تمام برنامه های کالس ها ،نشست ها و پخش فیلم ها در فرهنگسرای سرو برگزار می شود

ساعت

Festival.doorbin.net

تورهایعکاسی

نرم افزار و تازه ها

اکران فیلم های جشنواره

نشستفیلم

سخنرانی الهام آمیز

نشستآموزشی

 10:00تا 12:00

 16:00تا 17:00

 17:00تا 18:00

18:00تا18:20

 18:30تا 19:15

 19:30تا 21

افتتاحیه نمایشگاه عکس های برتر دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
ساعت  / 20 - 17فرهنگسرای سرو

جمعه  3آذرماه 1396
پس پردازشتصاویردیجیتال

شنبه  4آذرماه 1396

علی نجات بخش

ویژگیهایجدیدفتوشاپCC

یکشنبه  5آذرماه 1396

احمدعلیزاده

دوشنبه  6آذرماه 1396

باغ کتاب تهران و ...

سه شنبه  7آذرماه 1396

خانه اتحادیه و ...

چهارشنبه  8آذرماه 1396

محلهعودالجان

پنج شنبه  9آذرماه 1396

میدان مشق و ...

Camera RAW 10
احمدعلیزاده

جلوه های تصویری
حمیدرضاخاتونی
مقدمهایبرایویرایشعکس
در الیت روم

ساسانپناهی

ابزاریبرایترفندهایعکاسی
سعیدچاووشی

پیادهرو تمام میشود  /دنیا محمدرضایی 24 | 2/ـ 75ـ /24لیلی عاج 23/
عاشقانههایشهرمن/علینجفی | 8/صندلیخالیروبهرو؛یکخاطره/نجفی5/

ن ُبر  /آریان ُگلصورت 18 /
میا 
پانیک /مرتضا فرهادنیا 15 /

به همین ُفرم بمان  /حمیدرضا مقصودی| 4/

صعود به َجم  /مقصودی 20/

مواجهه در عکاسی

بررسی عکاسی سینما و تئاتر

بابک برزویه

عکاسی در بحران
حسن قائدی

شکلگیرینمایشگاهگروهیتلگرامی
امیرنریمانی

تاثیر جنسیت در ایده پردازی

استیتمنتوکپشننویسیدرعکاسی

روز ولنتاین  /میرعباس خسروینژاد ِ | 14/
سلفی  /بهزاد بهروزنیا 7 /

فاطیماهحسینی

مرتضینیکوبذل

کارنامه بنیاد کندی /آذربهرامی ،محمد جعفری30 /

روند انتشار یک مجله عکاسی

فتوژورنالیسم

سیواشهباز

اسماعیلعباسی

اتفاق به مثابه موقعیت

انتخاب و ارائه عکس برای رسانه

حمید جانی پور

وحیدسالمی

نگیر آقا  /4احسان رأفتی 30 /
آوا  /مهری زندی  | 7 /به پرسههای من گوش کن  /الناز حجارزاده 10 /

الیک  /یوسف قاسمی | 4/

چله نشین  /امید میرزایی 3 /

خارج از مسابقه

ما را که برد خانه
احسان رافتی  70 /دقیقه

حاضرانباید درکارگاهبامجموعهعکسحاضرباشند

عکاسی با تلفن همراه

خالقیت در عکاسی

مهران مافی بردبار

جعفرنصیرزاده

اختتامیه و اهدای جوایز برترین های دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت  +بزرگداشت ساسان مویدی
ساعت  / 19 - 17فرهنگسرای سرو

جمعه  10آذرماه 1396
تمام برنامه ها برای عموم آزاد و رایگان است.
تمام برنامه ها در فرهنگسرای سرو برگزار می شود / .خیابان ولیعصر  ،باالتر از پارک ساعی ،کوچه ساعی دوم
بخش مسابقه تورهای عکاسی نیاز به ثبت نام در سایت جشنواره را دارد.
فیلم های دارای نشست پرسش و پاسخ /فیلم های داستانی  /فیلم های مستند
(عج)

