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  :مشخصات و اطالعات فردی

  کامران: نام

  افشار مهاجر: نام خانوادگی

  1331: سال تولد

 

 :مدارج تحصیلی

  1331/دبیرستان البرز/ دیپلم ریاضی-

  1333/دانشکده هنرهای نزئینی/لیسانس گرافیک-

  1333/دانشکده هنرهای تزئینی/فوق لیسانس گرافیک-

  (نخستین دکتری پژوهش هنر در ایران)1331/هنردانشگاه /دکترای پژوهش هنر-

 1333و برنده جایزه بهترین رساله دکتری از فرهنگستان هنر در سال

 

 :سوابق شغلی

  تاکنون1313ریاست دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر -

  1313تا1311مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و تصویرسازی  -

  1311تا1331آموزشی دانشگاه هنرمعاون -

  1331ریاست دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر-

  1311معاون آموزشی دانشگاه هنر-

  1331تا1311مدیرگروه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری-

  1311تا1311رئیس دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر-

  1311انشگاه هنرمعاون دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی د-

  1311تا1311مدیر گروه ارتباط تصویری در دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر-

  1313تا1313تدریس دروس رشته ارتباط تصویری در دانشکده های هنری-

که بعدا نام )تصویرسازی و طراحی برای کتابهای درسی در سازمان انتشارات و اموزش انقالب اسالمی-

  1313تا1333(فرهنگی تغییر یافت-لمیآن به انتشارات ع

  1331تا1333/تصویرسازی برای نشریات پیک و طراحی گرافیک در موسسه انتشارات فرانکلین-
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  1333تا1331/طراحی تبلیغات در موسسه تبلیغاتی کاسپین و چند موسسه دیگر-

 

 :کتابهای تألیف شده

  1311:سال نشر/ رایناک:ناشر/آموزش علمی صفحه آرایی-

  1313:سال نشر( جهاد دانشگاهی)موسسه دانشگاهی رسام هنر: ناشر/گرافیک -

/ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران: ناشر(/ کتاب درسی دوره پیش دانشگاهی)آشنایی با هنر-

  1311:سال نشر

 1313و چاپ سیزدهم 1311چاپ اول: سال نشر/ سمت: ناشر/ گرافیک مطبوعاتی-

 1331چاپ اول : سال نشر/ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران: ناشر/ یپایه و اصول صفحه آرای-

  1313و چاپ دهم

ناشر مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد / تکنیک های گرافیک یک-

  1331:سال نشر/ اسالمی

رت فرهنگ و مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزاناشر / گرافیک دوهای تکنیک -

  1331:سال نشر/ ارشاداسالمی

سال / ناشر مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد/ گرافیک و صفحه آرایی-

  1331:نشر

مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد : ناشر/ کارگاه نشر رومیزی یک-

  1331:سال نشر/ اسالمی

سال / مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: ناشر/ یرنگ شناس-

  1331:نشر

سال / مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: ناشر/ انواع نشر-

 1331:نشر

سال /رشاد اسالمیمرکز برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ وا: ناشر/ صفحه آرایی-

    1331:نشر

مرکز برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد : ناشر/ کارگاه نشر رومیزی دو-

  1331:سال نشر/ اسالمی

 1333:سال نشر/ انتشارات فرگان: ناشر( تألیف گروهی به کوشش فرامرز عرب نیا)کارگاه تجربه-
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 1311و چاپ دوم1333چاپ اول: سال نشر/ شگاه هنردان: ناشر/ و مدرنیسم هنرمند ایرانی-

و چاپ  1333چاپ اول : سال نشر/ وزارت آموزش و پرورش: ناشر/ راهنمای تدریس کارگاه گرافیک-

 1331دوم

چاپ / سمت:سال نشر/ وزارت آموزش و پرورش: ناشر/ گرافیک و تبلیغات چاپی در رسانه ها-

  1311و چاپ پنجم 1331اول

  1311و چاپ دوم1333چاپ اول /سمت: ناشر/نشر گرافیک در صنعت-

  1311و چاپ دوم 1333چاپ اول /موسسه فرهنگی فاطمی/ ناشر/ تحلیل آثار گرافیکی-

 (دانشگاه تهران)نشریه هنرهای زیبا/ بررسی بصری نقوش سفالینه های گودین تپه-

دانشگاه تهران، هنرهای )هنرهای زیبانشریه / بررسی ساختار انیمیشن تلویزیونی و ارائه الگوی تحلیل متن

  1313، بهار و تابستان1، شماره11دوره( نمایشی و موسیقی

  :مقاالت در سایر نشریات

  1311، سال111شماره/ نشریه صنعت چاپ/ نگاهی به اولین نمایشگاه دو ساالنه نقاشان ایران-

  1311، اردیبهشت113شماره/ نشریه صنعت چاپ/ زیباشناسی حروف فارسی-

  1311بهار و تابستان، 1و3شماره/ نشریه گردش/ نگارگری ایران از آغاز تاکنون-

  1311تیر ،113شماره/ صنعت چاپ/ هنری روی دیوارها-

  131نشریه صنعت چاپ، شماره.../ دوساالنه دوم نقاشی، موفق تر اما-

  1311نشریه صنعت چاپ، بهمن/ زبانشناسی رنگها در بسته بندی-

  1313نشریه صنعت چاپ، بهمن/ ک و حجم بسته هاطراح گرافی-

  1311پژوهشنامه تاریخچه مطبوعات ایران،/ تاریخچه صفحه آرایی مطبوعاتی در ایران-

 1311 ، بهار(نشریه دانشگاه هنر) هنرنامه/ مقدمه ای بر گرافیک مطبوعاتی در ایران-

  1331هنرنامه، تابستان/ اشاره ای به هنرهای تجسمی معاصر از دیدگاه شناخت شناسی-

  1313هنرنامه، پاییز/ گرید در گرافیک معاصر-

  1311بهار/ هنرنامه/ حضور نمادها در هنرهای سنتی ایران-

  1331مهر و آبان/ نشریه کتاب ماه هنر/ فرایند طراحی گرافیک-

  1331(مرکز گفت و گوی تمدنها)نشریه گزارش و گفتگو/ هنرمند ایرانی و مدرنیسم-

  1331بهمن13نشریه تندیس، / ی به نمایشگاه گرافیک سه قارهنگاه-

  1331نشریه تندیس، اسفند/ کامپیوتر کمی خالقیت و دیگر هیچ-
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  1333دی 3نشریه نشان،/ هنر و کاربرد-

  1333آذر/ نشریه کتاب هفته/ هنر ایرانی در مواجهه با دنیای جدید-

  1333یرماهت/ حرفه هنرمند/ رویکرد بصری به مطبوعات ایران-

  1333تابستان/ هنرنامه/ شیوه های موثر در تبلغات تجاری مطبوعاتی-

  1333، اسفند111نشریه صنعت چاپ، شماره/ بیم و امیدهای دانشجویان رشته چاپ-

  1331اردیبهشت/ نشریه حیات نو/ تایپوگرافی-

  درآمدی بر طراحی کتاب درسی به عنوان یک رسانه موثر آموزشی-

  1333:سال نشر/ موسسه فرهنگی فاطمی: ناشر/ گرافیک یک شناخت هنر-

  1333:سال نشر/موسسه فرهنگی فاطمی: ناشر/شناخت هنر گرافیک دو-

  1333:سال نشر/ موسسه فرهنگی فاطمی: ناشر/ کارگاه صفحه آرایی-

ر شرکت چاپ و نش: ناشر(/ کتاب درسی دوره پیش دانشگاهی هنر)آشنایی با رشته های مختلف هنری-

  1331سال نشر/ کتابهای درسی ایران

  1313چاپ اول/ سمت: ناشر/ درسی دانشگاهی عملکرد گرافیک در کتاب های-

 

  :ابکتویرایش علمی 

انتشارات ستوده : ناشر/ تألیف مهدی علی اکبرزاده "اصول علمی تحقیق در هنر"ویرایش علمی کتاب-

  1331:سال نشر

: ناشر/ تألیف دکتر اسماعیل بنی اردالن "تحول در مسیرنگارگریسرفرهنگهای  "ویرایش علمی کتاب-

 1331 :سال نشر/ دانشگاه هنر

 تألیف یونس شکرخواه و مریم سلیمی "گرافیک اطالع رسان "نوشتن مقدمه ای برای کتاب-

 

  :مقاالت نشریات علمی پژوهشی

دانشگاه )ریه هنرهای زیبانش/ کاربرد نظریه ادراک دیداری گشتالت در صفحه آرایی کتابهای درسی-

 1333زمستان 31شماره( تهران

( علمی پژوهشی دانشگاه هنر)نشریه نامه هنرهای تجسمی/ تفکر بصری در کتابهای درسی دانشگاهی-

 3شماره
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مجموعه مقاالت دومین سمینار بین المللی نمایشهای آیینی / آیینی ملل-بیان تصویری نمایشهای سنتی-

 1333و سنتی مردادماه

مجموعه مقاالت سومین جشنواره بین المللی / ررسی تحوالت و چالش های گرافیک معاصر ایرانب-

 1331فجر،

 1331مجموعه مقاالت کنکره بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه، /درآمدی بر اخالق و هنر-

 1311هنرهای دیداری، سال اول، شماره اول، بهارنشریه پژوهشنامه / فضای منفی در گرافیک-

مجموعه مقاالت منتشر شده توسط معاونت پژوهشی حوزه / بهره های اخالقی از هنرهای سنتی-

 1311هنری،

مجموعه مقاالت اولین همایش )نشریه سایه طوبی/ ویژگیهای بصری صفحه آرایی دوره تیموری و صفوی-

 (هنراسالمی ایران

همایش ملی پژوهشی کاخ مجموعه مقاالت / بررسی بصری نقوش نمای بیرونی کاخ گلستان-

 1311گلستان،

، 3، شماره11دوره( دانشگاه تهران)نشریه هنرهای زیبا / بررسی بصری طغرا و مهرهای سلطنتی ایران-

 1311پاییز


