
گرافیك، مدرس، محقق، مولف، ناظر چاپ و مشاور برنامه ریزی و تبلیغات  بهرام عفراوی / طراح 
كاربردی 1371  غ التحصیل رشته فیزیك    تولد 1343 آبادان / فار

گرافیك 1366 / آغاز فعالیت در چاپ 1375   آغاز فعالیت 
  فعالیت مطبوعاتی از سال 1375با نشریات مختلف از جمله دانشمند، اطالعات و ..

  جانشین سردبیر نشریه مرزهای بیکران فضا 
  دارای درجه خوش در خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران سال 66

  فعالیت در زمینه طراحی فونت های سیستمی ویندوز برای شركت نرم افزاری فرازان سال 72
  طراحی حروف برای نرم افزار دریچه شركت نرم افزاری فرازان 72

كامپیوتری فونت های نسخ و ثلث برای شركت چلیپاسیستم 75    اجرای 
  پژوهش در زمینه فونت های فارسی  

  راه اندازی و مدیریت نشر الکترونیك در شركت های مختلف از جمله شركت یام آذر، سی بال هنر
  مدیر انتشارات ساروبن و سردبیر نشریه هنر دیجیتال 

گرافیک و چاپ در نشریات   تدوین مقاالت متعدد درباره فونت، 
گرافیك و سایت محصوالت متعدد برای شركت های مختلف از جمله شركت داروگر، نرم افزاری سینا و ..   طراحی 

گروه فونت فارسی شورای عالی اطالع رسانی      عضو 
   عضو هیئت برگزاركننده، دبیر و داور هشتمین و نهمین جشنواره چاپ ایران 87 و 88

گرافیک ایران    عضو رسمی انجمن طراحان 
كشور« در صنعت چاپ)1391( كارشناس تدوین برنامه های درسی »سازمان فنی و حرفه ای  گروه و     عضو 

كیفیت در چاپ)1391( كنفرانس مدیریت  گروه     عضو 

   ابداع ابزار محاسبه هزینه چاپ)چاپکارت( و  طراحی و تولید نرم افزار محاسبه هزینه چاپ)ترام(
   تهیه اولین شناسنامه فونت فارسی طی قراردادی با شورای عالی اطالع رسانی

گرافیــک و چــاپ« |  موسســه فرهنگــی هنری  گرافتــك | نشــریه »  گــروه پژوهشــی عفــراوی | آموزشــگاه آزاد هنرهــای تجســمی     مدیــر 
»دایــره چهاررنــگ« | انتشــارات »دایــره چهاررنــگ« همگــی با مجوز وزارت ارشــاد اســالمی

كنــون بــه بیــش از 1000 نفــر از پرســنل ســازمانها، شــركت های و ارگانهــای  گرافیــک و چــاپ از ســال 82 تا     تدریــس مرتبــط بــا 
كــز مختلــف تهــران و  مختلــف،  برگــزاری اولیــن ســمینار آموزشــی چــاپ طــی یــک روز، درســال 86  و پــس از آن در دانشــگاهها و مرا

كشــور اســتانهای 

  آنچه طراحان گرافیك و ناظران چاپ می دانند )چاپ یازدهم(
  شیوه های مختلف چاپ بر روی مواد )چاپ ششم(

گرافیك )چاپ چهارم( كاربردی برای طراحان    نرم افزارهای 
  راهنمای ناظران چاپ ) چاپ سوم(

كلیپ آرت بسازیم؟    چگونه 
  برش و تا در بسته بندی 

كتاب فونت)شناسنامه فونت فارسی(   
كنیم؟   چگونه هزینه چاپ را محاسبه 

كاغذ و چاپ   
  شیوه های چیدمان سند چاپی

  درباره فونت
كاربردی رنگ در چاپ   اطلس 

  لوگوتایپ های ایرانی)چاپ سوم(
گرافیک ایرانی   از ایده تا اجرا در آثار طراحان 

  لوگوتایپ های ایرانی2 )چاپ دوم(

گرافیک و چاپ   وب سایت های 
  شعارهای تبلیغاتی

  من چاپ هستم )كتاب و فیلمنامه(

  info@afravi.com ایمیل به  
 صندوق پستی  1636-14155  تهران

  09121902352    88683749  
  www.afravi.com  

کاری اطالعات 

بهرام عفراوی

کتابها نوشته شده :

کتابها سرپرستی شده :

ابداعات و مدیریت ها :

عضویت ها :

راههای تماس :

شناسنامه :

فعالیت ها :



کارفرمایان برخـݡی       از 

كف) داروگر(   شركت سهامی عام 
 شركت نرم افزاری سینا)سیناسافت(

 حوزه هنری تبلیغات اسالمی 
 انتشارات سوره 

كبریت توكلی   شركت 
 شركت یام آذر

 نرم افزاری فرازان 
 شركت جیحون افزار 

 شركت ملی نفت 
 بیمارستان 350 تختخوابی شركت نفت

 شركت زهش
 شركت چغازنبیل

 شركت شاهرود لطیف
 صنایع رنگینه پارس

 شركت منگان
 شهرداری بروجرد

 موسسه فرهنگی نرم افزاری سینا
 شركت هادی سیستم

 شركت بی تک
كار و امور اجتماعی  وزارت 

 شركت ایران چلندر
كوشش  انتشارات 

 البراتوار تصویرگر
 البراتوار عکس شمایل
 شركت بازرگانی سروش

 شركت راهبرد رویان جنوب
ک  شركت خدمات پویش پا

كوشا صنعت  شركت فرا
گروه معندسی معدن فیروزه  

 شركت معدنی مبین
 شركت طرحینه امروز

 استاد رضا لعل ریاحی)نقاش،مجسمه ساز(
 صادق تیرافکن)عکاس(

 شركت دخانیات ایران
 شركت نرم افزاری پایاسیستم مرو

 شركت ماد خودرو
 شركت مهندسی آب خرد

 میراث فرهنگی خوزستان
 شهرداری شوشتر
 شهرداری دزفول

 بیمارستان فارابی مشهد
 شركت بتادنت

 شركت ایده آل لنت
كو  شركت ایده آل ما

 موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر
كشتیرانی آبران جنوب  شركت 

كشتیرانی اروندكران  شركت 
كشتیرانی اسکات  شركت 

كنگاور  شركت حساب  شركت شیر و دام 
ک سالم گیاه و خا  شركت 

 انجمن چاپ
 انجمن دندانپزشکان

گاهشمار ایرانی  جشنواره  
  مسابقات چاپ، چاپ دیجیتال

 شركت زمین سنج رایان
 شركت تیوا 

 سنجش برتر
 شركت تجارت آسیا 

 شركت  ایپکو
كنگره دندانپزشکی بانوان  

كنگره دندانپزشکی   پنجاهمین 
 8 دوره نمایشگاه چاپ دیجیتال

 انتشارات هنگام، دارا، فرهنگسرا، پیام عدالت، 
سی بال هنر ، دایره چهار رنگ و .. 

  و ..


