علی اصغز فزامزسیان :

تحصیالت:
لیطبًص گرافیک
فْق لیطبًص هبلتی هذیب
دکترای فٌبّری اطالػبت
مطاغل داوطگاٌی:
ػضْ ُیبت ػلوی داًػگبٍ السُرا
رئیص داًػکذٍ ٌُر داًػگبٍ السُرا
ػضْ غْرای پژُّػی داًػگبٍ السُرا
هػبّر رئیص ّ ػضُْیبت رئیطَ داًػگبٍ السُرا
رئیص  ICTداًػگبٍ السُرا
دثیرّ هطئْل هجلَ جلٍْ ٌُر
هْضص ّ رئیص هْضطَ آهْزظ ػبلی رایبًَ ائی تِراى

تالیفات:
الف :کتابٍا

 -1چاپ بزجستً (ایي جلذ ثَ هجبدث :دگرگًْی ُبی خظ – هجبًی اًذازٍ درّف – درّف ریسی – چبپ
ضٌگی – درّفچٌی ضرثی دضتی -درّف ریسی ضرثی هبغیٌی  -چبپ لترپرش هی پردازد ّ تْضظ لْح
فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -2لیتُ گزافی (ایي جلذ ثَ هجبدث :لیتْ گرافی ضٌتی ،ػکبضی ،ترام ،هًْتبژ ّ کپی – لیتْ گرافی هذرى –
اضکٌر – ایوج ضتر – پلیت ضتر – تجِیسات لیتْ گرافی ّ چگًْگی اهبدٍ کردى یک کبرٌُری ثرای
لیتْگرافی هی پردازد ّ در تْضظ لْح فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را
ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -3چاپ افست (ایي جلذ ثَ هجبدث :چبپ ّرق  -چبپ رّل – خصْصیبت هکبًیسم چبپ افطت – اًْاع
چبپ افطت – اًذازٍ چبپ افطت – تفبّت ُبی چبپ ّرق ّ رّل ً -مبط لْت ّ ضؼف چبپ افطت هی
پردازد ّ تْضظ لْح فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ
هی دُذ)

 -4صحافی (ایي جلذ ثَ هجبدث :تجلیذ  -تک جلذ ضبزی  -صذبفی هبغیٌی – صذبفی دّخت – صذبفی
چطت ّ صذبفی هفتْل ّ هؼرفی تجِیسات آى هی پردازد ّ تْضظ لْح فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ
اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -5چاپ فلکسُ َ ٌلیُ (ایي جلذ ثَ هجبدث :خصْصیبت هکبًیسم در چبپ فلکطْ – خصْصبت هکبًیسم
در چبپ ُلیْ – خصْصیبت کبر ٌُری در چبپ فلکطْ ّ ُلیْ – هْاد در چبپ ُلیْ ّ فکطْ هی
پردازد ّ تْضظ لْح فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ
هی دُذ)

 -6چاپ دیجیتال (ایي جلذ ثَ هجبدث:اًْاع چبپ دیجیتبل  -هکبًیسم در چبپ دیجیتبل -هْاد در چبپ
دیجیتبل – کبرثردُب ی چبپ دیجیتبل ّ ّضؼیت کبرُبی چبپی در ایي چبپ هی پردازد ّ تْضظ لْح
فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -7بستً بىذی (ایي جلذ ثَ هجبدث :اًْاع ثطتَ ثٌذی  -آغٌبیی ثب ثطتَثٌذی  -ضبختبرُب در ثطتَثٌذی -
طرادی در ثطتَ ثٌذی ّ چبپ در ثطتَ ثٌذی هی پردازد ّ تْضظ لْح فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ
اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -8مُاد در چاپ (ایي جلذ ثَ هجبدث :اًْاع هْاد در چبپ هی پردازد ّ تْضظ لْح فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ
فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -9چاپ ٌای سً بعذی ،تامپُ ،سیلک اسکزیه (ایي جلذ ثَ هجبدث :چبپ جذیذ ضَ ثؼذی ّ هکبًیسم آى
– چبپ تبهپْ کبرثرد ُبی خبؼ آى ّ چبپ ضیلک اضکریي ّ خصْصیبت آى هی پردازد ّ تْضظ لْح
فػردٍ ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -11کىتزل َ وظارت بز چاپ (ایي جلذ ثَ هجبدث :چگًْگی اهبدٍ ضبزی یک کبر چبپی – چگًْگی ًظر
ضٌجی ّ ارزیبثی یک کبر چبپ غذٍ – تذاثیر هِن ثرای اًجبم اهْر چبپی هی پردازد ّ تْضظ لْح فػردٍ
ُوراٍ ثب ػکص ّ فیلن ّ اًیوػي هْارد تخصصی را ارزیبثی کردٍ ّ آهْزظ هی دُذ)

 -11اس اتلیً تا تُسیع  :در ایي کتبة هرادل اثتذای فؼبلیت ُبی یک کبر گرافیکی از اثتذای طرادی در
اتلیَ تب هردلَ ًِبئی تْزیغ غرح دادٍ غذٍ اضت .در ایي کتبة چگًْگی اضتفبدٍ از ًرم افسار ُبی درفَ
ائی ،درّفچیٌی ،لیتْگرافی ،چبپ ّ صذبفی تْضیخ دادٍ غذٍ اضت .چ

َ -12ضعیت سخت افشاری مطبُعات در ایزان  :ثررضی فٌی ّ اهبری ضخت افسار هطجْػبت در
ایراى اضت .ایي تذمیك ثَ ضفبرظ هرکس تذمیمبت رضبًَ ُبی ّزارت ارغبد اضالهی اًجبم غذٍ ّ
ّضؼیت ضخت افساری هطجْػبت فٌی کػْر را هْرد ثررضی لرار هی دُذ .ضبل اًتػبر کتبة 1383
ًبغر هرکس تذمیمبت ّ هطبلؼبت ّزارت ارغبد اضالهی.

 -13تٍزان در یک وگاي :در ایي کتبة کلیَ ػکبضی ُبی ایٌجبًت از غِر تِراى اضتً .بغر ایي کتبة
غِرداری تِراى – خْغٌْیطی اى تْضظ اضتبد هذوذ ادصبئی – لیتْ گرافی پرتْ گراف ّ چبپ صٌْثر
اًجبم گرفتَ اضت.

ٌ -14ىز ماَرالطبیعً :ایي کتبة تْضظ چٌذ ًْیطٌذٍ تذّیي غذٍ اضت .ایٌجبًت در ایي کتبة ثَ تؼبهالت ٌُر
ّ فرٌُگ پرداختَ ام .ایي کتبة تْضظ اًتػبرات هؼبرف تِراى ثب ردٍ کٌگرٍ : 2ى ّ BH39/ٍ9غبثک
 964-2131-11-1ثَ چبپ رضیذٍ اضت.

 -15آمُسش الکتزَویکی در آمُسش اس راي دَر :ایي کتبة ثَ ضفبرظ هْضطَ آهْزظ از راٍ دّر
ّزارت آهْزظ ّ پرّرظ تْیي گردُیذٍ اضت .تذّیي ػلوی کتبة تْضظ ایٌجبًت اًجبم گرفتَ اضت .ایي
کتبة هجوْػَ همبالت چٌذ ًفر در هْرد آهْزظ الکترًّیک ّ آهْزظ از راٍ دّر اضت .همبلَ ایٌجبًت
در ایي کتبة در هْرد ثررضی زهیٌَ ُبی آهْزظ هجبزی در زهیٌَ آهْزظ ّ پرّرظ هی ثبغذ.

ب :تحقیقات:
 -1بزرسی درَص داوطگاٌی بزای تٍیً محتُای الکتزَویک :ایي تذمیك کلیَ درّش داًػگبُبی زیر
ًظر ّزارت ػلْم را هْرد ثررضی لرار هی دُذ .ایي تذمیك از طرف هرکسًػر ّ تذمیمبت
ّزارت ػلْم ّ تذمیمبت فٌبّری ضفبرظ دادٍ غذٍ ّ در ضبل  1381ثَ ایي ّزارتخبًَ تذْیل دادٍ
غذٍ اضت
َ -2ضعیت سخت افشاری مطبُعات در ایزان  :ایي تذمیك در هْرد ثررضی فٌی ّ اهبری ضخت
افسار هطجْػبت در ایراى اضت .تذمیك ثَ ضفبرظ هرکس تذمیمبت رضبًَ ُبی ّزارت ارغبد اضالهی
اًجبم غذٍ ّ ّضؼیت ضخت افساری هطجْػبت فٌی کػْر را هْرد ثررضی لرار هی دُذً .تیجَ ایي
تذمیك در ضبل  1383تْضظ هرکس تذمیمبت ّ هطبلؼبت ّزارت ارغبد اضالهی ثچبپ رضیذٍ اضت.
 -3سز در گمی تحقیق َ مطکالت مبتال بً آن در داوطگاي ٌای ٌىز

این تحقیق به شورای عالی هنر ارائه شده است در این نوشته به اجزاء مشکالت تحقیق،
عدم ارتباط پژوهشهای دانشگاهی با اجرا ،کاربردی نبودن تحقیقات دانشگاهی هنر
پرداختم .همچنین بایگانی گسترده این تحقیقات در کتابخانه های دانشگاهی و دانشکده ائی و
دفتر مدیران و ...

 -4پیطىٍاد بزای درَص چاپ در گزافیک
ایي تذمیك ثَ غْرای آهْزغی داًػگبٍ ارائَ غذ
 -5پیطىٍاد بزای درَص چاپ گزافیک حزفً ائی َ کامپیُتز گزافیک
 -6ایي تذمیك ثَ غْرای آهْزغی داًػگبٍ ارائَ غذ

ج :مقاالت:
 -1تاثیز فىاَري اطالعات بز حضُر سوان در جامعً
همبلَ تبئیذ غذٍ در کٌفراًص ایراى 1411
 -2داوطگاي ٌاي ایىتزوتي َ دگزگُوي ٌاي آمُسش عالي
همبلَ تبئیذ غذٍ در کٌفراًص دّم ثیي الوللی آهْزظ الکترًّیک
 -3دَروماي آمُسش الکتزَویک در آمُسش عالي جٍاوی
همبلَ تبئیذ غذٍ ّ ارائَ غذٍ در کٌفراًص 1411
 -4سزمایً گذاري در آمُسش مجاسي راي حل اساسي بزاي معضل آمُسش عالی
همبلَ تبئیذ غذٍ در کٌفراًص ثیي الوللی آهْزظ الکترًّیک اّل
 -5داوطگايٌايایىتزوتي َ دگز گُوي ٌاي آمُسش عالي
همبلَ تبئیذ غذٍ ّ ارائَ غذٍ در ُوبیع جبهؼَ رضبًَ ائی
 -6وقص ایزان در گشارش جٍاوي  ICTدر سال 2006
 11همبلَ ضری چبپ غذٍ در ًػریَ اػتوبد
 -7تُسعً جٍاوي آمُسش الکتزَویک
همبلَ تبئیذ غذٍ در کٌفراًص ثیي الوللی آهْزظ الکترًّیک
 -8چگُوگی تُلیذ محتُاي الکتزَویکي
همبلَ ارائَ غذٍ ثرای هذیراى کل اضتبًِبی آهْزظ ّ پرّرظ
َ -9ضعیت چاپ درسی َ تاثیز ان در وطز کتاب کطُر
ضرهمبلؼَ ًػریَ چبپ ّ اًتػبر
 - 11جٍاوي ضذن آمُسش َ جایگاي رضتً ٌاي ٌىزي
دّ فصلٌبهَ جلٍْ ٌُر ،غوبرٍ 1381 ،21

