبار دارد، نسبت به تمدید عضویت اقدام نمایند، در غی  این ۱۴۰۱

کت در  -۳  آزاد و رایگان است.  ،این فراخوان برای عموم ویژهبخش  شر

ایط ارسال آثار  :ج( شر

ایط ارسال اثر به -۱  :عکس و مجموعه عکستک صورتشر

مند در هر بخش یم تواند هر ه  ارسال نماید.  فریم( ۹تا ۳)مجموعه عکس دو  و  عکستک پنجین

 . عکس محسوب یم شودکننده تکر یک قاب از نظر برگزارچیدمان چندین عکس د -۱
هر بیانیه بایسعععععععععععععععتی به ز ان  .ها الزایم اسعععععععععععععععتگذاری تک عکسارسعععععععععععععععال عنوان و بیانیه برای مجموعه عکس و نام -۲

 کلمه باشد.   ۵۰۰فاریس و حداکیر 
 ها باید هرکدام در یک فای  جداگانه باشد و نام فای ، عنوان مجموعه عکس باشد. مجموعه عکس -۳
ن به این صورت نامگذاری شودهر اثر با حروف و  -۴ نام عکاس + عنوان اثر)تک عکس یا مجموعه( +  :اعداد التی 

 Ali Ahmadi–desert– 01 مثال: . شماره عکس
 ارائه شودها یم تواند سیاه و سفید، تکعکس -۵

ی
 .رنگ یا رنگ

 .استفاده از هرگونه تکنیک و ویرایش آزاد است -۶
ن حرفه هیچگونه محدودیتی برای ابزار ثبت -۷ ن تلفن همراه و اثر وجود ندارد.)دور ی  ، دور ی 

ی
ن خانگ  …(ای، دور ی 

سعععععععععععععع  و با حجیم معادل پیک ۱۹۲۰ و ضععععععععععععععلع بزر   ۳۰۰Dpi با رزولوشععععععععععععععن و   JPGها یم بایسععععععععععععععت با فرمتعکس -۸

کت (بایت )در مرحله اول برای داوری ارائه شععععععععععوندمگا 3 توانند کنندگان یمدر صععععععععععورت بیشععععععععععیی شععععععععععدن حجم فای ، شر

 کاهش دهند.  Dpi ۱۵۰رزولوشن را به 

 ها بیاید. صورت واترمارک در داخ  عکسعکس، نام عکاس یا توضیح نباید بهعنوان ای از قبی  امضا،هیچ نوشته -۹

کتشعگاه، فای  اصعیل جهت چاپس از داوری آثار و در صعورت راهیایر به نمای -۱۰ کننده مطالبه خواهد شعد. پ از شر

شدگان و نمایشگاه خواهد بدییه است عدم ارائه عکس اصیل در مهلت مقرر باعث حذف عکاس از فهرست پذیرفته

 .شد

ی  -۱۱ خانه است یرفته شدهذآثار پدر مورد نحوه ارائه و نمایش تصمیم گی   . به عهده دبی 
 آثار خود را پیش از پایان مهلت  -۱۲

ً
خانه ارسال کنید. لطفا کتمقرر به دبی  روز بیستم  ۲۴کنندگان باید تا ساعت شر
ونیگ  ۱۴۰۱ماه  شهریور   ارسال کنند.  isfpc.festival@gmail.comآثار خود را به نشاین پست الکیی

 .باید ارسال گردند zip تمایم آثار در یک فای  به صورت -۱۳
ن نمایشگاه ساالنه کانون عکس :تکمی  گردد صورتایمی  بدین subject قسمت -۱۴  نام عکاس -دوازدهمی 
کنند. در صورت اثبات خالف آن، اثر ارسا  حذف کننده را صاحب اثر تلقی یمبرگزارکنندگان این رویداد ارسال -۱۵

ن متوجه ارسالشده و م  آن نی 
 کننده یم باشد. سئولیت حقوقی

خانۀ ساالنه است.  بیتن نشده بهتصمیم نهایی در ارۀ موارد پیشاخذ  -۱۶  عهدۀ دبی 
 ارسال اثر به معنای پذیرش تمایم مقررات این فراخوان است.  -۱۷
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ایط ارسال اثر به -۲  :آرت و ویدئوآرتدیجیتال صورتشر

مند یم -۱  .ویدیوآرت ارسال نماید دو آرت و دیجیتال دو تواند حداکیر هر هین

ن عنوان و بیانیه )اسعععع یتمنت( هسعععع ند. هر بیانیه بایسععععتی به ها و ویدیوآرتآرتدیجیتال -۲ های ارسععععا  ملزم به داشععععیی

 کلمه باشد.   ۵۰۰ز ان فاریس و حداکیر 

 MXF - MOV (H.264) - MPEG4  (H.264) - MPEG2 پذیرش: های قاب فرمت -۳

صورت فای  دیتا بر روی باشد. تمایم آثار ارسا  باید به پانزده دقیقهبایست کمیی از حداکیر زمان هر ویدیوآرت یم  -۴

DVD صورت ارائه شوند، آثاری  که بهDVD Video   یا همان فایVOB  ارسال شوند در این فراخوان  پذیرش نخواهند

 شد. 

مرحله اول برای مگابایت )در  ۱۵۰و با حجیم معادل حداکیر   ۷۲۰P HDکیفیت ویدئوی ارسا  باید حداکیر   -۵

 .داوری(ارائه شوند

اری به ادتعطی  و در زمان در روزهای غی   DVDو بر روی  Full HD- HDV – DVهای آثار باید در یگ از قطع -۶

 استاد فرشچیان، 
ی
خانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان واقع در خیابان توحید، مجموعه فرهنگ  دبی 

دفیی

، کد عضویت و جوانان اصفهان بصورت حضوری تحوی  داده شوند. ذکر نام و نامدفیی انجمن سینمای 
ی
خانوادگ

 بدییه ست عدم رعایت این موارد منجر به حذف اثر خواهد شد. الزایم یم باشد.  DVDشماره تلفن بر روی 

و با رزولوشن  Jpgمت آرت الزایم است. فای  تصاویر باید با فر ر ارائه شده در بخش دیجیتالبنیان بودن اثعکس -۷

۳۰۰dpi    ی اثر قید شود. پیکس  ارائه شوند. نوع چاپ و ابعاد پیشنهادی هر اثر در ذی  بیانیه ۱۹۸۰و ضلع بزر 
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 د( هیئت داوران و دبی  فراخوان

 

 :هیئت داوران بخش آزاد و ویژه )به ترتیب حروف الفبا(

 زانیار بلوری
 کریم متقی 

 مهدی وثوق نیا
 

 :هیئت داوران بخش دیجیتال آرت و ویدئوآرت )به ترتیب حروف الفبا(
 مرتضن ب اوی
 رسول معرک نژاد
ن نفیش  نوشی 

 

  : دبی  
 وحید مومن زاده

 : دبی  اجرای  
 محمدرضا زارع

 

 :شمار فراخوان( گاهه

 
 ۱۴۰۱ماه   مرداد  ۲۱ اعالم فراخوان: 

 ۱۴۰۱ماه   شهریور  ۲۰ آخرین مهلت ارسال آثار: 
 ۱۴۰۱شهریور ماه   ٣١ داوری و اعالم نتایج آثار: 

 رود مصادف با روز زاینده ۱۴۰۱ماه  مهر  ١٨ افتتاح نمایشگاه: 

 

خانه ساالنه کانون عکس اصفهان   :و( ارتباط با دبی 

وری خود با   برای دریافت پاسخ سؤاالت رصن
ً
ید شمارهخواهشمندیم رصفا   .مندرج در فراخوان تماس بگی 

 ٠٩١٣٣۶٠٩۴٨۴شماره تماس: 

ی اینستاگرام کانون عکس در فضای مجازی و صفحه کانون عکس اصفهان جهت کسب اطالعات بیشیی به سایت

 مراجعه نمائید. 

T.me/isfahanphotoclub 

Instagram.com/isfahanphotoclub                                           
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