
کارگاه های تخصصیتاریخ
10:00 تا 13:00

نشست 
15:00 تا 16:15

نشست
 16:30 تا 18:00

نمایش فیلم
 18:00 تا 18:30

نشست ویژه 
18:30 تا 20:00

جمعه
روز انجمن عکاسان ایران

1395/09/19

کارگاه بازنگری تعریف سوژه در عصر دیجیتال 
)سالن امیر خانی(

رهام شیراز

آیین گشایش پنجمین دوره 10 روز با عکاسان)سالن شهناز(
ساعت 18:00

شنبه
روز انجمن عکاسان

خانه تئاتر
1395/09/20

کارگاه بررسی سیر تاریخی بیان در عکاسی
تا سطح تالیف

رهام شیراز

بررسی چالش های صنفی
عکاسان خانه تئاتر

از ساعت 15:00 تا 15:45

طراحی صحنه در عکاسی
کامران شریفی

از ساعت 16:00 تا 18:00

نمایش 
فیلم

ارتباط بین کارفرما و عکاس تبلیغاتی
فرهود حقی و یداله ولی زاده

با
رهاورد پویا و نوین زعفران مشهد

یکشنبه
روز انجمن عکاسان انقالب و 

دفاع مقدس
1395/09/21

کارگاه بررسی و نقد آثار عکاسان ایران
میشل ستبون

محمد مهدی رحیمیان

فناوری های نوین در نمایش تصویر
کوروش شاه حسینی

جریان سازی هنری در عکاسی 
و 

بررسی فقدان آن در عکاسی هنری ایران
صیاد نبوی

ورلدپرس فتو
امیر نریمانی

نمایش و بررسی آثار میشل ستبون
 از روزهای انقالب

میشل ستبون
محمد مهدی رحیمیان

دوشنبه
روز انجمن عکاسان

سینمای ایران
1395/09/22

کارگاه عکاسی فاین آرت
از ایده تا اجرا)1( 

مهرداد افسری
و دکتر محمدرضا شریف زاده

ذخیره و بازیابی اطالعات
در دنیای تصاویر دیجیتال
 محمد سعید قاضی زاهدی

عکس فیلم به مثابه سند در تاریخ سینما
محمدرضا اصالنی

نمایش 
فیلم

عکاسی امروز، فرصت های جدید
دکتر محمد خدادادی مترجم زاده

و
دکتر مهدی مقیم نژاد

سه شنبه
روز انجمن عکاسان ایران

1395/09/23
آیین نکوداشت عکاسان پیشگام ایران در موزه امام علی )ع(

چهارشنبه
روز انجمن عکاسی

میراث فرهنگی
1395/09/24

  HDR کارگاه عکاسی
پدرام میرصادقی

آشنایی با کویر و کویرنوردی
علی رضا فیروزی

گفت و گو درباره فیلم کویر
منوچهر طیاب

اسعد نقشبندی و علی نیک رفتار

کویر
منوچهر طیاب

نسبت عکاسی هنری و دانشگاه
مهرداد نجم آبادی، مهران مهاجر

و
ساسان افشارزاده

پنجشنبه
روز انجمن عکاسان ایران

1395/09/25

کارگاه پرتره تبلیغاتی
شهاب حاجی مشهدی

عکس درمانی
سید احسان باقری 

بررسی آثار عکاسی
پنجمین دوره 10 روز با عکاسان

 با رویکرد به گرایش های عکاسی
محمود مروتی

نمایش 
فیلم

مطالعات فرهنگی و عکاسی
دکتر شهاب الدین عادل

دکتر محمدرضا مریدی و دکتر مریم کهوند

جمعه
روز انجمن عکاسان نگاه

1395/09/26

کارگاه عکاسی فاین آرت
از ایده تا اجرا)2(
مهرداد افسری

و دکتر محمدرضا شریف زاده

در باره مدیریت رنگ
محمد امین کجوری

عکاسی و رسانه
دکتر حسن نمک دوست

و
دکتر یونس شکرخواه

نمایش 
فیلم

مبانی عملکرد حرفه ای در کسب و کار عکاسی
علی عیاری، کیاداود اسفندیاری

و
ناصر بهرامی

شنبه
روز انجمن عکاسان

تبلیغاتی و صنعتی ایران
1395/09/27

کارگاه طراحی فضای خارجی در یک 
استودیوی تبلیغاتی  

یداله ولی زاده

بازخورد تعرفه قیمت در عکاسی تبلیغاتی
یداله ولی زاده
داریوش کیانی

گذار 
از

 تصّور آبرو در تصویر 
  حامد کیا

نمایش 
فیلم

زیبایی شناسی عکس
دکتر امیر نصری

و
دکتر محمدرضا شریف زاده

یکشنبه
روز انجمن عکاسان ایران

1395/09/28

کارگاه ارائه در عکاسی
ستاره مجتهدسلیمانی

)سالن امیر خانی(

آیین پایانی پنجمین دوره 10 روز با عکاسان)سالن شهناز(
ساعت 18:00

پنجمین دوره 5th

خانه هنرمندان ایران19 الی 28 آذر ماه 1395 



“ نگاه شخصی”

چهارشنبه 24 آذر  ماه

پنج شنبه 25 آذر  ماه

جمعه 26 آذر  ماه

شنبه 27 آذر  ماه
غزاله غضنفری

علی قلمسیاه سارا ساسانی

رهام شیراز )لحظه ناقطعی(

وحید سالمی

مهدی وثوق نیا )خیابان ولیعصر(

مریم کاظم زاده

میرصفی اندیکالئی مهسا علیخانی 

جواد عسگر اوغلی امیر علیمی

رومین محتشم

شنبه 20 آذر  ماه

یکشنبه 21 آذر  ماه

دوشنبه 22 آذر  ماه

سه شنبه 23 آذر  ماه

ساعت 16 تا 17ساعت 16 تا 17

الناز امینی

مرتضی نیک نهاد

علیرضا رفایی

ساعت 18 تا 19ساعت 18 تا 19

شادی قدیریان 

مهدی مقیم نژاد 

ید اهلل ولی زاده )طعم عکس 1 و 2(

مهدی عبدالکریمی

ساعت 17 تا 18ساعت 17 تا 18

جالل شمس آذران

امیر آذری

داریوش محمدخانی سیاوش جهان بین

هوفر حقیقی

 10days.nips.org.ir
 https://telegram.me/nipse
 www.instagram.com/5th_10days

پنجمین دوره 5th


