
 

 نجوم یعکاسکارگاه نام نویسی فراخوان 

 دفتر مراغه رانیجوانان ا ینمایس انجمن

  کند یمراغه برگزار م کیزینجوم و اخترف قاتیمرکز تحق یبا همکار

 

 نجوم  یدو روزه عکاس کارگاه

 1397مهرماه  12و  11 – مراغه

 

 

 "کننده آسمان و شب رهیخ یها یبائیعلم ، هنر و ز انیم وندیپ جادیاست جهت ا یکارگاه؛ تالش نیا یبرگزار"

 

مبانی عکاسی نجوم، تجهیزات عکاسی نجوم،  ،آشنایی با آسمان شبعملی همچون تمرین های  آموزش و شامل  این کارگاه

و  ، عکاسی میدان دید باز، پردازش تصاویر، رنگ و واقعیت در عکاسی نجومنوراماهنرعکاسی نجوم، عکاسی پا کادربندی و

 اسی برگزار می شود.این کارگاه توسط استادان برجسته ی حوزه نجوم و عک های جنبی کارگاه می باشد. برنامه

 :شرایط حضور در کارگاه 

 و دوربین شنایی مقدماتی با عکاسی آ -
 و سه پایهدوربین عکاسی حداقل به همراه داشتن  -
 پرداخت شهریه کارگاهنام نویسی و  -

 

 ومکارگاه عکاسی نج تقویمبرنامه ها و 

 مهر ۱۱هار شنبه چ

 10:00-08:30 آشنایی با آسمان شب و سوژه های عکاسی نجومی آقای قمری نژاد

 13:00-10:30 مبانی مقدماتی عکاسی نجومی آقای قمری نژاد

 17:00-15:30 نجومیابزار مورد استفاده در عکاسی  رحیم حیدرنیا

 18:45-17:15 عکاسی میدان دید باز آقای قوچکانلو

 20:00-24:00 رنامه رصد و عکاسی عملیب مدرسانهمه 

 مهر ۱2پنج شنبه 

 10:45-09:30 کادربندی و هنر در عکاسی نجومی احسان نگین

 13:00-11:00 پردازش تصاویر میدان دید باز آقای قوچکانلو

 16:00-15:00 عکاسی پانوراما اللهیحسین شمس 

 17:45-16:15 فتگو )موضوع: رنگ ها و واقعیت در عکاسی نجومی(گ مدرسانهمه 

 20:00-18:00 مراغهو بازدید از گردش  
 

 

 

 

 



 :امتیازات حضور در کارگاه 

 

 رایگان برای کلیه شرکت کنندگانپذیرایی اسکان و   -
 

 کار عملی عکاسی نجومو  رصد آسمانو علمی آموزش های تئوری  -
 

 کیزینجوم و اختر ف  قاتیو مرکز تحق رانیجوانان ا ینمایمشترک توسط انجمن س گواهی شرکت بطورریافت د -

 (باشند اعطا خواهد شد.کلیه فعالیت ها موثر در کامل و که موفق به حضور  یبه افرادگواهینامه صرفا )مراغه 
 

 مراغه یخیو تار یاز آثار باستان دارید -
 

 برتر دوره  اهدای جایزه نقدی به سه عکاس -

 

 :شرایط نام نویسی 

  لایر 000/000/4 :کارگاه شرکت در نهیهز -
و  پرداختفرد  یخانم طاهره اسدبنام   5892101005277740: کارت شماره به شهریه کارگاه را  دیبا متقاضی -

کرده و با شماره موبایل زیر تماس ارسال    Maraghehiycs@yahoo.comه آدرس : برا  یزیوار شیف ریتصو

 گردد( لیتحوهنگام حضور در کارگاه  دیبا شیاصل فبرقرار نماید. )

 خواهد بود. نویسی متقاضیان نام ه ترتیب زمانب ظرفیت کارگاه محدود و اولویت -

  08/07/97: نام نویسیمهلت  -
 14مهرماه از ساعت  10پذیرش: سه شنبه  -

 ظهر 12مهرماه ساعت  13خروج: جمعه  -

 محل برگزاری : شهرستان مراغه -

 : مائیدفرانجمن سینمای جوانان ایران دفتر مراغه تماس حاصل با هت کسب اطالعات بیشترج

 04137407578 - 09356589349 

 

 

 

 


