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پیشگفتا ر

در دنیایی كه تكنولوژی به سرعت پیشرفت می كند نیاز مبرمی به آموزش مدرن 
تربیت چنین  از  بزرگی  تكنولوژی محسوس می باشد. بخش  پیشرفت  با  و همراه 
نیروهایی در بخش فنی و حرفه ای آموزش و پرورش امكان پذیر می باشد. با توجه 
انتظار  نساجی  صنایع  محصوالت  باالی  افزودۀ  ارزش  و  اشتغال زایی  قدمت،  به 
می رود كه هنرآموزان عزیز با تبیین ارزش و اهمیت این رشته و زمینه و شرایط 
كاری بسیار زیاد و مساعد در حرفۀ نساجی نسبت به حرف و مشاغل دیگر، انگیزه 

و عالقۀ هنرجویان به این رشته را تقویت نمایند. 
هنرآموز با استفاده از كتاب راهنمای هنرآموز، كتاب درسی، كتاب همراه هنرجو، 
بسته های آموزشی و برنامه بازدید از صنایع نساجی و... قادر خواهد بود كه اهداف 
آموزشی كه مبتنی بر شایستگی محور استوار می باشد را محقق سازد. در این پودمان 
برنامه های آموزشی و پرورشی طوری به هنرجویان  سعی شده است كه اهداف و 
و  فنی  شایستگی های  كارایی،  نظیر  مواردی  اعتالی سطح  باعث  كه  شود  منتقل 
غیر فنی، اعتالی فرهنگ كار و تولید، نوآوری و كارآفرینی، مهارت و تخصص، توجه به 
نكات بهداشتی، ایمنی، اعتماد به نفس، تعامل با دیگران، ایمان و امید، صبر و اخالق، 
دقت و سرعت در كار، اشتیاق و تعهد كاری، فداكاری، همكاری و همدلی با دیگران، 
رعایت قوانین و مقررات، برخورد درست با دیگران، احترام گذاشتن، تالش و دقت، 
تعامل دركار تیمی و گروهی، ارتباط مؤثر، كاهش ترس، استرس، بدبینی و افسردگی، 

پرهیز از پرخاشگری،گوشه گیری و بی حوصلگی و... در هنرجویان شود.
در كتاب راهنمای هنرآموز ضمن روشن ساختن انتظارات از هنرآموزان و هنرجویان 
یادگیری  به عنوان مدیر  به هنرآموز  یادگیری، در عین حال  و  در جریان آموزش 
فرصت داده می شود تا با توجه به حوزۀ امكانات و محدودیت های موجود از یک سو 
و توانایی ها و خالقیت های خود از سوی دیگر، برنامۀ درسی ترسیم شده را به گونه ای 
به اجرا درآورد كه اهداف مطلوب و مورد انتظار در اعمال و رفتار هنرجویان پدیدار 
گردد. به بیان دیگر انتظار می رود كه هر هنرآموزی با خواندن و عمل كردن به كتاب 
راهنما، بتواند نقش معلمی خود را در اجرای برنامۀ درسی به نحو مطلوب تری انجام 

دهد و فرصت های یادگیری مناسبی برای هنرجویان فراهم سازد.
در كتاب راهنمای هنرآموز، مواردی نظیر پاسخ به سؤاالت هر پودمان، معرفی مشاغل 
مرتبط با پودمان ها، معرفی رشته های تحصیلی مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط 
انواع  ارزشیابی،  انواع روش های  بر شایستگی،  مبتنی  ارزشیابی  رویكرد  پودمان،  با 
روش های نمره دهی، خالصه ای از شرح شكل ها و فعالیت های كالسی، انواع روش های 
تدریس پیشنهادی به صورت كلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات و مواد مصرفی 
همراه  نكات خاص  و  مطلب  ارائه  نحوه  هر جلسه، طرح درس جدولی،  نیاز  مورد 
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با مثال، جداول و ابزارهای كمک آموزشی، پاسخ به سؤاالت كتاب درسی، تشریح 
تصاویر و نكات خاص كتاب، خالصه ای از تحقیقات، مثال هایی كاربردی و ملموس، 
تشریح یا مثال هایی از درآمدزایی فعالیت، انواع روش های بودجه بندی زمانی و مكانی 
هفتگی و سالیانه، معرفی نرم افزارهای كاربردی، تشریح نحوۀ انجام كار، دانش افزایی، 
نكات  حفاظتی،  زیست محیطی،  توجهات  بهداشتی،  موارد  اصطالحات،  و  تعاریف 

ایمنی، شایستگی های فنی و غیر فنی و... تشریح می شود.
هدف از ارائه این پودمان، آشنایی هنرجویان با اهداف و مفاهیم مرتبط با چاپ 
منسوجات مصنوعی می باشد. در شروع این پودمان الزم است واژه منسوجات 
مصنوعی و اهداف كلی عملیات چاپ راپورت دار طاقه ای نظیر طرح راپورت دار، 
شابلون راپورت دار، تنظیم راپورت، ماشین چاپ اسكرین تخت، ماشین چاپ 
غلتكی، ماشین چاپ دیجیتال، چاپ كاالی پلی استری، چاپ كاالی پلی آمید، 
چاپ كاالی آكریلیک، چاپ كاالی تری استات و... برای هنرجویان تشریح شود.

جداول،  شماتیک،  نمای  تصویر،  و  شكل  كالسی،  فعالیت  پرسش،  طرح  با  همواره 
تجربیات، نمایش فیلم یا انیمیشن و... در جریان تدریس تئوری، هنرجویان را در فرایند 

تدریس مشاركت دهید و از نظرات و تجربیات آنها در فرایند تدریس استفاده كنید.
در دروسی نظیر تكمیل پارچه كه جنبه تئوری و عملی دارد، الزم است در حین 
برای  غیر فنی  و  فنی  هنرجویان، مصداق های شایستگی های  عملی  كار  و  تدریس 
هنرجویان تبیین و تشریح شود. هنرآموز به همراه هنرجویان الزم است در كل فرایند 
تدریس و كار عملی خود را ملزم به پیاده سازی و اجرای شایستگی های فنی و غیر فنی 
در محیط كار بداند و ضرورت كسب این شایستگی ها را برای هنرجویان تبیین كند.

یكی دیگر از مواردی كه هنرآموزان الزم است در دروس كارگاهی و آزمایشگاهی به 
آن اهتمام بورزند، آموزش و رعایت نكات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی، زیست محیطی 
مباحث  فراخور  به  هر جلسه  در  است  الزم  هنرآموز  می باشد.  هنرجویان  برای  و... 
عملی و كارگاهی، نكات ایمنی، وسایل و تجهیزات ایمنی مورد نیاز، عالئم ایمنی و 
هشداری، لزوم صرفه جویی در آب، مواد و انرژی، لزوم حفظ محیط زیست و محیط 
كار، و... را برای هنرجویان تشریح كند و به صورت مداوم بر بازخورد و روند رفتار و 
اعمال ایمن هنرجویان در محیط كار نظارت و پیگیری داشته باشد تا ضمن مصونیت 
هنرجویان در برابر خطرهای احتمالی، رعایت نكات و موارد ذكر شده در هنرجویان 

نهادینه و ملكه ذهن شود.
كل ساعت آموزش درس چاپ و تكمیل كاالی نساجی در یک سال تحصیلی 
300 ساعت می باشد كه به صورت جلسات 8 ساعته در هفته )حدود 6 ساعت 
به  )180 ساعت(  آموزش  زمان  كل  درصد  مقدار 60  می شود.  ارائه  واقعی( 
آموزش عملی و مقدار 40 درصد كل زمان آموزش )120 ساعت( به آموزش 

نظری یا تئوری اختصاص یافته است.
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دانش افزایی

تهیه شابلون راپورت دار
كه  شابلون هایی  با  می كنند  چاپ  راپورت دار  طرح  كه  شابلون هایی  بین  تفاوت 
فقط یک رنگ و یا یک طرح مجزا را چاپ می كنند در این است كه در چاپ یک 
طرح مجزا، محل چاپ را اگر كمی جابه جا كنیم اشكالی به وجود نمی آید ولی در 
یک طرح راپورت دار هر نقش باید دقیقاً در جای مورد نظر قرار گیرد. برای این 
كار باید بر روی شابلون و میز چاپ ابزار های تنظیم تعبیه كرد. بنابراین شابلون 
را در ابتدای پارچه قرار می دهیم و سپس چاپ می كنیم. برای اینكه این طرح ها 
به صورت پیوسته به نظر بیاید ابتدا و انتهای طرح شابلون باید به هم بچسبد. این 
عمل در صورتی به خوبی انجام می گیرد كه ابزار هایی را روی شابلون و میز چاپ 
تنظیم كنیم. اگر عملیات تنظیم یک بار و به خوبی انجام گیرد. در دفعات بعدی 
نیازی به تنظیم مجدد نیست و طرح ها به خوبی در كنار هم چاپ خواهند شد. با 
توجه به فیلم ها و اسالید ها و تصاویری كه در كتاب درسی آمده است هنرجو باید 

به خوبی متوجه اهمیت این ابزار ها شود و به اهمیت تنظیمات پی ببرد.

چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس

همان طور كه در كتاب درسی تشریح شد، تثبیت كاالی چاپ شده به مواد رنگزای 
دیسپرس را می توان به چند روش انجام داد. در صورت استفاده از كریر می توان 
در بخار اشباع عملیات تثبیت را انجام داد. همچنین می توان عملیات چاپ را بدون 
كریر انجام داد. عملیات تثبیت را در این حالت می توان به دو روش ذیل انجام داد.
 عملیات تثبیت در بخار تحت فشار High pressure steaming كه به اختصار 

HPS گفته می شود.
 عملیات تثبیت در حرارت باال High temperature steaming كه به اختصار 

HTS گفته می شود.
معموالً در كاتالوگ های كارخانجات سازنده مشخص می شود كه مواد رنگزا قابلیت 
كدام نوع از روش های تثبیت را دارند. در شكل می توان یک كاتالوگ مواد رنگزای 

دیسپرس مخصوص چاپ را مشاهده كرد.
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چاپ الیاف پلی آمید یا نایلون با مواد رنگزای اسیدی 

همان طور كه در كتاب درسی چاپ اشاره شد، پر مصرف ترین ماده رنگزا به منظور 
چاپ منسوجات نایلونی مواد رنگزای اسیدی می باشند. اما در كل می توان منسوجات 

نایلونی را با مواد رنگزای دیسپرس، راكتیو و راكتیو خاص نیز چاپ نمود.
به منظور چاپ منسوجات نایلونی با مواد رنگزای دیسپرس از روشی معادل با چاپ 
فشار  تحت  بخار  در  تثبیت  روش  از  تثبیت  به منظور  می شود.  استفاده  پلی استر 
2ـ  1/5 بار به مدت 20 الی 30 دقیقه استفاده می گردد. بعد از تثبیت ابتدا پارچه 
در آب سرد آبكشی شده در دمای 60   ـ50 درجه سانتی گراد به مدت 10ـ  5 دقیقه 
در حمام حاوی 2 گرم در لیتر دترجنت شسته می شود. در نهایت پارچه با آب 

ولرم آبكشی می شود.
ثبات  با  راكتیو  رنگزای  مواد  از  نایلونی  پارچه های  چاپ  برای  می توان  همچنین 
شست وشویی و نوری خوب استفاده نمود. نسخه كلی چاپ در جدول ذیل آمده است.

وزن ماده بر حسب گرمنام ماده

ماده رنگزای راكتیو
BN  ـ  Matexil PN باال برنده حاللیت ماده رنگزا

آب 70 درجه سانتی گراد
VP ـ  Matexil PN باال برنده جذب ماده رنگزا

غلظت دهنده
تیواوره )متورم كننده الیاف(

فسفات آمونیوم
KB  ـ  Matexil WA نفوذ دهنده

آب یا غلظت دهنده

X
50

300 سی سی
10

400
50
30
20
Y

1000

نسخه چاپ

غلظت دهنده های مناسب و مقدار تیو اوره برای چاپ نایلون با مواد رنگزای راكتیو دقیقاً 
مشابه با نسخه چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی می باشد. به منظور تثبیت پارچه 
پس از چاپ و خشک شدن به مدت 30 دقیقه در بخار اشباع قرار می گیرد. به منظور 
شست وشو در حمامی حاوی 2 گرم بر لیتر دترجنت به مدت 10 دقیقه در دمای 

60   ـ50 درجه سانتی گراد قرار داده می شود و در نهایت با آب سرد آبكشی می گردد.
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به دست آوردن عمق های رنگی باال توسط مواد رنگزای راكتیو در مقایسه با مواد 
رنگزای اسیدی بسیار سخت تر است به همین علت برای به دست آوردن عمق های 
از مواد  از مواد رنگزای راكتیو استفاده نمی شود. همچنین یک دسته  رنگی زیاد 
رنگزای راكتیو وجود دارند كه می توانند در محیط های اسیدی با گروه آمین و یا 
آمید نایلون واكنش داده و دارای ثبات شست وشویی خوبی روی نایلون می باشند. 

از این دسته مواد رنگزا می توان به پروسینیل اشاره نمود.

چاپ آکریلیک به مواد رنگزای دیسپرس

به منظور چاپ الیاف آكریلیک می توان از مواد رنگزای دیسپرس نیز استفاده نمود. 
نسخه كلی چاپ با مواد رنگزای دیسپرس را می توان در جدول ذیل مشاهده نمود.

وزن ماده بر حسب کیلوگرمنام ماده

ماده رنگزای دیسپرس
lameprint A14 Super غلظت دهنده

luprintan PFD شتاب دهنده تثبیت رنگ
لودیگول )ضد احیا(

اسید سیتریک
ضد كف
باالنس

X
500

40ـ20
10
3

3ـ0
Y

1000

عملیات تثبیت را می توان به مدت 30 دقیقه در بخار اشباع انجام داد، در این روش 
چاپ، بخار اشباع برای عمق های رنگی متوسط تا زیاد مناسب نیست از این رو باید 
برا ی تثبیت این عمق ها از بخار تحت فشار استفاده نمود، بعد از تثبیت، پارچه با 
آب سرد آبكشی شده سپس در حمام آب ولرم حداكثر 50 درجه سانتی گراد حاوی 

دترجنت شستشه شده پس از آبكشی مجدد با آب ولرم و سرد، خشک می شود.
خوب  تا  متوسط  آكریلیک،  پارچه های  روی  بر  دیسپرس  رنگزای  مواد  نوری  ثبات 
می باشد كه با ثبات نوری مواد رنگزای بازیک و اسیدی برابری می كند. از لحاظ ثبات 
شست وشویی نیز مواد رنگزای دیسپرس بر روی منسوجات آكریلیک ثبات خوبی دارند. 
الزم به ذكر است كه تمام مواد رنگزای دیسپرس مناسب چاپ و رنگرزی الیاف آكریلیک 

نمی باشند. در كاتالوگ های مواد رنگزا مناسب بودن آنها برای آكریلیک ذكر می شود.
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چاپ دی استات با مواد رنگزای دیسپرس

رنگزای  مواد  از  معموالً  دی استات  الیاف  از  شده  تهیه  منسوجات  چاپ  به منظور 
دیسپرس با ساختمان مولكولی و كوچک استفاده می شود. این مواد رنگزا دارای 
رنگزای ذیل  مواد  به  آنها می توان  از مهم ترین  نمی باشند.  باالیی  تصعیدی  ثبات 

اشاره نمود:
)Celliton )B.A.S.F ـ
)GEIGYـCibacet )CIBA ـ
)Microsetill )ACNA ـ
)Dispersol)ICI ـ

الیاف دی استات در مقابل قلیا حساس می باشند و نباید در چاپ آنها از محیط های 
قلیایی استفاده نمود. همچنین درجه حرارت های باالی 80 درجه سانتی گراد باعث 
ایجاد اثرات منفی بر ثبات تصعیدی و شفافیت آن می شوند. از این رو شست وشوی 
دی استات با دترجنت های غیر یونی یا آنیونی انجام می شود. از آنجایی كه مواد 
الیاف دی استات دارای ثبات شست وشویی  رنگزای دیسپرس به كار رفته بر روی 
از  الیاف دی استات  با  تولید شده  برای چاپ منسوجات  پایینی می باشند معموالً 
مواد رنگزای اسیدی، بازیک و خمی استفاده می شود. در چاپ با این نوع مواد رنگزا 
وجود مواد متورم كننده الیاف مانند اتانل، بنزیل الكل، اوره و تیو اتیلن گلیكول نیز 
الزم است.در جدول ذیل نسخه چاپ دی استات با مواد رنگزای بازیک آمده است.

وزن ماده بر حسب گرمنام ماده

ماده رنگزای بازیک
تیو اتیلن گالیكول
اسید استیک %30

آب
غلظت دهنده

اوره
آب یا غلظت دهنده

 X
30ـ20
30ـ20

Y
500
50
Z

1000

جدول نسخه چاپ
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عملیات تثبیت به مدت 20 تا 30 دقیقه در بخار اشباع انجام می گردد. سپس پارچه 
آبكشی شده با یک دترجنت آنیونی در دمای 40 درجه سانتی گراد شست وشو داده 
می شود. همچنین می توان با اضافه كردن مقدار بسیار كمی هیدروسولفیت سدیم 

از لک شدن سطح سفید پارچه چاپ شده جلوگیری كرد.

جدول آشنایی با کاربرد و ویژگی های وسایل کارگاه 
چاپ منسوجات مصنوعی 

در بخش كارگاه چاپ منسوجات مصنوعی، از وسایل آزمایشگاهی متعددی جهت 
انجام آزمایشات استفاده می شود. دستورالعمل استفاده از وسایل و نحوۀ كار با این 
از مواردی می باشد كه  با این وسایل،  وسایل و رعایت نكات ایمنی در زمان كار 
هنرآموز الزم است برای هنرجویان تشریح كند. جهت انجام یک آزمایش موفق الزم 
است هنرجویان ابتدا در زمینۀ استفادۀ صحیح و استاندارد از وسایل آزمایشگاهی 
دقت و مهارت كسب كنند. با توجه به جدول 6 خالصه ای از توانمندی های مورد 

نیاز جهت كار با وسایل كارگاهی پركاربرد مرور می شود.

توانمندی ها، ویژگی ها و دستورالعمل استفاده از وسایل و تجهیزات کارگاه چاپوسایل و تجهیزات

پیپت مدرج

آشنایی با درجات روی پیپت و توانایی خواندن اعداد روی آن بر حسب میلی لیتر )سی سی(، 
در  پیپت  گرفتن صحیح  توانایی  و  آشنایی  پیپت،  داخل  مایع  خواندن صحیح حجم  توانایی 
دست، آشنایی و توانایی پر كردن و خالی كردن پیپت با پوآر، آشنایی با خطا های ابزاری و 

TD و TC انسانی روی پیپت، آشنایی با كاربردهای پیپت مدرج

پیپت پركن )پوآر(
 A , S , آشنایی با انواع پیپت پركن با مكندۀ پالستیكی و چرخ دنده ای، آشنایی با دكمه های
E بر روی پوآر، آشنایی با عملكرد مكش و تخلیه در پیپت پركن ها، توانایی كار با پیپت پركن 

)پوآر( الزم است نوشته شود.

كاغذ PH, PH متر
آشنایی با انواع كاغذ PH، آشنایی با مفهوم محیط اسیدی و قلیایی و خنثی، آشنایی با مفهوم 
 PH, PH متر، توانایی كار با كاغذ PH مواد، توانایی كار با PH اعداد 0 تا 14 در اندازه گیری

متر

ترازوی آزمایشگاهی

آشنایی با انواع ترازو و دقت آنها، آشنایی و توانایی تنظیم و تراز كردن ترازو بر یک سطح صاف، 
آشنایی و توانایی كار با دكمه های On,Off,Tara.Zero و... بر روی ترازو، آشنایی با رعایت 
كالیبراسیون  آزمایشگاهی،  ترازوی  كاربردهای  با  آشنایی  ترازو،  با  كار  زمان  در  ایمنی  نكات 

ترازوی آزمایشگاه به صورت دوره ای، دوری ترازو از حرارت و نوسانات و جریان باد



70

بالن حجم سنجی 
)ژوژه(

بالن  پركردن  و  خواندن  در  توانایی  و  آشنایی  ژوژه،  بالن  مختلف  انواع حجم های  با  آشنایی 
بالن  كمک  با  استاندارد  محلول  در ساخت  توانایی  و  آشنایی  كالیبره،  نشانۀ  تا خط  حجمی 

حجمی، آشنایی با كاربردهای بالن حجمی

چراغ گاز بونزن
تنظیم هوا، آشنایی و  و  با دریچه ورودی  تنظیم شعلۀ چراغ گاز، آشنایی  توانایی  و  آشنایی 
توانایی تست نشت یابی شیلنگ گاز با كف، آشنایی با خطرات احتمالی استفادۀ نادرست از 
چراغ گاز، آشنایی و توانایی كار با چراغ گاز و متعلقات آن مثل سه پایه و توری یا مثلث نسوز

حمام، حمام بنماری  گرمایش  سیستم  با  آشنایی  بنماری،  حمام  حرارت  درجه  تنظیم  توانایی  و  آشنایی 
آشنایی و توانایی قرار دادن لیوان ها در درون حمام بنماری، آشنایی با كاربردهای حمام بنماری

استوانه مدرج
آشنایی با انواع استوانه های مدرج شیشه ای و پالستیكی، آشنایی با انواع حجم های مختلف 
استوانه مدرج، آشنایی و توانایی قرائت حجم محلول داخل استوانه مدرج، آشنایی با درجات و 

حروف درج شده بر روی استوانه مدرج، آشنایی با كاربردهای استوانه مدرج 

بشر

آشنایی با انواع حجم های مختلف بشر، آشنایی با جنس های مختلف بشر، آشنایی با اعداد و 
حروف درج شده بر روی بشر، آشنایی با كاربردهای بشر، آشنایی و توانایی جهت قرائت حجم 
مایع داخل بشر، آشنایی و توانایی كار با بشر گیر برای جابه جایی بشر، آشنایی و توانایی گرم 

كردن مایعات و محلول ها در بشر

كاغذ كالک، جوهر، قلم 
راپید و میز طراحی 

كاغذ نیمه شفاف، قلم های مخصوص طراحی كه ضخامت های نوک آن متفاوت است و با جوهر های 
مخصوص، میز طراحی با پایه متحرک، پیچ های تنظیم زاویه و ارتفاع، سطح شیشه ای و منبع نوری 

الک حساس، ماده 
الک فتو امولسیون حاوی مواد حساس به نور روتوش و سخت كن

انواع توری، شابلون، 
راكل، انواع همزن

پارچه بافته شده با طرح تافته از جنس پلی استر، ابریشم، نایلون تیغه الستیكی با سطح مقطع 
متفاوت با كاربرد های گوناگون، انواع همزن های دستی، برقی با پره های مختلف 

دستگاه پخت 
انواع خشک كن ها و ماشین های تثبیت با بخار یا حرارت خشکوتثبیت 

قوانین و مقررات کارگاه چاپ منسوجات مصنوعی

زیست محیطی،  بهداشتی،  ایمنی،  نكات  مهم ترین  از  برخی  به  قبل  سال های  در 
و ضرورت حفظ  اهمیت  به  توجه  با  است.  پرداخته شده  و...  انضباطی  حفاظتی، 
شرایط جسمی و روانی هنرجویان تحت آموزش، انتظار می رود كه تمامی قوانین 
و مقررات كار در آزمایشگاه در اولین جلسه و سایر جلسات دیگر به طور مكرر به 
هنرجویان گوشزد شود تا هنرجویان از خطرات و صدمات جسمی و روانی محیط 
آموزشی كشور كه  نظام  به رویكرد جدید  توجه  با  بمانند. همچنین  امان  كار در 
بر اساس شایستگی های فنی و غیر فنی استوار شده است، انتظار می رود كه در كلیۀ 
مراحل فرایند یاددهی و یادگیری، كلیۀ نكات و توجهات زیست محیطی متناسب با 
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موضوع هر درس به تدریج برای هنرجویان بازگو و در عمل پیاده سازی گردد. در 
ادامه به برخی از مهم ترین قوانین كار در آزمایشگاه پرداخته می شود.
1 از پذیرش هنرجو بدون روپوش كار در آزمایشگاه خودداری شود.

2 هر گونه شوخی، شتابزدگی، دویدن و هل دادن اشخاص در محیط آزمایشگاه 
ممنوع می باشد.

3 هنرجویان موظف به نگهداری صحیح از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه و اقالم 
تحویل شده به آنها می باشند.

پایان  تا  آن  اطراف  داشتن  نگه  تمیز  و  كار  میز  نظافت  به  موظف  هنرجویان   4
آزمایش می باشند.

سایر  و  پالستیكی  پیش بند  عینک مخصوص،  و  ماسک  از دستكش،  استفاده   5
وسایل ایمنی درمواقع ضروری.

6 آشنایی هنرجویان با عالئم برچسپ مواد شیمیایی، عالئم و هشدارهای ایمنی 
در محیط كار.

7 آشنایی هنرجویان با خطرات احتمالی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و راه های 
پیشگیری از آن.

8 اجتناب از تخلیۀ مواد شیمیایی، خطرناک و آالیندۀ محیط زیست در فاضالب 
یا سطل زبالۀ معمولی.

9 جمع آوری مناسب مواد و محلول های خطرناک و خنثی سازی آنها در ظروف 
مخصوص و دفع ایمن آنها.

10 آشنایی هنرجویان با خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی در محیط آزمایشگاه و 
راه پیشگیری و مقابله با آنها.

ناشناخته در  بوییدن مواد شیمیایی  از خوردن، آشامیدن و  11 پرهیز هنرجویان 
آزمایشگاه.

در  موجود  محلول های  و  مصرفی  مواد  ظروف  تمامی  روی  برچسب  الصاق   12
آزمایشگاه.

13 شست وشوی ظروف و وسایل آزمایشگاهی بعد از اتمام كار با شوینده و با فشار 
كم آب.

14 خالی نگه داشتن مسیرهای تردد و روی میز كار از وسایل غیر ضرور و مزاحم.
15 مواد شیمیایی، سمی و ناشناخته را در زیر هود به كار ببرید و هواكش و تهویه 

را همواره روشن كنید.
16 كنترل تمامی شیرهای گاز، آب و برق در آغاز تا پایان كار و كنترل بست های 

شیلنگ گاز و چراغ گاز آزمایشگاه.
17 آشنا كردن هنرجویان با راه های كمک فوری به فرد آسیب دیده در محیط كار 

آزمایشگاه 
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آب  داخل ظرف  آرامی  به  را  باز  یا  اسید  هنرجویان،  كه  كنید  تأكید  همواره   18
بریزند، برعكس این كار خطرناک می باشد.

19 از مخلوط كردن و تنظیف مواد شیمیایی، حالل ها و محلول ها با دست اجتناب كنید.

20 از هر گونه اعمال و شرایط نا ایمن كه باعث بروز حادثه می شود، اجتناب كنید.

جدول بودجه بندی پودمان چاپ کاالی مصنوعی 

هر پودمان شامل حداقل شش جلسه اصلی و حد اكثر یک جلسه مرور، رفع اشكال، 
باز آموزی و... می باشد. در جدول 1 بودجه بندی زمانی و مكانی پودمان چاپ كاالی 
مصنوعی چاپ مشاهده می شود. بودجه بندی سالیانه حاصل جمع بودجه بندی 5 
پودمان )فصل( می باشد. مكان ارائه محتوای نظری و عملی به ترتیب كالس درس، 

كارگاه چاپ و تكمیل و كارخانجات چاپ و تكمیل پارچه می باشد.

جدول بودجه بندی پودمان دوم )چاپ کاالی مصنوعی(

جلسه
)هفته(

موضوعات
محتوای قابل ارائۀ رئوس محتوا )کارها(جلسه

زمان)ساعت(

عملیتئوری

1
جلسه اول 

تهیه شابلون 
راپورت دار 

تعریف مش و انواع توری، شست وشو و چربی زدایی 
مراحل  نور،  به  حساس  و  الک  ویژگی  توری، 
الک كشی یكنواخت، مراحل طراحی ساده، مراحل 
و  عكاسی  میز  مختلف  الیه های  ذكر  عكاسی، 
رتوش كردن و سخت كردن، مراحل شست وشوی 
شابلون برای استفاده مجدد، انتخاب شابلون مناسب، 
الک كشی، ترسیم طرح بر روی ورق كالک، نور دهی، 
رتوش كردن، سخت  كردن، رعایِت قوانین و مقررات 
پرسش های  و  فعالیت ها  انجام  آزمایشگاه،  و  كالس 
كالسی و آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیر فنی 

و نكات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5
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2

چاپ كاالی 
پلی استری با 
مواد رنگزای 
دیسپرس )با 
استفاده از 

كریر( 

تعیین  و  تعاونی  مواد  انواع  غلظت دهنده،  معرفی 
نقش آن مواد، تعیین روش های چاپ، شست وشو و 
تثبیت، تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به 
همراه انواع مواد تعاونی،حاوی ماده رنگزای دیسپرس
و  قوانین  رعایِت  آن،  تثبیت  و  شست وشو  كاال،  چاپ 
مقررات كالس و آزمایشگاه، انجام فعالیت ها و پرسش های 
كالسی و آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیر فنی و 

نكات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

3

چاپ كاالی 
پلی استری با 
مواد رنگزای 
دیسپرس 
)ترموزول(

كلیات چاپ كاالی پلی استری، اهداف كلی چاپ كاالی 
آماده سازی  و  انواع غلظت دهنده ها  تهیه  پلی استری، 
خمیر های چاپ، چاپ پارچه پلی استری با مواد رنگزای 
شست وشوی  شده،  چاپ  كاالی  تثبیت  دیسپرس، 
و  معین  غلظت  با  خمیر  ساخت  شده،  چاپ  كاالی 
انجام محاسبات، رعایت قوانین و مقررات  استاندارد، 
پرسش های  و  فعالیت ها  انجام  آزمایشگاه،  و  كالس 
كالسی و آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیر فنی 

و نكات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

4

چاپ كاالی 
پلی آمید با 
مواد رنگزای 

اسیدی 

كلیات چاپ كاالی پلی آمید، اهداف كلی چاپ كاالی 
آماده سازی  و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  پلی آمید، 
خمیر های چاپ، چاپ پارچه پلی آمید با مواد رنگزای 
اسیدی، تثبیت كاالی چاپ شده، شست وشوی كاالی 
چاپ شده، ساخت خمیر با غلظت معین و استاندارد، 
قوانین و مقررات كالس و  انجام محاسبات، رعایت 
آزمایشگاه، انجام فعالیت ها و پرسش های كالسی و 
آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیر فنی و نكات 

ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

5

كلیات 
چاپ كاالی 
آكریلیک با 
مواد رنگزای 
كاتیونیک یا 

بازیک

چاپ  كلی  اهداف  آكریلیک،  كاالی  چاپ  كلیات 
و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  آكریلیک،  كاالی 
آماده سازی خمیر های چاپ، چاپ پارچه آكریلیک 
كاالی  تثبیت  بازیک،  یا  كاتیونیک  رنگزای  مواد  با 
چاپ شده، شست وشوی كاالی چاپ شده، ساخت 
خمیر با غلظت معین و استاندارد، انجام محاسبات، 
رعایت قوانین و مقررات كالس و آزمایشگاه، انجام 
آزمایشگاهی،  و  كالسی  پرسش های  و  فعالیت ها 
و  ایمنی  نكات  و  غیر فنی  شایستگی های  تشریح 

بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5
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6

چاپ 
تری استات با 
مواد رنگزای 

دیسپرس

كلیات چاپ كاالی تری استات، اهداف كلی چاپ 
غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  تری استات،  كاالی 
پارچه  چاپ  چاپ،  خمیر های  آماده سازی  و 
تری استات با مواد رنگزای دیسپرس، تثبیت كاالی 
چاپ شده، شست وشوی كاالی چاپ شده، ساخت 
خمیر با غلظت معین و استاندارد، انجام محاسبات، 
رعایت قوانین و مقررات كالس و آزمایشگاه، انجام 
آزمایشگاهی،  و  كالسی  پرسش های  و  فعالیت ها 
و  ایمنی  نكات  و  غیر فنی  شایستگی های  تشریح 

بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

باز آموزی 7

قوت  یا  ضعف  نقاط  از  شما  تشخیص  به  توجه  با 
شایستگی  تعیین  و  ارزشیابی  بر اساس  هنر جویان 
استفاده  هفتم  جلسه  فرصت  از  جلسه،  هر  در 

نمایید:
الف( موضوع یا موضوعاتی را جهت باز آموزی تكرار 

نمایید.
ب( به تشخیص خودتان در جلسه هفتم آزمون عملی 
برگزاری  هنرجویان  شایستگی  تعیین  برای  مجدد 

نمایید. 

استاندارد فضای آموزشی کالس و کارگاه چاپ

به یک كالس  نیاز  نساجی  كاالی  یادگیری درس چاپ  و  یاددهی  فرایند  اجرای 
درس و آزمایشگاه استاندارد و ایمن دارد به طوری كه كالس درس بهتر است مجهز 
به كامپیوتر، دیتا، ویدئو پروژكتور، پخش كنندۀ فیلم و تصویر و اسالید، تخته وایت 
برد، تخته هوشمند و... باشد. مطابق استاندارد جهانی فضای الزم برای كالس درس 
به ازای هر  این كالس ها فضای الزم  حداكثر 6/5 در 8/5 متر مربع می باشد. در 
دانش آموز 2 تا 2/5 متر مربع می باشد. حداقل ارتفاع كالس درس 3 متر می باشد 
كه بهتر است 1/5 متر پایین دیوار داخلی كالس با سنگ پوشیده شود. كف كالس 
و آزمایشگاه الزم است مجهز به كف شور و قابل شست وشو باشد و كف پوش آن نیز 

براق، قابل نفوذ و لغزنده نباشد.
یک آزمایشگاه استاندارد الزم است ازحداقل استانداردهای آزمایشگاهی برخوردار 
باشد و مجهز به تمامی تجهیزات ایمنی، حفاظتی، تهویه و نور مناسب باشد. ارتفاع 
متر مربع  در حدود 150  آن  مساحت  و  باشد  متر   3/8 از  كمتر  نباید  آزمایشگاه 
باشد. حداقل میزان روشنایی عمومی جهت هر آزمایشگاه 200 تا 300 لوكس و 
جهت تشخیص رنگ و عیوب احتمالی پارچه 300 تا 500 لوكس می باشد. یک 
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آزمایشگاه استاندارد الزم است به میز كار، تجهیزات جانبی، سیستم تهویه و هود 
اختصاصی، شیر آالت آب، حوضچه شابلون شویی با شیلنگ و سر شیلنگ با قابلیت 
تغییر فشار آب و گاز استاندارد، تابلو وكلید و پریزهای برق استاندارد و ایمن، انواع 
كپسول های آتش نشانی، فضای مجزا برای كالس درس و اتاق هنرآموز و انبار، انواع 
تابلو  اولیه،  كمک های  جعبۀ  فردی،  حفاظت  وسایل  ایمنی،  هشدارهای  و  عالئم 
فایل و كمد و قفسه بندی،  )لوزی( خطر،  ایمنی و چهار گانه  عالئم و هشدارهای 
وسایل تنظیف و شست وشو، تابلوی راهنمای كمک به مصدومین و... باشد. روكش 
میز آزمایشگاه الزم است از سنگ گرانیت یا روكش مقاوم در برابر اسید و مواد 
انتخاب شود. در ضمن در و پنجره ها در آزمایشگاه طوری نصب  شیمیایی دیگر 
می شوند كه هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود و هم جریان باد در آن به ندرت 

اتفاق بیفتد تا در زمان كار با ترازو، نوسانات و خطای ترازو كمترگردد. 

طرح درس روزانه

می باشد.  درس  طرح  داشتن  تدریس،  مدیریت  بخش  اثربخش ترین  و  مهم ترین 
زمانی  مدت  به  توجه  با  هنرآموز  است  قرار  كه  هر جلسه  درسی  مواد  و  مطالبی 
كه دارد، برای هنرجویان بیان كند، الزم است مشخص و معین باشد و به ترتیب 
تدریس شود. طرح درس به دو شكل روزانه و ساالنه یا كلی تقسیم بندی می شود. 
طرح درس روزانه برنامۀ مدون و سنجیده ای می باشد كه هنرآموز قبل از تدریس، 
برای یک جلسۀ درس تهیه می كند و به دالیلی كه در ادامه آمده است، جهت هر 

جلسۀ آموزشی ضروری می باشد.
1 داشتن طرح درس روزانه سبب می شود كه هنرآموز فعالیت های ضروری 
آموزشی را به ترتیب و یكی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و 

به شیوه ای منطقی به پیش ببرد.
2 داشتن طرح درس روزانه سبب می شود كه هنرآموز همۀ مراحل و محتویات 

تدریس را به خاطر بسپارد و عوامل اصلی جریان تدریس را فراموش نكند.
3 داشتن طرح درس روزانه سبب می شود كه هنرآموز با اعتماد به نفس و 

آمادگی بیشتر در كالس درس و آزمایشگاه حاضر شود.
4 در جریان تهیۀ طرح درس، هنرآموز فرصت پیش بینی مشكالت احتمالی 
الگوهای  و  فنون  روش ها،  انتخاب  در  هنرآموز  به  و  می كند  پیدا  را  تدریس 

مناسب تدریس كمک می كند.
توسط  هنرآموز  تدریس  ارزیابی  كه  می شود  موجب  درس،  طرح  وجود   5

بازرس یا ارزشیاب به آسانی صورت بگیرد. 
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تجهیزات  و  وسایل  تهیه  برای  تا  می كند  كمک  هنرآموز  به  درس  طرح   6
آموزشی پیش بینی های الزم را بكند.

7 طرح درس باعث تنظیم زمان آموزش و برقراری نظم و ترتیب در كالس 
درس و آزمایشگاه می گردد.

یادگیری  یاددهی  امر  فرایند  بهبود  در  مؤثری  بسیار  عامل  درس  طرح   8
می باشد.

9 طرح درس سبب می شود كه هنرآموز فعالیت های ضروری آموزشی را به 
ترتیب و یكی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه های 

منطقی پیش ببرد.

مشخصات 
کلی

نام درس: تهیه شابلون راپورت دار          مدت تدریس:    یک جلسه 8 ساعته
پایه: دوازدهم        هنرستان:          هنرآموز:       تعداد هنرجو:

رئوس محتوا، 
اهداف و 
موضوعات

نور، مراحل  به  توری، ویژگی الک و حساس  توری، شست وشو و چربی زدایی  انواع  و  تعریف مش 
میز  مختلف  الیه های  ذكر  عكاسی،  مراحل  راپورت دار،  طراحی طرح  مراحل  یكنواخت،  الک كشی 

عكاسی و رتوش كردن و سخت كردن، مراحل شست وشوی شابلون برای استفاده مجدد
زمان كار عملی قاب سازی به فعالیت عملی توری كشی، الک كشی، طراحی و عكاسی، رتوش و سخت 

كردن و شست وشوی طرح اضافه می شود.
معرفی ماشین توری كشی و سایر وسایل و تجهیزات كارگاه قاب سازی، آشنایی با قوانین و مقررات 
از فناوری های  انجام فعالیت ها و پرسش های كالسی و آزمایشگاهی، استفاده  كالس و آزمایشگاه، 
بهداشتی و زیست محیطی،  ایمنی و  نكات  دیداری و شنیداری، تشریح شایستگی های غیر فنی و 
ارزشیابی مستمر یا مرحله ایتوری در مش های گوناگون با الیاف مختلف جوهر یا مركب مخصوص 
قلم راپیت، الک و حساس به نور و سخت كن، مواد شوینده برای شست وشوی الک سخت شده جهت 

اصالح طرح هایی كه خراب شده است. چسب آهن یا چسب های دو جزئی، كاغذ كالک

طرح درس جلسه اول: تهیه شابلون راپورت دار
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مواد، وسایل،
تجهیزات، 
ماشین آالت

ابزار و 
رسانه های 

کمک 
آموزشی

كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در كتاب درسی، فناوری های دیداری و شنیداری، كالس و آزمایشگاه استاندارد، 
عكس و پوستر، نمودار، جدول، اسالید، برنامه بازدید از آزمایشگاه ها و كارخانجات چاپ 
پارچه، ماژیک و وایت برد، وسایل ارائه مطلب با پاور پوینت، كاتالوگ ماشین آالت بخش 
وسایل  استاندارد،  آزمایشگاهی  و  كالسی  آموزشی  فضاهای  پارچه،  مقدماتی  تكمیل 
گیره  زبانه،  و  فاق  یا  فارسی بری  برای  نیاز  مورد  وسایل  چوبی،  قاب  برای  نیاز  مورد 
قاب  برای  نیاز  انواع سوهان چوب بری، چكش و میخ كش، وسایل مورد  پیش دستی، 
سوهان  انواع  فرز،  سنگ  جوش،  دستگاه  فارسی بری،  برای  نیاز  مورد  وسایل  فلزی، 
رطوبت  برابر  مقابل  در  مقاوم  چوب  محافظ،  عینک  دستكش،  ماسک،  براده برداری، 
و  پیچ  مناسب،  شماره های  با  سنباده  كاغذ  چوب،  چسب  مناسب،  ابعاد  در  فشار  و 
میخ، قوطی آهنی یا آلومینیومی در ابعاد مناسب، كاغذ سنباده با شماره های مناسب، 
ماشین توری كشی پنوماتیک، سوزن های توری كشی دستی، ناودانی، میز طراحی، میز 
عكاسی، انواع قلم راپید، حوضچه های شست وشو، میز كار جهت توری كشی و...، چكش 
پالستیكی، گیره مناسب برای توری كشی، قلم مو جهت چسب زنی، توری در مش های 
گوناگون با الیاف مختلف، جوهر یا مركب مخصوص قلم راپیت، الک و حساس به نور 
و سخت كن، مواد شوینده برای شست وشوی الک سخت شده جهت اصالح طرح هایی 

كه خراب شده است، چسب آهن یا چسب های دو جزئی، كاغذ كالک

زمان
)دقیقه(

فعالیت قبل 
از تدریس

ذكر یاد و نام خدا و عنوان كردن یک پیام اخالقی، دینی، درسی، انضباطی یا اجتماعی 
و...، احوال پرسی، حضور و غیاب، بازدید تكالیف جلسات قبل، ارائه تذكرات و قوانین و 
مقررات بر حسب نیاز، دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان، دادن فرصت 
به هنرجویان جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشكال، ارزشیابی كتبی و شفاهی 
درس قبل از جلسه آینده از برخی هنرجویان، آماده كردن وسایل كمک آموزشی نظیر 

رایانه، فناوری های دیداری و شنیداری، نرم افزارهای ارائه مطلب و... 
قبل از شروع تدریس، افزایش دانش ضمنی و به روز بودن برای تدریس و پرسش های 
ارائه  الزم،  نیازهای  پیش  بررسی  و  هنرجویان  سطح  تعیین  هنرجویان،  احتمالی 
خالصه ای از درس یا دروس یا مطالبی از قبل و پیش نیازهایی كه هنرجویان از قبل 
و  پرسش  طرح  جدید،  درس  ارائه  برای  زمینه سازی  و  آماده سازی  جهت  آموخته اند 
مواردی نظیر ذكر تجارب و سوابق كاری افراد موفق، ذكر اهمیت یادگیری این درس 

در كار و زندگی و آینده، نمایش كوتاه فیلم یا عكس مرتبط و... 
در شروع فرایند تدریس جهت افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس 
جدید، تكنیک ورود به مطلب مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت 
پاسخگویی و تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز، ارائه راهكار جهت رفع مشكالت 
روی  از  تدریس  نحوۀ  و  فرایند  كلیات  مرور  تدریس،  زمان بندی  تدریس،  در  متداول 
طرح درس، استفاده تلفیقی از روش های تدریس نوین و فعال جهت آموزش. رعایت 
فنون و مهارت های تدریس و آماده سازی، انجام فعالیت های كالسی و ترسیم ها توسط 

هنرجویان با كمک هنرآموز

10
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ارزشیابی 
تشخیصی 

یا ورودی از 
هنرجویان

نظیر  فی البداهه،  به صورت  و  هنرجو  قبلی  اطالعات  مورد  در  هنرجو  از چند  پرسش 
قوانین و مقررات آزمایشگاه، نام و كاربرد وسایل آزمایشگاهی، تبدیل واحدها، محاسبات 
آزمایش، نسبت و تناسب، اهمیت قاب و شابلون مناسب، و... به طور مثال: 1ـ یک لیتر 
یا سانتی متر مكعب می باشد؟ 2ـ یک كیلوگرم چند گرم  یا میلی لیتر  چند سی سی 
می باشد؟ 3ـ یک ساعت چند دقیقه و ثانیه است؟ 4ـ برخی از قوانین و مقررات، نكات 
ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی كار در آزمایشگاه را نام ببرید. 5  ـ طرح یک 
مسئله در مورد محاسبات آزمایش به همراه تناسب 6  ـ طرح مسائلی در رابطه با تناسب 
و درصد و عملیات ریاضی 7ـ پرسش در رابطه با اهداف قاب سازی و انواع مختلف آن و 
ذكر مشخصات مورد نیاز 8  ـ طرز كار ابزارآالت مورد نیاز برای تهیه قاب و شابلون سازی 

 راپورت دار 9ـ روش توری كشی و الک كشی و...

10

فعالیت ضمن 
تدریس 
تئوری 

هنرآموز و 
هنرجویان

قبلی  از مطالب عنوان شده در جلسۀ  ای  ابتدای جلسه تدریس هنرآموز خالصه  در 
احتمالی  سؤاالت  به  پاسخ  و  اشكال  رفع  از  بعد  و  می كند  بازگو  هنرجویان  برای  را 
هنرجویان، اقدام به پرسش كالسی می نماید. پرسش و حل تمرین به صورت مداوم 

سبب افزایش آگاهی و قدرت یادگیری در هنرجویان می گردد. 
نمایش اهم مطالب درسی از طریق پاورپوینت یا تخته كالس، شرح اهمیت و تعریف 

موضوع درس، پرسش های كالسی هدف دار:
آیا می دانید:

راپورت چیست؟ اندازه راپورت بر روی كاالی چاپ شده چگونه تعیین می شود؟
طرح راپورت تک رنگ چه ویژگی هایی دارد؟ ابعاد شابلون تخت به چه عواملی بستگی 

دارد؟
تفاوت بین شابلون، میز عكاسی و میز چاپ در طرح ساده با طرح راپورت دار چیست؟

انواع ماشین های چاپ كدام اند؟ راپورت در هركدام از ماشین های چاپ، چگونه تنظیم 
می شوند؟

ماشین های الک كشی اسكین تخت و روتاری چه ویژگی دارند؟
تفاوت انواع ماشین های چاپ در چیست؟ انواع چسب میز چاپ كدام اند؟

انواع  از  با استفاده  به مباحث  ارائه مطالب درس و ورود  نرم افزار های مرتبط،  معرفی 
ابزار و تجهیزات، تشریح موضوع با روش سخنرانی و پرسش و پاسخ، استفاده تلفیقی 
فعالیت های  انجام  درس،  كالس  در  پاورپوینت  از  بهره گیری  و  تدریس  روش های  از 
كالسی، توجه به دانش، مهارت و نگرش هنرجویان، معرفی و فهرست كردن مطالب 
درس جدید، پیوستگی و نظم در مطالب، پرهیز از موارد تكراری و خسته كننده، حسن 
شروع و خاتمۀ تدریس، آسان و قابل فهم كردن مطالب درسی برای هنرجویان، رعایت 

نكات كالس داری و مطالبی كه برای تدریس در جلسات اول گفته شده است. 
شابلون،  تهیه  و  راپورت دار  قاب سازی   در  تأثیرگذار  عوامل  و  اهداف  علت،  تبیین 
افزایش ارزش افزوده كاال، زیبایی، دوام، احساس خوب زیردست و... با قاب سازی  
انواع عملیات قاب سازی  راپورت دار و  راپورت دار و تهیه شابلون، تشریح كلیاتی از 

تهیه شابلون، تشریح علت های ویژگی های قاب و شابلون راپورت دار 

100
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فعالیت ضمن 
تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

پوشیدن لباس كار توسط هنرآموز و الزام هنرجویان به پوشیدن لباس كار و استفاده از 
ابزار و تجهیزات ایمنی و نوشتن گزارش كار، بازدید و موارد نمایشی در برخی جلسات، 
تعریف و تشریح عملیات كارگاهی، معرفی وسایل و تجهیزات و ماشین آالت مرتبط، 
گروه بندی هنرجویان در گروه های 3 یا 4 نفره با معیارهای گفته شده و مشخص كردن 
سر گروه، تحویل وسایل آزمایشگاهی به گروه ها برطبق لیست تحویلی به آنها، بیان 
قوانین و مقررات به همراه نكات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی، حفاظتی، انضباطی 
با  كارگاه چاپ  در  هنرجویان  آزمایشگاهی  فعالیت  فنی،  و  غیر فنی  شایستگی های  و 
راهنمایی هنرآموز، حضور در محیط كار واقعی، بازدیدهای علمی، نمایش فیلم كوتاه، 
عكس، اسالید، كاتالوگ، پاورپوینت و...، مشاهدۀ عملكرد هنرجویان در زمان كار در 
كارگاه، مشاهدۀ روند كار و بررسی دقت و صحت كار هنرجویان و بررسی مشكالت 
هنرجویان، بازدید دفتر گزارش كار هنرجویان و رفع اشكاالت احتمالی جهت اصالح 

آن و لحاظ كردن نمره. 
در كارهای عملی و گروهی بهتر است افراد گروه به ترتیب به عنوان سرگروه انتخاب 
شوند تا حس اعتماد به نفس و تعهد كاری در آنها تقویت شود. از سرگروه ها بخواهید كه 
ضمن تهیه لیست مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز آزمایش، در تحویل و برگرداندن 

آنها به انبار نهایت تالش و كوشش را با سایر اعضای گروه داشته باشد.
به سرگروه های  و تحویل دادن وسایل كارگاه  تشریح دستورالعمل های كار كارگاهی 
از  بازدید  برنامه  یک  درسی،  كتاب  در  كارگاهی  دستورالعمل  طبق  بر  هنرجویان 
كارخانجات چاپ انجام شود. در پایان كارگاه عمل تست آزمون را مطابق دستور كار 

كارگاهی انجام دهید و نمونه ها با یكدیگر مقایسه و نتیجه گیری شود.

180

فعالیت بعد 
از تدریس

جمع بندی و خالصه كردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای 
از هنرجویان، تعیین تكالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در كالس 
رفع  عملكردها،  ارزشیابی  و  عملكردها  مشاهده  نظر كالسی،  تبادل  و  بحث  منزل،  و 
اشكال و پاسخ به سؤاالت، ذكر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان، 

معرفی منابع آموزشی مرتبط با درس 
از هنرجویان بخواهید بر طبق دستورالعملی كه برای نوشتن گزارش كار گفته شده 
است، جهت جلسۀ آینده گزارشی از كارهای انجام شده یا نمایش داده شده تهیه كنند 
و در دفتر گزارش كار كارگاه ثبت كنند و در جلسۀ بعد جهت رفع اشكال و ارزشیابی 

به كالس بیاورند.

20

سنجش و 
ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی از فعالیت های كالسی و عملی هنرجویان در طول زمان تدریس 
تئوری، عملی و در زمان بازدید از تجهیزات، ماشین آالت و امكانات بخش صنعت طبق 

جدول نمونه
40
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سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان
انواع مواد الزم در تهیه قاب شابلون راپورت دار

انواع توری و نحوه نصب توری روی قاب

انواع قلم راپید و جوهر آن 
انواع الک حساس، سخت كن ها و مواد رتوش و نحوه انجام رتوش

انواع طرح و زمان الزم برای نوردهی به آن و تنظیم زمان نور دادن جهت ایجاد بهترین كیفیت
اهمیت میزان كشش توری، انتخاب از روی كاتالوگ ها یا تشخیص تجربی

انواع ماشین های توری كشی و روش كاركرد با آنها

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و توجهات زیست محیطی
به عنوان مثال ارزیابی مواردی نظیر: 

توجه به عالئم و هشدارهای ایمنی، توجه به نظافت و تمیزی میز و محیط كار، صرفه جویی در انرژی و مواد مصرفی، عدم 
خواندن برچسب راهنمای مواد و تجهیزات، استفاده از گیره یا دستكش مخصوص جهت جابه جایی اجسام داغ، پرهیز از 
دستكاری سیم های برق، كلید، پریز و تابلوهای برق، پرهیز از دستكاری تنظیمات ماشین ها، پرهیز از جابه جایی وسایل 
خطرناک بدون اجازه هنرآموز، آگاهی نسبت به خطرات برق و گاز شهری، آگاهی به اعمال و شرایط نا ایمن در محیط 

كار، آگاهی به حوادث ناشی از بی توجهی در كار با تجهیزات، آشنایی با آلوده كننده های محیط زیست و... .

میزان شایستگی های غیر فنی، نگرش هنرجو در كار به عنوان مثال ارزیابی مواردی نظیر: 
)سرعت عمل، توجه به جزئیات و ظرافت های كار، توانایی همكاری و ارتباط مؤثر در گروه، داشتن حس اعتماد به 
نفس و تسلط بر اعصاب، توانایی نقد و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش، رعایت قوانین و مقررات، داشتن اخالق حرفه ای 
و حس مسئولیت پذیری و امانتداری، توانایی مدیریت زمان و صرفه جویی در مواد و منابع، میزان عشق و عالقه به 

كار، احساس رضایت و شادمانی در كار و...( 

اهم مطالب و نکات درسی جلسه اول: آماده سازی 
شابلون راپورت دار

ساخت قاب، جنس قاب )مزایا و معایب( ـ انواع اتصال )با رسم تصویر(ـ عوامل مؤثر در تعیین 
ابعاد قاب ـ عدم وجود منافذ باز در قاب ـ عدم نفوذ آب در ساختار كالف

تعریف قلم راپیت و جوهر آن با ذكر ویژگی های آن، تعریف كاغذ كالک
تعریف مش و انواع توری، انتخاب توری مناسب، مفهوم نموره توری و اثر آن در چاپ، توری كشی 

قابل قبول،  عملكرد انواع چسب های دوجزئی
شست و شو و چربی زدایی توری، روش انجام كار، خشک كردن

انجام عمل  ابزار الک كشی و نحوه  نور، مراحل الک كشی یكنواخت،  به  ویژگی الک و حساس 
الک كشی، اهمیت ایجاد سطحی یكنواخت از الک بر روی شابلون

نگهداری  زمان  شده،  الک كشی  شابلون  نگهداری  شرایط  شابلون،  روی  الک  كردن  خشک 
شابلون كشی شده، محل نگهداری شابلون كشی شده

مراحل نور دادن، رابطه بین زمان نوردهی با شدت منبع نور، فاصله منبع نور تا شابلون، انواع میز 
نور، ساختار میز نور، روش كار با میز نور
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رتوش  با  كه  عیوبی  رتوش،  عملیات  كاربرد  رتوش،  وسایل  رتوش،  انواع  كردن،  رتوش  تعریف 
برطرف نمی شود و الزم است شابلون دوباره چاپ شود.

كار، شرایط  انجام  روش های  ماده سخت كن،  ویژگی  كردن،  كردن الک، دالیل سخت  سخت 
نگهداری شابلون پس از سخت كردن

دالیل استفاده مجدد توری، انواع مواد پاک كننده الک، مراحل پاک كردن شابلون برای استفاده مجدد
شست و شوی شابلون پس از انجام چاپ

 بر طبق آمار حدود 10 درصد یادگیری از طریق خواندن، 20 درصد از طریق 
شنیدن، 30 درصد از طریق دیدن، 50 درصد از طریق دیدن و شنیدن، 70 
درصد از طریق بحث و تبادل نظر كردن، 80 درصد از طریق تجربه كردن و 95 

درصد از طریق یاد دادن به دیگران اتفاق می افتد. 

آیا می دانید

نکته مهم هنرآموزان الزم است در تمامی جلسات به شایستگی های غیر فنی هنرجویان در 
محیط كالس و كارگاه توجه كنند و در بهبود شرایط كاری سالم و مؤثر در بین 
هنرجویان توجه شود. هنرآموزان الزم است به این نكته توجه كنند كه هنرجویان 
به غیر از كسب شایستگی های فنی باید خود را جهت مواجه با شرایط محیط های 
كاری اجتماعی نیز آماده كنند. بنابراین در طول سال تحصیلی در كالس درس و 
كارگاه الزم است ضمن آشنایی هنرجویان با مبانی شایستگی های فنی و غیر فنی، 
خود و هنرجویان را ملزم به رعایت آداب و اخالق حرفه ای كنیم و در این راه صبوری، 

استقامت و تحمل داشته باشیم تا به اهداف آموزش متعالی دست پیدا كنیم.
هنرجویان در سال های گذشته با محاسبات آزمایش، مفاهیم غلظت و... آشنا شده اند. 
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع محاسبات آزمایش در طول سال، هنرآموزان الزم 
است این بحث را با جدیت بیشتری دنبال كنند و با تمرین ها و فعالیت های كالسی 
برنامه ریزی شده، مشكالت هنرجویان را در این بخش مرتفع كنند. بخش محاسبات 
كار، شاه كلید ورود به مباحث كارگاه می باشد و هنرجویان بدون انجام محاسبات 

صحیح قادر به تهیه قاب و آماده سازی شابلون نمی باشند. 

هنرآموزان می توانند جهت آشنایی بیشتر هنرجویان با وسایل كارگاهی و نحوۀ 
و  حفاظتی  بهداشتی،  ایمنی،  نكات  مقررات،  و  قوانین  همراه  به  آنها  عملكرد 
زیست محیطی و... در كارگاه از فیلم ها، تصاویر آموزشی و انیمیشن های آموزشی 

نیز در كنار تدریس استفاده كنند. 
جهت آموزش عملی كار با وسایل كارگاهی الزم است چند بار هنرآموز مطابق با 
دستورالعمل كتاب درسی به صورت عملی كار با وسایل را برای هنرجویان انجام 

نمایش فیلم
 و عکس



82

اكثریت هنرجویان به شدت نیازمند محبت و غمگساری می باشند، آنها احتیاج 
دارند كه كسی درد آنها را بداند و به حال آنها برسد. لذا اگر آنها را تا حدی 
ارضا كنیم همواره ما را دوست خواهند داشت. پس اگر نسبت به كالس ابراز 
محبت و یكدلی كنیم، ناخودآگاه، همكاری بیشتری برای پیشرفت كالس انجام 
می دهند. به جای اینكه با جمالتی نظیر »  این مشكل خودتان است«، »  مسائل 
كالس شما ربطی به من ندارند« و... آنها را پشت دیوار غربت بگذاریم، سعی 
كنیم هنرجویان را با خود همراه كنیم و متوسل به عواطف عالیه آنها بشویم. 
با جمالتی نظیر »   در همان وهله اول برخوردمان حس كردم، شاگردی، كوشا، 
خوش قول، شرافتمند، با غیرت، درس خوان هستی« شاگرد را جهت پذیرفتن 
مسئولیت آماده كنیم. در ضمن اگر اشتباهی داریم با این جمله »  ممكنه اشتباه 
از من باشه بهتره دوباره مرور كنیم« و یا نظیر آن باید صادقانه و راحت به آن 
اعتراف كنیم كه»   هر شخصی ممكن است خطا و اشتباه كند ولی حق ندارد 

اشتباهات خود را تكرار كند«.
كردن،  توهین  بی ادبی،  كردن،  تحكیم  كردن،  مسخره  كردن،  تحقیر  از  همواره 
بی احترامی، زخم زبان، ناپایداری رفتاری، سخت گیری ها و تكالیف بیجا، پرهیز كنید.

موارد اخالقی، ایمانی، مهارت های كار و زندگی، روابط اجتماعی و روابط كار، 
آداب  هم شاگردی،  و  همكار  و  مافوق  با  درست  ارتباط  نحوۀ  حرفه ای،  اخالق 

فردی و اجتماعی و... را برای هنرجویان بیان كنید.

نکته های 
تدریس

دهد. هنرآموز می تواند از فناوری دیداری و شنیداری آموزشی نیز استفاده كند. 
هنرجویان در بازدید از مراكز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک 
راه اندازی  نحوۀ  ماشین،  هر  تولید  میزان  اپراتورها،  وظایف  ماشین آالت، شرح 
نحوۀ  ماشین ها،  اصلی  قسمت های  ماشین آالت،  جنس  ماشین،  توقف  و 
و  مواد  جابه جایی  وسایل  سرمایشی،  و  گرمایشی  سیستم های  سرویس كاری، 
مصرفی،  شیمیایی  مواد  تجاری  نام  نیاز،  مورد  تجهیزات  و  لوازم  محصوالت، 
روش ساخت و آماده كردن مواد مصرفی، جنس كاالی تكمیل شده، اقدامات 
كارگاهی مورد نیاز، محاسبات انجام شده، عیوب احتمالی قاب و... را گزارش 
كنند. همچنین هنرجویان الزم است فهرستی از شایستگی های غیر فنی كه در 

محیط كار كارخانه مشاهده كرده اند را در گزارش خود قید كنند.
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پاسخ به سؤاالت و توضیح تصاویر 

شكل 3 پودمان 2 نمونه ای از یک طرح ساده راپورت دار و چاپ نهایی آن 
را مشاهده می كنید.

شکل 3 صفحه 81 کتاب درسی

بارها در  با عرض محور،  این شكل نشان می دهیم كه چگونه یک شابلون  در 
كنارهم چاپ می شود و در نتیجه طرح طوالنی و یكنواختی را به وجود می آورد. 

نكات زیر اهمیت دارد.
یكپارچه  تصویری  گرفتن،  قرار  دركنارهم  با  كه  باشد  به گونه ای  باید  طرح  ـ 

به وجود آید.
كم رنگی  و  پررنگی  تا  باشد  یكسان  شابلون زنی  بار  هر  در  راكل  روی  فشار  ـ 

مشاهده نشود.
ـ تعداد راكل كشی برای همه یكسان باشد.

ـ همه شابلون زیر پوشش رنگ راكل قرار گیرد.
ـ ابتدا طرح های كمرنگ چاپ زده شود.
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پاسخ: زیرا ناحیه چاپ شده توسط شابلون در موقعیت 1 باید خشک شود تا امكان 
چاپ در موقعیت 2 فراهم شود. بخش هایی از شابلون در تماس با خمیر چاپ رنگی 

می شود و در هنگام چاپ در ناحیه جدید آن منطقه را كثیف می كند.
پس از آنكه عمل چاپ به صورت یک درمیان، به انتهای میز رسید، چاپ در محل های 
2 ، 4 ، 6 و... به ترتیب انجام می شود تا همه سطح پارچه چاپ شده و طرح دار شود. 
از طرفی در ماشین های چاپ اسكرین تخت بین دو شابلون به اندازه دو ریپیت طرح 

فاصله قرار می دهند تا جای كافی برای شابلون وجود داشته باشد.

به نظر شما چرا عمل چاپ را به ترتیب در محل های 1 ، 2 ، 3 ، 4 و... انجام نمی دهند؟پرسش 2

پرسش 3
به نظر شما راكل دو لبه چه مزیتی به راكل یک لبه دارد؟

مزایا و معایب حركت راكل به صورت طولی و عرضی در سطح شابلون را بیان پرسش 4
كنید.

حركت عرضی و طولی تیز بودن راكل و سرعت حركت آن بر روی شابلون، چه 
اثری بر مقدار خمیر انتقال یافته به پارچه دارد.

تحقیق کنید

برای حركت راكل در عرض، نیاز به راكل بلندتر می باشد كه الزمه آن تأمین فشار 
یكسان در تمام نقاط راكل می باشد؛ لذا سرعت راكل كشی )سرعت چاپ( افزایش یابد.

پاسخ: در راكل یک لبه، خمیر را جلوی راكل قرار می دهند تا راكل خمیر را روی 
شابلون پخش كند ولی در راكل اتوماتیک به راكل دیگر را جلوی راكل اولی قرار 
می دهند تا خمیر همیشه بین دو راكل قرار گیرد. در این حالت در حركت رفت 
راكل اولی چاپ را انجام می دهد ولی در حركت برگشت دومی عمل چاپ را انجام 

می دهد.

پاسخ: برای حركت راكل در عرض، نیاز به راكل بلندتر می باشد كه الزمه آن تأمین 
فشار یكسان در تمام نقاط راكل می باشد در نتیجه به تكنولوژی برتر نیاز می باشد 

تا سرعت راكل كشی )سرعت چاپ( افزایش یابد.
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پرسش 5 آیا می توانید بگویید نمره توری، چه تأثیری بر میزان خمیر انتقال یافته به سطح 
پارچه دارد؟

پرسش 6 به نظر شما در شكل 15، این ماشین چاپ، چند رنگ چاپ می كند؟

هرچه درصد سطح باز شابلون بیشتر باشد. در شرایط یكسان، خمیر بیشتری به 
سطح پارچه چاپ شده منتقل می شود.

استهالک  هم  تا  می دهند  كاهش  را  راكل  اهرم های  فشار  حالت،  دو  این  در  لذا 
دستگاه كم شود و هم میزان مصرف خمیر كاهش یابد و هم شست وشوی بعد از 

چاپ ساده تر شود و هم زیر دست پارچه بهبود یابد.

پاسخ: با توجه به اینكه در شكل 15 صفحه 54 كتاب درسی دارای 4 واحد چاپ 
می باشد لذا این ماشین پارچه را 4 رنگ چاپ می كند.

برای حركت راكل درطول شابلون، نیاز به راكل كوتاه تر می باشد كه تأمین فشار 
)سرعت  راكل كشی  نتیجه سرعت  در  است  راحت تر  راكل  نقاط  تمام  در  یكسان 

چاپ( كاهش می یابد.
هرچه راكل تیزتر باشد در شرایط یكسان، فشار بر خمیر جهت عبور از منافذ شابلون 

بیشتر می شود. یعنی خمیر بیشتری به سطح پارچه چاپ شده منتقل می شود.

پاسخ: هرچه نمره توری زیادتر باشد منافذ ریزتری خواهیم داشت و تقریباً سطح 
كمتری از شابلون باز خواهد بود. از طرفی هرچه درصد سطح باز شابلون بیشتر 
باشد. در شرایط یكسان، خمیر بیشتری به سطح پارچه چاپ شده منتقل می شود.

استهالک  هم  تا  می دهند  كاهش  را  راكل  اهرم های  فشار  حالت،  دو  این  در  لذا 
یابد و هم شست وشوی بعد  دستگاه كم شود و هم میزان مصرف خمیر كاهش 

چاپ ساده تر شود و هم زیر دست پارچه بهبود یابد.

فکر کنیدتیغه اصلی رنگ های اضافی را پاک می كند، وظیفه تیغه فرعی چیست؟

پاسخ: با عبور قسمت های صاف هر غلتک روی پارچه چاپ شده، بخش كمی از 
را پاک  تیغه اصلی سطح غلتک  رنگ روی سطح صاف غلتک می نشیند و چون 
رنگ  به داخل مخزن  و  اصلی مخزن مخلوط می شود  با رنگ  رنگ  این  می كند، 
می رود؛ بنابر این دو رنگ با هم مخلوط می شوند و پس از مدتی كاركردن تغییر 
نا   خوشایندی در شید رنگ ایجاد می كند. برای جلوگیری از این عمل تیغه فرعی، 
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وقتی گفته می شود شابلون روتاری 3500 ×80 ×640
است.  میلی متر  ماشین می باشد 3500  با عرض  مناسب  یعنی طول شابلون كه 
مش شابلون 80 یعنی در یک اینچ طولی شابلون 80 سوراخ وجود دارد. در ضمن 
محیط این شابلون مدور 640 میلی متر می باشد. این عدد 640 میلی متر ریپیت 

شابلون روتاری می شود. 
نکته مهم درباره الك کشی در شابلون روتاری

هنگام حركت  در  مقداری الک حساس می ریزند.  گرد  داخل یک ظرف  در 
ظرف حاوی الک، الک ها به جداره شابلون تماس حاصل نموده و در نتیجه 
شابلون به طور یكنواخت با الک آغشته خواهد شد. برای الک كشی بهتر، ظرف 
مدور به گونه ای ساخته شده است كه الک به طور كامل شابلون را بپوشاند و 
سپس مابقی مواد الک از روی شابلون پاک می شود. در شكل 1 بخش داخلی 
و مدور دستگاه الک كش شابلون روتاری را مشاهده می كنید شكل كامل آن 

در كتاب درسی آمده است.

چه  روتاری  شابلون  ریپیت  عنوان  به  شده  گفته  اعداد  بگویید  می توانید  آیا 
مفهومی دارد؟

تحقیق کنید

شکل1ـ ناودانی مدور در الك کشی روتاری

همین مقدار رنگ ناچیز را از روی غلتک می گیرد و به داخل مخزن جداگانه ای 
به هم كار را  با شید نزدیک  این عمل در هنگام چاپ كردن رنگ های  می ریزد. 

خراب می كند.
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به هر دلیلی اگر نفوذ خمیر چاپ به پارچه افزایش یابد، چون این نفوذ در سه بعد 
صورت می گیرد، رنگ های مجاور در هم مخلوط می شوند و خطوط شارپ و تیز از دست 
می روند. به همین دلیل از مواد كنترل كننده ویسكوزیته مانند ه PRINT LIN epg در 
خمیر چاپ استفاده می شود تا از نفوذ خمیر به داخل لیف جلوگیری شود و چاپی شارپ 
داشته باشیم و تفاوت بین پشت و روی پارچه چاپ شده به بیشترین مقدار خود برسد. 

تحقیق كنید كه میزان نفوذ خمیر چاپ به منسوج چاپ شده چه تأثیرات مثبت 
و منفی در نقش طرح دارد.

فعالیت کالسی

راپورت

گفتیم كه برای تكرار یک تصویر در پارچه از راپورت بندی استفاده می كنیم. در 
را  طرح  عرض  و  طول  و سپس  شابلون  عرض  و  طول  ابتدا  تخت  اسكرین  چاپ 
وجود  از طرح  تكرار  یک  فقط  است  ممكن  شابلون  داخل  در  می كنیم.  مشخص 
داشته باشد در این حالت ریپیت طرح همان طرح اصلی خواهد بود كه در شكل 
2 نمونه ای از این طرح را مشاهده می كنیم. معموالً برای طرح های كه به اصطالح 

گل بزرگ گفته می شود از این شیوه استفاده می شود.

چاپ  میِز  چسِب  كردن  گرم  برای  چاپ  ماشین های  معموالً  كارخانجات  در 
مكانیزم های متفاوتی دارند )یا با تغییر فصل( نیاز به چسبی دارند كه مثالً در 
دمای 50 درجه سانتی گراد فعال شود در حالی كه دو چسب با دمای 60 و 40 
درجه سانتی گراد در اختیار دارند! برای تهیه چسبی فعال در دمای 50 درجه 

سانتی گراد چه باید كرد؟
دمای  با  با چسبی  را  آن  باید  ترموست  دمای یک چسب  برای كاهش  پاسخ: 
باید  ترموست  افزایش دمای یک چسب  برای  برعكس،  و  پایین تر مخلوط كرد 
آن را با چسبی با دمای باالتر مخلوط كرد. در این مثال باید دو نوع چسب 60 
درجه سانتی گراد و 40 درجه سانتی گراد را با نسبتی معین )كه به صورت تجربی 
به دست می آید( مخلوط كرد تا چسبی با دمای 50 درجه سانتی گراد به دست 

آورد.

تحقیق کنید
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باشد )طرح های گل كوچک( ممكن است چندین  ریپیت طرح كوچک  اگر  ولی 
ریپیت طرح در كنار هم طرح شابلون را تشكیل دهد. بدین مفهوم كه با چاپ هر 
شابلون چندین ریپیت طرح چاپ می شود كه در نهایت كل پارچه از ریپیت طرح 
پوشیده می شود. در شكل 3 نمونه ای از یک پارچه را می بینید كه چون ریپیت 

طرح، ابعاد كوچكی دارد، چندین ریپیت طرح، طرح یک شابلون را می سازد.

طول پارچه

چه
پار

ض 
عر

رح
 ط

ول
ط

عرض طرح

شکل 2ـ شابلون حاوی یک طول و یک عرض از ریپیت طرح های گل بزرگ

در این نوع طرح ها طول و عرض طرح از چندین ریپیت طرح پر می شود و به ازای هر شابلونی که چاپ 
می شود چندین ریپیت طرح چاپ می گردد در شکل 3 طرح از 9 ریپیت طرح تشکیل می شود. طول 

و عرض شابلون به ترتیب حدود 15 و 5 سانتی متر از ابعاد طرح بزرگ تر می باشد.

طول پارچه

ابعاد ریپیت طرحابعاد طرح

شکل 3ـ طرح اصلی شامل چندین ریپیت طرح )گل کوچک(
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پس از آنكه در ماشین چاپ اتوماتیک عملیات چاپ انجام شد الزم است پارچه 
از روی بالنكت جدا شود تا برای مرحله تثبیت آماده گردد. جدا كردن پارچه از 
بالنكت باید با دقت انجام داد، زیرا كشش بیش از اندازه و یا نامتوازن، باعث سر 
كج شدن پارچه می شود. در این حالت طرح پارچه كج می شود و زیبایی خود را از 

دست خواهد داد. در شكل 4 نحوه جدا شدن پارچه از بالنكت را می بینید.

پارچه چاپ شده

بالنکت

شکل 4ـ بخش جدا کردن پارچه از بالنکت در ماشین های چاپ

ابزار جداساز پارچه از بالنکت

راكل های مغناطیسی در اثر كشش آهنربایی كه زیر میز چاپ تعبیه شده است 
روی پارچه و خمیر چاپ فشار وارد می كند.

با توجه به آهنی بودن و غیر قابل انعطاف بودن راكل بعضی از نقاط پارچه مقدار 
برای  موضوع  این  می باشد  كمرنگ تر  نتیجه  در  و  می كند  جذب  خمیر  كمتری 

پارچه هایی كه الیاف آنها از جذب رنگ كمتری برخوردار هستند مشهودتر است.
در چاپ تخت با راكل مغناطیسی اثر چكشی )دانه های كم رنگ یا كچلی درمحل 
تقاطع نخ های تار و پود پلی استر ضخیم( در پارچه های تار و پودی بافته شده با 

نخ پلی استر ضخیم نمایان می شود. 
هر چقدر نخ های تار و پود ضخیم تر باشند اثر كچلی افزایش می یابد.
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توری های گرد بسیار ظریف هستند برای ایجاد استقامت كافی اند رینگ را به سر و 
ته آنها می چسبانند. در این حالت استوانه قوی و محكمی به وجود می آید در شكل 
6 نمونه شابلون هایی كه به آنها اند رینگ چسبانده شده است را مشاهده می كنید.

قاب شابلون  پیچ نگهدارنده
راکل مغناطیسی

توریبالنکت

شکل 5  ـ نحوه عملکرد چاپ اسکرین تخت اتوماتیک با راکل مغناطیسی

متصل  روتاری  شابلون  دو طرف  به  ترمو پالست  با چسب مخصوص  اندرینگ  دو 
می شود كه در یک مخزن مخصوص در دمای مناسب چسب عمل كرده اندرینگ 
را به شابلون روتاری محكم می چسباند. اگر بخواهیم از راكل فلزی چرخان استفاده 
كنیم حركت شابلون را از چرخ دنده ای كه روی اندرینگ می بندند می گیریم. در 

شكل 6 اندرینگ ساده و نوع چرخ دنده دار را مشاهده می كنید.

شکل 6 ـ اندرینگ ساده و چرخ دنده متصل به اندرینگ

توری شابلونتوری شابلون

اند رینگ
اند رینگ

چرخ دنده

محل قرارگیری 
راکل ثابت

راکل فلزی چرخان
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هدایت رنگ ها در چاپ دیجیتال:
روش های مختلفی برای هدایت و كنترل قطرات رنگ ابداع شده است. در شكل 7 

روش هدایت به كمک ولتاژ باال را مشاهده می كنید. 

جهت حرکت 
پارچه

انحراف قطره های زائد

هدایت قطره ها با ولتاژ 
سیستم شارژ الکتریکی باال

کریستال پیزو الکتریکالکتریکی قطرات

نازل قطر 60 میکرومتر
میکرومتر 12

پمپ رنگ

رنگ ورودی

شکل 7  ـ مکانیزم نازل دستگاه چاپ دیجیتال

در چاپ دیجیتال قطرات كوچكی از رنگ بر روی پارچه قرار می گیرد و با به هم 
پیوستن این قطرات طرح ایجاد می گردد. نكته بسیار مهم این است كه قطرات بسیار 
كوچک هستند به طوری كه هر قطره از نوک یک سوزن نیز ریزتر است. در صورتی كه 
ریزترین سرنگ را بردارید و سعی كنید قطرات كوچک رنگ را ایجاد كنید، خواهید 
دید كه تولید این قطرات كار بسیار سختی است. به همین دلیل از تكنولوژی های 
خاصی برای این كار استفاده می گردد. در تكنولوژی ولتاژ باال از ایجاد ضربه كوتاه 
از طریق ولتاژ باال برای رها سازی مقدار كمی رنگ استفاده می شود. بنابراین قطرات 
رنگ توسط سیستم شارژ الكتریكی باردار می شود سپس برخی از قطرات باردار شده 
توسط ولتاژ الكتریكی باال منحرف شده به پارچه نمی رسد و فقط قطرات رنگ طبق 

طرح به پارچه می رسد.
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در  می كنند  كار  خاصی  مكانیزم های  كمک  به  نیز  دیجیتال  چاپ  دستگاه های 
ماشین های CMYK كه دارای 4 مخزن می باشد، چهار رنگ شامل آبی قرمز زرد 

و مشكی دارند.

ماشین های دیجیتال با ورودی 8 رنگ به Duall CMYK معروف هست. برای 
این  استفاده می شود.  این شیوه  از  تولید كرد  را  متنوع تری  بتوان رنگ های  اینكه 
رنگ های مورد  از دستگاه چاپ دیجیتال 4 رنگ گران تر می باشد. عموماً  دستگاه 
برای چاپ  به عنوان مثال  دارد،  پارچه هماهنگی  نوع  با  مصرف در چاپ دیجیتال 
روی پارچه پلی استر باید از رنگ های دیسپرس مناسب برای این كار استفاده كرد و 
یا اینكه می توان از رنگ های پیگمنت كه قابلیت چاپ روی پارچه پلی استر نیز دارد 
استفاده كرد. با توجه به لوله های باریک و نازل های بسیار حساس در دستگاه چاپ 
دیجیتال توصیه شده است از تغییر گروه رنگی مثاًل دیسپرس به راكتیو یا برعكس 
بدون كمک از یک متخصص پرهیز شود. این كار ممكن است هزینه های زیادی را 

ایجاد كند.

پنل کنترل و درگاه 
USB اتصال

رول پیچش پارچه چاپ شده

ناحیه حرکت هد های چاپ

مخزن های رنگ

رول پارچه سفید 
)پشت تصویر(

موتور محرك

شکل 8  ـ ماشین چاپ دیجیتال با جوهر های رنگ اصلی و رنگ های مکمل 
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مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ کاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس      مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس 
محتوا و 
اهداف

تئوری:
چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس، معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش 

آن مواد، تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت 
عملی:

چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس، تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه 
انواع مواد تعاونی حاوی ماده رنگزای دیسپرس،چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن 

مواد، 
تجهیزات 
و ابزارهای 

آموزشی

میز چاپ آزمایشگاهی، دستگاه بخار، آون، شابلون و راكل، بشر یا سطل یک لیتری و پنج 
آلجینات  گرم،  دقت صدم  با  دیجیتالی  ترازوی  قاشق،  و شیشه ای،  مكانیكی  لیتری، همزن 
سدیم، كریر، دیسپرس كننده، اسید استیک یا اسید سیتریک، هیدرو سولفیت سدیم، سود، 
پارچه پلی استری، نفوذ دهنده، دیسپرس كننده، ایندالكا، لودیگول، سولفات آمونیوم، نمایش 
فیلم، عكس داخل كتاب و خارج از كتاب، اسالید و نمای شماتیک ماشین های چاپ، بازدید 

از كارخانجات، استفاده از فناوری های دیداری و شنیداری 

زمان
دقیقه

فعالیت 
قبل از 
تدریس

آمادگی در هنرجویان، مطالب جلسۀ  انگیزه و  ایجاد  و  احوال پرسی  نام خدا و  و  یاد  از  بعد 
قبل را به صورت اجمالی برای هنرجویان تشریح كنید. بعد از مرور مطالب درس قبل توسط 

هنرجویان، جهت یادگیری بیشتر ازتعدادی از هنرجویان ارزشیابی به عمل آورید. 
10

ارزشیابی 
تشخیصی 
یا ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد مفاهیمی نظیر:
به چه منظور و در چه شرایطی نیاز به استفاده از كریر می باشد؟

نقش مواد در این خمیر چاپ چیست؟
كدام روش تثبیت بهترین راندمان را دارد؟

به چه منظور از عملیات شست وشوی احیایی استفاده می گردد؟

10

فعالیت 
ضمن 

تدریس 
تئوری 

هنرآموز و 
هنرجویان

ابتدا به معرفی مواد خمیر چاپ كاالی مصنوعی با مواد رنگزای مستقیم بپردازید و نقش مواد 
آن را بیان كنید. می توانید از هنرجویان بپرسید برای چه اهدافی برخی پارچه های مصنوعی 
با مواد رنگزای دیسپرس چاپ می كنند؟ بعد به پاسخ های هنرجویان و نظرات آنها گوش دهید 

و به بحث و تبادل نظر بپردازید. 
آیا می دانید:

چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس به هنگام استفاده از كرییر چه ویژگی دارد؟ 
چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس به روش تثبیت در بخار تحت فشار چه ویژگی دارد؟ 

دستورالعمل ِ تثبیت و شست وشوی چاپ كاالی پلی استری به دو روش فوق چیست؟ 

100

طرح درس جلسه دوم: چاپ کاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس



94

فعالیت 
ضمن 

تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

با توجه به امكانات و تجهیزات محدود هنرستان ها، از نمایش عكس، فیلم، اسالید، انیمیشن ها، 
نمای شماتیک و... جهت انتقال مفاهیم مربوط به نحوه كاركرد ماشین پرزسوزی و استنتر 

استفاده كنید. شرح وظایف اپراتور ماشین پرزسوزی را برای هنرجویان بیان كنید.
بهتر است با هماهنگی هنرستان برنامه بازدید از كارخانجاتی كه در آن این ماشین آالت فعال 

می باشند، فراهم شود تا هنرجویان از نزدیک با روند كارها به صورت ملموس تر آشنا شوند.  
هنرجویان در بازدید از مراكز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک ماشین آالت، 
شرح وظایف اپراتورها، میزان تولید هر ماشین، نحوۀ راه اندازی و توقف ماشین، مسیر حركت 
سیستم های  سرویس كاری،  نحوۀ  ماشین ها،  اصلی  قسمت های  ماشین آالت،  جنس  پارچه، 
گرمایشی و سرمایشی، وسایل جابه جایی مواد و محصوالت، لوازم و تجهیزات مورد نیاز، نام 
تجاری مواد شیمیایی مصرفی، روش ساخت و آماده كردن مواد مصرفی،جنس كاالی تكمیل 
را  و...  پارچه  احتمالی  عیوب  شده،  انجام  محاسبات  نیاز،  مورد  آزمایشگاهی  اقدامات  شده، 
گزارش كنند. همچنین هنرجویان الزم است فهرستی از شایستگی های غیر فنی كه در محیط 

كار كارخانه مشاهده كرده است را در گزارش خود قید كند.

180

فعالیت 
بعد از 
تدریس

اهداف،  به  رسیدن  در  تدریس  موفقیت  میزان  بررسی  هنرجویان،  پیشرفت  میزان  بررسی 
20ارزیابی تدریس خود با توجه به میزان یادگیری هنرجویان و واكنش های آنها

سنجش
40سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر از هنرجویان مطابق جدول نمونهوارزشیابی 

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر از هنرجویان
مواد رنگزای دیسپرس

معرفی غلظت دهنده
انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش های چاپ
شست وشو و تثبیت

چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس
تهیه انواع غلظت دهندۀ الزم 

تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی حاوی ماده رنگزای دیسپرس
انجام عملیات چاپ كاال

شست وشو و تثبیت كاالی چاپ شده 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه دوم: چاپ کاالی 
پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای دیسپرس

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

به چه منظور و در چه شرایطی نیاز به استفاده از كریر می باشد؟

نقش مواد در این خمیر چاپ چیست؟

تشریح راندمان های انواع تثبیت

به چه منظور از عملیات شست وشوی احیایی استفاده می گردد؟

انتخاب غلظت دهنده مناسب

نحوه مخلوط كردن مواد

تهیه خمیر چاپ با ویسكووزیته مناسب

نقش مواد در خمیر چاپ

چسباندن صحیح كاال به میز چاپ

چاپ كاال به روش صحیح

انتخاب بهترین روش تثبیت با توجه به شرایط موجود

انجام عملیات تثبیت به روش صحیح

خمیر چاپ به صورت صحیح ساخته شده باشد.

حاوی تمامی مواد تعاونی مورد نیاز باشد.

كاال به صورت صحیح چاپ شود.

كاال با روش صحیح تثبیت شود.

كاال به روش صحیح شست وشوی احیایی شود.
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مقداری حس شوخ طبعی داشته باشید و در بین هنرجویان با عدالت، انصاف و 
انعطاف پذیری برخورد كنید و با آنها در كار رفاقت و همكاری كنید ولی الزم 

است احساسات، شور و شوق و هوش هیجانی خود را مدیریت كنید.
نسبت به هنرجویان ابراز محبت و همدلی و صمیمیت كنید و از شوخی بیجا با 
آنها پرهیز كنید. البته گاهی مواقع می توان با یک شوخی مؤدبانه و بجا جلوی 

بی نظمی را گرفت. 
از بحث، جدال، اخم بیجا، مشاجره، جدیت و قاطعیت بیش از اندازه در كالس 
اجتناب كنید. البته در برابر رفتارهای ناشایست هنرجو نظیر فحاشی و لگد زدن 

به هم كالسی الزم است قاطعانه موضوع را بررسی و برخورد كنید.
طوری در كالس رفتار و برخورد نكنید كه احترام، جذبه و پرستیژ خود را از 
دست بدهید. همواره یک رودربایستی بین شما و هنرجویان باید وجود داشته 

باشد و حریم ها را باید نگه داشت.
از تكنیک سكوت به موقع، تشویق به موقع، نگاه های معنا دار استفاده كنید. به موقع 
با بیان رسا، آهسته، بدون لهجه، واضح و شمرده، صدای خود را باال و پایین ببرید 

و در حین تدریس در كالس حركت كنید و از زبان بدن به درستی استفاده كنید.
همواره این نكته را در نظر بگیرید كه خشم، عصبانیت و از كوره در رفتن هنرآموز؛ 
یعنی امضای شكست خود در تدریس می باشد. در ضمن تا جایی كه امكان دارد هیچ 
هنرجویی را از كالس اخراج نكنید، زیرا پیام بدی به هنرجویان می دهد. البته زمانی 
كه رفتار هنرجو، سالمتی هم كالسی هایش را به خطر بیندازد، اخراج با هماهنگی 
كادر مدرسه باید انجام شود. بعد از اخراج هنرجو از كالس در اولین فرصت به صورت 

خصوصی با هنرجو صحبت كنید و یقین دهید كه از وی دلخور نیستید.

نکته های 
تدریس

تهیه خمیر چاپ:
پارچه 100 درصد پلی استر را به ابعاد 30×30 سانتی متر آماده كنید و 

مطابق جدول شماره 5 خمیر چاپی به میزان 200 گرم تهیه كنید.
جدول نسخه چاپ

بر حسب نام ماده ماده  وزن 
کیلوگرم

گرم  بر حسب  ماده  وزن 
برای 200 گرم خمیر چاپ

ماده رنگزای دیسپرس مخصوص چاپ
آلجینات سدیم %4

لودیگول
كریر

اسید سیتریک
آب یا غلظت دهنده

20
600
10
40
5

325
1000200

فعالیت عملی
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همان طور كه مالحظه می كنید میزان ماده رنگزای مصرفی در نسخه 20 گرم بر 
كیلوگرم می باشد ولی چون می خواهیم كل وزن خمیر ما 200 گرم بشود نه یک 

كیلو پس طبق تناسب محاسبه ذیل صورت می گیرد. 
برای یک كیلو )هزار گرم( خمیر به 20 گرم ماده رنگزای خالص نیاز داریم. 

حاال كه می خواهیم كالً 200 گرم خمیر چاپ آماده كنیم به چه میزان ماده رنگزا 
نیاز داریم؟ 

حاصل ضرب دو عدد 200 و 20 كه 4000 می شود را بر 1000 تقسیم می كنیم 
تا 4 گرم میزان مصرف ماده رنگزای خالص به دست آید.

طرح درس جلسه سوم: چاپ کاالی پلی استری با مواد رنگزای 
دیسپرس )ترموزول(

مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ کاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس )ترموزول(
مدت تدریس: 8 ساعت

پایه: دوازدهم       هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا 
و اهداف

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی،حاوی ماده رنگزای دیسپرس
چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

میز چاپ آزمایشگاهی، دستگاه بخار، آون، شابلون و راكل، بشر یا سطل یک لیتری و پنج 
لیتری، همزن مكانیكی و شیشه ای، قاشق، ترازوی دیجیتالی با دقت صدم گرم، دستگاه 
بخار تحت فشار، آلجینات سدیم، كریر، دیسپرس كننده، اسید استیک یا اسید سیتریک، 
ایندالكا،  دیسپرس كننده،  نفوذ دهنده،  پلی استری،  پارچه  سود،  سدیم،  هیدروسولفیت 

لودیگول، سولفات آمونیوم

زمان
دقیقه

فعالیت قبل 
از تدریس

هر هنرآموزی الزم است نسبت به مطالبی كه قرار است در كالس ارائه دهد، تسلط كاملی 
به طور دقیق  از شروع كالس  قبل  را  ارائۀ مطالب  ترتیب  و  تدریس  و روش  باشد  داشته 
برای  را  نماید. همچنین هنرآموز الزم است، كاربرد مطالب مورد تدریس  تنظیم و مرور 
مشاغل آیندۀ هنرجویان تجزیه و تحلیل و مرتبط نماید. این عملكرد سبب افزایش شوق و 

اشتیاق هنرجویان در فرایند یادگیری و آموزش می گردد.

10
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ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات كارگاهی، نام و كاربرد وسایل كارگاهی، 
تبدیل واحدها، محاسبات آزمایش، نسبت و تناسب و... به طور مثال: طرح یک مسئله در 
مورد محاسبات آزمایش با تناسب، روش اندازه گیری دما به طور صحیح، انواع آلودگی های 

موجود بر روی الیاف طبیعی و...
به چه منظور و در چه شرایطی نیاز به استفاده از كریر نمی باشد؟

نقش مواد در این خمیر چاپ چیست؟
كدام روش تثبیت بهترین راندمان را دارد؟

به چه منظور از عملیات شست وشوی احیایی استفاده می گردد؟

10

فعالیت ضمن 
تدریس، 

تئوری

برای  باشد  داشته  وجود  است  ممكن  مصنوعی  پارچه های  در  كه  آلودگی هایی  انواع 
هنرجویان تبیین كنید. 

آیا می دانید:
چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس در ترموزول چه ویژگی دارد؟ 

دستورالعمِل تثبیت و شست وشوی چاِپ كاالی پلی استری به روش فوق چیست؟ 

100

فعالیت ضمن 
تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

هنرآموز باید مقید به انجام كار گروهی باشد. به هنرجویان بیاموزید كه كار گروهی بیشتر 
تعهد است تا احساسات؛ یعنی با قضایا باید منطقی برخورد شود. قوانینی وضع كنید تا كار 

گروهی به سمت هرج و مرج، توهین و دعوا كشیده نشود.
قبل از شروع كار، هنرآموز موظف است لیست كاال، مواد مصرفی و لوازم و تجهیزات مورد 
نیاز برای هر گروه را چک كند تا روند آزمایش با اختالل همراه نشود و وقفه ای در روند كار 
آزمایشگاه ایجاد نشود. آماده نبودن مواد مصرفی، كاال و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه 

باعث ایجاد بی نظمی و سردرگمی هنرجویان و ایجاد مشكالت در امر آموزش می گردد.
شایسته است كه هنرآموز با پرسش كالسی و حل تمارین بیشتر، مشكالت هنرجویان در 
عرصۀ محاسبات آزمایش به همراه روش های ساخت محلول را مرتفع كنند را تشریح كنند.
یا  كتاب  تصاویر  انیمیشن،  فیلم،  نمایش عكس،  با  است  بهتر  مفاهیم  بهتر  انتقال  جهت 
برنامه بازدید از بخش صنعت، هنرجویان با كاركرد ماشین های پخت و شست وشوی پارچه 
پنبه ای و پشمی نظیر كی یر، جی باكس، طنابی شل و... بیشتر آشنا شوند. تبیین مسیر 
زمانی  و  دمایی  شرایط  و  مصرفی  كمكی  مواد  انواع حوضچه شست وشو،  پارچه،  حركت 

ماشین ها، تبیین خطرات و نكات ایمنی كار با ماشین ها، تبیین سیستم گرمایش ماشین
تمامی گروه ها، آزمایش پخت و شست وشوی كاالی نساجی را بر طبق نسخه و دستورالعمل 
ذكر شده در كتاب با رعایت تمام موازین و مقررات آزمایشگاه انجام دهند و بعد از مقایسه 

كاالی خام و شسته شده به بحث و تبادل نظر بپردازند.

180

فعالیت بعد 
از تدریس

جمع بندی و خالصه كردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای 
از هنرجویان، تعیین تكالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در كالس و 

منزل، ارزیابی روش تدریس خود با توجه به بازخورد و عكس العمل هنرجویان
20



پودمان دوم : چاپ منسوجات مصنوعي

99

سنجش و 
ارزشیابی 

یک  پیشنهادی  درس  طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
با توجه به چک لیست ارزشیابی داده شده در آن جلسه  ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل 
به صورت شفاهی یا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ كند. در هر 
جلسه الزم است گزارش كار جلسۀ قبل هنرجویان مورد ارزیابی قرار گیرد و نكات و اشتباهات 
احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار در دفتر كالسی وارد گردد. همچنین در انتهای هر 
جلسۀ كالسی یا آزمایشگاهی، هنرآموز الزم است بر اساس چک لیست پیشنهادی و جداول 
پیشنهادی خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازد. در 
جدول ارزشیابی مرحله ای این مرحله از كار كه شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، 
نگرشی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و... می باشد، می توان از موارد ارزشیابی كه 

در جدول ذكر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده كرد.
معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت
تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای 

دیسپرس، چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

40

سنجش و ارزشیابی میزان شایستگی های مستمر در هنرجویان

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای دیسپرس

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم: چاپ کاالی 
پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس )ترموزول(

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای دیسپرس 

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

نقش مواد در این خمیر چاپ 
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انتخاب غلظت دهنده مناسب

روش مخلوط كردن مواد با یكدیگر

تهیه خمیر چاپ با ویسكوزیته مناسب

نقش مواد در خمیر چاپ

چسباندن صحیح كاال به میز چاپ

چاپ كاال به روش صحیح

انتخاب بهترین روش تثبیت با توجه به شرایط موجود

انجام عملیات تثبیت به روش صحیح

نحوه ساخت خمیر چاپ به صورت صحیح

ایجاد ویسكوزیته مناسب برای خمیر چاپ

كاال به صورت صحیح چاپ شود.

كاال با روش صحیح تثبیت شود.

كاال به روش صحیح شست وشوی احیایی شده باشد.

كاال به روش صحیح تثبیت و شست وشو شده باشد و در صورت شست وشوی مجدد پساب زیادی 
نداشته باشد.

به چه منظور و در چه شرایطی نیاز به استفاده از كریر می باشد؟

همواره این شعر را به یاد داشته باشید كه »به شیرین زبانی و لطف و خوشی، 
توانی كه پیلی به مویی كشی.« اگر بنا شد از عملكرد هنرجویی انتقاد شود، قبل 
از انتقاد از نقاط قوت او تعریف و تمجید كنید. به جای سختگیری بیشتر اهل 
پیگیری باشید. به تک تک هنرجویان احترام بگذارید و توجه كنید. اگر بنا بر 
صحبت و نصیحت كردن هنرجو باشد بهتر است به صورت انفرادی انجام شود. 

به حریم اشخاص وارد نشوید.
كلمات  بتواند  انسان  موجب می شود  نزنید، همیشه كم حرف زدن  زیاد حرف 
بهتر و عمیق تری بر زبان جاری كند. انسانی اقتصاد زبان را رعایت می كند كه 
با آگاهی و اطالعات قبلی سخن بگوید. كم گفتن و گزیده گفتن اصلی است كه 
انتخاب  باید در  موجب می شود عمق و تأثیرگذاری كلمات بیشتر شود. معلم 
كلمات خود دقت كند و حرف هایی در كالس بزند كه مرتبط با درس باشد. اگر 
معلمی در كالس عادت داشته باشد زیاد حرف بزند بعد از مدتی، دانش آموزان 

او را جدی نخواهند گرفت.

نکته های 
تدریس
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مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ کاالی پلی آمید با مواد رنگزای اسیدی           مدت تدریس: 8 ساعت

پایه: دوازدهم      هنرستان:           هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت، تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع 

مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای اسیدی چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

میز چاپ آزمایشگاهی، دستگاه بخار، آون، شابلون و راكل، بشر یا سطل یک لیتری و پنج 
لیتری، همزن مكانیكی و شیشه ای، قاشق، ترازوی دیجیتالی با دقت صدم گرم، ایندالكا، 

سولفات آمونیوم، ماده رنگزای اسیدی، اوره، نفوذ دهنده، پارچه پلی آمید، دترجنت

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

به طور معمول هنرآموز باید قبل از شروع تدریس به كارهای مقدماتی نظیر حضور و غیاب، 
بازدید تكالیف درسی، پرسش از درس یا دروس قبلی، اطمینان از سالمت جسمی و روانی 
هنرجویان و... بپردازد. هنرآموز این موارد را در طرح درس پیش بینی و یادداشت می كند.
البته مدت این كارها نباید زیاد طوالنی باشد زیرا درنگ های طوالنی عالوه بر اینكه از زمان 

یادگیری می كاهد، اشتیاق هنرجویان برای آموختن را هم كاهش می دهد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

وسایل  كاربرد  و  نام  آزمایشگاه،  مقررات  و  قوانین  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
آزمایشگاهی، تبدیل واحدها، محاسبات رنگرزی، نسبت و تناسب و... به طور مثال: قوانین 
و مقررات، نكات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی كار در آزمایشگاه را نام ببرید.

بهترین نوع غلظت دهنده برای این نوع چاپ چیست؟
نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟

10

از هنرجویان بخواهید كه به هیچ وجه محلول های شیمیایی را با دست لمس 
نكنند؛ زیرا اكثر آنها سمی، سرطان زا و خورنده می باشند و از طریق پوست وارد 

دستگاه گردش خون می گردد.

نکته ایمنی

طرح درس جلسه چهارم: چاپ کاالی پلی آمید با مواد رنگزای اسیدی
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فعالیت ضمن 
تدریس 
تئوری 

هنرآموز و
 هنرجویان

در ابتدای جلسه تدریس هنرآموز خالصه ای از مطالب عنوان شده در جلسۀ قبلی را برای 
هنرجویان بازگو كند و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان، اقدام به 
پرسش كالسی نماید. پرسش و حل تمرین به صورت مداوم سبب افزایش آگاهی و قدرت 

یادگیری در هنرجویان می گردد. 
آیا می دانید:

از كریر چه ویژگی  به هنگاِم استفاده  با مواد رنگزای دیسپرس  چاپ كاالی پلی استری 
دارد؟ 

چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس به روش تثبیت در بخار تحت فشار چه 
ویژگی دارد؟ 

چاپ كاالی پلی استری با مواد رنگزای دیسپرس در ترموزول چه ویژگی دارد؟ 
دستورالعمِل تثبیت و شست وشوی چاِپ كاالی پلی استری به سه روش فوق چیست؟ 

100

فعالیت ضمن 
تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

بعد از مرحله تدریس كالسی و ارزشیابی هنرجویان و اطمینان از فراگیری مطالب مربوط 
به این جلسه، نوبت به فرایند انجام آزمایش سفیدگری می گردد. هنرآموز پس از كنترل 
لباس كار، مسائل ایمنی و حفاظتی در آزمایشگاه، مواد و وسایل تحویل شده به گروه ها را 
كنترل می كند و از هنرجویان می خواهد كه بر طبق اطالعات و نسخه های داده شده در 
جدول كتاب، محاسبات را به صورت انفرادی یا گروهی و با مشاركت یكدیگر انجام دهند.  
یا  و  انیمیشن  فیلم،  كتاب،  عكس های  نمایش  با  می تواند  هنرآموز  عملی  ساعات  در 
بخواهند ضمن  از هنرجویان  اضافه كنند.  یادگیری هنرجویان  روند  بر  از صنایع  بازدید 
یادداشت برداری از روند كار و تغییرات حاصل شده، نكات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی 
و حفاظتی را نیز رعایت كنند. در ضمن نحوۀ صحیح تعامل و ارتباط هنرجویان با یكدیگر، 
داشتن اخالق حرفه ای، و رعایت قوانین و مقررات آزمایشگاه به طور مداوم الزم است به 

هنرجویان تذكر داده شود و در ارزشیابی عملكردی هنرجویان لحاظ گردد.

180

 فعالیت بعد 
از تدریس

جمع بندی و خالصه كردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای 
از هنرجویان، تعیین تكالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در كالس 

و منزل
20

40سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان مطابق جدول مربوطارزشیابی 

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای اسیدی
چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه پنجم: چاپ کاالی 
آکریلیکی با مواد رنگزای بازیک یا کاتیونیک 

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای بازیک 

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

نقش مواد در خمیر چاپ 

انتخاب غلظت دهنده مناسب

تهیه خمیر چاپ به روش صحیح

چاپ كاال به روش صحیح

تثبیت و شست وشوی كاال به روش صحیح

خمیر چاپ به روش صحیح آماده شود.

دارای ویسكوزیته مناسب باشد.

كاال به روش صحیح چاپ شده باشد.

عملیات چاپ به صورت صحیح انجام شده باشد و دوندگی خمیر چاپ در آن دیده نشود.

كاال به روش صحیح تثبیت و شست وشو شده باشد.

1 به هنرجویان آموزش دهید كه در زمان خروج از آزمایشگاه از بسته بودن 
شیرهای اصلی گاز و آب اطمینان حاصل كنند. همچنین وسایل برقی را از برق 
2 آموزش های الزم برای زمان بروز حوادث را با هماهنگی هنرستان  خارج كنند. 
آموزش دهید، به عنوان مثال آموزش دهید كه به هیچ وجه آتش سوزی حاصل 
از برق را با آب خاموش نكنند كه سبب برق گرفتگی كل هنرجویان می گردد.

3 طرز كار با كپسول های آتش نشانی را فرا بگیرند تا در صورت بروز آتش سوزی 
بتوانند از هر كپسول در جای خودش و بر طبق دستورالعمل استفاده شود.

نکات ایمنی
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مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ کاالی آکریلیک با مواد رنگزای کاتیونیک یا بازیک
مدت تدریس: 8 ساعت

پایه: دوازدهم        هنرستان:             هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی،حاوی ماده رنگزای كاتیونیک 
یا بازیک

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل كمک آموزشی، میز چاپ آزمایشگاهی، دستگاه بخار، آون، شابلون و راكل، بشر یا 
سطل یک لیتری و پنج لیتری، همزن مكانیكی و شیشه ای، قاشق، ترازوی دیجیتالی با 
دقت صدم گرم، ایندالكا، ماده رنگزای بازیک، تیودی اتیلن گالیكول، تیو اوره یا گالیسین 

پی اف دی، اسید استیک، دترجنت، كاالی آكریلیكی

زمان
دقیقه

فعالیت قبل 
از تدریس

در شروع فرایند تدریس جهت افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس جدید، 
تكنیک ورود به مطلب مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت پاسخگویی و 
تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز، ارائه راهكار جهت رفع مشكالت متداول در تدریس، 
زمان بندی تدریس، مرور كلیات فرایند و نحوۀ تدریس از روی طرح درس، استفاده از تلفیقی 
و  تدریس  مهارت های  و  فنون  رعایت  آموزش.  جهت  فعال  و  نوین  تدریس  روش های  از 

آماده سازی، انجام فعالیت های كالسی توسط هنرجویان با كمک هنرآموز

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، محاسبات رنگرزی، نسبت و 
تناسب و... به طور مثال: قوانین و مقررات، نكات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 

و كار در آزمایشگاه را نام ببرید.
طرح یک مسئله در مورد محاسبات آزمایش

سؤال در مورد خطرات و نكات ایمنی در زمان كار با مواد شیمیایی
در این نوع چاپ از چه نوع غلظت دهنده هایی می توان استفاده نمود؟

انتخاب صحیح غلظت دهنده
ساختن خمیر چاپ به روش صحیح

انتخاب صحیح غلظت دهنده
ساختن خمیر چاپ به روش صحیح

چاپ كردن به روش صحیح
انتخاب بهترین روش تثبیت و شست وشو

نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟

10
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فعالیت ضمن 
تدریس 
تئوری

یاد آوری تعریف، معنا و مفهوم ماده رنگزای كاتیونیک یا بازیک برای هنرجویان
آیا می دانید:

چاپ كاالی آكریلیكی با مواد رنگزای كاتیونیک چه ویژگی دارد؟ 
خمیِر چاپ كاالی آكریلیكی با مواد رنگزای كاتیونیک چه ویژگی دارد؟ 

كاتیونیک  رنگزای  مواد  با  آكریلیكی  ِكاالی  چاپ  شست وشوی  و  تثبیت  دستورالعمِل 
چیست؟

100

فعالیت ضمن 
تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

از آنجایی كه هنرجویان زرنگ دوست ندارند با یكدیگر كار كنند و در یک گروه باشند و 
می خواهند همه كارها را خودشان انجام دهند، با آنها صحبت كنید و نقش های مهم در 
گروه را به آنها پیشنهاد دهید. همچنین این هنرجویان را توجیه كنید كه گروه به كمک 

ایشان احتیاج دارد و كارها و شایستگی های ایشان در ارزشیابی لحاظ می گردد.
هنرآموزان بهتر است از فیلم، اسالید، انیمیشن و عكس آموزشی درسی و غیر درسی جهت 
آموزش عینی تر استفاده كنند یا برنامه بازدید از كارخانه در رابطه با كاركرد انواع ماشین 

كربونیزاسیون را فراهم كنند. 
هنرآموزان در شروع فرایند آزمایش در آزمایشگاه ضمن تشریح روند كار، می بایست هر 
جلسه هنرجویان را با نكات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی آشنا كنند و بر محاسبات 
آزمایش، محلول سازی و آماده كردن مواد و وسایل مورد نیاز و روند كار هنرجویان كنترل 

و نظارت كنند.

180

فعالیت بعد از 
تدریس

به  پاسخ  و  اشكال  رفع  ارائه شده،  از مطالب  نتیجه گیری  و  جمع بندی و خالصه كردن 
20سؤاالت، ذكر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان، ارزیابی تدریس خود

40سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان مطابق جدول ذیلارزشیابی 

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی،حاوی ماده رنگزای كاتیونیک یا بازیک 

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

میزان رعایت نكات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی

میزان پیشرفت در شایستگی های غیر فنی در محیط كار
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه ششم: چاپ تری استات با 
مواد رنگزای دیسپرس، معرفی غلظت دهنده، انواع مواد 

تعاونی و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای كاتیونیک یا بازیک 

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

در این نوع چاپ از چه نوع غلظت دهنده هایی می توان استفاده نمود؟

انتخاب صحیح غلظت دهنده

ساختن خمیر چاپ به روش صحیح

انتخاب صحیح غلظت دهنده و ساخت آن به روش صحیح

ساخت خمیر چاپ به روش صحیح

چاپ كردن به روش صحیح

انتخاب بهترین روش تثبیت و شست وشو

خمیر چاپ با غلظت دهنده مناسب ساخته شود.

خمیر چاپ به صورت صحیح ساخته شود.

كاال به به صورت صحیح به میز چاپ چسبیده شود.

عملیات چاپ كامالً صحیح انجام شود.

عملیات تثبیت و شست وشو به صورت صحیح انجام شود.

نکته بهداشتی، 
ایمنی و 

زیست محیطی

هنرآموز الزم است جهت جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی در محیط 
آزمایشگاه، ضمن آموزش دائمی هنرجویان با مبانی اصول ایمنی، بهداشتی، 
زیست محیطی و حفاظتی، خطرات و حوادث كار و...، آنها را از هر گونه اعمال 
و شرایط نا ایمن، شوخی، عجله و شتاب زدگی، بی احتیاطی، حواس پرتی وهل 

دادن یكدیگر و... برحذر بدارد.
هنرجویان را موظف كنید در بازدید از مراكز صنعتی، ضمن رعایت شایستگی های 
غیر فنی، نظم، ادب و احترام در زمان بازدید، خالصه ای از اقدامات بهداشتی، 
ایمنی، حفاظتی، زیست محیطی، عالئم و هشدارهای ایمنی و... رعایت شده و 

رعایت نشده در آن واحد صنعتی را گزارش كنند.
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مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ تری استات با مواد رنگزای دیسپرس           مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم       هنرستان:          هنرآموز:         تعداد هنرجو:

رئوس محتوا 
و اهداف

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی،حاوی مواد رنگزای دیسپرس 
چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

آون،  بخار،  دستگاه  آزمایشگاهی،  چاپ  میز  آموزشی،  ابزارهای  و  آموزشی  كمک  وسایل 
شابلون و راكل، بشر یا سطل یک لیتری و پنج لیتری، همزن مكانیكی و شیشه ای، پارچه 
آكریلیكی، قاشق، ترازوی دیجیتالی با دقت صدم گرم، ایندالكا، ماده رنگزای بازیک، تیودی 
اتیلن گالیكول، تیو اوره یا گالیسین پی اف دی، اسید استیک، دترجنت، كاالی آكریلیكی

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

هر معلمی قبل از شروع درس باید از حضور دانش آموزان آگاهی حاصل كند، همچنین 
زیرا  آمادگی دارند،  برای شروع درس  از سالمت روحی و جسمی  آنان  مطمئن شود كه 
دانش آموزان باید در آغاز درس احساس آرامش نمایند و مشتاقانه منتظر یاد گرفتن درس 
جدید باشند، پیش از شروع درس جدید چنانچه از قبل تكلیفی برای دانش آموزان تعیین 
انجام  معلم  با صالحدید  دیگر  برنامه های  و  گیرد  قرار  بررسی  و  بازدید  مورد  است  شده 
می گیرد. ولی باید توجه داشت كه كارهای قبل از شروع درس نباید زیاد طول بكشد زیرا 

طوالنی شدن این مرحله از شور و شوق اولیه فراگیران می كاهد. 

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، نام و كاربرد وسایل آزمایشگاهی، 
تبدیل واحدها، محاسبات رنگرزی، نسبت و تناسب و... به طور مثال قوانین و مقررات، نكات 

ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی كار در آزمایشگاه را نام ببرید.
به چه منظور در این نوع چاپ از غلظت دهنده ایندالكا، امولسیون و آلجینات سدیم استفاده 

می شود؟
مزایا و معایب استفاده از مواد رنگزای دیسپرس برای چاپ كاال را شرح دهید.

نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟
ساخت غلظت دهنده به روش صحیح

ساخت خمیر چاپ به صورت صحیح با ویسكوزیته مناسب
نقش مواد

چسباندن صحیح كاال به میز چاپ
روش چاپ زدن صحیح

انتخاب روش مناسب برای تثبیت، عاملی تعیین كننده برای فرایند مناسب تثبیت می باشد.

10
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فعالیت ضمن 
تدریس 
تئوری

چگونه صحبت كردن و چه زمانی صحبت كردن را با هنرجویان تمرین كنید. با تک تک 
هنرجویان سركش صحبت كنید و توجیه شان كنید كه چه انتظاراتی از آنها دارید. هم زمان 

با آنها صریح، مهربان و دلسوز باشید.
معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت
تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی،حاوی ماده رنگزای 

دیسپرس

100

فعالیت ضمن 
تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

بهتر است از فیلم و عكس آموزشی درسی و غیر درسی استفاده شود یا برنامه بازدید از 
كارخانه در رابطه با كاركرد انواع ماشین چاپ استفاده شود. 

هنرآموزان الزم است قبل از شروع به كار عملی از وجود كاال، مواد و تجهیزات مورد نیاز 
برای این آزمایش اطمینان حاصل كنند. بعد از تشریح آزمایش توسط هنرآموز، هنرجویان 
موظفند محاسبات آزمایش را انجام دهند و مقدار آب و مواد مصرفی مورد نیاز را به دست 
بیاورند. هنرآموز الزم است از تک تک هنرجویان بخواهد كه به تنهایی محاسبات را با توجه 
به جدول كتاب انجام دهند. هنرجویان همچنین الزم است بعد از تحویل وسایل و مواد 
آزمایشگاهی مورد نیاز، عملیات چاپ را بر طبق دستورالعمل داده شده در كتاب، شروع 

كنند و در پایان به مقایسه و استدالل بپردازند.
آیا می دانید:

چاپ كاالی تری استات با مواد رنگزای دیسپرس چه ویژگی دارد؟ 
خمیِر چاپ كاالی تری استات با مواد رنگزای دیسپرس چه ویژگی دارد؟ 

دیسپرس  رنگزای  مواد  با  تری استات  ِكاالی  چاپ  شست وشوی  و  تثبیت  دستورالعمِل 
چیست؟

180

فعالیت بعد 
از تدریس

جمع بندی و خالصه كردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، تعیین تكالیف و فعالیت هایی 
جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در كالس و منزل، رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت، ذكر 

موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان، معرفی منابع آموزشی 
20

40سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان مطابق جدول ذیلارزشیابی 

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر از هنرجویان

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی مواد رنگزای دیسپرس 

چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن
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نکات درسی جلسه ششم: چاپ  و  اهم مطالب 
تری استات با مواد رنگزای دیسپرس

معرفی غلظت دهنده، انواع مواد تعاونی و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش های چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاونی، حاوی ماده رنگزای دیسپرس
چاپ كاال، شست وشو و تثبیت آن

نقش مواد در خمیر چاپ مواد رنگزای دیسپرس روی تری استات
انتخاب غلظت دهنده مناسب در چاپ تری استات

تهیه خمیر چاپ به روش صحیح
چاپ كاال به روش صحیح

تثبیت و شست وشوی كاال به روش صحیح
نام و مقدار و نقش مواد در چاپ تری استات

تبیین ویسكوزیته مناسب از طریق تنظیم مقدار غلظت دهنده
كاال به روش صحیح چاپ شود.

حفظ تناسب در رنگ ها و عدم به هم ریختگی
كاال به روش صحیح تثبیت و شست وشو شود.

خمیر چاپ كامالً همگن و دارای ویسكوزیته مناسب باشد.
نقش مواد در چاپ تشریح شود.

عملیات چاپ به صورت صحیح انجام شده باشد و رنگ پخش نشود.

هنرآموز در همان جلسات ابتدایی هنرجویان را با عالئم و هشدارهای ایمنی، 
مایعات و مواد پرخطر، تجهیزات و قطعات پر خطر، عالئم روی برچسب مواد، 
و...  كارخانجات  و  كارگاه  در  نا  ایمن  شرایط  و  اعمال  خطرناک،  محلول های 
آشنا كنند و دستورالعمل استفاده از مواد و تجهیزات به شیوۀ صحیح را برای 
هنرجویان تشریح كنند. هنرآموزان موظفند در مواردی كه هنرجویان نیاز به 
وسایل حفاظتی و ایمنی نظیر ماسک، عینک ضد اسید، دستكش مخصوص، 
روپوش الستیكی، هود اختصاصی و... دارند، قبل از شروع هر آزمایشی استفاده 
از این وسایل را تذكر و یادآوری كنند. در پایان به هنرآموزان توصیه می شود 
كه در طول هرآزمایش از روپوش یا لباس كار آزمایشگاه استفاده كنند و از ورود 

هنرجویان به آزمایشگاه بدون روپوش یا لباس كار جلوگیری كنند. 

نکات بهداشتی، 
ایمنی و 

زیست محیطی
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ارزشیابی شایستگی پایانی مراحل کار واحد یادگیری پودمان ها

ارزشیابی یكی از اجزای جدایی ناپذیر و پراهمیت فرایند آموزش و تدریس می باشد. 
باغدار بیشترین  ارزشیابی را می توان به مثابۀ فصل میوه چینی قیاس كرد كه یک 
حساسیت و دقت را در زمان برداشت محصول به خرج می دهد. ارزشیابی الزمۀ هر برنامۀ 
آموزشی می باشد و اگر به صورت مستمر انجام شود، موفقیت آمیزتر خواهد بود. با امتحان 
و سنجش هنرجویان، هنرآموز مربوط با میزان فراگیری مطالب و سطح دانش و مهارت 
هنرجویان آشنا می گردد و نقاط ضعف هنرجویان برای ایشان روشن می شود. همچنین 
آزمون های منظم و مستمر موجب تقویت اندوخته ها و یافته های هنرجویان می گردد و 

به نوبۀ خود یک عامل انگیزشی در فرایند یادگیری درس می باشد.
ارزشیابی در فرایند توسعۀ سرمایۀ انسانی نقش مهمی بر عهده دارد و از اجزای مهم هر 
فرایند یادگیری می باشد. ارزشیابی باید به طور مستقیم با استانداردهای شایستگی حرفه 
در ارتباط باشد و بر اساس آنها تدوین شود. این امر جهت سنجش میزان توانایی های 
هر فرد ضروری می باشد. از نظر فردی، ارزشیابی می تواند به صدور گواهینامه بینجامد. 
همچنین به افراد كمک می كند تا وارد حرفه و شغل خاصی شوند و در آن پیشرفت كنند.

در سیستم ارزشیابی جدید، یک سری از كارهای هر هنرجو با گزینه های درست 
یا نادرست ارزشیابی می شود. برخی از ارزشیابی های كارهای هنرجو با سه عبارت 
» پایین تر از حد انتظار«، »  در حد انتظار« و »  باالتر از حد انتظار« بیان می شود. 
منظور از پایین تر از حد انتظار به این معنا می باشد كه، هنرجو توانایی كارهایی را 
كه به وی سپرده شده است را به تنهایی ندارد. در حد انتظار یعنی؛ هنرجو توانایی 
كارهایی را كه به وی سپرده شده است را به تنهایی انجام می دهد. باالتر از حد انتظار 
یعنی؛ هنرجو عالوه بر انجام كارهای محوله، راهنمایی و كمک به دیگران، توانایی 

تحلیل موضوع، شناسایی مشكالت سیستم و كار و ارائۀ راهكار و... را دارا می باشد.

هنرآموزان باید به این نكته توجه كنند كه در انجام تكلیف كاری یا واحدهای یادگیری 
و سنجش و ارزشیابی هنرجویان، شایستگی های فنی و غیر فنی به همراه مواردی 
نظیر ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی، انضباطی، نگرش و... در محیط كار 
مد  نظر قرار بگیرد و به هنرجویان تأكید كنند كه جهت قبولی در هر پودمان الزم 
ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  از 3 نمرۀ شایستگی های غیر فنی،  است 2 نمره 
محیطی و نگرش و... را كسب كنند. در ضمن هنرآموزان می توانند تا 20 درصد نمرۀ 

ارزشیابی پایانی هر پودمان را به خود ارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند. 
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ارزشیابی پایانی هر فصل یا پودمان بر اساس ابزارهای سنجش در آموزش بر اساس 
شایستگی هایی نظیر مشاهدۀ عملكرد و فرایند انجام كار هنرجو، آزمون های مهارتی، 
مشاهدۀ محصول و فرایند كار، گزارشات پایان كار و بازدیدها، شایستگی های غیر فنی، 
ایمنی، بهداشتی، انضباطی، توجهات زیست محیطی، نگرش و... در مراحل كار در 

جدول و چک لیست ارزشیابی پایانی انجام می شود.

پس از انجام فعالیت های آزمایشگاهی در هر جلسه یا مرحله و قبل از شروع مرحلۀ 
بعدی كار، الزم است هنرجویان مورد ارزشیابی مرحله ای قرار بگیرند. هنرجویان الزم 
است در هر مرحله نمرۀ قبولی كسب كنند. الزم به ذكر می باشد كه در ارزشیابی 
هر مرحله از واحد یادگیری الزم است، شایستگی های غیر فنی، نگرش، رعایت نكات 
ایمنی، بهداشتی و توجهات زیست محیطی بر طبق جدول ارزشیابی مراحل كار در 
نمره شایستگی و مستمر لحاظ گردد. با توجه به اصول حاكم بر ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی و تربیتی، ارزشیابی شایستگی هر واحد یادگیری به صورت مرحله به مرحله 
در جدول ارزشیابی مراحل كار نشان داده شده است كه هنرآموز الزم است در پایان 
هر مرحلۀ كار، هنرجویان را بر اساس كاركرد آنها ارزشیابی كند و نمره ای مبتنی بر 
شایستگی یا عدم شایستگی هنرجو در ارزشیابی پایانی آن واحد یادگیری لحاظ شود. 

در تمامی ارزشیابی های مرحله ای و پایانی، هنرآموز الزم است كه موارد زیر را 
در ارزشیابی ها در نظر بگیرد:

1 شایستگی )توجه به توانایی انجام كار به طور مؤثر و در شرایط مختلف برابر 
استاندارد شغل(

برای  الزم  ذهنی  توانمندی  و  نظری  معلومات  مجموعۀ  به  )توجه  دانش   2
رسیدن به توانمندی و شایستگی(

3 مهارت )توجه به هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به توانمندی و 
شایستگی(

4 نگرش )توجه به رفتارهای عاطفی نظیر مهارت های غیرفنی و اخالق حرفه ای 
مورد نیاز برای رسیدن به شایستگی(

5 بهداشت، ایمنی، توجهات زیست محیطی )توجه به رعایت موارد و مالحظاتی 
در هر كار، جهت جلوگیری از حوادث و خطرات و جلوگیری از آسیب رساندن 

به محیط زیست.(
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از نظر مؤسسات مهارت آموزی، ارزشیابی و سنجش روشی برای تعیین كیفیت مهارت ها و دانش های 
آموخته شده در برابر شایستگی های واقعی مورد نیاز در یک حرفه یا شغل می باشد. با اعطای گواهینامه 
دهند.  ارائه  كارفرمایان  و  افراد  به  را  آموزشی خود  برنامه های  می توانند  هنرستان ها  هنرجویان،  به 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه شاخۀ فنی و حرفه ای، مبتنی 
برشایستگی می باشد و هدف نهایی این نوع ارزشیابی، یادگیری و كسب توانایی انجام كار صحیح و 

استاندارد و كسب شایستگی الزم در شغل و حرفه می باشد. 

استاندارد عملکرد شایستگی های غیر فنی
)ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی ونگرش(:
1ـ رعایت قوانین و مقررات و انضباط در آزمایشگاه
2ـ استفاده از لباس كار، وسایل و تجهیزات ایمنی 

3ـ سرعت و دقت در كار، نظم و ترتیب، نظافت و تمیز كردن وسایل 
و محیط كار، مدیریت زمان و منابع، مدیریت مواد و تجهیزات، تفكر 

HSE 5 وS خالق، پیاده سازی
زیست  توجهات  و  حفاظتی  ایمنی،  بهداشتی،  موارد  به  توجه  4ـ 
الكترونیكی  و  برقی  امور  در  دخالت  عدم  ضایعات،  تفكیک  محیطی، 

ماشین ها و تجهیزات 
5  ـ اخالق حرفه ای، اعتماد و اتكال به خود، مسئولیت پذیری، ارتباط مؤثر 
اصول  رعایت  امانتداری،  دیگران،  با  ارتباط خوب  یا گروهی،  تیمی  كار  و 
ارگونومی، عشق، عالقه و گرایش به كار، صرفه جویی در مواد مصرفی، نگهداری 
درست از وسایل و تجهیزات، احساس رضایت و شادمانی از كار، اجرای دقیق 

دستورالعمل كار آزمایشگاه، كنترل نظافت تجهیزات و ماشین آالت

در حد 
انتظار

رعایت نكات 
ایمنی و بهداشت 
فردی و حفاظت 

محیط زیست )ایمنی، 
بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و 

نگرش(

2

پایین تر از 
حد انتظار

عدم رعایت نكات 
ایمنی و بهداشت 
فردی و حفاظت 

محیط زیست )ایمنی، 
بهداشت، توجهات 
زیست محیطی 

ونگرش(

1

ارزشیابی پایانی مراحل كاری پودمان چاپ كاالی مصنوعی )شایستگی انجام كار(
بلی

خیر

***معیار های شایستگی انجام كار ***
كسب حداقل نمرۀ شایستگی فنی 2 در هر مرحلۀ كاری

كسب حداقل نمرۀ شایستگی غیر فنی 2 از بخش شایستگی های غیر فنی
كسب حداقل میانگین نمرۀ شایستگی فنی 2 از تمام مراحل كار

جدول معیار شایستگی پودمان دوم چاپ کاالی مصنوعی

یادگیری می باشد كه هنرآموز  پودمان دوم چاپ كاالی مصنوعی دارای 1 واحد 
الزم است، مطابق با مراحل كاری پیش بینی شده برای آن واحد یادگیری، تک تک 
ارزشیابی كند. در  پیوسته  و  ترتیب  به  یا كار  پروژه  را در كل مراحل  هنرجویان 
پایان كار هنرآموز می تواند نتایج ارزشیابی هر هنرجو را در جدول معیار شایستگی 

پودمان 2 چاپ وارد كند.
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ارزشیابی شایستگی های پودمان 2: چاپ کاالی مصنوعی

شرح فعالیت تهیه شابلون و چاپ روی كاالی سلولزی

با  با رنگزاهای مختلف كار  تهیه خمیر و چاپ روی كاالی مصنوعی  روش ساخت شابلون و  استاندارد عملکرد: 
دستگاه های مختلف چاپ

شاخص ها: ساخت شابلون تهیه خمیر به روش صحیح عمل چاپ زدن تثبیت شست وشو ـ كاركردن با دستگاه های 
چاپ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
فضای کار: كارگاه چاپ و تكمیل

تجهیزات: ترازو متر توری قاب مواد رنگزا غلظت دهنده ها مواد كمكی دستگاه چاپ میزچاپ میزطراحی رایانه قلم 
راپید میز طراحی و میز نور دهی وسایل ظهور شابلون ماشین چاپ اسكرین تخت ماشین چاپ غلتكی ماشین چاپ 

روتاری اسكرین ماشین چاپ دیجیتال 
مواد مصرفی: مواد رنگزا مواد كمكی بیندر پارچه پلی استر نایلون آكریلیک تری استات

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ساخت قاب و شابلون با طرح راپورت دار1

1تهیه خمیر چاپ دیسپرس و چاپ روی پلی استر2

1چاپ روی نایلون اكریلیک تری استات3

غلتكی 4 تخت  اسكرین  چاپ  ماشین های  با  كار 
2روتاری دیجیتال

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش:

1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل كار
2ـ استفاده از لباس كار و كفش ایمنی

3ـ تمیزكردن دستگاه و محیط كار
4ـ رعایت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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