فراخوان نام نویسی کارگاه عکاسی نجوم
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مراغه
با همکاری مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه برگزار می کند

کارگاه دو روزه عکاسی نجوم
مراغه –  11و  12مهرماه 1397

"برگزاری این کارگاه؛ تالشی است جهت ایجاد پیوند میان علم  ،هنر و زیبائی های خیره کننده آسمان و شب"

این کارگاه شامل آموزش و تمرین های عملی همچون آشنایی با آسمان شب ،مبانی عکاسی نجوم ،تجهیزات عکاسی نجوم،
کادربندی و هنرعکاسی نجوم ،عکاسی پانوراما ،عکاسی میدان دید باز ،پردازش تصاویر ،رنگ و واقعیت در عکاسی نجوم و
برنامه های جنبی کارگاه می باشد .این کارگاه توسط استادان برجسته ی حوزه نجوم و عکاسی برگزار می شود.

-

شرایط حضور در کارگاه:
آشنایی مقدماتی با عکاسی و دوربین
به همراه داشتن حداقل دوربین عکاسی و سه پایه
نام نویسی و پرداخت شهریه کارگاه
برنامه ها و تقویم کارگاه عکاسی نجوم

چهار شنبه  ۱۱مهر
08:30-10:00

آشنایی با آسمان شب و سوژه های عکاسی نجومی

آقای قمری نژاد

10:30-13:00

مبانی مقدماتی عکاسی نجومی

آقای قمری نژاد

15:30-17:00

ابزار مورد استفاده در عکاسی نجومی

رحیم حیدرنیا

17:15-18:45

عکاسی میدان دید باز

آقای قوچکانلو

20:00-24:00

برنامه رصد و عکاسی عملی

همه مدرسان

پنج شنبه  ۱2مهر
09:30-10:45

کادربندی و هنر در عکاسی نجومی

احسان نگین

11:00-13:00

پردازش تصاویر میدان دید باز

آقای قوچکانلو

15:00-16:00

عکاسی پانوراما

حسین شمس اللهی

16:15-17:45

گفتگو (موضوع :رنگ ها و واقعیت در عکاسی نجومی)

همه مدرسان

18:00-20:00

گردش و بازدید از مراغه



امتیازات حضور در کارگاه:

-

اسکان و پذیرایی رایگان برای کلیه شرکت کنندگان

-

آموزش های تئوری علمی و رصد آسمان و کار عملی عکاسی نجوم

-

دریافت گواهی شرکت بطور مشترک توسط انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک
مراغه (گواهینامه صرفا به افرادی که موفق به حضور کامل و موثر در کلیه فعالیت ها باشند اعطا خواهد شد).

-

دیدار از آثار باستانی و تاریخی مراغه

-

اهدای جایزه نقدی به سه عکاس برتر دوره


-

شرایط نام نویسی:
هزینه شرکت در کارگاه 4/000/000 :لایر
متقاضی باید شهریه کارگاه را به شماره کارت  5892101005277740 :بنام خانم طاهره اسدی فرد پرداخت و
تصویر فیش واریزی را به آدرس  Maraghehiycs@yahoo.com :ارسال کرده و با شماره موبایل زیر تماس
برقرار نماید( .اصل فیش باید هنگام حضور در کارگاه تحویل گردد)
ظرفیت کارگاه محدود و اولویت به ترتیب زمان نام نویسی متقاضیان خواهد بود.
مهلت نام نویسی97/07/08 :
پذیرش :سه شنبه  10مهرماه از ساعت 14
خروج :جمعه  13مهرماه ساعت  12ظهر
محل برگزاری  :شهرستان مراغه

-

جهت کسب اطالعات بیشتربا انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مراغه تماس حاصل فرمائید:
09356589349 - 04137407578

