
 شنبه 8 مهرماه

ساعت 15:30

هفتمین  جشنواره عکس خبری

F e s t i v a l . d o o r b i n . n e t

ویژگی های جدید فتوشاپ 6
علی رجبی

  عکاسی در شب / نورکم
آرش حمیدی

مدیریت آرشیو عکس با پیکاسا
فرشاد پالیده

روش های اصالح رنگ و نور
ساسان پناهی

شیوه های ارائه عکس
آرش حمیدی

Camera RAW
ساسان پناهی

برنامه متعاقبا
اعالم می گردد 

گفتگوی منتشرنشده با ژاله
مرتضی نیک

خاطره های تهران
حمید قزلو

زلزله آذربایجان
فاطمه بهبودی

کارگران معدن زغال سنگ
یونس خانی

باران
آذین حقیقی

مروری بر مالتی
مدیاهای جشنواره 

آوار
حجت اهلل عطایی

 مروری بر مالتی مدیاهای
بابک برزویه

داستان صفا
سینا رشیدی

جنگ عراق
حسن قائدی

بازمانده
منصوره معتمدی

برخیز تا ازدواج کنیم
محمدرضا نیافر

آرزو
رومینا آغنده

فاصله لیلی تا لی لی
حمیده نادری

نگیر آقا 2
احسان رافتی

عکاسی در رسانه های خارجی
کارن فیروز / عطا طاهرکناره / وحید سالمی

 عکاسی دیپلماسی
حمید فروتن / سیف اهلل طاهری / محمد نوروزی

سفر و گردشگری
حسن غفاری / مجید ناگهی / حسین کریم زاده

عکاسی مستند
حسین فاطمی / بهنام صدیقی

عکاسی در المپیک 2012
فرشاد عباسی / جاوید نیکپور / رضا سعیدی پور

عکاسی هنری
مسعود پاکدل / رضا موسوی

جنگ تحمیلی
ساسان مویدی

افغانستان
حسین فاطمی

المپیک 2012
جاوید نیکپور

عکاسی تئاتر
رضا موسوی

قاب های شکسته
غالمرضا نعمت پور

حرف
احمد حجارزاده

اتاق سفید
حسین پرتویی

سیاوش مقدم

C4
بهروز باقری

 نگیرآقا 1
احسان رافتی

داروی توقف
سپهر رضایی
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ساعت 16:00

اسالیدشو

ساعت 16:30

کارگاه نرم افزار

ساعت 18:00

کارگاه آموزشیفیلم / بخش مسابقه

ساعت 20:00ساعت 18:30

نشست  هااسالیدشو

ساعت 22:00ساعت 20:30

فیلم / خارج مسابقه

یکشنبه 9 مهرماه

دوشنبه 10 مهرماه

سه شنبه 11 مهرماه

چهارشنبه 12 مهرماه

پنج شنبه 13 مهرماه

جمعه 14 مهرماه

فرهنگسرای رسانه  : میدان ولی عصر )عج( / ابتدای بلوار کشاورز / جنب انتقال خون / فرهنگسرای رسانه

فرهنگسرای اندیشه : خیابان شریعتی / نرسیده به پل سیدخندان / پارک هالل احمر / فرهنگسرای اندیشه

نمایشگاه عکس های برتر سال هر روز از ساعت 9 صبح تا 22 شب در فرهنگسرای رسانه برپا است

حضور در تمامی برنامه ها آزاد و رایگان است

نگاه دوم
ماندانا جاللی

 قطره قطره
سید سجاد موسوی

اهمیت انتخاب عکس
کارن فیروز

اندیشه عکاسانه
مهرداد افسری

مروری بر فیلم های کوتاه
جشنواره های سال گذشته

ساعت 16 تا 18

فوتوژورنالیسم و کاربردهای آن با شیوه های مدرن
محمد فرنود

عکس در روزنامه وخبرگزاری
علی آذرنیا

مراسم پایانی /  تجلیل از برترین ها /  اهدای جوایز /  مراسم های ویژه / جشن عکاسان ایرانی

ساعت 17 / فرهنگسرای اندیشه


