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 ها زیبایی خالق نام به

 ۱۰۴۱  نور عکس ملی دوساالنه پنجمین در شرکت فراخوان

R 2022Iranian Photography Biennial of NOO th5 The  

 مشارکت و همراهی با و ذیربط هایسازمان جمعیت، فعاالن مجمع همکاری با ایران هنرمندان بسیج سازمان عکس انجمن متعال، خداوند یاری به

 .ندک می برگزار «من ایرانی شکوه با خانواده» عنوان با را «نور عکس سراسری دوساالنه پنجمین» عکاسی، عالقمندان و عکاس هنرمندان

      خانواده، خانه، ترکیب در زیادی تغییرات زمان گذر در و است جامعه پایداری و ایجاد برای الزم نهادی ملل، و اقوام فرهنگ در «خانواده»

 .است آمده وجود به خانواده تشکیل در افراد نقش و ساختار معیشت، شیوه

 و هاجرتم افزایش مشاغل، اهمیت و جمعیت رشد اقلیمی، تغییرات با و است پراکنده شهرنشینان و روستاییان نشینان،کوچ میان ایرانی خانواده

 آغاز را خود مشترک زندگی غیربومی، و غیرخویشاوندی هایازدواج با مردم از ایمالحظه قابل شمار و یافته گسترش هافرهنگ همنشینی

 دیگر و رسوم آداب، مذهب، میان از خانواده نهاد. است معنوی اشتراکات و اخالقی وفاق شود،می خانواده استحکام و تداوم موجب آنچه و کنندمی

 آن روی پیش در مشترکی تهدیدهای و هافرصت ها،چالش و دارد اجتماعی بستر و خاک همین در ریشه و آوردمی بر سر فرهنگی مشترکات

 .است

 هنرمندان توفیق امید به و است جامعه اساسی ارکان از یکی به ضرورت سر از رویکردی ،ایرانی شکوه با خانواده به عکاسانه رویکرد بنابراین

 :گردد می یادآوری زیر موارد عکاسی، عالقمندان و عکاس

 اجتماعی و فردی اخالق و حقوق رعایت و ایحرفه اجتماعی، ویژه هایمهارت مستلزم عکاس، سوی از دیگران خانواده و خانه حریم به ورود -    

 .است افراد

 زندگی و سیاحت زیارت، به مرزها سویآن در حتی و نشینکوچ عشایر ها،حاشیه روستاها، شهرها، در است؛ گسترده بسیار ایرانی خانواده -    

 .شودمی شامل را دیگر ایجامعه در

... و اجتماعی فردی، رفتار مذهب، رسوم، آداب، فراغت، اوقات فعالیت، نوع سکونت، شیوه لباس، چهره، در ایرانی اقوام تنوع و اقلیم تفاوت -    

 .شود کشیده تصویر به هنرمندانه نگاهی با بایستی که باشد مشهود تواندمی

 صیشخ نگاه و رویکرد بیان به مستند، عکاسی های محدودیت از فارغ تا است انتظار محور، ایده و داستانی چیدمان، شیوه به اثر خلق در -    

 .شود پرداخته پروژه یک قالب در عکاس

 نور عکس ملی دوساالنه کلی اهداف: 

 هنری هایخالقیت بروز برای مناسب بستر ایجاد -    

 اسالمی ایران هایآرمان و هاارزش معرفی برای تالش -    

 کشور سراسر در عکاس هنرمندان میان ارتباط ارتقاء -    

 اسالمی انقالب دستاوردهای معرفی برای تالش -    

 متعهد عکاس هنرمندان انسجام حفظ و جوانان نوجوانان، میان از استعدادیابی -    

 عکاسی هنر ارزشمند تصاویر و فاخر آثار نشر و تولید -    
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 نور عکس ملی دوساالنه پنجمین اهداف: 

 (.باشکوه خانواده)فرزندی چند یخانواده هایشاخصه تبیین هدف با اجتماعی گفتمان تقویت -    

 .فرزندی چند خانواده هایشاخصه تبیین به جامعه توجه جلب -    

 .ایرانی شاد خانواده نماد عنوان به پرجمعیت هایخانواده الگوی کردن نهادینه -    

 .جامعه در آن نقش و فرزندی چند هایخانواده هویت احیای -    

 .باشکوه خانواده در مادر و پدر جایگاه تبیین برای سازیجریان -    

 .فرزندپروری و فرزندآوری ترویج برای موفق پرجمعیت هایخانواده با اندیشی هم -    

 .عکاسان میان در فرزندی چند خانواده موضوع ترویج برای بستر ایجاد -    

 .ایرانی باشکوه خانواده معرفی ملّی سند عنوان به عکس کتاب انتشار -    

 ی،شرع هنری، فرهنگی، موازین تمامی رعایت با اجتماعی صفحات در انتشار برای فرزندی چند هایخانواده از تصویری اطالعات بانک ایجاد -    

 .آثار صاحبان معنوی و مادی حقوق و عرفی

 .جازیم و حقیقی فضای در ایمنطقه و ملّی هاینمایشگاه برگزاری و دبیرخانه به رسیده آثار از فرهنگی و تبلیغی اقالم انتشار و تهیه -    

 .جامعه در فرزندی چند هایخانواده نقش به توجه برای سازیجریان و سازیفرهنگ در عکاس هنرمندان ظرفیت از حداکثری یاستفاده -    

 .باشد بیشتر و نفر ۵ آنان جمعیت که شودمی اطالق هاییخانواده به شکوه، با خانواده*     

 من ایرانی باشکوه و شاد خانواده :نور عکس ملی دوساالنه پنجمین موضوع 

 خانواده خانواده، رسوم و آداب ایرانی، سفره پای من خانواده محلّی، لباس و طبیعت در من خانواده قاب، یک در من یخانواده چون؛ مضامینی با

 در خانواده حضور و نقش گردشگری، و زیارت سفر، فراغت، اوقات کار، شادمانی، و جشن ها،سوگواری و عزاداری مذهبی، مراسم ملّی، اعیاد در

 زندگی هایسرمایه همچنین ،...و مرگ کهنسالی، میانسالی، ازدواج، شغل، آموزی، مهارت تحصیل، کودکی، دوران تولد،: شامل زندگی جریان

 .والدین بوسیدست و تکریم من،

 دوساالنه هایبخش: 

 رقابتی غیر: ویژه بخش - الف

 .   است نظر مورد استان هر در ایحرفه عکاسان آمادگی و ظرفیت به توجه با «مستند عکس مجموعه» قالب در پروژه سفارش بخش این در* 

 :ویژه بخش در شرکت شرایط

 .شد خواهد انجام عکاسی دوربین با صرفا بخش این در مستند عکاسی های پروژه اجرای* 

 اسنادی هجنب و صریح پیام حاوی و باشند شده عکاسی جشنواره موضوعات با عینی صورت به صرفا که هاییعکس: مستند عکاسی از مقصود -    

 .باشند داشته

 .دپذیر صورت آنان کارآمدی و تجربه توانایی، به توجه با استان هنرمندان بسیج عکس انجمن طرف از استان عکاسان از تعدادی معرفی -    
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 انیاست عکس دوساالنه دبیری که مربوطه استان هنرمندان بسیج عکس انجمن مسئول برعهده پروژه، واگذاری برای عکاس رزومه بررسی -    

 .بود خواهد دارد، عهده بر نیز را

 پس و پرداخت پیش عنوان به شده یاد قرارداد مبلغ از %07 قرارداد عقد از پس که باشد می ریال میلیون 07 پروژه هر برای قرارداد مبلغ -    

 .شد خواهد کامل حساب تسویه عکاس هنرمند با مربوطه، استان هنرمندان بسیج سازمان به نهایی هایعکس فایل تحویل از

 .شد خواهد اعالم اجرا جهت نور عکس دوساالنه گزاریسیاست شورای تأیید از پس ها استان پیشنهادی موضوعات -    

 ی نسخه همراه به( Raw خام فرمت) نهایی های فایل و پذیرد انجام ماه 4 طی باید شده، تصویب موضوعات از مستند عکاسی پروژه انجام -    

 نور عکس دوساالنه دبیرخانه به فشرده لوح روی بر عکس، مجموعه شرح و عنوان خود، کامل مشخصات شامل متنی فایل و( JPEG) شده ادیت

 .گردد تحویل مربوطه استان در

 میترس نور عکس دوساالنه دبیرکل و هنرمندان بسیج سازمان رئیس استانی، دبیران عکاس، هنرمند توسط امضاء و رؤیت از پس قرارداد، -    

 .شد خواهد ارسال ایشان از یک هر برای نسخه یک و داشته

 از هاستفاد حق عکاس هنرمند و دارد تعلق نور عکس سراسری دوساالنه برگزارکننده به عکاسان معنوی حقوق رعایت با شده سفارش آثار -    

 .هنرمندان بسیج سازمان عکس انجمن اجازه با مگر داشت نخواهد برخط و دیجیتال مکتوب، نشر هنری، رویدادهای سایر در را آثار این

 .گرددمی تحویل عکاس هنرمند به و تهیه مربوطه، استان بسیج عکس انجمن توسط قرارداد عقد از پس نیاز مورد هاینامهمعرفی -    

 .باشد فریم 21 تا 0 از تواند می مستند عکس مجموعه هر در( غیررقابتی) ویژه بخش در محور پروژه ارسالی آثار تعداد -    

 .باشدمی مجاز نکند وارد خدشه عکس سندیت به که صورتی در اصالح و ویرایش هرگونه -    

  .بود خواهد 2472 آذر اول آن پایان تاریخ و ماه مرداد سوم از آن شروع و ماه 4 طی عکاس با قرارداد زمان از ویژه بخش آثار دریافت -    

 (شد تمدید 1031 ماه دی 03 تا ارسال مهلت)

 .شد خواهد اهداء شرکت گواهی نور عکس دوساالنه پنجمین ویژه بخش در یافتهراه آثار تمامی به -    

 رقابتی :آزاد بخش  -ب 

 .نمایند شرکت بخش این در ذیل شرایط طبق عکس، مجموعه و عکس تک قالب در آثار ارسال با توانندمی کشور سراسر عکاس هنرمندان* 

 :رقابتی بخش آثار ارسال شرایط

 .باشد می مجاز مطلوب کیفیت بر تأکید با آزاد بخش در شرکت برای همراه تلفن یا عکاسی دوربین با شده عکاسی آثار ارسال* 

 .باشد( فریم 21 تا 0 از) عکس مجموعه 0 حداکثر و فریم ۵ حداکثر عکس، تک قالب در آزاد، بخش ارسالی آثار تعداد -    

 .باشد رنگی یا و وسفیدسیاه تواندمی عکاسان ارسالی آثار -    

 .نمایند ارسال( چیدمان) شده پردازیصحنه یا( انتزاعی و ذهنی) خالقانه نگاه با آثاری توانندمی کنندگانشرکت -    

 .باشد عکس فریم هر برای مگابایت 4 حجم حداکثر و پیکسل 2۵77 بزرگ ضلع اندازه ، JPEG صورت به باید اولیه ارسالی آثار فرمت -    

 یارسال آثار اصلی نسخه دبیرخانه، اعالم و آثار داوری و انتخاب مرحله از پس اما باشد،می اختیاری رقابتی، بخش در Raw خام فایل ارسال -    

 منزله به مقرر موعد در تحویل عدم و باشد Dpi 300 با و 30x45 cm حداقل باید کتاب چاپ و نمایشگاه در شرکت آزمایی، راستی جهت

 .شد خواهد التألیفحق پرداخت عدم و دوساالنه از عکس حذف و شدگان پذیرفته فهرست از عکاس حذف
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 .باشدمی مجاز نکند وارد خدشه عکس سندیت به که صورتی در ویرایش و اصالح هرگونه -    

 .شد خواهد حذف مسابقه از نظر مورد عکس و است ممنوع عکس در دیجیتالی پاسپارتوی امضاء، واترمارک، اعمال هرگونه -    

 .باشد کرده کسب را مقامی یا و شده منتشر مجازی فضای یا و رویدادها سایر در نباید دوساالنه به ارسالی هایعکس یا عکس -    

 فرد عکس صاحب که شود ثابت دوساالنه مختلف مراحل در چنانچه صورت این غیر در و شده تلقی عکس صاحب منزله به اثر کننده ارسال -    

 .شد خواهد حذف دوساالنه از ارسالی آثار یا اثر حقوقی، پیگیری ضمن است، دیگری

 ویمعن حقوق رعایت با را یافتهراه آثار از استفاده حق ارسالی، آثار تمامی برای داریامانت رعایت ضمن نور، عکس دوساالنه برگزارکننده -    

 .داردمی محفوظ خود برای برخط، و دیجیتال مکتوب، نشر نمایشگاهی، امور در عکاسان

 .شد خواهد اهداء شرکت گواهی نور عکس دوساالنه پنجمین آزاد بخش در یافتهراه آثار تمامی به -    

 پرداخت ریال میلیون ۵ مجموعه هر عکس، مجموعه بخش در و ریال میلیون 1 اثر هر عکس، تک بخش در نمایشگاه در یافتهراه آثار به -    

 .شد خواهد

 تینال صورت به تماس شماره و کامل نام به فایل نام تغییر ضمن را خود آثار داوری، و انتخاب جهت اول مرحله در بایستی کنندگانشرکت -    

 کامل مشخصات شامل متنی فایل ارسال یا شرکت فرم تکمیل همراه به ،(Ali-Fatemi-09305160035-01.JPG) ترتیب به گذاریشماره و

 شده زیپ فایل قالب در PhotoNoorFest.ir نشانی به دوساالنه تارنمای در فقط و الزاما عکس، مجموعه یا عکستک شرح و عنوان خود،

 (نمایید حاصل تماس 7807۵22770۵ و 71200482020 دبیرخانه تلفن با بارگزاری، حین در مشکل بروز صورت در. )نمایند ارسال و بارگزاری

  .بود خواهد 2472 ماه آبان 17 تا ماه مرداد سوم از و ماه 0 فراخوان اعالم از ای حرفه آزاد بخش آثار دریافت مهلت -    

 (شد تمدید 1031 ماه دی 03 تا ارسال مهلت)

 .باشد می جشنواره دبیرخانه عهده بر نشده بینی پیش مسائل مورد در گیریتصمیم -    

 رقابتی (من خانواده پویش) :مردمی بخش - ج  

 .کنند اقدام اثر ارسال و عکاسی به نسبت توانند می تصویربرداری وسیله هر با مندان عالقه تمامی بخش این در* 

 :مردمی پویش در شرکت شرایط

 هایهشتگ و عکس شرح عنوان، درج همراه به را خود اختصاصی هایعکس بایستمی رقابت، این در شرکت برای بخش این متقاضیان -    

 اینستاگرام شخصی صفحه در هاعکس ذیل در Photonoorfest@ آدرس درج و نور_عکس_دوساالنه# و ایرانی_باشکوه_خانواده# اختصاصی

 .نمایند بارگزاری خود روبیکا یا

 احبص که شود ثابت دوساالنه مختلف مراحل در چنانچه صورت این غیر در و شده تلقی عکس صاحب منزله به پویش این در کنندهشرکت -    

 .شد خواهد حذف پویش این رقابت از ارسالی آثار یا اثر است، دیگری فرد عکس

 .باشد عکس روی قاب و واترمارک امضاء، تاریخ، درج بدون پویش این در ارسالی آثار است شایسته -    

  .بود خواهد 2472 ماه آبان 17 تا ماه مرداد سوم از و ماه 0 فراخوان اعالم از مردمی آزاد بخش آثار دریافت مهلت -    

 (شد تمدید 1031 ماه دی 03 تا ارسال مهلت)
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 : گزاریسیاست شورای

 منفرد مسلم االسالمحجت ساکی، رسول االسالمحجت یاراحمدی، داود افراسیابی، ناصر شاهرخ، الدینکمال جمیری، جواد

 : ریزیبرنامه شورای

 دالوری حسین حسینی، سیدحامد واجدی، الدینسیدشهاب یاراحمدی، داود افراسیابی، ناصر شاهرخ، الدینکمال جمیری، جواد

 : دوساالنه کل دبیر

 شاهرخ الدینکمال

 : اجرایی دبیر

 افراسیابی ناصر

 :آثار داوری و انتخاب هیأت

 واجدی الدینسیدشهاب میرهاشمی، سیدعباس دکتر رحیمیان، محمدمهدی دکتر جوادیان، امیرعلی دکتر بختیار، افشین دکتر

 

 جوایز: 

 (عکس تک) آزاد بخش( الف

 افتخار لوح همراه به «ایرانی باشکوه خانواده» نور عکس دوساالنه ملی تندیس+  ریال میلیون 277:  اول نفر 

 افتخار لوح همراه به «ایرانی باشکوه خانواده» نور عکس دوساالنه ملی تندیس+  ریال میلیون 07:  دوم نفر 

 افتخار لوح همراه به «ایرانی باشکوه خانواده» نور عکس دوساالنه ملی تندیس+  ریال میلیون ۵7: سوم نفر 

 افتخار لوح همراه به ریال میلیون 07 هرکدام دوم و اول تقدیر

 

 (عکس مجموعه) آزاد بخش( ب

 افتخار لوح همراه به «ایرانی باشکوه خانواده» نور عکس دوساالنه ملی تندیس+   ریال میلیون 217:  اول نفر 

 افتخار لوح همراه به «ایرانی باشکوه خانواده» نور عکس دوساالنه ملی تندیس+  ریال میلیون 277:  دوم نفر 

 افتخار لوح همراه به «ایرانی باشکوه خانواده» نور عکس دوساالنه ملی تندیس+  ریال میلیون 07: سوم نفر 

 افتخار لوح همراه به ریال میلیون 47 کدام هر دوم و اول تقدیر 

  

 (رقابتی) من خانواده پویش/ مردمی بخش( ج

 ریال میلیون 17 نفر هر به و بندیرتبه بدون نفر 27 از تقدیر
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 نور عکس دوساالنه تقویم: 

 2472 ماه مرداد سوم از آثار ارسال و فراخوان شروع -

 .شد تمدید 2472 ماهدی 07 شامگاه تا آثار ارسال مهلت: آثار دریافت مهلت آخرین -

 2472 بهمن 2۵: یافتگانراه اسامی اعالم و داوری -

 2472 بهمن 10 شنبهپنج: نمایشگاه افتتاحیه -

 2472 بهمن 10 جمعه: جوایز اهدای و دوساالنه اختتامیه -

  

 دوساالنه دبیرخانه با ارتباط: 

 اول طبقه - ۵ شماره - سمندریان کوچه - جنوبی خردمند خیابان - زند خانکریم خیابان - تهران: دبیرخانه آدرس -

 7807۵22770۵ و 71200482020: تماس تلفن/    2۵04200020: کدپستی -

 7807۵22770۵ واتساپ رسانپیام/  info@PhotoNoorFest.ir الکترونیک نشانی/  www.PhotoNoorFest.ir تارنمای -

 .کنید دنبال نور_عکس_دوساالنه#و ایرانی_باشکوه_خانواده# هشتگ با و Photonoorfest@: تلگرام و اینستاگرام در را جشنواره -


