
  کارون سعک کلوب انهيماھ جلسات

ی الملل نيب و یمحل ارتباط جاديا وی عکاس ھنر و فن ارتقا ھدف با کارون عکس کلوب
 و مسابقات یبرگزار بر ع1وه راستا نيا در. ديگرد سيتاس شيپ سال پنج عکاسان نيب

 شنبه چھار نيسوم ظھر از بعد ٩-٧ ساعت ماه ھر مختلف، یھا کشور در شگاهينما
 شرح به کارون عکس کلوب انهيماھ جلسات ونکوور وست در پرس لکيسی گالر در
  .است آزاد جلسات در مندان ع1قه هيکل حضور .شود  یم و شده برگزار ريز

 Argyle Ave., West Vancouver, BC, V7V 1A1 1570  :آدرس

 Val" (سونيويد وال "توسط یسخنران و عکس شينما: ٢٠٠٩ دسامبر ١۶

Davison(، کانادا عکاسان انجمن سابق ريمد  
  یعيسم مرجان ،"یعيطب نور در پرترهی عکاس"  :٢٠٠٩ نوامبر ١٨
 ،)Betty Andres" (اندرسی بت "توسطی سخنران و عکس شينما: ٢٠٠٩ اکتبر ٢١
  شور نورت عکاسان انجمن سابق ريمد
 Leona" (ساکيا ونايل "توسطی سخنران و عکس شينما: ٢٠٠٩ سپتامبر ١۶

Isaak(، کانادا عکاسان انجمن سابق رهيمد اتيھ عضو  
 ٣ (٢٠٠٧ و ٢٠٠۶ یھا شگاهينما و مسابقات عکس شينما: ٢٠٠٩ آگوست ١٩
  )شو دياس1
١۵ Xسيھر ،"پروژکتور د ياس1 و نتريپر تور،ين مو کردن برهيکال: "٢٠٠٩ی ژو 
  )Haris Hasimbegovic (کيمبگويھس
 خوب عکس "خصوص در یسخنران و قايآفر سفر از عکس شينما :٢٠٠٩ جون ١٧
 عکاسان انجمن معاون ،)Allen Bargen" (بارگن آلن" ،"ست؟يچ بد عکس ست؟يچ

  کانادا
 Mark (وريپر مارک ،)بزرگ زيسا (فرمت Xرژ تاليجيد چاپ وی عکاس: ٢٠٠٩ی م ٢٠

Prior(، لنديآ دنمن از   
 ساله ١۶٠ی ا خانه ،"مس خانه" باره در یسخنران و عکس شينما: ٢٠٠٩ ليآور ١۵
 عکس کلوب مسابقه نيسوم برندگانی ھا عکس شينما/ ی ليسھ مسعود کاشان، در

  شور نورت عکاسان انجمن ٢٠٠٩ مسابقه برتر عکس ١٠٠ شينما / کارون
 روش خصوص در حيتوض با ھمراه اروپا سفری ھا عکس شينما :٢٠٠٩ مارث ١٨

  خاوران رضا یعل ،یعکاس
 ران،يا ساله ۵٠٠٠ انقبرست ک يدربارهی سخنران و عکس شينما: ٢٠٠٩ هيفور ١٨

  یليسھ مسعود
 شينما با ھمراه ،"يیوياستودی عکاس ويی وياستود زاتيتجھ ":٢٠٠٩ هيژانو ٢١

  یھرات مسعود ران،يا سفر از عکس
  خاوران رضا یعل ،HDR: ٢٠٠٨ دسامبر ١٨
  اعضای ھا عکس یرس بر و نقد: ٢٠٠٨ نوامبر ١٩
 اعضای ھا عکس یرس بر و نقد: ٢٠٠٨ اکتبر ١۵
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