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| هفتمین جشنواره عکس  ما می توانیم |
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 ایرانــی را کــه امــروز پــس از گذشــت هفــت ســال از برگــزاری اولیــن جشــنواره عکــس 
ــع ــه واق ــت ب ــی اس ــم، ایران ــه می دهی ــی ارائ ــه جهان ــود و جامع ــردم خ ــه م ــم« ب ــا می توانی  »م

 زیبا، مثبت و سربلند.
ــه  ــدی ک ــان هنرمن ــی عکاس ــخت کوش ــت و س ــا ممارس ــر ب ــده مگ ــت نیام ــه دس ــم ب ــن مه ای
لحظه هــای غــرور و افتخــار فرزنــدان ایــن ســرزمین را در عرصه هــای علمــی، انــرژی  هســته ای، 
ــای  ــه دوربین ه ــی از دریچ ــی و ورزش ــی، فرهنگ ــادی، صنعت ــلول های بنی ــوژی، س ــو تکنول نان
خــود بــه ثبــت رســاندند تــا مفهــوم خــود بــاوری، پیشــرفت و شــکوفایی اســتعدادهای خــاق و 
پرتــوان را در قــاب عکس هایــی بــه وســعت جــای جــای کشــور پهناورمــان بگســترانند. تصاویــری 
گویــا و غرورانگیــز از توانمنــدی  مــردان و زنــان ایــران اســامی کــه در صفحــات تاریــخ، بــه نــام 

ایــن ملــت شــریف ثبــت خواهنــد شــد. 
همان گونــه کــه در دوره هــای قبــل متذکــر شــدیم ایــن مســیر بــه ســر منــزل مقصــود نمی رســد 
ــطح  ــش س ــتای افزای ــا در راس ــی ت ــه دائم ــت گذاری و دبیرخان ــورای سیاس ــکیل ش ــا تش ــر ب مگ
کمــی و کیفــی  آثــار از طریــق برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، کوشــش های الزم در ایــن زمینــه 

صــورت گیــرد. 
خوشــبختانه مــا در هــر دوره نســبت بــه ســال های قبــل پیشــرفت های قابــل قبولــی داشــته ایم 
کــه امیدواریــم ایــن رونــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد تــا بتوانیــم دســتاوردها  و پیشــرفت های 

افتخار آمیــز میهــن عزیزمــان را بیــش از پیــش ارائــه نماییــم. 

رسول اولیاء زاده
دبیر هنری هفتمین جشنواره عکس ما می توانیم



هیأت داوران

بیژن بنی احمدی
متولد 1315 / تهران

- فارغ التحصیل از دانشسرای مقدماتی تهران در سال 1334
- تحصیل در رشته روان شناسی در دانشگاه توبینگن آلمان

- تحصیل در رشته عکاسی در دانشکده فولک وانگ در شهر 
اسن نزد پروفسور دکتر اتواشتینرت

- شروع کار در آلمان به عنوان مشاور تبلیغ و عکاس )با مجوز 
رسمی( از سال 1347 تا 1349

تدریس در دانشکده علوم ارتباطات
پارس،  خبرگزاری  ایران:  در  مطبوعاتی  و  تبلیغاتی  کار  ادامه   -
عکاسان روزنامه کیهان خارج از مرکز، همکاری با مطبوعات خارجی

آلمان،  در  گروهی(  و  )فردی  عکاسی  نمایشگاه  برگزاری   -
فرانسه و ایران

 

محمد ستاری
متولد 1329 / مشهد

- دکتراي هنر  )گرایش عکاسي(
- عضو هیئت علمي رسمي دانشگاه تهران 

- مدرس عکاسي در سایر دانشگاه هاي هنري ایران از سال 1368
- عضو هیئت داوران اکثر مسابقات عکس در سطح ملي و بین المللي

- مؤلف و مترجم 14 کتاب در زمینه عکاسي و هنر
- نویسنده بیش از 150 مقاله در مجله های گوناگون عکاسي ایران

- نماینده رسمي فدراسیون بین المللي هنر عکاسي FIAP در 
ایران از سال 1372 تا 1377

- مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله عکس از 
سال 1368 



افشین بختیاری
متولد 1329 / تهران

که  است  سال   35 و  داشته  تخصص  صنعتی  برق  رشته  در 
داخلی  نمایشگاه  چندین  در  است.  مشغول  عکاسی  رشته  به 

و خارجی شرکت کرده و عناوین زیر را به چاپ رسانده است.
پارسه / از پاسارگاد تا داراب / ایران سرزمین افسانه ای / سفر 
کهن سرای  ایران   / ایرانیان  و  ایران  پرسپولیس   / ایران   به 
/ هفت  ایران سمنان  / شهر  بختیاری  / چهارمحال  / گیالن 
زندگی  طبعت،  انسان،  ایران،   / اقلیم  هفت   / زندگی  رنگ 

سیستان و بلوچستان
مدرسه  انتشارات  و  پرورش  و  آموزش  با  همچنین  ایشان 

همکاری داشته اند.

رسول اولیاء زاده
متولد 1336 / تهران

- کارشناسی ارشد گرافیک
- مدرس عکاسی و گرافیک در دانشگاه هنر

- عضو هیأت داوران مسابقات عکس در سطح داخلی
- عکاس مطبوعات از سال 1359 تا 1386

- 3 دروره عضو هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات
- دبیر سرویس عکس نشریات مختلف

- گرافیست و صفحه آرای نشریات مختلف
- مدیر خانه عکاسان ایران

علیرضا کریمی صارمی
 متولد 1342 / مالیر

از سن 9 سالگی با دوربین آشنا شد. دوره حرفه ای خود را از 
سال 1355 آغاز کرده و بیشتر سوژه هایش در عکاسی بیشتر 

مردم، شادی و غم های آنها بود.
کریمی صارمی در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت 
چندین  داوری  و  شده  نیز  جوایزی  کسب  به  موفق  و  نموده 

مسابقه را نیز به عهده داشته است.
وی مدیر بخش مسابقه عکس و فیلم کوتاه انجمن سینمای 
است،  برگزار کرده  فیلم  و  از 60 مسابقه  بیش  و  است  جوان 

همچنین او پایه گذار آژانس عکس ایران است.    





راه یافتگان به جشنواره

مصطفی ارین
رجبعلی اصفهانیان

میثم بشاش علی آبادی
رضاچراغ پور نیکو

سید علی حسینی فر
عبداله حیدری

هادی دهقان پور
محمدصادق رضایی/ برنده جایزه اول

محمود صادقی
احمد صالحی

ابراهیم صفریان برمی
سید نازنین ظفر صادقیان

کامین عباسی پیانی
جابر غامی

سمیه فروغی
امیر قادری / برنده جایزه سوم

داوود کهن ترابی
مرتضی گلی

محمد مرادی راد
مهتاب مرادی راد

مهسا مرادی راد
مهدی مریزاد

منصوره  ناقدی مهر
مجید نقدی / برنده جایزه دوم

حمیدرضا نوروزی
محمد وروانی فراهانی



 | محمدصادق رضایی | ایام |12
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 | محمدصادق رضایی | ایام | 
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 | محمدصادق رضایی | ایام | 
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| محمدصادق رضایی | ایام | 
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 | محمدصادق رضایی | ایام | 





19  | مجید نقدی | تهران |
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 | مجید نقدی | تهران |
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 | مجید نقدی | تهران |



22

 | امیر قادری | مرکزی |



 | داوود کهن ترابی | البرز |



24

 | جابر غامی | مرکزی |



25

 | میثم بشاش علی آبادی | گیان |



26

 | محمود صادقی | بوشهر |



27



28

 | حمیدرضا نوروزی | تهران |



 | مرتضی گلی | تهران |





31  | محمود صادقی | بوشهر |



32

 | احمد صالحی | اصفهان |



33

 | میثم بشاش علی آبادی | گیان |



34

 | امیر قادری | مرکزی |



35

 | داوود کهن ترابی | البرز |



 | سید علی حسینی فر | خراسان رضوی |36





38

 | امیر قادری | مرکزی |



39

 | حمیدرضا نوروزی | تهران |





41  | هادی دهقانپور | خراسان رضوی |



42

 | محمد وروانی فراهانی | مرکزی |



43

 | محمد وروانی فراهانی | مرکزی |



44

 | مهسا مرادی راد | خراسان رضوی |



45

 | منصوره ناقدی مهر | خراسان رضوی |



 | رضا چراغ پور نیکو | تهران |46





48

 | کامین عباسی پیانی | خوزستان |



49

 | محمد مرادی راد | خراسان رضوی |



50

 | منصوره ناقدی مهر | خراسان رضوی |



51

 | سمیه فروغی | مرکزی |



 | عبداله حیدری | تهران |52





 | مهتاب مرادی راد | خراسان رضوی |



55

 | حمیدرضا نوروزی | تهران |



 | رضا چراغ پور نیکو | تهران |





58

 | داوود کهن ترابی | البرز |



59

 | مهدی مریزاد | قم |





61  | رضا چراغ پور نیکو | تهران |



62

 | رضا چراغ پور نیکو | تهران |



63

 | سیده نازنین ظفر صادقیان | تهران |



 | رجبعلی اصفهانیان | تهران |64





66

 | مهسا مرادی راد | خراسان رضوی |



67

 | مهدی مریزاد | قم |



68

 | ابراهیم صفریان برمی | تهران |



69

 | مصطفی ارمین | تهران |





71 | مصطفی ارمین | تهران |





قاب نگاه

برگزیدگان جشنواره پنجم

محمود صادقی | جایزه سوم
سید حسن موسوی | جایزه دوم

جاوید نیکپور | جایزه اول

برگزیدگان جشنواره ششم

حسین نیک مهر | جایزه سوم
صابر زمانی |جایزه دوم

ابراهیم صفریان برمی | جایزه اول



 | جاوید نیک پور | تهران |74





 | سیدحسن موسوی | تهران |
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 | محمود صادقی | بوشهر |





79  | ابراهیم صفریان برمی | تهران |



80

 | حسین نیک مهر | تهران |



81

 | صابر زمانی | بوشهر |



هفتمین جشنواره عکس
The th7 Photography Festival WE CAN 
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