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آینده ای پایدار در سرزمینی توسعه یافته

ســرمایه و مــنابعی اسـت که افــراد
و گــروه هـا آگاهانـه از راه پــیوند با
یکدیگـر مـی تواننـد بــدست آورند.

بنـی آدم اعضـای یکدیگرنـد
چو عضوی بـه درد آورد روزگار

کـه در آفرینش ز یک گوهرند
دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار

سـرمایه اجتماعـی حلقه اتصـال افراد در قالب نهادها ،تشـکل های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسـی جامعه
در دنیـای نوین اسـت .سـرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطـات میان افراد جامعه به عنوان منبع با ارزش اشـاره
دارد کـه بـا خلـق هنجارهـا و اعتماد متقابل ،موجب تحقق اهداف جامعه می شـود .سـرمایه اجتماعی ،سـرمایه و
منابعـی اسـت کـه افراد و گروه هـا آگاهانـه از راه پیوند با یکدیگر می توانند بدسـت آورند.
سـرمایه اجتماعـی در اقتصاد هر کشـور بـا اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسـانی برای رسـیدن
بـه اهداف اقتصـادی جامعه نمایان می شـود.
سـرمایه اجتماعـی در عرصـه سیاسـی با مشـارکت مردم و حمایـت از دولـت در صحنه های گوناگون سیاسـی
تعریـف مـی شـود کـه از مصادیق بارز موفقیت در توسـعه سیاسـی هر کشـور اسـت.
هرچـه سـرمایه اجتماعـی در بخش هـای فرهنگی جامعه تقویت شـود ،توسـعه فرهنگی نیز سـرعت بیش تری
مـی گیـرد و از ایـن رهگـذر رفتـار جامعه و نحـوه تعامالت آنها قابـل پیش بینی تر می شـود.
از اینرو موسسـه سـبزکاران باالن چهارمین دوره دو سـاالنه ملی عکس سـرمایه اجتماعی را با تاکید بر موضوع
سـرمایه اجتماعـی و مصادیـق کـم تـر دیـده شـده آن و نیـز در بخـش ویـژه سـرمایه اجتماعی در جشـن ها و
بازی های بومی و محلی برگزار می نماید.
آیین نامه شرکت در دوساالنه:
شرکت در دوساالنه برای عالقه مندان آزاد است.
دوسـاالنه در دو بخش اصلی (با موضوع سـرمایه اجتماعی) و بخش ویژه (با موضوع سـرمایه اجتماعی در
جشـن هـا و بازی هـای بومی و محلی) برگزار می شـود.
اولویـت انتخـاب هیـات ارزیابی و تطبیق مصادیق تصویری مفهوم سـرمایه اجتماعی با اتکا به تجـارب ادوار
پیشـین ،بـه موقعیـت هـا و مضامین کـم تر دیده شـده ،تمرکـز دارد که این ارزیابی توسـط هیـات ارزیابی
دوسـاالنه انجام خواهد شد.
هـر عـکاس مـی تواند حداکثـر  10تک عکـس در بخش اصلـی و  10تک عکس در بخـش ویژه ،مجموعا
 20عکس ارسـال نماید.
عکس ها می تواند رنگی یا تک رنگ ،دیجیتال یا آنالوگ باشد.
ارسـال کننـده ،فایل ها را می بایسـت در انـدازه ضلع بـزرگ  1500پیکسـل/حداقل  ۳مگابایت و حداکثر
 ۵مگابایت/اگزیف دار (اطالعات فنی ثبت) با فرمت  JPGارسال نماید.
آثار می باید در سایت دوساالنه بارگذاری شود ()https://scf.pics
عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد.
آثار باید مطابق با قوانین جاری کشور باشد.
هرگونـه دخـل و تصـرف که سـندیت عکس را مخـدوش کند مجاز نمی باشـد( .اصالح نـور و رنگ مجاز
است)
عکـس هـا نبایـد دارای قاب و حاشـیه باشـند .هیچ نوشـته ای از قبیل عنـوان عکس ،کپشـن و کات الین،

واترمـارک یـا هـر نشـانه ای دیگر نبایـد روی عکـس ها یا ضمیمـه آن ها قـرار گیرد.
از ارسال یک عکس در دو بخش دو ساالنه خودداری شود.
ارسال آثار و تکمیل فرم ثبت نام به منزله پذیرش مقررات دوساالنه است.
ارسـال آثـار توسـط عـکاس به منزلـه قبول مالکیـت و اصالت آن تلقی می شـود و هیچگونه مسـئولیتی بر
عهـده برگزار کننـده نخواهد بود.
فایل عکس ها را با نام و نام خانوادگی عکاس و تایپ انگلیسی نامگذاری کنید:
مانند Amin Nazari A4 :بخش اصلی و  Amin Nazari B4بخش ویژه
عـکاس متعهـد می شـود در صورت درخواسـت دبیرخانه ،فایل اصلی و سـایز بزرگ عکس را فورا ارسـال
نماید .در غیر اینصورت عکس مورد نظر از مسـابقه کنار گذاشـته خواهد شـد.
آثـار پذیرفتـه شـده بـه صـورت نمایشـگاهی در معرض دیـد عموم قـرار می گیـرد و برگـزار کننده حق
اسـتفاده از آثـار را بـرای امور نمایشـگاهی ،تبلیغاتی و انتشـاراتی با ذکر نام عـکاس و رعایت حقوق معنوی
صاحـب اثر برای خـود محفوظ مـی دارد.
به تمامی پذیرفته شدگان دوساالنه ،کتاب و گواهی حضور اهدا خواهد شد.
تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده خواهد بود.
وب سایتhttps://scf.pics :

دبیر دوساالنه :افشین میرزایی

دبیر اجرایی :فاطمه ارمک

هیات ارزیابی :فاطمه ارمک ،سلیمان پاکسرشت ،هدا حالج زاده ،نسیم طواف زاده ،افشین میرزائی

دبیر هیات داوران :الوند رضازاده

هیات داوران :مهدی سروری ،علی شاکر ،علیرضا عزتی ،شباب گلچین ،کریم متقی
گاهشمار دوساالنه:
آخرین مهلت ارسال آثار 15بهمن 1398
داوری :بهمن 1398
اختتامیه دوساالنه و شروع نمایشگاه 10:اسفند 1398

جوایز:
بـه سـه عـکاس برتـر در بخش اصلی و سـه عکاس برتـر در بخش ویژه هر کـدام مبلـغ  20/000/000ريال،
تندیـس و لوح تقدیر اعطا خواهد شـد.

نشانی دبیرخانه دائمی دوساالنه:
گیالن-رشت-بلوار شهید بهشتی-کوچه شهید طهماسبی-پالک-4تلفکس 01333667633
دبیر دوساالنه09111345741 :

