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منابع:

نیازهای  تحقق  آموزشی جهت  برنامه درسی، وجود محتوای  اجرای  الزامات  از 
با توجه به تغییرات  فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته 
یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله 
کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز / هنرجو، کتاب راهنمای تدریس 
معلم / هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی فیلم آموزشی و پوستر و ... می باشد که با هم 
در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای 
نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی برای هر 
کتاب درسی طراحی و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس 
نیاز هر جلسه،  مورد  مواد مصرفی  و  ابزارها  تجهیزات،  به همراه  و جلسه  کلی 
نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده شود. همچنین نمونه 
طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه 
و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها، بیان 
شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و 
مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشی 
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و آرگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم 
در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های 

حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.

مقدمه



امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف 
بسته آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق 

باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
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پیشگفتار

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، نیاز جامعه روز به روز به کارگران و تکنیسین های 
نیروهایی  تربیت چنین  از  بزرگی  بیشتر می شود که بخش  و تحصیل کرده  ماهر 
در بخش فنی  و حرفه ای آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. با توجه به قدمت، 
که  می رود  انتظار  نساجی  صنایع  محصوالت  باالی  افزودۀ  ارزش  و  اشتغال زایی 
این رشته و زمینه و شرایط های کاری  اهمیت  ارزش و  تبیین  با  هنرآموزان عزیز 
بسیار زیاد و مساعد در حرفۀ نساجی نسبت به حرفه و مشاغل دیگر، انگیزه و عالقۀ 

هنرجویان به این رشته را تقویت نمایند. 
هنرآموز با استفاده از کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب درسی، کتاب همراه هنرجو، 
بسته های آموزشی و برنامه بازدید از صنایع نساجی و... قادر خواهد بود که اهداف 
آموزشی که مبتنی بر شایستگی محور استوار می باشد را محقق سازد. در این پودمان 
برنامه های آموزشی و پرورشی طوری به هنرجویان  سعی شده است که اهداف و 
و  فنی  شایستگی های  کارایی،  نظیر  مواردی  اعتالی سطح  باعث  که  شود  منتقل 
غیرفنی، اعتالی فرهنگ کار و تولید، نوآوری و کارآفرینی، مهارت و تخصص، توجه به 
نکات بهداشتی، ایمنی، اعتماد به نفس، تعامل با دیگران، ایمان و امید، صبر و اخالق، 
دقت و سرعت در کار، اشتیاق و تعهد کاری، فداکاری، همکاری و همدلی با دیگران، 
رعایت قوانین و مقررات، برخورد درست با دیگران، احترام گذاشتن، تالش و دقت، 
تعامل در کار تیمی و گروهی، ارتباط مؤثر، کاهش ترس، استرس، بدبینی و افسردگی، 

پرهیز از پرخاشگری، گوشه گیری و بی حوصلگی و... در هنرجویان شود.
در کتاب راهنمای هنرآموز ضمن روشن ساختن انتظارات از هنرآموزان و هنرجویان 
یادگیری  به عنوان مدیر  به هنرآموز  یادگیری، در عین حال  در جریان آموزش و 
فرصت داده می شود تا با توجه به حوزۀ امکانات 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 که اهداف مطلوب و مورد انتظار در اعمال و رفتار هنرجویان پدیدار 
گردد. به بیان دیگر انتظار می رود که هر هنرآموزی با خواندن و عمل کردن به کتاب 
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.
درکتاب راهنمای هنرآموز، مواردی نظیر پاسخ به سؤاالت هر پودمان، معرفی مشاغل 
علمی  منابع  پودمان،  با  مرتبط  تحصیلی  رشته های  معرفی  پودمان ها،  با  مرتبط 
مرتبط با پودمان، رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، انواع روش های ارزشیابی، 
انواع  از شرح شکل ها و فعالیت های کالسی،  انواع روش های نمره دهی، خالصه ای 
روش های تدریس پیشنهادی به صورت کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات و 
مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، طرح درس جدولی،  نحوه ارائه مطلب و نکات خاص 
ابزارهای کمک آموزشی، پاسخ به سؤاالت کتاب درسی،  با مثال، جداول و  همراه 
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تشریح تصاویر و نکات خاص کتاب، خالصه ای از تحقیقات، مثال هایی کاربردی و 
بندی  بودجه  انواع روش های  فعالیت،  درآمدزایی  از  مثال هایی  یا  تشریح  ملموس، 
زمانی و مکانی هفتگی و سالیانه، معرفی نرم افزارهای کاربردی، تشریح نحوۀ انجام 
کار، دانش افزایی، تعاریف و اصطالحات، موارد بهداشتی، توجهات زیست محیطی، 

حفاظتی، نکات ایمنی، شایستگی های فنی و غیرفنی و... تشریح می شود.
هدف از ارائه این پودمان، آشنایی هنرجویان با اهداف و مفاهیم مرتبط با تهیه 
قاب، توري کشي، الک کشي، عکاسي، رتوش، راکل کشي، انواع غلظت دهنده ها، 
چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي مستتقیم، راکتیو، خمي پیگمنت ها و انواع 
چاپ برداشت )برداشت رنگي، برداشت سفید( می باشد. در شروع این پودمان 
الزم است واژه چاپ و اهداف کلی عملیات چاپ بر روی کاالی نساجی برای 

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

تدریس مشارکت دهید و از نظرات و تجربیات آنها در فرایند تدریس استفاده کنید.
در حین  است  دارد، الزم  و عملی  تئوری  پارچه که جنبه  نظیر چاپ  در دروسی 
برای  غیرفنی  و  فنی  شایستگی های  مصداق های  هنرجویان،  عملی  کار  و  تدریس 
هنرجویان تبیین و تشریح شود. هنرآموز به همراه هنرجویان الزم است در کل فرایند 
تدریس و کار عملی خود را ملزم به پیاده سازی و اجرای شایستگی های فنی و غیرفنی 
در محیط کار بداند و ضرورت کسب این شایستگی ها را برای هنرجویان تبیین کند.

یکی دیگر از مواردی که هنرآموزان الزم است در دروس کارگاهی و آزمایشگاهی به 
آن اهتمام بورزند، آموزش و رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی، زیست محیطی 
و... برای هنرجویان می باشد. هنرآموز الزم است در هر جلسه به فراخور مباحث 
عملی و کارگاهی، نکات 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 
کار و... را برای هنرجویان تشریح کند و به صورت مداوم بر بازخورد و روند رفتار 
تا ضمن  باشد  داشته  پیگیری  و  نظارت  کار  در محیط  هنرجویان  ایمن  اعمال  و 
مصونیت هنرجویان در برابر خطرهای احتمالی، رعایت نکات و موارد ذکر شده در 

هنرجویان نهادینه و ملکه ذهن شود.

سال  یک  در  نساجی  کاالی  تکمیل  و  چاپ  درس  آموزش  ساعت  کل 
تحصیلی 300 ساعت می باشد که به صورت جلسۀ 8 ساعته در هفته 
)حدود 6 ساعت واقعی( ارائه می شود. مقدار 60 درصد کل زمان آموزش 
آموزش  زمان  کل  درصد  مقدار 40  و  عملی  آموزش  به  ساعت(   180(

یافته است. اختصاص  تئوری  یا  آموزش نظری  به  )120 ساعت( 
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جدول بودجه بندی پودمان چاپ کاالي سلولزي 

هر پودمان شامل حداقل شش جلسه اصلی و حداکثر یک جلسه مرور، رفع اشکال، 
چاپ  پودمان  مکانی  و  زمانی  بودجه بندی  جدول1  در  می باشد.  و...  بازآموزی 
کاالي سلولزي مشاهده می شود. بودجه بندی سالیانه حاصل جمع بودجه بندی 5 
پودمان)فصل( می باشد. مکان ارائه محتوای نظری و عملی به ترتیب کالس درس، 

کارگاه چاپ و تکمیل و کارخانجات چاپ و تکمیل پارچه می باشد.

جدول1ـ بودجه بندی پودمان چاپ کاالي سلولزي

جلسه
)هفته(

موضوعات
محتوای قابل ارائه یا رئوس محتوا )کارها((جلسه

زمان )ساعت(

عملیتئوری

1

قاب سازي و 
شابلون سازي 

رتوش،  عکاسي،  الک کشي،  توري کشي،  قاب،  تهیه 
انجام  آزمایشگاه،  و  کالس  مقررات  و  قوانین  رعایِت 
فعالیت ها و پرسش های  کالسی و آزمایشگاهی، تشریح 
شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و 

زیست  محیطی

2/55/5

2

قاب سازي و 
شابلون سازي

رتوش،  عکاسي،  الک کشي،  توري کشي،  قاب،  تهیه 
انجام  آزمایشگاه،  و  کالس  مقررات  و  قوانین  رعایِت 
فعالیت ها و پرسش های کالسی و آزمایشگاهی، تشریح 
شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و 

زیست  محیطی

2/55/5

3

کلیات 
چاپ کاالي 
سلولزي با 

مواد رنگزاي 
مستقیم 

کلیات چاپ کاالي سلولزي، اهداف کلی چاپ کاالي 
آماده سازي  و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  سلولزي، 
خمیر هاي چاپ، چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي 
مستقیم، پخت و تثبیت کاالي چاپ شده شست وشوي 
و  معین  غلظت  با  خمیر  ساخت  شده،  چاپ  کاالي 
استاندارد، انجام محاسبات، رعایت قوانین و مقررات 
پرسش های  و  فعالیت ها  انجام  آزمایشگاه،  و  کالس 
کالسی و آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیرفنی 

و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5
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4

کلیات 
چاپ کاالي 
سلولزي با 

مواد رنگزاي 
راکتیو 

کلیات چاپ کاالي سلولزي، اهداف کلی چاپ کاالي 
آماده سازي  و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  سلولزي، 
خمیر هاي چاپ، چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي 
راکتیو، پخت و تثبیت کاالي چاپ شده شست وشوي 
و  معین  غلظت  با  خمیر  ساخت  شده،  چاپ  کاالي 
استاندارد، انجام محاسبات، رعایت قوانین و مقررات 
پرسش های  و  فعالیت ها  انجام  آزمایشگاه،  و  کالس 
کالسی و آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیرفنی 

و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی.

2/55/5

5

کلیات 
چاپ کاالي 
سلولزي با 

مواد رنگزاي 
خمي 

کلیات چاپ کاالي سلولزي، اهداف کلی چاپ کاالي 
آماده سازي  و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  سلولزي، 
خمیر هاي چاپ، چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي 
خمي، اکسیداسیون و ظاهر کردن رنگ چاپ شده، 
پخت و تثبیت کاالي چاپ شده شست وشوي کاالي 
چاپ شده، ساخت خمیر با غلظت معین و استاندارد، 
انجام محاسبات، رعایت قوانین و مقررات کالس و 
آزمایشگاه، انجام فعالیت ها و پرسش های کالسی و 
آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیرفنی و نکات 

ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی.

2/55/5

6

کلیات 
چاپ کاالي 
سلولزي با 

پیگمنت ها  

کلیات چاپ کاالي سلولزي، اهداف کلی چاپ کاالي 
آماده سازي  و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  سلولزي، 
خمیر هاي چاپ، چاپ پارچه سلولزي با پیگمنت ها، 
پخت و تثبیت کاالي چاپ شده شست وشوي کاالي 
چاپ شده، ساخت خمیر با غلظت معین و استاندارد، 
انجام محاسبات، رعایت قوانین و مقررات کالس و 
آزمایشگاه، انجام فعالیت ها و پرسش های کالسی و 
آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های غیرفنی و نکات 

ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی.

2/55/5

7

کلیات چاپ 
برداشت 
)سفید و 

رنگي( کاالي 
سلولزي  

کلیات چاپ کاالي سلولزي، اهداف کلی چاپ کاالي 
آماده سازي  و  غلظت دهنده ها  انواع  تهیه  سلولزي، 
سفید(  و  )رنگي  برداشت  چاپ  چاپ،  خمیر هاي 
با پیگمنت ها، پخت و تثبیت کاالي  پارچه سلولزي 
ساخت  شده،  چاپ  کاالي  شست وشوي  شده  چاپ 
خمیر با غلظت معین و استاندارد، انجام محاسبات، 
انجام  آزمایشگاه،  و  کالس  مقررات  و  قوانین  رعایت 
فعالیت ها و پرسش های کالسی و آزمایشگاهی، تشریح 
شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و 

زیست محیطی.

2/55/5
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استاندارد فضای آموزشی کالس و کارگاه چاپ

به یک کالس  نیاز  نساجی  کاالی  یادگیری درس چاپ  و  یاددهی  فرایند  اجرای 
است  بهتر  که کالس درس  به طوری  دارد  ایمن  و  استاندارد  آزمایشگاه  و  درس 
مجهز به کامپیوتر، دیتا، ویدئو ـ پروژکتور، پخش کنندۀ فیلم و تصویر و اسالید، 
تخته وایت برد، تخته هوشمند و... باشد. مطابق استاندارد جهانی فضای الزم برای 
کالس درس حداکثر 6/5 در 8/5 متر مربع می باشد. در این کالس ها فضای الزم 
به ازای هر دانش آموز 2 تا 2/5 متر مربع می باشد. حداقل ارتفاع کالس درس 3 
متر می باشد که بهتر است 1/5 متر پایین دیوار داخلی کالس با سنگ پوشیده 
شود. کف کالس و آزمایشگاه الزم است مجهز به کف شور و قابل شست وشو باشد 

و کف پوش آن نیز براق، قابل نفوذ و لغزنده نباشد.
یک آزمایشگاه استاندارد الزم است از حداقل استانداردهای آزمایشگاهی برخوردار 
باشد و مجهز به تمامی تجهیزات ایمنی، حفاظتی، تهویه و نور مناسب باشد. ارتفاع 
باشد و مساحت آن در حدود 150 متر مربع  از 3/8 متر  نباید کمتر  آزمایشگاه 
باشد. حداقل میزان روشنایی عمومی جهت هر آزمایشگاه 200 تا 300 لوکس و 
جهت تشخیص رنگ و عیوب احتمالی پارچه 300 تا 500 لوکس می باشد. یک 
آزمایشگاه استاندارد الزم است به میز کار، تجهیزات جنبی، سیستم تهویه و هود 
اختصاصی، شیرآالت آب، حوضچه سابلون شویي با شیلنگ و سرشیلنگ با قابلیت 
تغییر فشار آب و گاز استاندارد، تابلو و کلید و پریزهای برق استاندارد و ایمن، انواع 
کپسول های آتش نشانی، فضای مجزا برای کالس درس و اتاق هنرآموز و انبار، انواع 
تابلو  اولیه،  کمک های  جعبۀ  فردی،  حفاظت  وسایل  ایمنی،  هشدارهای  و  عالئم 
فایل و کمد و قفسه بندی،  )لوزی( خطر،  ایمنی و چهارگانه  عالئم و هشدارهای 
وسایل تنظیف و شست وشو، تابلوی راهنمای کمک به مصدومین و... باشد. روکش 
میز آزمایشگاه الزم است از سنگ گرانیت یا روکش مقاوم در برابر اسید و مواد 
شیمیایی دیگر انتخاب شود. در ضمن درب و پنجره ها در آزمایشگاه طوری نصب 
می شوند که هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود و هم جریان باد در آن به ندرت 

اتفاق بیافتد تا در زمان کار با ترازو، نوسانات و خطای ترازو کمتر گردد.
 

طرح درس روزانه

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

جلسۀ آموزشی ضروری می باشد.
1 داشتن طرح درس روزانه سبب می شود که هنرآموز فعالیت های ضروری 
آموزشی را به ترتیب و یکی 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 که هنرآموز همۀ مراحل و محتویات 

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

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

می کند. تدریس کمک  مناسب 
توسط  هنرآموز  تدریس  ارزیابی  که  می شود  موجب  درس،  طرح  وجود   5

بگیرد.  صورت  آسانی  به  ارزشیاب  یا  بازرس 
تجهیزات  و  وسایل  تهیه  برای  تا  می کند  کمک  هنرآموز  به  درس  طرح   6

بکند. را  الزم  پیش بینی های  آموزشی 
7 طرح درس باعث تنظیم زمان آموزش و برقراری نظم و ترتیب در کالس 

درس و آزمایشگاه می گردد.
8 طرح درس عامل بسیار مؤثری در بهبود فرایند امر یاددهیـ  یادگیری می باشد.

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

منطقی پیش ببرد.
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مشخصات 
کلی

نام درس: تهيه قاب و آماده سازي شابلون                  مدت تدریس: یک جلسه 8 ساعته
پایه: دوازدهم                                 هنرستان:                  هنرآموز:              تعداد هنرجو:

رئوس 
محتوای،
اهداف

 و 
موضوعات

جنس قاب، مزایاي و معایب جنس قاب فلزي و چوبي، نوع اتصال، گونیا بودن اضالع، تراز بودن یا مسطح 
بودن چهار گوشه و اضالع قاب، صیقلي بودن سطح قاب، رفع خلل و منافذ قاب تا خمیر در آن نفوذ نکند.

ویژگي چسب، تعیین اندازه ابعاد قاب با توجه به طرح
قاب سازي، توري کشي، الک کشي، طراحي و عکاسي، رتوش و سخت کردن و شست وشوي طرح تهیه 

قاب فلزي یا چوبي، تست سالمت قاب توسط هنرآموز، 
توضيح:

1ـ اجزاي قاب قباًل آماده مي شود تا در زمان محدود کار عملي، امکان تهیه قاب وجود داشته باشد.
2ـ در هنرستان هایي که امکان تهیه قاب وجود ندارد! باید از قاب ساخته شده با ویژگي هاي الزم 

استفاده شود. 
3ـ زمان کار عملي قاب سازي به فعالیت عملي توري کشي، الک کشي، طراحي و عکاسي، رتوش و 

سخت کردن و شست وشوي طرح اضافه مي شود.
معرفی ماشین توري کشي و سایر وسایل و تجهیزات کارگاه قاب سازي، آشنایی با قوانین و مقررات 
فناوری های  از  استفاده  آزمایشگاهی،  و  کالسی  پرسش های  و  فعالیت ها  انجام  آزمایشگاه،  و  کالس 
زیست محیطی،  و  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  و  غیرفنی  شایستگی های  تشریح  شنیداری،  و  دیداری 
ارزشیابی مستمر یا مرحله ای توری در مش هاي گوناگون با الیاف مختلف جوهر یا مرکب مخصوص 
قلم راپیت الک و حساس به نور و سخت کن مواد شوینده براي شست وشوي الک سخت شده جهت 

اصالح  طرح هایي که خراب شده است. چسب آهن یا چسب هاي دو جزیي کاغذ کالک

مواد، 
وسایل، 

تجهيزات، 
ماشين آالت 

ابزار و 
رسانه های 

کمک 
آموزشی

کتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده 
در کتاب درسی، فناوری های دیداری و شنیداری، کالس و آزمایشگاه استاندارد، عکس و 
پارچه،  و کارخانجات چاپ  آزمایشگاه ها  از  بازدید  برنامه  اسالید،  نمودار، جدول،  پوستر، 
ماژیک و وایت برد، وسایل ارائه مطلب با پاورپوینت، کاتالوگ ماشین آالت بخش تکمیل 
مقدماتی پارچه، فضاهای آموزشی کالسی و آزمایشگاهی استاندارد، وسیله مورد نیاز براي 
قاب چوبي وسایل مورد نیاز براي فارسي بري یا فاق و زبانه گیره پیش دستي انواع سوهان 
چوب بري چکش و میخ کش وسایل مورد نیاز براي قاب فلزي وسایل مورد نیاز براي فارسي 
بري دستگاه جوش سنگ فرز انواع سوهان براده برداري، ماسک، دستکش، عینک محافظ، 
چوب مقاوم در مقابل برابر رطوبت و فشار در ابعاد مناسب چسب چوب کاغذ سنباده با 
شماره هاي مناسب پیچ و میخ قوطي آهني یا آلومینیومي در ابعاد مناسب کاغذ سنباده با 
شماره هاي مناسب ماشین توري کشي پنو ماتیک سوزن هاي توري کشي دستي ناوداني میز 
طراحي میز عکاسي انواع قلم راپید حوضچه هاي شست وشو میز کار جهت توري کشي و... 
چکش پالستیکي گیره مناسب براي توري کشي قلم مو جهت چسب زني توري در مش هاي 
گوناگون با الیاف مختلف جوهر یا مرکب مخصوص قلم راپیت الک و حساس به نور و سخت 
کن مواد شوینده براي شست وشوي الک سخت شده جهت اصالح طرح هایي که خراب 

شده است. چسب آهن یا چسب هاي دو جزئي کاغذ کالک

زمان 
تدریس
)دقيقه(

طرح درس جلسه اول و دوم: تهیه قاب و آماده سازي شابلون
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فعاليت قبل 
از تدریس

ذکر یاد و نام خدا و عنوان کردن یک پیام اخالقی، دینی، درسی، انضباطی یا اجتماعی 
و...، احوال پرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف جلسات قبل، ارائه تذکرات 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 اشکال، ارزشیابی کتبی و شفاهی درس 
قبل از جلسه آینده از برخی هنرجویان، آماده کردن وسایل کمک 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 
احتمالی هنرجویان، تعیین سطح هنرجویان و بررسی پیش نیازهای الزم، ارائه خالصه ای 
از درس یا دروس یا مطالبی از قبل و پیش نیازهایی که هنرجویان از قبل آموخته اند 
ارائه درس جدید، طرح پرسش و مواردی نظیر  برای  آماده سازی و زمینه سازی  جهت 
ذکر تجارب و سوابق کاری افراد موفق، ذکر اهمیت یادگیری این درس در کار و زندگی 

و آینده، نمایش کوتاه فیلم یا عکس مرتبط و... 
درس  تدریس  برای  هنرجویان  انگیزۀ  و  توجه  افزایش  تدریس جهت  فرایند  شروع  در 
هنرجویان جهت  به  فرصت  دادن  و  پرسش  طرح  مثل  مطلب  به  ورود  تکنیک  جدید، 
ارائه راهکار جهت رفع مشکالت  پاسخ گویی و تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز، 
از روی  را  متداول در تدریس، زمان بندی تدریس، مرور کلیات فرایند و نحوۀ تدریس 
طرح درس، استفاده از تلفیقی از روش های تدریس نوین و فعال جهت آموزش، رعایت 
فنون و مهارت های تدریس و آماده سازی، انجام فعالیت های کالسی و ترسیم ها توسط 

هنرجویان با کمک هنرآموز.

10

ارزشيابی 
تشخيصی 

یا 
ورودی

از 
هنرجویان

نظیر  فی البداهه،  صورت  به  و  هنرجو  قبلی  اطالعات  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
قوانین و مقررات آزمایشگاه، نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی، تبدیل واحدها، محاسبات 
آزمایش، نسبت و تناسب، اهمیت قاب و شابلون مناسب و... به طور مثال: 1ـ یک لیتر 
گرم  چند  کیلوگرم  یک  2ـ  می باشد؟  مکعب  سانتی متر  یا  میلی لیتر  یا  سی سی  چند 
می باشد؟ 3ـ یک ساعت چند دقیقه و ثانیه است؟ 4ـ برخی از قوانین و مقررات، نکات 
ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه را نام ببرید. 5ـ 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 
ذکر مشخصات مورد نیاز 8  ـ طرز کار ابزارآالت مورد نیاز براي تهیه قاب و شابلون سازي 

9ـ روش توري کشي و الک کشي و...

10

فعاليت 
ضمن 

تدریس 
تئوری 

هنرآموز و 
هنرجویان

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

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

موضوع درس، پرسش های کالسی هدف دار:
آیا مي دانید:

صنعت چاپ چه قدمتي دارد؟
تعریف چاپ چیست؟
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روش چاپ دستي چه ویژگي دارد؟
روش چاپ ماشیني چه ویژگي دارد؟ 

مراحل شابلون سازي چیست؟
راکل چیست و چه ویژگي دارد؟

خمیر چاپ چیست؟
تثبیت مواد رنگزا در چاپ یعني چه؟

انواع مواد تعاوني مورد مصرف در صنعت چاپ کدام اند؟
غلظت دهنده چیست؟ انواع آن کدام اند؟

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

و مطالبی که برای تدریس در جلسات اول گفته شده است. 
تبیین علت، اهداف و عوامل تأثیرگذار در قاب سازي و تهیه شابلون، افزایش ارزش افزوده 
تشریح  شابلون،  تهیه  و  قاب سازي  با  و...  زیردست  خوب  احساس  دوام،  زیبایی،  کاال، 
کلیاتی از انواع عملیات قاب سازي و تهیه شابلون، تشریح علت های ویژگي هاي قاب و 

شابلون 

100

فعاليت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز و 
هنرجویان

پوشیدن لباس کار توسط هنرآموز و الزام هنرجویان به پوشیدن لباس کار و استفاده از 
ابزار و تجهیزات ایمنی و نوشتن گزارش کار، بازدید و موارد نمایشی در برخی جلسات، 
مرتبط،  ماشین آالت  و  تجهیزات  و  وسایل  معرفی  کارگاهي،  عملیات  تشریح  و  تعریف 
مشخص  و  شده  گفته  معیار های  با  نفری   4 یا   3 گروه های  در  هنرجویان  گروه بندی 
کردن سرگروه، تحویل وسایل آزمایشگاهی به گروه ها برطبق لیست تحویلی به آنها، بیان 
انضباطی  ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی، حفاظتی،  به همراه نکات  قوانین و مقررات 
با  چاپ  کارگاه  در  هنرجویان  آزمایشگاهی  فعالیت  فنی،  و  غیرفنی  شایستگی های  و 
راهنمایی هنرآموز، حضور در محیط کار واقعی، بازدیدهای علمی، نمایش فیلم کوتاه، 
در  کار  زمان  در  هنرجویان  عملکرد  مشاهدۀ  و...،  پاورپوینت  کاتالوگ،  اسالید،  عکس، 
مشکالت  بررسی  و  هنرجویان  کار  و صحت  دقت  بررسی  و  کار  روند  مشاهدۀ  کارگاه، 
هنرجویان، بازدید دفتر گزارش کار هنرجویان و رفع اشکاالت احتمالی جهت اصالح آن 

و لحاظ کردن نمره. 
انتخاب  افراد گروه به ترتیب به عنوان سرگروه  در کارهای عملی و گروهی بهتر است 
شوند تا حس اعتماد به نفس و تعهد کاری در آنها تقویت شود. از سرگروهان بخواهید 
که ضمن تهیه لیست مواد وسایل و تجهیزات مورد نیاز آزمایش، در تحویل و برگرداندن 

آنها به انبار نهایت تالش و کوشش را با سایر اعضای گروه داشته باشد.
سرگروه های  به  کارگاه  وسایل  دادن  تحویل  و  کارگاهي  کار  دستورالعمل های  تشریح 
هنرجویان بر طبق دستورالعمل کارگاهي در کتاب درسی، یک برنامه بازدید از کارخانجات 
چاپ انجام شود. در پایان کارگاه عمل تست آزمون را مطابق دستور کار کارگاهي انجام 

دهید و نمونه ها با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری شود.

180
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فعاليت 
بعد از 
تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای 
از هنرجویان، تعیین تکالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و 
منزل، بحث و تبادل نظر کالسی، مشاهده عملکردها و ارزشیابی عملکردها، رفع اشکال و 
پاسخ به سؤاالت، ذکر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان، معرفی منابع 

آموزشی مرتبط با درس 
از هنرجویان بخواهید بر طبق دستورالعملی که برای نوشتن گزارش کار گفته شده است، 
جهت جلسۀ آینده گزارشی از کارهای انجام شده یا نمایش داده شده تهیه کنند و در دفتر 
گزارش کار کار گاه  ثبت کنند و در جلسۀ بعد جهت رفع اشکال و ارزشیابی به کالس بیاورند.

20

سنجش و 
ارزشيابی 

تدریس  زمان  در طول  و عملی هنرجویان  فعالیت های کالسی  از  ارزشیابی  و  سنجش 
تئوری، عملی و در زمان بازدید از تجهیزات، ماشین آالت و امکانات بخش صنعت برطبق 

جدول نمونه
40

سنجش و ارزشيابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

انواع مواد در تهیه قاب 

انواع مواد آهاری و اهداف آهارزنی نخ و آهارگیری در پارچه

انواع توري 

انواع قلم راپید و جوهر آن 

 انواع الک حساس، سخت کن ها و مواد رتوش 

انواع طرح و زمان الزم براي نوردهي به آن

انواع توري 

انواع ماشین هاي توري کشي

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و توجهات زیست محيطی به عنوان مثال ارزیابی مواردی نظير: 
توجه به عالئم و هشدارهای ایمنی، توجه به نظافت و تمیزی میز و محیط کار، صرفه جویی در انرژی و مواد مصرفی، 
اجسام  جابه جایی  مخصوص جهت  دستکش  یا  گیره  از  استفاده  تجهیزات،  و  مواد  راهنمای  برچسب  خواندن  عدم 
داغ، پرهیز از دست کاری سیم های برق، کلید، پریز و تابلوهای برق، پرهیز از دست کاری 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 ناایمن در محیط کار، آگاهی به حوادث  ناشی از بی توجهی در کار با تجهیزات، آشنایی با آلوده کننده های 

محیط زیست و...

ميزان شایستگی های غيرفنی، نگرش هنرجو در کار به عنوان مثال ارزیابی مواردی نظير: 
)سرعت عمل، توجه به جزئیات و ظرافت های کار، توانایی همکاری 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 کار، 

احساس رضایت و شادمانی در کار و...(. 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه اول و دوم تهیه قاب و 
شابلون  آماده سازي 

تعریف مش و انواع توري، شست وشو و چربي زدایي توري.
ویژگي الک و حساس به نور، مراحل الک کشي یکنواخت.

مراحل طراحي ساده.
مراحل عکاسي، ذکر الیه هاي مختلف میز عکاسي و رتوش کردن و سخت کردن.

مراحل شست وشوي شابلون براي استفاده مجدد.
انتخاب توري مناسب،توري کشي قابل قبول.
الک کشي، ترسیم طرح بر روي ورق کالک. 

نوردهي، رتوش کردن سخت کردن. 
شست وشوي شابلون براي استفاده مجدد در صورت نیاز.

ساخت قاب جنس قاب )مزایا و معایب(.
انواع اتصال )با رسم تصویر(.

عوامل مؤثر در تعیین ابعاد قاب. 
عدم منافذ باز در قاب.

انتخاب توري و توري کشي تعریف توري.
تفاوت اندازه سوراخ هاي تور دروازه فوتبال و تور میز تنیس روي میز چیست؟ )درک مفهوم مش(.

مفهوم نمره توري و اثر آن در چاپ.
مفهوم درصد سطح باز یا منطقه باز و اثر آن در چاپ.

الک و الک کشي عملکرد انواع چسب هاي دو جزئي را توضیح دهید )درک مفهوم پلیمریزاسیون(.

توضیح ویژگي فیلم هاي دوربین هاي عکاسي قدیمي )در مفهوم اثر نور در پلیمریزاسیون فتوامولسیون ها(.
اهمیت ایجاد سطحي یکنواخت از الک بر روي شابلون چیست؟

چرا حرکت ناوداني از پایین به باال مي باشد ؟ 
طرح و طراحي: تعریف طرح. 

تعریف قلم راپیت و جوهر آن با ذکر ویژگي هاي آن. 
تعریف کاغذ کالک. 

نوردهي یا عکاسي، رتوش و سخت کردن اثر نور در پلیمریزاسیون. 
تعریف رتوش کردن. 

ویژگي ماده سخت کن چیست ؟
رابطه بین زمان نوردهي با شدت منبع نور، فاصله منبع نور تا شابلون و... 
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بر روي شابلون مشکل داشته  ایجاد شده  شست وشوي شابلون جهت استفاده مجدد اگر طرح 
باشد، چه باید کرد؟

اگر طرح شابلون ایجاد شده منسوخ شده باشد، چه باید کرد؟
ساخت قاب گونیا بودن زاویه ها. 

مسطح بون قاب. 
صیقلي بودن اضالع. 

بدون منفذ بودن قاب. 
انتخاب توري و عمل توري کشي با توجه به ظرافت طرح توري با مش مناسب انتخاب شود.

با توجه به ابعاد شابلون، نوع خمیر مصرفي و... 
جنس مناسب از توري انتخاب شود.

کنترل یکنواختي در کشش توري در همه جهات و همه گوشه ها.
الک و الک کشي کنترل سطحي یکنواخت از الک بر روي شابلون. 

طرح و طراحي با توجه به طرح انتخاب شماره قلم مناسب. 
استفاده  براي  شابلون  شست وشوي  صحت  کنترل  مجدد  استفاده  جهت  شابلون  شست وشوي 

مجدد.
ساخت قاب: قاب گونیا باشد.

قاب مسطح باشد. 
قاب صیقلي باشد. 

قاب بدون منفذ باشد. 
با توجه به ابعاد قاب نوع جنس قاب انتخاب شود. 

باتوجه به جنس انتخاب شده، سنباده انتخاب شده شماره مناسب دارد؟ یا خیر؟
انتخاب توري و توري کشي با توجه به ابعاد قاب و ظرافت طرح آیا نمره توري صحیح انتخاب 

شده است؟ یا خیر؟
با توجه به ابعاد قاب و نمره توري آیا توري با جنس مناسب انتخاب شده است؟ 

با توجه به میزان تولید آیا جنس توري مناسب انتخاب شده است؟ یا خیر؟
با توجه به نوع خمیر چاپ مصرفي آیا جنس توري مناسب انتخاب شده است؟ یا خیر؟

الک و الک کشي سطح الک با ریزي سنج کنترل شود.
طرح و طراحي: مطابقت طرح ترسیم شده با طرح داده شده.

نوردهي یا عکاسي، رتوش و سخت کردن آیا طرح به درستي بر روي شابلون ایجاد شده است؟
شست وشوي شابلون جهت استفاده مجددآیا همه منافذ توري شابلون شسته شده کاماًل باز شده است؟ 
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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 کردن، 80 درصد از طریق تجربه کردن و 95 

درصد از طریق یاد دادن به دیگران اتفاق می افتد. 

آیا می دانيد

هنرآموزان می توانند جهت آشنایی بیشتر هنرجویان با وسایل کارگاهی و نحوۀ 
و  حفاظتی  بهداشتی،  ایمنی،  نکات  مقررات،  و  قوانین  همراه  به  آنها  عملکرد 
زیست محیطی و... در کارگاه از فیلم ها، تصاویر آموزشی و انیمیشن های آموزشی 

نیز در کنار تدریس استفاده کنند. 
جهت آموزش عملی کار با وسایل کارگاهی الزم است چند بار هنرآموز مطابق با 
دستورالعمل کتاب درسی به صورت عملی کار با وسایل را برای هنرجویان انجام 
دهد. هنرآموز می تواند از فناوری دیداری و شنیداری آموزشی نیز استفاده کند. 
هنرجویان در بازدید از مراکز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک 
ماشین آالت، شرح وظایف اپراتورها، میزان تولید هر ماشین، نحوۀ راه اندازی و توقف 
سرویس کاری،  نحوۀ  ماشین ها،  اصلی  قسمت های  ماشین آالت،  ماشین، جنس 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی، وسایل جابه جایی مواد و محصوالت، لوازم و 
تجهیزات مورد نیاز، نام تجاری مواد شیمیایی مصرفی، روش ساخت و آماده کردن 

نمایش  فيلم
 و عکس

هنرآموزان الزم است در تمامی جلسات به شایستگی های غیرفنی هنرجویان نکته مهم
در محیط کالس و کارگاه توجه کنند و در بهبود شرایط کاری سالم و مؤثر 
توجه کنند  نکته  این  به  توجه شود. هنرآموزان الزم است  بین هنرجویان  در 
مواجه  را جهت  باید خود  فنی  از کسب شایستگی های  غیر  به  که هنرجویان 
سال  طول  در  بنابراین  کنند.  آماده  نیز  اجتماعی  کاری  محیط های  شرایط  با 
تحصیلی در کالس درس و کارگاه الزم است ضمن آشنایی هنرجویان با مبانی 
شایستگی های فنی و غیرفنی، خود و هنرجویان را ملزم به رعایت آداب و اخالق 
حرفه ای کنیم و در این راه صبوری، استقامت و تحمل داشته باشیم تا به اهداف 

آموزش متعالی دست پیدا کنیم.
آشنا  و...  مفاهیم غلظت  آزمایش،  با محاسبات  هنرجویان در سال های گذشته 
آزمایش در طول سال،  اهمیت موضوع محاسبات  به  توجه  با  بنابراین  شده اند. 
هنرآموزان الزم است این بحث را با جدیت بیشتری دنبال کنند و با تمرین ها و 
فعالیت های کالسی برنامه ریزی شده، مشکالت هنرجویان را در این بخش مرتفع 
کنند. بخش محاسبات کار، شاه کلید ورود به مباحث کارگاه می باشد و هنرجویان 
بدون انجام محاسبات صحیح قادر به تهیه قاب و آماده سازي شابلون نمی باشند. 



پودمان اول: چاپ منسوجات سلولزي

15

مواد مصرفی، جنس کاالی تکمیل شده، اقدامات کارگاهی مورد نیاز، محاسبات 
انجام شده، عیوب احتمالی قاب و... را گزارش کنند. همچنین هنرجویان الزم 
است فهرستی از شایستگی های غیرفنی که در محیط کار کارخانه مشاهده کرده 

است را در گزارش خود قید کند.

اکثریت هنرجویان به شدت نیازمند محبت و غم گساري می باشند، آنها احتیاج دارند 
که کسي درد آنها را بداند و به حال آنها برسد. لذا اگر آنها را تا حدي راضی کنیم 
همواره ما را دوست خواهند داشت. پس اگر نسبت به کالس ابراز محبت و یک دلي 
کنیم، ناخودآگاه، همکاري بیشتري براي پیشرفت کالس انجام مي دهند. به جاي 
اینکه با جمالتي نظیر »  این مشکل خودتان است«، مسائل کالس شما ربطي به 
من ندارند و...« آنها را پشت دیوار غربت بگذاریم، سعي کنیم هنرجویان را با خود 
همراه کنیم و متوسل به عواطف عالیه آنها بشویم. با جمالتي نظیر »در همان وهله 
اول برخوردمان حس کردم، شاگردي، کوشا، خوش قول، شرافتمند، با غیرت، درس 
خوان هستي« شاگرد را جهت پذیرفتن مسئولیت آماده کنیم. در ضمن اگر اشتباهي 
داریم با این جمله »ممکنه اشتباه از من باشه بهتره دوباره مرور کنیم« و یا نظیر آن 
باید صادقانه و راحت به آن اعتراف کنیم که »هر شخصی ممکن است خطا و اشتباه 

کند ولی حق ندارد اشتباهات خود را تکرار کند«.
همواره از تحقیرکردن، مسخره کردن، تحکیم کردن، بی ادبی، توهین کردن، بی احترامی، 

زخم زبان، ناپایداری رفتاری، سخت گیری ها و تکالیف بی جا، پرهیز کنید.
موارد اخالقی، ایمانی، مهارت های کار و زندگی، روابط اجتماعی و روابط کار، اخالق 
حرفه ای، نحوۀ ارتباط درست با مافوق و همکار و هم شاگردی، آداب فردی و اجتماعی 

و... را برای هنرجویان بیان کنید.

نکته های 
تدریس

پاسخ فعاليت کالسي 1 صفحه 5 
درباره هر کدام از تصاویر شکل 1کتاب درسی یک جمله بنویسید.

منظور از این فعالیت کالسي آشنایي و تفکر و تعمق درباره چگونگي ایجاد نقش 
روي پارچه مي باشد. توجه کنید که ایجاد نقش روی پارچه منحصر به چاپ نسبت 

و روش های مختلفی برای این کار وجود دارد.
پاسخ ها:

الف( چاپ روي یک لباس به کمک دستگاه چاپ دیجیتال
ب(  ایجاد نقش روي پارچه به کمک راکل و شابلون و خمیر چاپ

پ( ایجاد نقش روي پارچه به کمک قرار دادن پرزهاي رنگي روي پارچه
ت( ایجاد نقش با سوزاندن رنگ هاي روي پارچه به کمک لیزر

فعاليت کالسی
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پرسش
صفحه 10: اگر خمیر چاپی حاوی ذرات درشت باشد و از توری هایی با مش باال 

استفاده شود چه مشکلي پدید مي آید؟
پاسخ: وقتي مش توري باالتر مي رود منافذ آن ریزتر مي گردد به همین خاطر ذرات 

درشت نمي تواند از این منافذ عبور کنند و منافذ توری را می بندد.

پاسخ فعاليت کالسي 2   صفحه 11
تصویر  دو  در  قرمز  لکه  اندازه 
یکسان است. از این تصویر چه 

نتیجه اي مي گیرید؟

هرچه مش توري زیاد شود اندازه منافذ کوچک تر مي شود و یک لکه در حالي که 
از منافذ یک توري با مش کم به راحتي عبور مي کند ولي باعث گرفتگي منافذ 
توري با مش باال مي گردد. از  طرفي در شابلون ظریف )مش باال( سمت راست 
ظرافت طرح دایره قرمز بیشتر از شابلون سمت چپي است که مش کمتر دارد. 
را چاپ مي کند ولي خطر  باشد طرح هاي ظریف تر  بیشتر  هرچه مش شابلون 
گرفتگي سوراخ هاي شابلون بیشتر مي شود لذا باید در شابلون هاي مش باال از 
خمیرهاي چاپ استفاده کرد که  ذرات خمیر مناسب با اندازه سوراخ شابلون باشد.

فعاليت کالسی

پاسخ فعاليت کالسي 3 صفحه 11
شکل روبه رو محل نگهداري توري 
را نشان مي دهد چه نکات مهمي 
ذهنتان  به  تصویر  این  درباره 

مي رسد؟

فعاليت کالسی

ث( ایجاد چاپ روي پارچه به کمک غلتک هاي گوناگون
ج ( ایجاد نقش به کمک برش قطعات پارچه و نصب آن روي پارچه دیگر

چ( ایجاد نقش با برش پرزهاي روي پتو و تولید نقشي متفاوت
ح( ایجاد نقش به کمک چوب حکاکي شده و آغشته به رنگ و کوبیدن روي پارچه



پودمان اول: چاپ منسوجات سلولزي

17

پرسش
پاسخ پرسش 2 صفحه 13

چرا نباید بر روي توري شسته شده دست بکشید؟
پاسخ: شست وشوي توري، براي از بین بردن چربي ها و کثیفي هاي روي توري است 
تا فتو  امولسیون به خوبي روي توري قرار گیرد. دست انسان حاوي چربي است و با 

کشیدن دست ، چربي به توري منتقل مي شود.

پاسخ: 
الف( همه توري ها به طور افقي قرار دارند و روي هم تا نشده اند.

توري،  سازنده  شرکت هاي  )معموالً  دارد  تفاوت  هم  با  توري ها  رنگ هاي  ب( 
توري هاي جدیدشان را با رنگ متفاوتي مي سازند تا به راحتي شناخته شوند(.

پ( برش توري کاماًل صاف باشد.
ت( محل نگهداري توري ها خشک و تمیز است.

ث( روی کناره توري مشخصات آن نوشته شده است. 

پس از آنکه قاب شابلون تخت در زیر توري در جاي مناسب قرار گرفت، چهار طرف 
توري توسط گیره هاي پنوماتیک کامأل مقابل یکدیگر )قرینه هم( با نیروي یکسان قابل 
تنظیم به طور هم زمان کشیده مي شود. توري توسط چسب دو جزئي به قاب مي چسبد.



18

پاسخ بحث کنيد صفحه 15
زبري سنج الک حساس چه فایده اي 
بحث  هم  با  آن  فواید  درباره  دارد؟ 

کنید.

                                     
                                                                      شکل 11ـ  پودمان 1 کتاب درسي

شابلون  سطح  همه  روي  بر  الک  الیه  ضخامت  که  سنج  زبري  دستگاه  پاسخ: 
همه  روي  را  دستگاه  شابلون،  سطح  همه  کنترل  براي  کند.  مي  اندازه گیري  را 
سطح قرار مي دهند و عدد خوانده شده را یادداشت مي کنند. در صورتي که اعداد 

پراکندگي زیادي داشته باشد، الک کشي باید تکرار گردد.

آیا   :14 صفحه   3 پرسش  پاسخ 
دو  بین  از  کنید  مشخص  مي توانید 
ماده  حاوي  یک  کدام  کوچک  ظرف 
حساس کننده و کدام ظرف حاوي ماده 

سخت کننده مي باشد؟

پاسخ پرسش4 صفحه 15
پرسش: چرا جهت حرکت ناودانی از 

پایین به طرف باال می باشد؟

عمل الک کشی از پایین به باال ساده تر می باشد. الک یکنواخت تر پخش می شود. 
می گردد.      جلوگیری  توری  سطح  روی  الک  ریزش  از  عمل  این  با  طرفی  از 

 پاسخ: ظرفي که تیره تر باشد حاوي حساس کننده است زیرا حساس کننده 
را باید دور از نور نگهداري کرد به همین خاطر ظرف آن را تیره مي سازند ولي 
حساسیت  نور  به  سخت کننده  مي باشد.  سخت کننده  حاوي  روشن تر  ظرف 

ندارد و خراب نمي شود.

پرسش

پرسش

شکل 10ـ  پودمان 1  
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برای الک کشی  نور قرمز قرار دهید  یا  نور کم و  را زیر  شابلون الک کشیده 
ناودانی مخصوص حاوی الک را از پایین به سمت باال و با زاویه حدوداً 60 درجه  
نسبت به محور شابلون با ضخامت یکنواخت کشیده می شود. الک های اضافی 

که از پشت شابلون بیرون می زند را با ناودانی تمیز جمع می کنیم.

پاسخ پرسش5 صفحه 16
برای  کمتری  زمان  آنگاه  شود  بیشتر  نوری  منبع  نوردهی  شدت  هرچقدر  ـ 

نوردهی نیاز است.
ـ هرچقدر فاصله بین منبع نوری و شابلون کاهش یابد، نور بیشتری به شابلون  

می تابد. این امر باعث می شود زمان کمتری برای نوردهی مورد نیاز باشد.
ـ هرچقدر فاصله بین منبع نوری تا شابلون افزایش یابد، زمان بیشتری برای 
شدت  که  می شود  گفته  فیزیک  قوانین  نظر  از  می یابد.  اختصاص  نوردهی 
نوردهی با فاصله معکوس مجذور فاصله می باشد. مفهوم این جمله این است که 
اگر فاصله بین منبع نوری و شابلون دوبرابر شود، میزان شدت تابش نوری چهار 
برابر کاهش می یابد و همین باعث می شود تا زمان الزم چهار برابر افزایش یابد.
ـ نوع ماده الک حساس ـ نوع منبع نوری ـ زاویه تابش نور ـ نمره مش توری 

نیز از عوامل تأثیرگذار در میزان زمان الزم برای نوردهی می باشد.

پرسش

پاسخ پرسش6 صفحه 16
پاسخ: زمان نور دادن را می توان به صورت تجربی تعیین کرد ولی کاتالوگ های 
همراه دستگاه و امولسیون ها نیز پیشنهادهایی را در این باره به  کاربر می دهند. 

پرسش

ميزان نور زیاد  ميزان نور کم

منافذ به آسانی باز نمی شود. منافذ به آسانی باز می شود.

خطوط ریز اصاًل باز نمی شود. در هنگام ظهور، الک ها ریزش می کند.

خطوط به صورت نقطه چین باز می شود. خطوط درشت تر در  می آید.

سطوح بزرگ خوب باز نمی شود. خطوط ناصاف و بریده بریده می شود.

طرح ها ناقص باز می شوند. میزان بیشتری از منافذ باز می گردد.

استحکام الیه الک زیاد است. الیه الک استحکام کافی ندارد.
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نام درس:  چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم        مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم             هنرستان:                    هنرآموز:                   تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

تئوري:
و  تعاوني  مواد  انواع  غلظت دهنده،  معرفي  رنگزاي مستقیم،  مواد  با  کاالي سلولزي  براي چاپ 

تعیین نقش آن مواد، تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت 
عملي:

براي چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم، تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به 
همراه انواع مواد تعاوني حاوي ماده رنگزاي مستقیم، چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن 

مواد،تجهيزات 
و ابزار های 

آموزشی

میز چاپ آزمایشگاهي، دستگاه بخار، آون، شابلون و راکل بشر یا سطل یک لیتري 
و پنج لیتري 

قاشق، ترازوي دیجیتالي با دقت صدم گرم 
آلجینات سدیم، دترجنت، کربنات سدیم، سود، ماده رنگزاي راکتیو، امولسیفایر

اسید  سلولزي، ضدکف،  پارچه  امولسیونی،  غلظت دهنده  لودیگول،  فسفات،  هگزامتا 
استیک، نمایش فیلم، عکس داخل کتاب و خارج از کتاب، اسالید و نمای شماتیک 

ماشین های چاپ، بازدید از کارخانجات، استفاده از فناوری های دیداری و شنیداری

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از تدریس

بعد از یاد و نام خدا و احوالپرسی و ایجاد انگیزه و آمادگی در هنرجویان، مطالب جلسۀ 
قبل را به صورت اجمالی برای هنرجویان تشریح کنید. بعد از مرور مطالب درس قبل 
توسط هنرجویان، جهت یادگیری بیشتر از تعدادی از هنرجویان ارزشیابی به عمل آورید. 

10

ارزشيابی 
تشخيصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد مفاهیمی نظیر:
ساخت غلظت دهنده: کدام غلظت دهنده مناسب این نوع چاپ می باشد؟

ساخت خمیر چاپ: نقش مواد تعاونی در این نوع چاپ چیست؟
چاپ کردن طرح روی پارچه 

تثبیت و شست وشو روش صحیح تثبیت و شست وشوی این نوع چاپ چیست؟

10

فعاليت ضمن 
تدریس تئوری 

هنرآموز و 
هنرجویان

با مواد رنگزاي مستقیم بپردازید و  ابتدا به معرفی مواد خمیر چاپ کاالي سلولزي 
نقش مواد آن را بیان کنید. می توانید از هنرجویان بپرسید برای چه اهدافی برخی 
پارچه ها سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم چاپ می کنند؟ بعد به پاسخ های هنرجویان 

و نظرات آنها گوش دهید و به بحث و تبادل نظر بپردازید. 
آیا مي دانيد:

کاالي سلولزي به چه مواد رنگزاي چاپ مي شوند؟
ویژگي چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم چیست؟

خمیر چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم چه ویژگي دارد؟
دستورالعمل تثبیت و شست وشوي کاالي سلولزي چاپ شده با مواد رنگزاي مستقیم چیست؟ 

100

طرح درس جلسه سوم: چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم
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فعاليت ضمن 
تدریس عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

با توجه به امکانات و تجهیزات محدود هنرستان ها، از نمایش عکس، فیلم، اسالید، 
انیمیشن ها، نمای شماتیک و... جهت انتقال مفاهیم مربوط به نحوه کارکرد ماشین 
برای  را  پرزسوزی  ماشین  اپراتور  وظایف  شرح  کنید.  استفاده  استنتر  و  پرزسوزی 

هنرجویان بیان کنید.
بهتر است با هماهنگی هنرستان برنامه بازدید از کارخانجاتی که در آن این ماشین آالت 
فعال می باشند، فراهم شود تا هنرجویان از نزدیک با روند کارها به صورت ملموس تر 
آشنا شوند. جهت آموزش بهتر هنرجویان با عملیات پرزسوزی و تثبیت ابعادی پارچه 
در ماشین استنتر، هنرآموزان می توانند با هماهنگی معاونت فنی و مدیریت هنرستان 
از یکی از واحدهای تکمیل در شهرک های صنعتی بازدید کنند تا هنرجویان از نزدیک 
با عملیات و ماشین آالت پرزسوزی و استنتر آشنایی پیدا کنند. در پایان هر بازدیدی 
که از مراکز صنعتی انجام می شود، هنرجویان موظفند گزارش بازدید خود را به همراه 
سؤاالتی که قبل از بازدید برای هنرجویان طرح شده است، به همراه گزارشات تکمیلی 

دیگر در جلسۀ بعد در کالس گزارش دهند. 
هنرجویان در بازدید از مراکز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک ماشین آالت، 
شرح وظایف اپراتورها، میزان تولید هر ماشین، نحوۀ راه اندازی و توقف ماشین، مسیر حرکت 
پارچه، جنس ماشین آالت، قسمت های اصلی ماشین ها، نحوۀ سرویس کاری، سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی، وسایل جابه جایی مواد و محصوالت، لوازم و تجهیزات مورد نیاز، 
نام تجاری مواد شیمیایی مصرفی، روش ساخت و آماده کردن مواد مصرفی، جنس کاالی 
تکمیل شده، اقدامات آزمایشگاهی مورد نیاز، محاسبات انجام شده، عیوب احتمالی پارچه 
و... را گزارش کنند. همچنین هنرجویان الزم است فهرستی از شایستگی های غیرفنی که 

در محیط کار کارخانه مشاهده کرده است را در گزارش خود قید کند.

180

فعاليت بعد از 
تدریس

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

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

سنجش و ارزشيابی شایستگی های مستمر از هنرجویان

مواد رنگزاي مستقیم

معرفي غلظت دهنده

انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش هاي چاپ

شست وشو و تثبیت

چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم

تهیه انواع غلظت دهنده

تهیه خمیر چاپ به همراه  انواع مواد تعاوني حاوي ماده رنگزاي مستقیم

چاپ کاال

شست وشو و تثبیت کاالي چاپ شده 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم: چاپ کاالي 
سلولزي با مواد رنگزاي مستقیم

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي مستقیم 

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

کدام غلظت دهنده مناسب این نوع چاپ می باشد؟

نقش مواد تعاونی در این نوع چاپ چیست؟

روش صحیح تثبیت و شست وشوی این نوع چاپ چیست؟

انتخاب غلظت دهنده مناسب

روش صحیح ساخت غلظت دهنده

مخلوط کردن غلظت دهنده ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب

انتخاب مواد تعاونی مناسب

روش صحیح اضافه کردن مواد به خمیر چاپ

روش صحیح حل کردن ماده رنگزا

نحوه صحیح چسباندن کاال به میز چاپ

نحوه صحیح چاپ کردن و بلند کردن شابلون پس از چاپ کردن

انتخاب روش صحیح تثبیت و شست وشو

غلظت دهنده مناسب را انتخاب می کند.

روش صحیح ساخت غلظت دهنده را می داند.

می تواند غلظت دهنده ها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب با یکدیگر مخلوط کند.

مواد تعاونی مناسب انتخاب شود.

مواد تعاونی به ترتیب و روش مناسب با یکدیگر مخلوط شوند.

ماده رنگزا با روش مناسب حل شود.

کاال به میز چاپ با روش صحیح چسبانده شود.

عملیات چاپ به درستی انجام شود.

شابلون به روش صحیح از روی کاال بلند شود.

کاال به روش صحیح تثبیت و شست وشو داده شود.
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معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده، تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي مستقیم 

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

کدام غلظت دهنده مناسب این نوع چاپ می باشد؟

نقش مواد تعاونی در این نوع چاپ چیست؟

روش صحیح تثبیت و شست وشوی این نوع چاپ چیست؟

انتخاب غلظت دهنده مناسب

روش صحیح ساخت غلظت دهنده

مخلوط کردن غلظت دهنده ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب

انتخاب مواد تعاونی مناسب

روش صحیح اضافه کردن مواد به خمیر چاپ

روش صحیح حل کردن ماده رنگزا

نحوه صحیح چسباندن کاال به میز چاپ

نحوه صحیح چاپ کردن و بلند کردن شابلون پس از چاپ کردن

انتخاب روش صحیح تثبیت و شست وشو

غلظت دهنده مناسب را انتخاب می کند.

روش صحیح ساخت غلظت دهنده را می داند.

می تواند غلظت دهنده ها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب با یکدیگر مخلوط کند.

مواد تعاونی مناسب انتخاب شود.

مواد تعاونی به ترتیب و روش مناسب با یکدیگر مخلوط شوند.

ماده رنگزا با روش مناسب حل شود.

کاال به میز چاپ با روش صحیح چسبانده شود.

عملیات چاپ به درستی انجام شود.

شابلون به روش صحیح از روی کاال بلند شود.

کاال به روش صحیح تثبیت و شست وشو داده شود.

مقداری حس شوخ طبعی داشته باشید و در بین هنرجویان با عدالت، انصاف و 
انعطاف پذیری برخورد کنید و با آنها در کار رفاقت و همکاری کنید ولی الزم 

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

جلوی بی نظمی را گرفت. 
از بحث، جدال، اخم بی جا، مشاجره، جدیت و قاطعیت بیش از اندازه در کالس 
اجتناب کنید. البته در برابر رفتارهای ناشایست هنرجو نظیر فحاشی و لگد زدن 

به همکالسی الزم است  قاطعانه موضوع را بررسی و برخورد کنید.
طوری در کالس رفتار و برخورد نکنید که احترام، جذبه و پرستیژ خود را از 
دست بدهید. همواره یک رو دربایستی بین شما و هنرجویان باید وجود داشته 

باشد و حریم ها را باید نگه داشت.
از تکنیک سکوت به موقع، تشویق به موقع، نگاه های معنادار استفاده کنید. به موقع 
با بیان رسا، آهسته، بدون لهجه، واضح و شمرده، صدای خود را باال و پایین ببرید 
و در حین تدریس در کالس حرکت کنید و از زبان بدن به درستی استفاده کنید.

رفتن  در  کوره  از  و  عصبانیت  خشم،  که  بگیرید  نظر  در  را  نکته  این  همواره 
هنرآموز؛ یعنی امضای شکست خود در تدریس می باشد. در ضمن تا جایی که 
امکان دارد هیچ هنرجویی را از کالس اخراج نکنید، زیرا پیام بدی به هنرجویان 
خطر  به  را  همکالسی هایش  سالمتی  هنرجو،  رفتار  که  زمانی  البته  می دهد. 
بیاندازد، اخراج با هماهنگی کادر مدرسه باید انجام شود. بعد از اخراج هنرجو 
از کالس در اولین فرصت به صورت خصوصی با هنرجو صحبت کنید و یقین 

دهید که از وی دلخور نیستید.

نکته های 
تدریس

پرسش چرا نباید غلظت دهنده آلجینات سدیم آماده شده را بیش از 3ـ  5 روز نگهداری 
کرد؟

آلجینات سدیم محیط بسیار مناسبي براي رشد و تکثیر میکروارگانیسم هاي موجود 
در هوا مي باشد و از قدرت آلجینات سدیم مي کاهد. از همین رو براي تأمین غلظت 
مناسب، مقدار مصرف از خمیر مادر را افزایش مي دهد. الزم به ذکر است که خمیر 
آلجینات در 10 ـ pH = 5 تغییر ویسکوزیته نمي دهد و در pH = 3 رسوب نموده 

در pH باالتر از ده به ژل تبدیل مي شود.
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کتیرا یک نوع پلي ساکارید متشکل از گاالکتوز، فروکتوز، زیلوز )Xylose(، ارابینوز، 
را منوز و گلوکورونیک اسید )Glucuronic Acid( است که حاللیت خوبي در آب 
ـ  pH  =  5 تأمین مي نماید. این  داشته و تولید محلول غلیط مي نماید. کتیرا در آب 6  

خمیر در محیط هاي اسیدي تا pH  =  2 پایدار مي باشد.

چرا در چاپ پارچه با رنگدانه ها، از غلظت دهنده های مصنوعی استفاده مي شود؟پرسش
چون پارچه چاپ شده با رنگدانه ها )پیگمنت ها( معموالًً پس از چاپ شسته 
نمي شوند، براي تأمین زیردست مناسب از غلظت دهنده هاي مصنوعي یا 

امولسیوني استفاده مي شود.

 بررسی کنید غلظت دهنده کتیرای آماده شده چه pH دارد؟ آیا می توانید از 
کاغذ pH متر استفاده کنید؟.

فعاليت کالسی

نام درس: چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي راکتيو             مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم             هنرستان:                              هنرآموز:                   تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي راکتیو
چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهيزات 
و ابزار های 

آموزشی

میز چاپ آزمایشگاهي، دستگاه بخار 
قاشق، ترازوي دیجیتالي با دقت صدم گرم

آلجینات سدیم، دترجنت، کربنات سدیم، سود ماده رنگزاي راکتیو، امولسیفایر
اسید  ضدکف  سلولزي  پارچه  امولسیونی،  غلظت دهنده  لودیگول،  متافسفات،  هگزا 

استیک

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از تدریس

هر هنرآموزی الزم است نسبت به مطالبی که قرار است در کالس ارائه دهد، تسلط 
کاملی داشته باشد و روش تدریس و ترتیب ارائۀ مطالب را قبل از شروع کالس به طور 
دقیق تنظیم و مرور نماید. همچنین هنرآموز الزم است، کاربرد مطالب مورد تدریس 
را برای مشاغل آیندۀ هنرجویان تجزیه و تحلیل و مرتبط نمایند. این عملکرد سبب 

افزایش شوق و اشتیاق هنرجویان در فرایند یادگیری و آموزش می گردد.

10

طرح درس جلسه چهارم: چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي راکتیو
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ارزشيابی 
تشخيصی یا 

ورودی

وسایل  کاربرد  و  نام  کارگاهي،  مقررات  و  قوانین  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
کارگاهي، تبدیل واحدها، محاسبات آزمایش، نسبت و تناسب و... به طور مثال: طرح 
طور  به  دما  اندازه گیری  روش  تناسب،  با  آزمایش  محاسبات  مورد  در  مسئله  یک 

صحیح، انواع آلودگی های موجود بر روی الیاف طبیعی و...
به چه منظور در این نوع چاپ از غلظت دهنده آلجینات سدیم استفاده می شود؟

آلجینات سدیم  غلظت دهنده  همراه  به  امولسیونی  غلظت دهنده  از  استفاده  دلیل 
چیست؟

نقش مواد تعاونی در این نوع چاپ چیست؟
چرا مراحل شست وشوی کاالی چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو بیشتر از سایر مواد 

رنگزا می باشد؟
موضوع هاي قابل بررسي در هر فعالیت عملي

ساخت غلظت دهنده با روش صحیح
حل و مخلوط نمودن صحیح مواد تعاونی و ساخت خمیر چاپ با ویسکوزیته مناسب

روش صحیح چسباندن کاال به میز چاپ
چاپ کردن به روش صحیح و بدون دوندگی خمیر بر روی کاال

روش صحیح تثبیت و شست وشو

10

فعاليت ضمن 
تدریس تئوری

انواع آلودگی هایی که در پارچه های سلولزي ممکن است وجود داشته باشد برای 
هنرجویان تبیین کنید. 

آیا مي دانيد:
مرحله اي  دو  و  مرحله اي  یک  راکتیو  رنگزاي  مواد  با  سلولزي  کاالي  چاپ  تفاوت 

چیست؟
چاپ کاالي ویسکوز با مواد رنگزاي راکتیو چه ویژگي دارد؟

دستورالعمل تثبیت و شست وشوي کاالي سلولزي چاپ شده با مواد رنگزاي راکتیو 
چیست؟ 

100

فعاليت ضمن 
تدریس عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

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

کنید تا کار گروهی به سمت هرج و مرج، توهین و دعوا کشیده نشود.
قبل از شروع کار، هنرآموز موظف است لیست کاال، مواد مصرفی و لوازم و تجهیزات 
مورد نیاز برای هر گروه را چک کند تا روند آزمایش با اختالل همراه نشود و وقفه ای 
در روند کار آزمایشگاه ایجاد نشود. آماده نبودن مواد مصرفی، کاال و تجهیزات مورد 
نیاز در آزمایشگاه باعث ایجاد بی نظمی و سردرگمی هنرجویان و ایجاد مشکالت در 

امر آموزش می گردد.
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شایسته است که هنرآموز با پرسش کالسی و حل تمارین بیشتر، مشکالت هنرجویان 
در عرصۀ محاسبات آزمایش به همراه روش های ساخت محلول را مرتفع کنند و 
شیب دمایی )میزان افزایش درجۀ حرارت در دقیقه(، دمای ثابت حمام، مراحل و 

زمان افزایش مواد به حمام، آبکشی و... را تشریح کنند.
جهت انتقال بهتر مفاهیم بهتر است با نمایش عکس، فیلم، انیمیشن، تصاویر کتاب یا 
برنامه بازدید از بخش صنعت، هنرجویان با کارکرد ماشین های پخت و شست وشوی 
پارچه پنبه ای و پشمی نظیر کی یر، جی باکس، طنابی شل و... بیشتر آشنا شوند. 
تبیین مسیر حرکت پارچه، انواع حوضچه  شست وشو، مواد کمکی مصرفی و شرایط 
تبیین  ماشین ها،  با  کار  ایمنی  نکات  و  خطرات  تبیین  ماشین ها،  زمانی  و  دمایی 

سیستم گرمایش ماشین
و  نسخه  طبق  بر  را  نساجی  کاالی  شست وشوی  و  پخت  آزمایش  تمامی گروه ها، 
دستورالعمل ذکر شده در کتاب با رعایت تمام موازین و مقررات آزمایشگاه انجام 

دهند و بعد از مقایسه کاالی خام و شسته شده به بحث و تبادل نظر بپردازند.

180

فعاليت بعد از 
تدریس

ارزشیابی  انجام  شده،  ارائه  مطالب  از  نتیجه گیری  و  کردن  خالصه  و  جمع بندی 
یادگیری  تعمیق  جهت  فعالیت هایی  و  تکالیف  تعیین  هنرجویان،  از  مرحله ای 
و  بازخورد  به  توجه  با  خود  تدریس  روش  ارزیابی  منزل،  و  کالس  در  هنرجویان 

عکس العمل هنرجویان

20

سنجش و 
ارزشيابی 

در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است که هنرآموز بر طبق طرح درس پیشنهادی 
یک ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک لیست ارزشیابی داده شده در 
آن جلسه به صورت شفاهی یا کتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر 
لحاظ کند. در هر جلسه الزم است گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان مورد ارزیابی 
کار در دفتر  نمرۀ گزارش  و  احتمالی گوشزد شود  اشتباهات  و  نکات  و  قرار گیرد 
کالسی وارد گردد. همچنین در انتهای هر جلسۀ کالسی 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 کار که شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، نگرشی، ایمنی، 
ارزشیابی که در  از موارد  و... می باشد، می توان  بهداشتی، توجهات زیست محیطی 

جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشيابی ميزان شایستگی های مستمر در هنرجویان

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي ماده رنگزاي راکتیو
چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم: 
)پخت و شست و شوی کاالی نساجی(

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه  انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي راکتیو

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

به چه منظور در این نوع چاپ از غلظت دهنده آلجینات سدیم استفاده می شود؟

دلیل استفاده از غلظت دهنده امولسیونی به همراه غلظت دهنده آلجینات سدیم چیست؟

نقش مواد تعاونی در این نوع چاپ چیست؟

چرا مراحل شست وشوی کاالی چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو بیشتر از سایر مواد رنگزا می باشد؟

ساخت غلظت دهنده با روش صحیح

حل و مخلوط نمودن صحیح مواد تعاونی و ساخت خمیر چاپ با ویسکوزیته مناسب

روش صحیح چسباندن کاال به میز چاپ

چاپ کردن به روش صحیح و بدون دوندگی خمیر بر روی کاال

روش صحیح تثبیت و شست وشو

غلظت دهنده دارای ویسکوزیته مناسب می باشد.

غلظت دهنده به درستی ساخته شده و دارای ویسکوزیته مناسب می باشد.

خمیر چاپ کاماًل یک دست می باشد و دارای ویسکوزیته مناسب می باشد.

کاال به نحو صحیح چاپ شده باشد و دوندگی خمیر بر روی کاال مشاهده نشود.

کاال به روش صحیح تثبیت و شست وشو شده باشد و در صورت شست وشوی مجدد پساب زیادی 
نداشته باشد.
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الف( این نوع غلظت دهنده به علت دفع گروه هاي آنیوني رنگینه ها توسط گروه هاي 
کربوکسیل یونیزه شده در محیط هاي قلیایي، براي ساخت خمیر چاپ رنگینه هاي 

راکتیو بسیار مناسب و متداول است.
ب( غلظت دهنده هاي امولسیوني، در دماي تثبیت فرار بوده از پارچه جدا مي شود 
لذا زیر دست مناسبي تأمین مي کنند. درخشندگي خمیر امولسیوني زیاد ولي به 

دلیل اثرات مخرب زیست محیطي و خطر آتش سوزي کمتر توصیه مي شوند.
پرسش 9 صفحه 33 کتاب درسی:

را محاسبه  میلی لیتر  به حجم 100  اکسیداسیون حمامی  برای  مواد الزم  مقدار 
کنید. جدول 13 پودمان 1 مواد الزم به منظور اکسیداسیون با آب اکسیژنه )حجم 

حمام 100 میلی لیتر(

مقدار مصرف برحسب ميلی ليتر بر 100 ميلی ليترنام ماده
ml 0/2اسید استیک

ml 0/35آب اکسیژنه %3

همواره این شعر را به یاد داشته باشید که »به شیرین زبانی و لطف و خوشی، توانی 
که پیلی به مویی کشی.« اگر بنا شد از عملکرد هنرجویی انتقاد شود، قبل از انتقاد از 
نقاط قوت او تعریف و تمجید کنید. به جای سخت گیری بیشتر اهل پیگیری باشید. 
به تک تک هنرجویان احترام بگذارید و توجه کنید. اگر بنا بر صحبت و نصیحت کردن 

هنرجو باشد بهتر است به صورت انفرادی انجام شود. به حریم اشخاص وارد نشوید.
زیاد حرف نزنید، همیشه کم حرف زدن موجب می شود انسان بتواند کلمات بهتر و 
عمیق تری بر زبان جاری کند. انسانی اقتصاد زبان را رعایت می کند که با آگاهی و 
اطالعات قبلی سخن بگوید. کم گفتن و گزیده گفتن اصلی است که موجب می شود 
عمق و تأثیرگذاری کلمات بیشتر شود. معلم باید در انتخاب کلمات خود دقت کند 
و حرف هایی در کالس بزند که مرتبط با درس باشد. اگر معلمی در کالس عادت 

داشته باشد زیاد حرف بزند بعد از مدتی، دانش آموزان او را جدی نخواهند گرفت.

نکته های 
تدریس

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

دستگاه گردش خون می گردد.

بهداشت و  ایمنی

 تحقیق کنید که به چه علت در چاپ با مواد رنگزای راکتیو از غلظت دهنده 
استفاده می شود؟ امولسیون  با غلظت دهنده  یا ترکیب آن  و  آلجینات سدیم 

فعاليت کالسی 5
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مشخصات کلی
نام درس: چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي خمي             مدت تدریس: 8 ساعت

پایه: دوازدهم           هنرستان:                         هنرآموز:                   تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي ماده رنگزاي خمی 
چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهيزات و 

ابزار های آموزشی

میز چاپ آزمایشگاهي، دستگاه بخار 
قاشق، ترازوي دیجیتالي با دقت صدم گرم

غلظت دهنده هاي طبیعي، کتیرا، دترجنت، گلیسیرین احیاکننده )رونگالیت، انالیت( 
ماده رنگزاي خمی کربنات پتاسیم پارچه سلولزي

اسید استیک، آب اکسیژنه

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از تدریس

به طور معمول هنرآموز باید قبل از شروع تدریس به کارهای مقدماتی نظیر حضور 
و غیاب، بازدید تکالیف 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 
زیرا درنگ های  باشد  زیاد طوالنی  نباید  این کارها  البته مدت  یادداشت می کند.  و 
طوالنی عالوه بر اینکه از زمان یادگیری می کاهد، اشتیاق هنرجویان برای آموختن 

را هم کاهش می دهد.

10

ارزشيابی 
تشخيصی یا 

ورودی

وسایل  کاربرد  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، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه 

را نام ببرید.
از سدیم سولفکسیالت فرمالدئید  بهتر است  احیا ماده رنگزای خمی  به منظور  چرا 

استفاده شود؟
بهترین نوع غلظت دهنده برای این نوع چاپ چیست؟

نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟
بهترین و کاربردی ترین روش اکسیداسیون چیست؟

10

طرح درس جلسه پنجم: چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي خمي
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فعاليت ضمن 
تدریس تئوری 

هنرآموز و 
هنرجویان

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

آگاهی و قدرت یادگیری در هنرجویان می گردد. 
آیا مي دانيد:

چاپ کاالي پنبه اي با مواد رنگزاي خمي چه ویژگي دارد؟ 
روش ساخت خمیر چاپ خمي چگونه است؟

دستورالعمل تثبیت و شست وشوي کاالي پنبه اي چاپ شده با مواد رنگزاي خمي چیست؟ 

100

فعاليت ضمن 
تدریس عملی

هنرآموز
 و

 هنرجویان

بعد از مرحله تدریس کالسی و ارزشیابی هنرجویان و اطمینان از فراگیری مطالب 
مربوط به این جلسه، نوبت به فرایند انجام آزمایش رنگرزی راکتیو می گردد. هنرآموز 
پس از کنترل لباس کار، مسائل ایمنی و حفاظتی در آزمایشگاه، مواد و وسایل تحویل 
شده به گروه ها را کنترل می کند و از هنرجویان می خواهد که بر طبق اطالعات و 
یا  انفرادی  صورت  به  را  تکمیل  محاسبات  کتاب،  جدول  در  شده  داده  نسخه های 
با  می تواند  هنرآموز  عملی  ساعات  در  دهند.  انجام  یکدیگر  مشارکت  با  و  گروهی 
یادگیری  روند  بر  صنایع  از  بازدید  یا  و  انیمیشن  فیلم،  کتاب،  عکس های  نمایش 
هنرجویان اضافه کنند. از هنرجویان بخواهند ضمن یادداشت برداری از روند کار و 
تغییرات حاصل شده، نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و حفاظتی را نیز رعایت 
اخالق  یکدیگر، داشتن  با  ارتباط هنرجویان  و  تعامل  نحوۀ صحیح  کنند. در ضمن 
حرفه ای، و رعایت قوانین و مقررات آزمایشگاه به طور مداوم الزم است به هنرجویان 

تذکر داده شود و در ارزشیابی عملکردی هنرجویان لحاظ گردد.

180

 فعاليت
بعد از تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای 
از هنرجویان، تعیین تکالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس 

و منزل
20

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

سنجش و ارزشيابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده زنگزاي خمی

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه پنجم: چاپ کاالي 
سلولزي با مواد رنگزاي خمي

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد
تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي خمی
چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

چرا به منظور احیا ماده رنگزای خمی بهتر است از سدیم سولفکسیالت فرمالدئید استفاده شود؟
بهترین نوع غلظت دهنده برای این نوع چاپ چیست؟

نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟
بهترین و کاربردی ترین روش اکسیداسیون چیست؟

حل کردن ماده رنگزا به روش صحیح
انتخاب غلظت دهنده مناسب
مخلوط کردن مواد به ترتیب

خمیر چاپ با ویسکوزیته مناسب
نقش مواد تعاونی

چسباندن صحیح کاال به میز چاپ
کشیدن صحیح راکل

بلند کردن شابلون به روش صحیح
انتخاب روش صحیح تثبیت

انتخاب بهترین و کاربردی ترین روش اکسیداسیون
شست وشو به روش صحیح

ماده رنگزا به صورت کامل حل شده است.
غلظت دهنده مناسب انتخاب شده است.

مواد به درستی با یکدیگر مخلوط شده اند.
خمیر چاپ از ویسکوزیته مناسب برای چاپ برخوردار است.

کاال به درستی به میز چاپ چسبیده است.
چاپ به صورت صحیح انجام شده و در طرح دوندگی خمیر چاپ مشاهده نمی گردد. 

کاال به درستی تثبیت شده است.
کاال با بهترین روش اکسیداسیون شده است.
شست وشو به روش صحیح انجام گرفته است.
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مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ کاالي سلولزي با پيگمنت ها                            مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم               هنرستان:                       هنرآموز:                  تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
واهداف

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي پیگمنت 
چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، مواد، 
تجهيزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل کمک آموزشی و ابزارهای آموزشی 
میز چاپ آزمایشگاهي، دستگاه بخار، آون، شابلون و راکل، بشر یا سطل یک لیتري و پنج 

لیتري، همزن مکانیکي و شیشه اي 
غلظت دهنده امولسیون، تیلوز بیندر فسفات دی آمونیوم، پیگمنت، اوره، نرم کن

پارچه سلولزي، قاشق، ترازوي دیجیتالي با دقت صدم گرم 

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از 
تدریس

هر معلمی قبل از شروع درس باید از حضور دانش آموزان آگاهی حاصل کند، همچنین 
مطمئن شود که آنان از سالمت روحی و جسمی برای شروع درس آمادگی دارند، زیرا 
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 تکلیفی برای دانش آموزان تعیین 
انجام  با صالحدید معلم  برنامه های دیگر  و  قرار گیرد  بررسی  بازدید و  شده است مورد 
می گیرد. ولی باید توجه داشت که کارهای قبل از شروع درس نباید زیاد طول بکشد زیرا 

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

10

بودن  بسته  از  آزمایشگاه  از  زمان خروج  در  آموزش دهید که  به هنرجویان   1
شیرهای اصلی گاز و آب اطمینان حاصل کنند. همچنین وسایل برقی را از برق 
2 آموزش های الزم برای زمان بروز حوادث را با هماهنگی هنرستان  خارج کنند.  
آموزش دهید، به عنوان مثال آموزش دهید که به هیچ وجه آتش سوزی حاصل از 
3 طرز  برق را با آب خاموش نکنند که سبب برق گرفتگی کل هنرجویان می گردد. 
کار با کپسول های آتش نشانی را فرا بگیرند تا در صورت بروز آتش سوزی بتوانند از 

هر کپسول در جای خودش و بر طبق دستورالعمل استفاده شود.

  ایمنی در کار

طرح درس جلسه ششم: چاپ کاالي سلولزي با پیگمنت ها
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ارزشيابی 
تشخيصی یا 

ورودی

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

ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه را نام ببرید
به چه منظور در این نوع چاپ از غلظت دهنده امولسیون استفاده می شود؟

مزایا و معایب استفاده از پیگمنت ها برای چاپ کاال را شرح دهید.
نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟

ساخت غلظت دهنده به روش صحیح
ساخت خمیر چاپ به صورت صحیح با ویسکوزیته مناسب

نقش مواد
چسباندن صحیح کاال به میز چاپ

روش چاپ زدن صحیح
انتخاب روش مناسب برای تثبیت عاملی تعیین کننده در نحوه تثبیت می باشد؟

10

فعاليت ضمن 
تدریس 
تئوری

چگونه صحبت کردن و چه زمانی صحبت کردن را با هنرجویان تمرین کنید. با تک   تک 
دارید.  آنها  از  انتظاراتی  چه  که  کنید  توجیهشان  و  کنید  صحبت  سرکش  هنرجویان 

هم زمان با آنها صریح، مهربان و دلسوز باشید.
تشریح اهداف چاپ با پیگمنت

100

فعاليت ضمن 
تدریس 
عملی 
هنرآموز

 و
 هنرجویان

بهتر است از فیلم و عکس آموزشی درسی و غیردرسی استفاده شود یا برنامه بازدید از 
کارخانه در رابطه با کارکرد  انواع ماشین چاپ استفاده شود. 

هنرآموزان الزم است قبل از شروع به کار عملی از وجود کاال، مواد و تجهیزات مورد نیاز 
برای این آزمایش اطمینان حاصل کنند. بعد از تشریح آزمایش توسط هنرآموز، هنرجویان 
موظف اند 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 که به تنهایی محاسبات را با توجه 
به جدول کتاب انجام دهند. هنرجویان همچنین الزم است بعد از تحویل وسایل و مواد 
آزمایشگاهی مورد نیاز، عملیات چاپ را بر طبق دستورالعمل داده شده در کتاب، شروع 

کنند و در پایان به مقایسه و استدالل بپردازند.
آیا مي دانيد:

چاپ کاالي پنبه اي با پیگمنت ها چه ویژگي دارد؟ 
اجزاي تشکیل دهنده خمیر چاپ پیگمنت چیست؟

دستورالعمِل تثبیت و شست وشوي کاالي سلولزي چاپ شده با پیگمنت ها چیست؟ 

180

فعاليت
 بعد از 
تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، تعیین تکالیف و فعالیت هایی 
جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل، رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت، ذکر 

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

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

سنجش و ارزشيابی شایستگی های مستمر از هنرجویان

معرفي انواع غلظت دهنده
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انواع مواد تعاوني

تعیین نقش مواد مصرفي

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده

روش هاي تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي پیگمنت

انجام عملیات چاپ کاال

شست وشو و تثبیت کاال

                            اهم مطالب و نکات درسی جلسه ششم: چاپ کاالي
                            سلولزي با پیگمنت ها

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه  انواع غلظت دهنده  تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي پیگمنت 

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

به چه منظور در این نوع چاپ از غلظت دهنده امولسیون استفاده می شود؟

مزایا و معایب استفاده از پیگمنت ها برای چاپ کاال را شرح دهید.

نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟

چه عاملی تعیین کننده نحوه تثبیت می باشد؟

ساخت غلظت دهنده به روش صحیح

ساخت خمیر چاپ به صورت صحیح با ویسکوزیته مناسب

نقش مواد

چسباندن صحیح کاال به میز چاپ

روش چاپ زدن صحیح

انتخاب روش مناسب برای تثبیت
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معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه  انواع غلظت دهنده  تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي پیگمنت 

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

به چه منظور در این نوع چاپ از غلظت دهنده امولسیون استفاده می شود؟

مزایا و معایب استفاده از پیگمنت ها برای چاپ کاال را شرح دهید.

نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟

چه عاملی تعیین کننده نحوه تثبیت می باشد؟

ساخت غلظت دهنده به روش صحیح

ساخت خمیر چاپ به صورت صحیح با ویسکوزیته مناسب

نقش مواد

چسباندن صحیح کاال به میز چاپ

روش چاپ زدن صحیح

انتخاب روش مناسب برای تثبیت

غلظت دهنده به صورت صحیح ساخته شده باشد.

خمیر چاپ کاماًل همگن و دارای ویسکوزیته مناسب باشد.

نقش مواد را بداند.

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

کاال به صورت صحیح تثبیت شده باشد.

نکته
نکته های بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، زیست محيطی

ایمنی،  با عالئم و هشدارهای  را  ابتدایی هنرجویان  هنرآموز در همان جلسات 
مواد،  برچسب  روی  پرخطر، عالئم  قطعات  و  تجهیزات  پرخطر،  مواد  و  مایعات 
محلول های خطرناک، اعمال و شرایط نا ایمن در کارگاه و کارخانجات و... آشنا 
کنند و دستورالعمل استفاده از مواد و تجهیزات به شیوۀ صحیح را برای هنرجویان 
وسایل  به  نیاز  هنرجویان  که  مواردی  در  موظف اند  هنرآموزان  کنند.  تشریح 
حفاظتی و ایمنی نظیر ماسک، عینک ضد اسید، دستکش مخصوص، روپوش 
الستیکی، هود اختصاصی و... دارند، قبل از شروع هر آزمایشی استفاده از این 
وسایل را تذکر و یادآوری کنند. در پایان به هنرآموزان توصیه می شود که در طول 
هرآزمایش از روپوش یا لباس کار آزمایشگاه استفاده کنند و از ورود هنرجویان به 

آزمایشگاه بدون روپوش یا لباس کار جلوگیری کنند. 

یکي از راه هاي شناسایي پارچه چاپ شده آن است که تفاوت عمق چاپ در پشت و روي پارچه 
است. این تفاوت در چاپ با رنگ پيگمنت و چاپ انتقالي )عکس برگردان( بيشترین مقدار است.

به هر ميزان چاپ به پشت پارچه نفوذ کند عالوه بر کاهش عمق طرح چاپ شارب بودن چاپ را 
نيز از دست می دهيم.



36

مشخصات 
کلی

نام درس: چاپ برداشت سفيد و رنگي کاالي سلولزي                  مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم               هنرستان:                      هنرآموز:                 تعداد هنرجو:

رئوس 
محتوا

و اهداف

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 
تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده  تهیه خمیر چاپ به همراه  انواع مواد تعاوني،حاوي ماده زنگزاي خمی 
چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

وسایل، 
مواد، 

تجهيزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل کمک آموزشی
میز چاپ آزمایشگاهي، دستگاه بخار، آون، شابلون و راکل، بشر یا سطل یک لیتري و پنج 

لیتري، همزن مکانیکي و شیشه اي 
غلظت دهنده کتیرا، دترجنت، ماده احیاکننده )انالیت، رونگالیت( سفیدکن نوری، ماده رنگزاي 

خمی، گلیسیرین، کربنات پتاسیم،
پارچه سلولزي،

قاشق، ترازوي دیجیتالي با دقت صدم گرم 

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از 
تدریس

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

آماده سازی، انجام فعالیت های کالسی توسط هنرجویان با کمک هنرآموز

10

چرا منسوجات چاپ شده با پیگمنت ها، نیاز به شست وشو ندارند؟پرسش
غلظت دهنده هاي امولسیوني، در دماي تثبیت فرار بوده از پارچه جدا مي شوند در 
نتیجه زیر دست مناسي تأمین مي کنند. درخشندگي خمیر امولسیوني زیاد ولي 

به دلیل اثرات مخرب زیست محیطي و خطر آتش سوزي کمتر توصیه مي شوند.
غلظت دهنده هاي مصنوعي با درصد کمتري )نسبت به غلظت دهنده هاي طبیعي( 

به ویسکوزیته مناسب مي رسند. 
پس اگر پارچه هاي چاپ شده با رنگ دانه ها )پیگمنت ها(، شست وشو داده نشود. 

زیر دست مناسبي دارند.

طرح درس جلسه هفتم: چاپ برداشت سفید و رنگي کاالي سلولزي
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ارزشيابی 
تشخيصی 
یا ورودی

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

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

سؤال در مورد خطرات و نکات ایمنی در زمان کار با مواد شیمیایی
به چه منظور در خمیر چاپ برداشت سفید از سفیدکن نوری استفاده می شود؟

در این نوع چاپ از چه نوع غلظت دهنده هایی می توان استفاده نمود؟
معیار انتخاب برای ماده رنگزای جانشین شونده چیست؟

بهترین روش اکسیداسیون چیست؟
انتخاب صحیح غلظت دهنده

ساختن خمیر چاپ به روش صحیح
انتخاب صحیح ماده رنگزای جانشین شونده

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

انتخاب بهترین روش اکسیداسیون )برای چاپ برداشت رنگی(

10

فعاليت 
ضمن 

تدریس 
تئوری

تعریف معنا و مفهوم واژه برداشت رنگي و سفید برای هنرجویان
آیا مي دانيد:

چند نوع چاپ برداشت بر روي کاالي سلولزي امکان پذیر است؟ 
ویژگي چاپ برداشت سفید بر روي کاالي سلولزي چیست؟
ویژگي چاپ برداشت رنگي بر روي کاالي سلولزي چیست؟

دستورالعمل تثبیت و شست وشوي کاالي سلولزي در چاپ برداشت سفید چیست؟ 
دستورالعمل تثبیت و شست وشوي کاالي سلولزي در چاپ برداشت رنگي چیست؟

100

فعاليت 
ضمن 

تدریس 
عملی 
هنرآموز

 و
 هنرجویان

و  باشند  با یکدیگر کار کنند و در یک گروه  ندارند  آنجایی که هنرجویان زرنگ دوست  از 
می خواهند همه کارها را خودشان انجام دهند، با آنها صحبت کنید و نقش های مهم در گروه 
را به آنها پیشنهاد دهید. همچنین این هنرجویان را توجیه کنید که گروه به کمک ایشان 

احتیاج دارد و کارها و شایستگی های ایشان در ارزشیابی لحاظ می گردد.
هنرآموزان بهتر است از فیلم، اسالید، انیمیشن و عکس آموزشی درسی و غیردرسی جهت 
انواع ماشین  با کارکرد  رابطه  از کارخانه در  بازدید  برنامه  یا  استفاده کنند  آموزش عینی تر 

کربونیزاسیون را فراهم کنند. 
هنرآموزان در شروع فرایند آزمایش در آزمایشگاه ضمن تشریح روند کار، می بایست هر جلسه 
آزمایش،  بر محاسبات  و  آشنا کنند  بهداشتی، زیست محیطی  ایمنی،  نکات  با  را  هنرجویان 
محلول سازی و آماده کردن مواد و وسایل مورد نیاز و روند کار هنرجویان کنترل و نظارت کند.

180

 فعاليت بعد 
از تدریس

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

40سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان مطابق جدول ذیلارزشيابی 
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سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی هنرجویان

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي خمی

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

میزان رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی

میزان پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار

اهم مطالب و نکات درسی جلسه هفتم: چاپ برداشت سفید 
و رنگي کاالي سلولزي

معرفي غلظت دهنده، انواع مواد تعاوني و تعیین نقش آن مواد 

تعیین روش هاي چاپ، شست وشو و تثبیت

تهیه انواع غلظت دهنده تهیه خمیر چاپ به همراه انواع مواد تعاوني، حاوي ماده رنگزاي خمی 

چاپ کاال، شست وشو و تثبیت آن

به چه منظور در خمیر چاپ برداشت سفید از سفیدکن نوری استفاده می شود؟

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

معیار انتخاب برای ماده رنگزای جانشین شونده چیست؟

بهترین روش اکسیداسیون چیست؟

انتخاب صحیح غلظت دهنده و ساختن خمیر چاپ به روش صحیح

انتخاب صحیح غلظت دهنده

انتخاب صحیح ماده رنگزای جانشین شونده

ساختن خمیر چاپ به روش صحیح

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

انتخاب بهترین روش اکسیداسیون )برای چاپ برداشت رنگی(

خمیر چاپ با غلظت دهنده مناسب ساخته شده باشد.

خمیر چاپ به صورت صحیح ساخته شده باشد.

کاال به به صورت صحیح به میز چاپ چسبیده باشد.

عملیات چاپ کاماًل صحیح انجام شود.

عملیات تثبیت و شست وشو به صورت صحیح انجام شود.

عملیات اکسیداسیون در چاپ برداشت رنگی به صورت صحیح انجام شده باشد.

نکته
نکات بهداشتی، ایمنی، زیست محيطی

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

و هل دادن یکدیگر و... برحذر بدارند.
هنرجویان را موظف کنید در بازدید از مراکز صنعتی، ضمن رعایت شایستگی های 
غیرفنی، 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 کنند.

میزان قابلیت برداشت مواد رنگزاي مصرفي در کار عملي خود را تعیین کنید.
1 با توجه به اینکه قابلیت برداشت مواد رنگزا به ساختمان مولکولي ماده 
رنگزا بستگي دارد. با مراجعه به بروشور شرکت تولیدکننده مي توان قابلیت 

برداشت هر ماده رنگزا را مشخص کنیم.
2 در اقدامي عملي با آزمایش برداشت سفید بر روي کاالي رنگرزي شده 

مي توان قابلیت برداشت مواد رنگزا را به صورت کیفي مقایسه نماییم. 

تحقيق کنيد
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دانش افزایی 

مشخصات توری چاپ
انتخاب نوع توری به عوامل ذیل بستگی دارد:

1 نوع ماده رنگزای مصرفی در چاپ
2 نوع پارچه ای که می خواهیم آن را چاپ کنیم

3 روش انتقال خمیر چاپ به پارچه
از مهم ترین مشخصات توری های چاپ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 نمره مش
تخت  اسکرین  چاپ  توری های  در  مش  نمره 
نخ در سانتی متر گفته  تعداد  به  مطابق شکل 
ارزیابی  مش  نام  با  را  گاز  می شود.توری های 
می کنند. اندازه مش های معمول از 45 تا 210 
در بازار موجود می باشد. معموالًً اندازه مش های 

ظریف تر کاربردی هایی غیر از نساجی دارند.

2ـ اندازه منافذ
منظور از اندازه منفذ توری فاصله بین دو تار و یا پود متوالی در بافت توری می باشد.

شکل مش توری

شکل اندازه منافذ
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3ـ درصد مناطق باز
نسبت مجموع سطح منافذ توری به سطح کل توری را درصد مناطق باز می گویند. 
درصد مناطق باز با داشتن اندازه منافذ )W( و قطر نخ گاز )d( به کمک فرمول 

ذیل قابل محاسبه می باشد.

شکل مفهوم درصد مناطق باز

شکل حجم خمير از لحاظ تئوری

W /
(W d)α = +

2

0
100

4ـ حجم خمير از نظر تئوری
حجم خمیر از نظر تئوری به کمک ضخامت )D( و درصد مناطق باز توری α0 از 

فرمول ذیل قابل محاسبه است.

th
/ DcmV

m

  α= 
  

3
0

2 100
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عملي  نظر  از  و سپس  انجام مي شود  تئوري  لحاظ  به  عبور خمیر  محاسبه حجم 
آزمایش صورت مي گیرد. هر چند تفاوت مقادیر بسیار کم مي باشد ولي چون مدت 
زمان طوالني عمل چاپ انجام مي گیرد جمع همین مقادیر کم نیز بسیار قابل توجه 
خواهد بود. این محاسبات از نظر مهندسین  کارخانه هاي تولید توري اهمیت زیادي 
دارد. در هنگام انتخاب توري از روي کاتالوگ هاي مربوط به توري عوامل مورد نظر 

توجه داشته باشید و به توصیه هاي کاتالوگ هاي مربوط به توري را به کار ببندید.

راکل

راکل باید با زاویه 45 درجه روی توری شابلون قرار گیرد. فقط باید لبه الستیکی 
آن با توری در تماس باشد. اگر لبه راکل در اثر کار کردن گرد شده باشد می توان 
که  زمانی  مانند  خاص،  مواقع  در  راکل  گرد  لبه  البته  کرد.  تیز  سنباده  با  را  آن 
می خواهیم قشر ضخیمی از خمیر چاپ از سوراخ های توری رد شود مورد استفاده 
کاربردهای گوناگون ساخته  برای  اشکال مختلف  به  راکل  لبه های  قرار می گیرد. 

شده اند که به ترتیب عبارت اند از:
  قائمه با لبه تیز: برای چاپ روی سطوح مسطح

  قائمه با لبه گرد: هنگامی که مرکب غلیظ تر از حد معمول باید به کار برده شود
  لبه مثلثی: برای چاپ روی سطوح مدور

  لبه دایره ای: برای چاپ روی پارچه
  لبه ذوزنقه ای: برای چاپ روی انواع سفال

ساختن قاب
از  یکی  از  می توانید  بسازید  چوب  با  را  شابلون  قاب  می خواهید  که  صورتی  در 

روش های اتصال، به منظور متصل کردن اضالع چهارچوب قاب استفاده نمایید:

 اتصال فاق و زبانه اتصال فارسی  اتصال روی هم اتصال سر به سر
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چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

ماده رنگزاي مستقیم به دلیل ثبات شست وشویي کم و اثر لکه گذاري زیاد بر روي 
طرح و زمینه پارچه، کمتر در صنعت چاپ بر روي کاالي سلولزي استفاده مي شود.

چاپ کاالي پلي آمید )نایلون( با مواد رنگزاي اسیدي به دلیِل ثبات شست وشوي 
کم و اثر لکه گذاري باال هم کمتر مورد استفاده قرار مي گیرد.

به گفته یک رنگرز هاي تجربي، برخي از مواد مستقیم داراي شید هاي آبي فیروزه اي 
و سبز، در چاپ بر روي کاالي پلي آمید )نایلون( مورد استفاده قرار مي گیرد که 

ثبات شست وشویي بهتري تأمین مي شود.

چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای راکتیو

به منظور چاپ با مواد رنگزای راکتیو بر روی کاالی سلولزی تنها غلظت دهنده طبیعی 
از غلظت دهنده های طبیعی  که می توان استفاده کرد، آلجینات سدیم می باشد.اگر 
دیگر استفاده شود، اکثراً به مواد رنگزا واکنش می دهند و جذب ماده رنگزا را کاهش 
می دهند. اگر چه خود آلجینات سدیم هم دارای گروه های هیدروکسیل می باشد، ولی 
به مقدار بسیار کمی با ماده رنگزا واکنش می دهد.در مقابل گروه های کربوکسیل 
یونیزه شده آلجینات، آنیون ماده رنگزا را دفع می کنند و به کسب راندمان باالی چاپ 
کمک می کنند. به عنوان غلظت دهنده می توان از غلظت دهنده های مصنوعی بر پایه 
آکریالت و یا امولسیون نیز استفاده کرد. همچنین می توان از ترکیب دو غلظت دهنده 

امولسیونی و آلجینات سدیم نیز استفاده نمود.
در چاپ با مواد رنگزای راکتیو همانند رنگرزی وجود قلیا ضرروی می باشد. این امر 
به جهت یونیزه کردن گروه های هیدروکسی قابل دسترس و واکنش آنها با سلولز 
الزم است. قلیا همچنین نقش خنثی کننده اسید حاصل از واکنش استخالفی بین 
سلولز و مواد رنگزای راکتیو و آزاد ساختن گروه وینیل را در مواد رنگزای راکتیو با 

ساختار وینیل سولفون جهت واکنش اضافی با سلولز بر عهده دارد.
معموالًً مواد رنگزای راکتیو مخصوص چاپ با پایه منو کلروتری آزین می باشند. این 
دسته از مواد رنگزای راکتیو قدرت واکنش پذیری پایینی دارند و همچنین تمایل 
جذب پایینی به الیاف سلولزی دارند. به دلیل اینکه قدرت واکنش پذیری پایینی 

دارند برای تثبیت آنها به یک سری عملیات نیاز می باشد.
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شکل کاتالوگ مواد رنگزای راکتيو مخصوص چاپ
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از روش های متداول چاپ مواد رنگزای راکتیو می توان به روش های ذیل اشاره نمود:
  چاپ کردن ـ خشک کردن ـ بخار دادن ـ شست وشو ـ خشک کردن

  چاپ کردن ـ خشک کردن ـ پخت کردن ـ شست وشو ـ خشک کردن
  چاپ کردنـ  خشک کردنـ  پدـ  بچـ  سیلیکات سدیمـ  شست وشوـ  خشک کردن

چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای خمی

رنگزای  مواد  به  نسبت  آسان تری  چاپ  روش  دارای  محلول،  خمی  رنگزای  مواد 
خمی پودر می باشند. جذب آنها به پارچه و تثبیت آنها سریع تر صورت می گیرد. 
مواد رنگزای خمی محلول همان فرم با ثبات مواد رنگزای خمی احیا شده به صورت 
استر می باشند که در آب حل شده و جذب سلولز می شوند. بعد از عملیات چاپ، 
مواد رنگزای خمی محلول اکسید شده و به صورت نامحلول در می آیند. نکته حائز 
اهمیت در استفاده از این نوع مواد رنگزا این است که نور می تواند باعث اکسیداسیون 
نا  به هنگام و زودرس شود از این رو باید از رسیدن نور به مواد رنگزا جلوگیری شود.

استفاده  آنها  از  با عمق کم و رنگ های روشن  به شید هایی  برای رسیدن  معموالًً 
می شود.

چاپ با این دسته از مواد رنگزا به دو روش صورت می گیرد:
ـ روش بخار ـ کلرات )یک مرحله ای(

ـ روش اسید سولفوریک )دو مرحله ای(

روش بخارـ  کلرات )یک مرحله ای(

بیشترین تثبیت مواد رنگزا بر روی سلولز در این روش صورت می گیرد. در این 
روش خمیر چاپ حاوی ماده اکسیدکننده، کاتالیزور اکسیداسیون و نمک اسیدی 
)ماده ای که در گرما اسید آزاد می کند( می باشد. عملیات اکسیداسیون در بخار 
انجام می شود. به عنوان اکسیدکننده بیشتر از کلرات سدیم و کلرات آمونیوم استفاده 
می شود. از جمله نمک هایی که در حرارت اسید آزاد می کنند می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
  آمونیوم سولفات

  آمونیوم ردانید
  آمونیوم اگزاالت

  دی اتیل تارتارات
می توان از آمونیوم وانادات، آمونیوم اگزاالت و آمونیوم ردانید به عنوان کاتالیزور 
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عملیات اکسیداسیون استفاده نمود.

مقدار مورد نياز بر حسب گرمنام ماده

ماده رنگزای خمی محلول
گلیسیرین

آب
ایندالکاپی آ 4% )غلظت دهنده(

آمونیوم سولفات )آزادکننده اسید(
سدیم کلرات )اکسیدکننده(
آمونیوم وانادات )کاتالیزور(

آمونیا 25% )جلوگیری کننده از اکسیداسیون زود رس(
آب یا غلظت دهنده

X
50

100
450

30ـ40
40
10
10
Y

1000 گرمحجم کل

نسخه چاپ

اشباع  بخار  در  دقیقه   10 تا   5 مدت  برای  پارچه،  کردن  و خشک  چاپ  از  بعد 
می شود.  داغ شسته  آب  در  بعد  و  آبکشی  سرد  آب  با  پارچه  می شود.  داده  قرار 
اکسیداسیون مواد رنگزای خمی محلول که معموالًً با تغییر رنگ همراه است ممکن 

است حتی در مرحله خشک شدن شروع شود.

روش اسید سولفوریک )دو مرحله ای(

از این روش در مواردی استفاده می شود که امکان بخار دادن به پارچه چاپ شده وجود 
نداشته باشد.در این روش ابتدا کاال چاپ و خشک می شود. عملیات تثبیت در حمامی 
حاوی 20 سی سی در لیتر اسیدسولفوریک 96 درصد و 50 گرم در لیتر سولفات سدیم 

به مدت 6 الی 10 ثانیه در دمای 60 الی 70 درجه سانتی گراد انجام می شود.

چاپ کاالی سلولزی با پیگمنت ها

پیگمنت ها یا رنگدانه هایی که معموالًً در چاپ پارچه از آنها استفاده می شود معموالً 
رنگدانه های معدنی )به عنوان مثال کربن سیاه به عنوان رنگدانه سیاه(، آزوییک 
فتالوسیانین می باشند.  یا  و  آنیلین سیاه  نشده(،  احیا  )به صورت  نامحلول، خمی 
پودر  به صورت  پیگمنت ها در کارخانجات معموالً  از  استفاده  به منظور سهولت در 
موادی  کردن  اضافه  با  را  آنها  پیگمنت ها  سازنده  کارخانجات  نمی شوند.  عرضه 
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به ویسکوزیته ای  به صورت مرکب  انحصاری(  و  فرمول محفوظ  به صورت  )معموالً 
مشخص درمی آورند. همچنین می توان از اکسید روی، دی اکسید تیتان و... به عنوان 
کارخانجات  معموالً  کرد.  استفاده  بیندر  به همراه  )پیگمنت سفید(  رنگدانه سفید 
سازنده خمیر های چاپ به منظور سهولت در مصرف، خمیر های چاپ آماده که حاوی 
پیگمنت سفید می باشند را به به بازار عرضه می کنند. این خمیر های چاپ آماده را 
می توان مستقیماً و بدون هیچ گونه افزودنی بر روی کاال چاپ کرد. همچنین می توان 
با افزودن پیگمنت های الوان به این خمیر های چاپ به رنگ دلخواه رسید. ممکن 
است این خمیر های چاپ به منظور افزایش سفیدی خود مقداری تینت و یا سفیدکن 
نوری نیز داشته باشند. نوع بافت پارچه مصرفی به منظور چاپ در انتخاب خمیر آماده 
چاپ بسیار مهم است. زیرا اگر پارچه های حلقوی و یا پارچه های کش )الکرا دار( با 
خمیر های چاپ معمولی چاپ شوند در اثر حالت کشسانی پارچه، خمیر چاپ تحمل 
این حالت را نداشته و فرم و طرح خود را از دست می دهد. به همین منظور معموالً 
برای پارچه ها به خاصیت کشسانی از خمیر های چاپ االستیک استفاده می کنند. این 
خمیر های چاپ بر پایه پلی اورتان می باشند و همانند پارچه خاصیت کشسانی دارند.
در کل خمیر های چاپ آماده مخصوص چاپ پیگمنت را می توان به سه گروه تقسیم بندی 

کرد:
  خمیر های چاپ پشت پوش

  خمیر های چاپ شفاف
  خمیر های چاپ حاوی پیگمنت سفید

با توجه به کاربرد می توان یکی از خمیر های چاپ فوق را انتخاب نمود. 
خمیر های  از  تیره  زمینه  به  پارچه هایی  روی  بر  رنگی  چاپ  منظور  به  معموالً 
چاپ پشت پوش استفاده می شود. به عنوان مثال چاپ طرحی قرمز رنگ بر روی 

پارچه ای با زمینه مشکی. 
معموالً از خمیر های چاپ شفاف به منظور چاپ رنگی بر روی زمینه های روشن 

استفاده می شود. 
به منظور چاپ طرح سفید نیز بدون توجه به رنگ زمینه می توان از خمیر های چاپ 
حاوی پیگمنت سفید استفاده نمود. همچنین خمیر های چاپ آماده با پیگمنت های 
طالیی، نقره ای نیز به منظور چاپ در بازار موجود می باشند. برخی از کارخانجات 
سازنده خمیر های چاپ پیگمنت خمیر هایی را ارائه داده اند که حاوی فسفر می باشند، 
در اثر چاپ پیگمنت ها با این خمیر های چاپ با توجه به خاصیت فسفر در تاریکی 
جلوه ای درخشان و نورانی در طرح ایجاد می گردد. خمیرهای چاپ آماده برای ایجاد 

سطح پفکی، سطح پوست هلوئی و... نیز در بازار موجود می باشد.
خمیر های چاپ آماده به منظور چاپ با پیگمنت ها معموالً حاوی مواد ذیل می باشند:

  غلظت دهنده های مصنوعی
  بیندر
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  نرم کن ها
  موادی به منظور حفظ خطوط مرزی )جلوگیری از پخش شدن خمیر چاپ برروی 

منسوج(
  فیکسه کننده ها

خمیر های  که  است  این  آماده  چاپ  خمیر های  با  چاپ  مشکالت  عمده  از  یکی 
چاپ آماده معموالً دارای حالل آلی می باشند به همین دلیل به محض اتمام کار 
باید سریعاً توری های چاپ شست وشو شوند. زیرا در اثر گذشت زمان خمیر چاپ 
باقی مانده بر روی توری خشک شده و ممکن است باعث گرفتگی منافذ توری گردد 
که به اصطالح به آن توری گرفتگی می گویند. کارخانجات سازنده خمیر های چاپ 
ارائه دادند که به راحتی پس از چاپ شسته  پیگمنت، خمیر هایی را بر پایه آب 

می شوند و مانع از ایجاد توری گرفتگی می شوند.

چاپ برداشت مستقیم و رنگی کاالی سلولزی

انجام  رنگي  برداشت  چاپ  و  سفید  برداشت  چاپ  صورت  دو  به  برداشت  چاپ 
مي گیرد. در چاپ برداشت سفید مواد برداشت کننده کل رنگ روي پارچه را از بین 
مي برند. چون بخش چاپ شده در طرح پارچه در نهایت بایستي سفید شود بنابراین 
اوالً مواد برداشت کننده را تا آنجا که ممکن است افزایش مي دهند. )بیشترین حد 
افزایش جایي است که برداشت سفید به خوبي انجام گردد ولي به پارچه آسیب 
وارد نشود یا مقدار آسیب به پارچه قابل قبول باشد.( بنابراین چون افزایش میزان 
مواد برداشت کننده به هر مقدار امکان پذیر نیست باید رنگ هاي با قابلیت برداشت 
بیشتری به کاربرد تا این رنگ ها، آسان تر برداشته شوند. در حقیقت از رنگ هاي 
قابل برداشت تري استفاده شود. این رنگ ها در کاتالوگ ها مناسب برداشت سفید 

طبقه بندي مي شوند.
در چاپ برداشت رنگي چون قرار است به جاي رنگ قبلي رنگ جدیدي قرار گیرد. 
بنابراین اوالً شدت برداشت رنگ زمینه، نسبت به برداشت سفید کمتر مي باشد. و از 
طرفي چون رنگ جدیدي جایگزین مي شود. رنگ جدید باید در مقابل مواد برداشت 
مقاوم باشد. در صورتي که رنگ جایگزین شونده تیره باشد مواد برداشت کننده کمتري 
برداشت کننده  مواد  باشد،  روشن  شونده  جایگزین  رنگ  اگر  ولي  است  نیاز  مورد 

بیشتري مورد نیاز است.

هالوئينگ
در چاپ برداشت رنگی ممکن است در اثر حرکت و پخش ماده برداشت کننده به 
خارج از محدوده چاپ شده، هاله سفیدی بین زمینه و نقش چاپ شده به وجود 
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آید که از زیبایی چاپ می کاهد. این عیب را می توان از طرق ذیل کاهش داد:
1 پارچه رنگرزی شده با محلول 5 تا 10 گرم به لیتر لودیگل پَد می شود. لودیگل 

به عنوان ضد احیا   کننده در چاپ به کار گرفته می شود.
افزایش دمای بخار )خشک کردن بخار( و کاهش گلیسیرین جایگزینی سودا بیشتر 

به جای پتاس مصرفی
2 کاهش مقدار احیاکننده در خمیر به مقدار حداقل الزم

3 خشک کردن بخار با ازدیاد دمای آن و کاهش مقدار گلیسیرین
4 استفاده از مقدار بیشتری سودا به جای پتاس

5 افزایش ویسکوزیته خمیر چاپ

چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای آزوئیک

مولکول مواد رنگزای آزوئیک از دو بخش مجزا تشکیل شده است، این دو جز بر 
مواد  اهمیت  از دالیل  به وجود می آورند.  را  رنگزا  ماده  و  ترکیب شده  کاال  روی 
رنگزای آزوئیک می توان درخشان بودن، ثبات شست وشویی و نوری خوب، عدم 

احتیاج به دستگاه های بخار، تثبیت سریع و تنوع رنگی را ذکر کرد.
کاال را می توان به سه روش با مواد رنگزای آزوئیک چاپ نمود:

ـ آغشته کردن کاال با نفتل و چاپ آن با نمک دی آزونیوم
ـ آغشته کردن کاال با نمک دی آزونیوم و چاپ آن با نفتل

ـ چاپ کاال با نفتل و نمک دی آزونیوم همراه یکدیگر
در بین سه روش فوق روش اول با توجه به مزایا و راحتی استفاده بسیار مرسوم تر 
از روش های دیگر است زیرا در روش آغشته کردن کاال به نمک دی آزونیوم، از بین 
بردن نمک دی آزونیوم در قسمت هایی که چاپ نشده اند بسیار سخت و هزینه بر 
است، همچنین در روش چاپ با نفتل و نمک دی آزونیوم به علت استفاده زیاد از 

مواد اصاًل مقرون به صرفه نبوده و اصوالً استفاده نمی شود.
در روش اول یا همان آغشته کردن کاال با نفتل و سپس چاپ با خمیر حاوی نمک 
این عمل دو روش  برای  بیاید،  باید نفتل به صورت محلول در  ابتدا  دی آزونیوم، 
وجود دارد که یکی به روش گرم موسوم بوده و دیگری روش سرد است، در روش 
گرم از سود و آب جوش برای حل کردن نفتل استفاده می شود و به همین دلیل 
روش گرم نامیده می شود. در روش دوم نیازی به آب جوش نیست و روش سرد 
نامیده می شود. در کارخانجات ایران روش گرم متداول بوده و در این کتاب فقط 

به آن اشاره می شود.
گرم  در حدود 20ـ2  نیاز  مورد  نفتل  ابتدا  گرم،  به روش  نفتل  برای حل کردن 
مقدار  به  و  کرده  خمیر  ترکی  قرمز  روغن  مقدار  همان  به وسیله  را  کیلوگرم  در 
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شفاف  محلول  یک  تا  می افزاییم  آن  به  آرامی  به  درصد،   33 سود  محلول  الزم 
به دست آید، سپس آب داغ الزم همراه با هم زدن اضافه می شود تا وزن محلول 
به یک کیلوگرم برسد. در اکثر موارد افزودن 1 گرم بر کیلوگرم فرمالدئید نیز برای 
پایداری و مقاومت محلول نفتل درست شده توصیه شده است. ولی معموالً افزودن 
فرمالدئید باعث سخت شسته شدن نفتل های اضافی در مرحله شست وشو می شود. 
در مورد بعضی نفتل ها مانند نفتل G ـ  AS باید از افزودن فرمالدئید خودداری کرد 
که این موارد در کاتالوگ های شرکت های سازنده نفتل ذکر شده اند. از آنجایی که 
بسیاری از نفتل ها نسبت به آب های سخت حساس هستند ضروری است از آب 

فاقد سختی و یا از مواد سختی گیر آب استفاده شود.

تعدادوسایل مورد نياز

دستگاه بخار
آون
هیتر

قاب شابلون آماده 
رنگ کش )راکل(

بشر 500 میلی لیتر
همزن شیشه ای

ترازوی دیجیتال با دقت 0/01 گرم

1 دستگاه
1 دستگاه

به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان

1 دستگاه

ذیل  نسخه  از  می توان  فوق  روش  به  توجه  با  نفتل  محلول  کردن  درست  برای 
استفاده کرد. همچنین با توجه به نیاز نیم لیتر از محلول مورد نظر، محاسبات را 
بر اساس حجم نهایی نیم لیتر انجام داده و در جدول وارد کنید و از همان مقادیر 

برای درست کردن حمام مورد نظر استفاده کنید.

وزن ماده بر حسب گرم برای وزن ماده بر حسب گرم در ليترنام مواد
نيم ليتر محلول

AS نفتل
روغن قرمز ترکی

سود %33
آب جوش

10
15
22
953

1000500جمع

پس از اینکه کاال در درجه حرارت 95ـ90 درجه سانتی گراد به این محلول آغشته 
می کنیم،  خارج  آن  از  را  اضافه  نفتل  درصد   75 آپ  پیک  با  فوالرد  توسط  شد 
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بالفاصله کاال در درجه حرارت حدود 100 درجه سانتی گراد خشک می شود. در 
مواردی که کاالی آغشته شده به نفتل باید مدتی قبل از چاپ در انبار بماند، بهتر 
است در پالستیک پوشانده شده تا از رطوبت و نور و بخارات اسیدی محفوظ بماند، 

در غیر این صورت باعث ایجاد نایکنواختی در چاپ می گردد.
نمک  خمیرحاوی  با  چاپ  عمل  نفتل،  به  آغشته  کاالی  شدن  خشک  از  پس 

دی آزونیوم صورت می گیرد.

مقدار مورد نياز برحسب گرمنام مواد

نمک دی آزونیوم
دیسپرس کننده

اسید استیک )50 %(
غلظت دهنده کتیرا %7

آب یا غلظت دهنده

10ـ70
1ـ3

20ـ30
 500  ـ600

Y

1000جمع

برای تهیه خمیر، ابتدا نمک دی آزونیوم با یک ماده دیسپرس کننده مناسب و آب خمیر 
می شود و با افزودن آب سرد و اسید استیک رقیق می گردد. سپس با غلظت دهنده 
تازه آماده شده کتیرا به کمک همزن مخلوط می شود. نمک های دی آزونیوم در درجه 
حرارت های باال تجزیه می شوند. بهترین درجه حرارت مناسب برای خمیر چاپ حاوی 
نمک های دی آزونیوم 15ـ10 درجه سانتی گراد می باشد. ماده دیسپرس کننده برای 
معلق نگه داشتن نمک های دی آزونیوم و چاپ یکنواخت استفاد می شود و اسید استیک 
نیز حاللیت و نفوذ نمک ها را افزایش می دهد. پس از عمل چاپ ابتدا کاال خشک شده 

و سپس به ترتیب ذیل عملیاتی روی آن صورت می گیرد.
ـ قرار دادن کاال در یک حمام حاوی 7ـ2 گرم در لیتر بی سولفیت سدیم در دمای 
90ـ80 درجه سانتی گراد، این عمل بدین منظور صورت می گیرد که امکان لکه گذاری 

نمک های دی آزونیوم در نقاط چاپ شده را از بین ببرد.
  آب کشی کاال

 قرار دادن کاال در حمام حاوی کربنات سدیم و یا سود در درجه حرارت جوش، 
به منظور انتقال نفتل های اضافی از کاال، مقدار کربنات سدیم 12ـ10 گرم در لیتر 

و مقدار سود 1/5ـ  0/5 گرم در لیتر
 قرار دادن کاال در آب جوش حاوی 3ـ2 گرم در لیتر کربنات سدیم و 5  ـ2 گرم 

در لیتر دترجنت مناسب
 آب کشی کاال
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به منظور انجام این آزمایش با توجه به اینکه می خواهیم با چند رنگ این چاپ را 
انجام دهیم، می توانیم در ابتدا یک خمیر چاپ بودن نمک های دی آزونیوم تهیه 

کنیم که به آن خمیر چاپ مادر می گویند.

وزن بر حسب گرم بر 500 گرموزن بر حسب گرم بر کيلوگرمنام مواد

غلظت دهنده کتیرا %7
اسید استیک %50
آب یا غلظت دهنده

دیسپرس کننده

600
20
380

2

1000500جمع

مقدار مورد نیاز بر حسب تهیه 500 گرم خمیر مادر را با توجه به مقادیر داده شده 
بر حسب 1000 گرم محاسبه کنید و از آن مقادیر برای درست کردن 500 گرم 
خمیر چاپ مادر استفاده نمایید. سپس به منظور چاپ از سه رنگ قرمز، زرد و آبی 
نمک دی آزونیوم هر کدام 5 گرم را به صورت جداگانه با 95 گرم خمیر مادر مخلوط 

کرده و با آن عملیات چاپ را انجام دهید.

جدول آشنایی با کاربرد و ویژگی های وسایل 
کارگاه چاپ پارچه 

در بخش کارگاه چاپ پارچه، از وسایل آزمایشگاهی متعددی جهت انجام آزمایشات 
استفاده می شود. دستورالعمل استفاده از وسایل و نحوۀ کار با این وسایل و رعایت 
نکات ایمنی در زمان کار با این وسایل، از مواردی می باشد که هنرآموز الزم است 
برای هنرجویان تشریح کند. جهت انجام یک آزمایش موفق الزم است هنرجویان 
ابتدا در زمینۀ استفادۀ صحیح و استاندارد از وسایل آزمایشگاهی دقت و مهارت 
کسب کنند. با توجه به جدول 6 خالصه ای از توانمندی های مورد نیاز جهت کار با 

وسایل آزمایشگاهی پرکاربرد مرور می شود.
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توانمندی ها، ویژگی ها و دستورالعمل استفاده از وسایل و تجهيزات آزمایشگاه چاپوسایل و تجهيزات

پيپت مدرج
آشنایی با درجات روی پیپت و توانایی خواندن اعداد روی آن بر حسب میلی لیتر )سی سی(، 
توانایی خواندن صحیح حجم مایع داخل پیپت، آشنایی و توانایی گرفتن صحیح پیپت در 
دست، آشنایی و توانایی پرکردن و خالی کردن پیپت با پوآر، آشنایی با خطا های ابزاری و 
انسانی، آشنایی با حروف درج شدۀ TD و TC بر روی پیپت، آشنایی با کاربردهای پیپت مدرج

آشنایی با انواع پیپت پرکن با مکندۀ پالستیکی و چرخ دنده ای، آشنایی با دکمه های A ,S ,E پيپت پرکن )پوآر(
برروی پوآر، آشنایی با عملکرد مکش و تخلیه در پیپت پرکن ها، توانایی کار با پیپت پرکن )پوآر(، 

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

کاغذ PH, PH متر

ترازوی آزمایشگاهی
آشنایی با انواع ترازو و دقت آنها، آشنایی و توانایی تنظیم و تراز کردن ترازو بر یک سطح صاف، 
آشنایی و توانایی کار با دکمه های On, Off, Tara. Zero و... بر روی ترازو، آشنایی با رعایت 
نکات ایمنی در زمان کار با ترازو، آشنایی با کاربردهای ترازوی آزمایشگاهی، کالیبراسیون 

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

بالن حجم سنجی 
)ژوژه(

آشنایی با انواع حجم های مختلف بالن ژوژه، آشنایی و توانایی در خواندن و پرکردن بالن 
حجمی تا خط نشانه یا کالیبره، آشنایی و توانایی در ساخت محلول استاندارد با کمک 

بالن حجمی، آشنایی با کاربردهای بالن حجمی

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

استوانه مدرج
حجم های  انواع  با  آشنایی  پالستیکی،  و  شیشه ای  مدرج  استوانه های  انواع  با  آشنایی 
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 کاربردهای 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 کاربردهای بشر، آشنایی و توانایی جهت قرائت 
حجم مایع داخل بشر، آشنایی و توانایی کار با بشرگیر برای جابه جایی بشر، آشنایی و 

توانایی گرم کردن مایعات و محلول ها در بشر،  

کاغذ کالک، جوهر، قلم 
راپيد و ميز طراحي 

کاغذ نیمه شفاف، قلم هاي مخصوص طراحي که ضخامت هاي نوک آن متفاوت است و با جوهر هاي 
مخصوص، میز طراحي با پایه متحرک، پیچ هاي تنظیم زاویه و ارتفاع، سطح شیشه اي و منبع نوري 

الک حساس، ماده 
الک فتو امولسیون حاوي مواد حساس به نور، روتوش و سخت کن 

انواع توري، شابلون، 
راکل، انواع همزن

پارچه بافته شده با طرح تافته از جنس پلي استر، ابریشم، نایلون تیغه الستیکي با سطح 
مقطع متفاوت با کاربرد هاي گوناگون، انواع همزن هاي دستي، برقي با پره هاي متفاوت 

انواع خشک کن ها و ماشین هاي تثبیت با بخار یا حرارت خشکدستگاه پخت و تثبيت 

جدول 6ـ آشنایی با کاربرد و ویژگی های وسایل آزمایشگاه چاپ پارچه
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قوانین و مقررات آزمایشگاه چاپ پارچه

زیست محیطی،  بهداشتی،  ایمنی،  نکات  مهم ترین  از  برخی  به  قبل  سال های  در 
حفاظتی، انضباطی و... پرداخته شده است. با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ شرایط 
جسمی و روانی هنرجویان تحت آموزش، انتظار می رود که تمامی قوانین و مقررات کار 
در آزمایشگاه در اولین جلسه و سایر جلسات دیگر به طور مکرر به هنرجویان گوشزد 
شود تا هنرجویان از خطرات و صدمات جسمی و روانی محیط کار در امان بمانند. 
همچنین با توجه به رویکرد جدید نظام آموزشی کشور که بر اساس شایستگی های 
فنی و غیرفنی استوار شده است، انتظار می رود که در کلیۀ مراحل فرایند یاددهی و 
یادگیری، کلیۀ نکات و توجهات زیست محیطی متناسب با موضوع هر درس به تدریج 
از مهم ترین  به برخی  ادامه  پیاده سازی گردد. در  بازگو و در عمل  برای هنرجویان 

قوانین کار در آزمایشگاه پرداخته می شود.

1 از پذیرش هنرجو بدون روپوش کار در آزمایشگاه خودداری شود.
2 هرگونه شوخی، شتاب زدگی، 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  کار  میز  نظافت  به  موظف  هنرجویان   4

می باشند. آزمایش 
سایر  و  پالستیکی  پیش بند  عینک مخصوص،  و  ماسک  از دستکش،  استفاده   5

مواقع ضروری. در  ایمنی  وسایل 
6 آشنایی هنرجویان با عالئم برچسپ مواد شیمیایی، عالئم و هشدارهای ایمنی 

در محیط کار.
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.
11 پرهیز هنرجویان به خوردن، آشامیدن و بوییدن مواد شیمیایی ناشناخته در 

آزمایشگاه.
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در  موجود  محلول های  و  مصرفی  مواد  تمامی ظروف  روی  بر  برچسب  الصاق   12
استفاده. مورد  محلول های  تهیه  تاریخ  ذکر  با  آزمایشگاه 

13 شست وشوی ظروف و وسایل آزمایشگاهی بعد از اتمام کار با شوینده و با فشار 
کم آب.

14 خالی نگه داشتن مسیرهای تردد و روی میز کار از وسایل غیرضروری و مزاحم.
15 مواد شیمیایی، سمی و ناشناخته را در زیر هود به کار ببرید و هواکش و تهویه 

را همواره روشن کنید.
16 کنترل تمامی شیرهای گاز، آب و برق در آغاز تا پایان کار و کنترل بست های 

شیلنگ گاز و چراغ گاز آزمایشگاه.
17 آشنا کردن هنرجویان با راه های کمک فوری به فرد آسیب دیده در محیط کار 

آزمایشگاه و تکرار پرسش و پاسخ مربوط به این موارد در هر جلسه.
آب  داخل ظرف  آرامی  به  را  باز  یا  اسید  هنرجویان،  که  کنید  تأکید  همواره   18

می باشد. خطرناک  کار  این  برعکس  بریزید، 
19 از مخلوط کردن و تنظیف مواد شیمیایی، حالل ها و محلول ها با دست اجتناب کنید.

20 از هرگونه اعمال و شرایط نا ایمن که باعث بروز حادثه می شود، اجتناب کنید.

ارزشیابی شایستگی پایانی مراحل کار واحد یادگیری پودمان ها

ارزشیابی یکی از اجزای جدایی ناپذیر و پراهمیت فرایند آموزش و تدریس می باشد. 
ارزشیابی را می توان به مثابۀ فصل میوه چینی قیاس کرد که یک باغدار بیشترین 
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 
فراگیری مطالب،  میزان  با  مربوط  و سنجش هنرجویان، هنرآموز  امتحان  با  بود. 
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 
به  ارزشیابی می تواند  از نظر فردی،  توانایی های هر فرد ضروری می باشد.  میزان 
صدور گواهینامه بیانجامد. همچنین به افراد کمک می کند تا وارد حرفه و شغل 

خاصی شوند و در آن پیشرفت کنند.
واحدهای  یا  کاری  تکلیف  انجام  در  که  کنند  توجه  نکته  این  به  باید  هنرآموزان 



56

یادگیری و سنجش و ارزشیابی هنرجویان، شایستگی های فنی و غیرفنی به همراه 
در  و...  نگرش  انضباطی،  توجهات زیست محیطی،  بهداشت،  ایمنی،  نظیر  مواردی 
در  قبولی  که جهت  کنند  تأکید  هنرجویان  به  و  بگیرد  قرار  نظر  مد  کار  محیط 
هر پودمان الزم است 2 نمره از 3 نمرۀ شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، 
توجهات زیست محیطی و نگرش و... را کسب کنند. در ضمن هنرآموزان می توانند 
تا 20 درصد نمرۀ ارزشیابی پایانی هر پودمان را به خود ارزیابی توسط هنرجویان 

اختصاص دهند. 

پس از انجام فعالیت های آزمایشگاهی در هر جلسه یا مرحله و قبل از شروع 
مرحلۀ بعدی کار، الزم است هنرجویان مورد ارزشیابی مرحله ای قرار بگیرند. 
هنرجویان الزم است در هر مرحله نمرۀ قبولی کسب کنند. الزم به ذکر می باشد 
که در ارزشیابی هر مرحله از واحد یادگیری الزم است، شایستگی های غیرفنی، 
نگرش، رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و توجهات زیست محیطی بر طبق جدول 
ارزشیابی مراحل کار در نمره شایستگی و مستمر لحاظ گردد. با توجه به اصول 
حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، ارزشیابی شایستگی هر واحد 
یادگیری به صورت مرحله به مرحله در جدول ارزشیابی مراحل کار نشان داده 
شده است که هنرآموز الزم است در پایان هر مرحلۀ کار، هنرجویان را بر اساس 
شایستگی  عدم  یا  شایستگی  بر  مبتنی  نمره ای  و  کند  ارزشیابی  آنها  کارکرد 

هنرجو در ارزشیابی پایانی آن واحد یادگیری لحاظ شود.

در سیستم ارزشیابی جدید، یک سری از کارهای هر هنرجو با گزینه های درست 
یا نادرست ارزشیابی می شود. برخی از ارزشیابی های کارهای هنرجو با سه عبارت 
بیان می شود.  انتظار«  از حد  انتظار« و »باالتر  انتظار«، »در حد  از حد  »پایین تر 
منظور از پایین تر از حد انتظار به این معنا می باشد که، هنرجو توانایی کارهایی را 
که به وی سپرده شده است را به تنهایی ندارد.در حد انتظار یعنی؛ هنرجو توانایی 
کارهایی را که به وی سپرده شده است را به تنهایی انجام می دهد. باالتر از حد انتظار 
یعنی؛ هنرجو عالوه بر انجام کارهای محوله، راهنمایی و کمک به دیگران، توانایی 
تحلیل موضوع، شناسایی مشکالت سیستم و کار و ارائۀ راهکار و... را دارا می باشد.
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ارزشیابی پایانی هر فصل یا پودمان بر اساس ابزارهای سنجش در آموزش بر اساس 
مهارتی،  آزمون های  هنرجو،  کار  انجام  فرایند  و  عملکرد  مشاهدۀ  نظیر  شایستگی 
مشاهدۀ محصول و فرایند کار، گزارشات پایان کار و بازدیدها، شایستگی های غیرفنی، 
ایمنی، بهداشتی، انضباطی، توجهات زیست محیطی، نگرش و... در مراحل کار در 

جدول و چک لیست ارزشیابی پایانی انجام می شود.

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

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

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

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 کار، جهت جلوگیری از حوادث و خطرات و جلوگیری از آسیب رساندن به 

محیط زیست.(

کیفیت  تعیین  برای  روشی  سنجش  و  ارزشیابی  مهارت آموزی،  مؤسسات  نظر  از 
مهارت ها و دانش های آموخته شده در برابر شایستگی های واقعی مورد نیاز در یک 
با اعطای گواهینامه به هنرجویان، هنرستان ها می توانند  حرفه یا شغل می باشد. 
پیشرفت  ارزشیابی  ارائه دهند.  کارفرمایان  و  افراد  به  را  آموزشی خود  برنامه های 
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 کسب توانایی 

انجام کار صحیح و استاندارد و کسب شایستگی الزم در شغل و حرفه می باشد. 
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استاندارد عملکرد شایستگی های غيرفنی

)ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش(:
1ـ رعایت قوانین و مقررات و انضباط در آزمایشگاه
2ـ استفاده از لباس کار، وسایل و تجهیزات ایمنی 

3ـ سرعت و دقت در کار، نظم و ترتیب، نظافت و تمیز کردن وسایل و 
محیط کار، مدیریت زمان و منابع، مدیریت مواد و تجهیزات، تفکر خالق، 

HSE 5 وS پیاده سازی
4ـ توجه به موارد بهداشتی، ایمنی، حفاظتی وتوجهات زیست محیطی، 
و  ماشین ها  الکترونیکی  و  برقی  امور  در  تفکیک ضایعات، عدم دخالت 

تجهیزات، 
ارتباط  مسئولیت پذیری،  خود،  به  اتکال  و  اعتماد  حرفه ای،  اخالق  5  ـ 
مؤثر و کار تیمی یا گروهی، ارتباط خوب با دیگران، امانت داری، رعایت 
مواد  در  صرفه جویی  کار،  به  گرایش  و  عالقه  عشق،  آرگونومی،  اصول 
و  رضایت  احساس  تجهیزات،  و  وسایل  از  درست  نگهداری  مصرفی، 
شادمانی از کار، اجرای دقیق دستورالعمل کار آزمایشگاه، کنترل نظافت 

تجهیزات و ماشین آالت،

در حد  
انتظار

 انجام کلیه امور 
مربوط به ایمني 
و بهداشت فردي 
و حفاظت محیط 
زیست )ایمنی، 

بهداشت، توجهات 
زیست محیطی 

ونگرش(

2

پایین تر 
از 

انتظار

 عدم انجام کلیه 
امور مربوط به 

ایمني و بهداشت 
فردي و حفاظت 

محیط زیست

1

ارزشیابی پایانی مراحل کاری پودمان چاپ کاالي سلولزي )شایستگی انجام کار(
بلی 

خير

*** معیار های شایستگی انجام کار ***
کسب حداقل نمرۀ شایستگی فنی 2 در هر مرحلۀ کاری

کسب حداقل نمرۀ شایستگی غیر فنی 2 از بخش شایستگی های غیرفنی
کسب حداقل میانگین نمرۀ شایستگی فنی 2 از تمام مراحل کار

جدول معیار شایستگی پودمان اول چاپ 
کاالي سلولزي 

هنرآموز  که  می باشد  یادگیری  واحد   1 دارای  سلولزي  کاالي  چاپ  اول  پودمان 
الزم است، مطابق با مراحل کاری پیش بینی شده برای آن واحد یادگیری، تک تک 
ارزشیابی کند. در  پیوسته  و  ترتیب  به  یا کار  پروژه  را در کل مراحل  هنرجویان 
پایان کار، هنرآموز می تواند نتایج ارزشیابی هر هنرجو را در جدول معیار شایستگی 

پودمان اول چاپ کاالي سلولزي وارد کند.
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ارزشيابی شایستگی هاي پودمان 1: چاپ کاالي سلولزي

شرح فعاليت: تهیه شابلون و چاپ روي کاالي سلولزي

استاندارد عملکرد: روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ روي کاالي سلولزي با رنگزاهاي مختلف
شاخص ها: ساخت شابلون ـ تهیه خمیر به روش صحیح ـ عمل چاپ زدن ـ تثبیت ـ شست وشو

تجهيزات و ابزار و شرایط انجام کار
فضاي کار: کارگاه چاپ و تکمیل

ـ  میزچاپ  ـ  دستگاه چاپ  ـ  مواد کمکي  ـ  ـ غلظت دهنده ها  رنگزا  مواد  ـ  قاب  ـ  توري  ـ  متر  ـ  ترازو  تجهيزات: 
میزطراحي ـ رایانه ـ قلم راپید ـ میز طراحي و میز نوردهي ـ وسایل ظهور شابلون

مواد مصرفي: مواد رنگزا ـ مواد کمکي ـ بیندر ـ پارچه پنبه و ویسکوز

معيار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ساخت قاب و شابلون1

2تهیه خمیر چاپ2

1چاپ روي پنبه با مواد رنگزاي مختلف3

1چاپ روي ویسکوز با مواد رنگزاي مختلف4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی 
و نگرش:

1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
2ـ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی

3ـ تمیزکردن دستگاه و محیط کار
4ـ رعایت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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پودمان دوم

چاپ منسوجات مصنوعی
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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
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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
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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.



92

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
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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
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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 



100

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

طرح درس جلسه ششم: چاپ تری استات با مواد رنگزای دیسپرس
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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

طرح درس جلسه ششم: چاپ تری استات با مواد رنگزای دیسپرس
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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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پودمان سوم

چاپ كاالی مخلوط

رنگ 1

رنگ 2

رنگ 3
رنگ 4

رنگ5
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جدول بودجه بندی: چاپ كاالی مخلوط

جلسه
)هفته(

موضوعات
محتوای قابل ارائۀ یا رئوس محتوا )كارها(جلسه

زمان )ساعت(

عملیتئوری

1

کلیات چاپ 
چندرنگ دایره 

رنگ و 
کاربرد ها و 

ساخت شابلون 
چند رنگ

چاپ چند رنگ،رنگ، اصول رنگ، رنگ های اصلی،
رنگ های فرعی، رنگ های مکمل، رنگ های میانی

کاربرد دایره رنگ، دایره رنگ چیست،تشریح اجزای دایره رنگ
 تشریح نقش مواد مصرفی، قوانین و مقررات کالس و آزمایشگاه، انجام 
فعالیت ها و پرسش های کالسی و آزمایشگاهی، تشریح شایستگی های 

غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

2

اصول چاپ 
چندرنگ اسکرین
تخت و تفکیك 
رنگ ها و ساخت 
شابلون های چند 

رنگ

ساخت  مراحل  تخت،  اسکرین  چاپ  در  رنگ  چند  چاپ  اصول 
شابلون های چند رنگ

انتخاب طرح، تعیین تعداد رنگ، ترسیم طرح های تفکیك رنگ، تولید 
فیلم مثبت

از  رنگ  تفکیك  گوشه های طرح،  در  ایجاد عالمت  رنگ ها،  تفکیك 
طریق دستی و یا کامپیوتری، انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

چاپ طرح های 3
چند رنگ

ترسیم  رنگ،  تعداد  تعیین  رنگ،  چند  شابلون های  ساخت  مراحل 
طرح های تفکیك رنگ، ترسم فیلم های مثبت مواد کمکی مصرفی، 

شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
2/55/5

4
آماده سازی 

شابلون و چاپ 
اسکرین

آماده سازی شابلون ها انواع روش های تولید فیلم مثبت، روش چاپ 
فیلم مثبت، ایجاد فیلم مثبت روی سطح شابلون، عکاسی شابلون با 
دستگاه لیزر انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، آماده کردن و کنترل 
ایمنی، بهداشتی و  مواد و وسایل، نقش مواد کمکی مصرفی، نکات 

زیست محیطی، 

2/55/5

تنظیمات چاپ 5
چند رنگ

چند  چاپ  دستگاه  دستی،  چاپ  روش  رنگ  چند  چاپ  تنظیمات 
دایره  محاسبه  رنگ  نمونه  ساخت  رنگ بندی،  انتخاب  بازویی،  رنگ 
غیرفنی  شایستگی های  کالسی،،  پرسش  و  فعالیت ها  انجام  رنگ، 
و  بهداشتی  رنگی  نمونه  تست  و  رنگ  دایره  چاپ  و  ایمنی  نکات  و 

زیست محیطی، ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

2/55/5

چاپ با روش های 6
مختلف

فلزی  رنگ های  چاپ   ،CMYK رنگی  سیستم  با  اسکرین  چاپ 
)Metalize printing(، چسبندگی پودر فلز به پارچه، چاپ پیگمنت 
و اورینت روی پارچه های مخلوط، چاپ روی پارچه های مخلوط پنبه 
پلی استر، آموزش نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، ارزشیابی 

از هنرجویان

2/55/5

2/55/5انجام مجدد فعالیت هایی که الزم تشخیص داده می شود.بازآموزی7



پودمان سوم: چاپ كاالی مخلوط
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مشخصات 
كلی

نام درس: شناخت رنگ و اصول چاپ چند رنگ                      مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا

و اهداف

چاپ چند رنگ،رنگ، اصول رنگ، رنگ های اصلی،
رنگ های فرعی، رنگ های مکمل، رنگ های میانی

کاربرد دایره رنگ، دایره رنگ چیست،تشریح اجزای دایره رنگ
تشریح نقش مواد مصرفی، تشریح و نکات ایمنی و...

وسایل، 
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

پارچه های چاپ شده، با رنگ های مختلف، نمونه های مختلف دایره رنگ، تصاویر دایره رنگ،
پوستر دایره رنگ، حافظه جانبی شامل اسالید های دایره رنگ انواع پارچه مخلوط، توری، 
قاب، مواد حساس، انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه، مواد کمکی مطابق نسخه، میز 
نور، میز طراحی، ناودانی، وسایل کشش توری، بشر آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن 
شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر 

یا ساعت، دستکش پالستیکی، عینك ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

احوال پرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف جلسات قبل، ارائه تذکرات و قوانین و مقررات 
برحسب نیاز، دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان، دادن فرصت به هنرجویان 

جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال، ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل
10

ارزشیابی 
تشخیصی 
یا ورودی

آزمایشگاه، محاسبات آزمایش، نسبت و  قوانین و مقررات  از چند هنرجو در مورد  پرسش 
تناسب و... به طور مثال: 1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 
کار با انواع ماشین آالت آزمایشگاهی و صنعتی2ـ طرح یك مسئله در مورد محاسبات آزمایش

10

فعالیت 
ضمن

تدریس 
نظری

هنرآموز و
هنرجویان

هنرجویان  دانش  افزایش  به  مربوط  تکمیل  فنی  شایستگی های  از  بخشی  که  آنجایی  از 
بنابراین هنرآموزان الزم است مباحث تئوری را به گونه ای شایسته به هنرجویان  می باشد، 
منتقل کنند که هنرجویان با تلفیق این آموخته ها با مهارت و نگرشی که در حین کار کسب 
امر  این  تحقق  جهت  برسند.  چاپ  کار  در  قبول  قابل  شایستگی  یك  به  بتوانند  می کنند 
هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهیۀ طرح درس روزانه و سالیانه، آخرین اطالعات در زمینۀ 

موضوع تدریس را نیز مطالعه و ارائه دهد. 
در این بخش رنگ را معرفی کنید تا اهمیت رنگ به خوبی مشخص شود سپس نور رنگ ها 
و جسم رنگ ها را تشریح کنید و به طور کامل در این باره صحبت کنید تا هنرجو تفاوت این 

دو را درك کند.

100

طرح درس جلسه اول: شناخت رنگ و اصول چاپ چند رنگ
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فعالیت 
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز و
هنرجویان

در بخش عملی هنرآموز الزم است بر طبق روال جلسات قبل و طرح درس قوانین و مقررات 
آزمایشگاه را به هنر جویان تذکر دهد و آنها را ملزم به رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی 
کند. در ضمن هنرآموز الزم است شایستگی های غیرفنی و سایر ملزومات دیگری که یك نیروی 
کار تکمیل در محیط کار باید رعایت کند، برای هنرجویان تشریح کند و در زمان ارزشیابی 

هنرجویان، این موارد را در هنرجویان کنترل کنند و در صورت نیاز متذکر شوند.
گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان الزم است در هر جلسه کنترل، بررسی و ارزشیابی گردد 
و نکات، اشکاالت، نواقص و اشتباهات احتمالی هر گزارش به هنرجو متذکر شود و از هنرجو 

بخواهید که این موارد را اصالح کند.
در بخش تشریح موارد عملی هنرآموز الزم است ضمن معرفی کاال، لوازم، وسایل و تجهیزات 
مورد نظر از هنرجویان بخواهد در مواردی چون این جلسه که لزوم تهیه سه یا چهار شابلون 
برای هر گروه وجود دارد. کار را با ساختن شابلون ها آغاز کنید تا در هنگام مراحل نهایی 
شابلون  ساخت  عملیات  نشوید  مواجه  مشکلی  با  زمانی  لحاظ  به  شابلون  تعداد  این  تولید 
مطابق پودمان یك انجام می شود. الزم است هنرجویان در این قسمت تسلط کاملی داشته 
باشند زیرا قباًل این عمل انجام شده است بنابراین در هنگام ساخت شابلون، به پرسش های 

هنرجویان پاسخ ندهید و آنها را پودمان یك ارجاع دهید..

180

فعالیت بعد 
از تدریس

بعد از فعالیت های ضمن تدریس با ذکر سؤاالتی از هنرجویان، میزان یادگیری آنها را محك 
20بزنید و در صورت عدم یادگیری برخی مطالب گفته شده را با بیان ساده تری تکرار کنید.

سنجش و
ارزشیابی 

همواره سنجش و ارزیابی مستمر از هنرجویان ضامن پیشرفت درسی و تعمیق یادگیری در 
هنرجویان می باشد. همچنین الزم است در هر جلسۀ کارگاهی یا کالسی گزارش کار جلسۀ 
قبل یا بازدید از صنایع هنرجویان را مورد ارزیابی قرار دهید و نکات و اشتباهات احتمالی به 
آنها گوشزد شود و نمرۀ گزارش کار در دفتر کالسی وارد گردد. همچنین در انتهای هر جلسۀ 
کالسی یا آزمایشگاهی، هنرآموز الزم است بر اساس چك لیست سؤاالت پیشنهادی و جداول 
پیشنهادی خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازد. در 
جدول ارزشیابی این مرحله از کار که شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، نگرشی، 
در  که  ارزشیابی  موارد  از  می توان  می باشد،  و...  زیست محیطی  توجهات  بهداشتی،  ایمنی، 

جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
فراگیری مفهوم رنگ

فراگیری تفاوت نور رنگ ها و جسم رنگ ها
فراگیری اهمیت شناخت تفاوت این دو گروه رنگ

شناخت ترکیب دو گروه رنگ 
بیان تفاوت ها و شباهت های گروه های رنگی

بیان مفهوم دایره رنگ
توضیح نمونه دایره رنگ و تشریح آن

تشریح ساختار تغییر حضور رنگ از مقدار زیاد به مقدار کم و دالیل این تغییر
توانایی ترسیم نمونه یك دایره رنگ

شناخت رنگ های اصلی و فرعی و مکمل و میانی
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مشخصات 
كلی

نام درس: اصول چاپ چند رنگ با روش اسكرین تخت                      مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:                             تعداد هنرجو:

رئوس محتوا 
و اهداف

اصول چاپ چند رنگ در چاپ اسکرین تخت، مراحل ساخت شابلون های چند رنگ
انتخاب طرح، تعیین تعداد رنگ، ترسیم طرح های تفکیك رنگ، تولید فیلم مثبت

تفکیك رنگ ها، ایجاد عالمت در گوشه های طرح، تفکیك رنگ از طریق دستی و یا کامپیوتری
تشریح نقش مواد مصرفی، تشریح و نکات ایمنی و...

وسایل، 
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

پارچه های چاپ شده، با رنگ های مختلف،نمونه های مختلف دایره رنگ، تصاویر دایره رنگ،
پوستر دایره رنگ، حافظه جانبی شامل اسالید های دایره رنگ انواع پارچه مخلوط، توری، 
ناودانی،  میزطراحی،  نور،  میز  نسخه،  مطابق  نیاز  مورد  رنگ های  انواع  مواد حساس،  قاب، 
ساده  پیپت  شیشه ای،  همزن  مخصوص،  دماسنج  آزمایشگاهی،  بشر  توری،  کشش  وسایل 
10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر یا ساعت، دستکش 

پالستیکی، عینك ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

احوال پرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف جلسات قبل، ارائه تذکرات و قوانین و مقررات 
برحسب نیاز، دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان، دادن فرصت به هنرجویان 

جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال، ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل
10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

و  نسبت  آزمایش،  آزمایشگاه، محاسبات  مقررات  و  قوانین  مورد  در  از چند هنرجو  پرسش 
تناسب و... به طور مثال: 1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 
کار با انواع ماشین آالت آزمایشگاهی و صنعتی 2ـ طرح یك مسئله در مورد محاسبات آزمایش 

اهمیت چاپ چندرنگ و نمونه های آن

10

فعالیت ضمن
تدریس 

نظری
هنرآموز و
هنرجویان

هنرجویان  دانش  افزایش  به  مربوط  تکمیل  فنی  شایستگی های  از  بخشی  که  آنجایی  از 
بنابراین هنرآموزان الزم است مباحث تئوری را به گونه ای شایسته به هنرجویان  می باشد، 
منتقل کنند که هنرجویان با تلفیق این آموخته ها با مهارت و نگرشی که در حین کار کسب 
امر  این  قابل قبول در کار تکمیل برسند. جهت تحقق  بتوانند به یك شایستگی  می کنند 
هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهیۀ طرح درس روزانه و سالیانه، آخرین اطالعات در زمینۀ 

موضوع تدریس را نیز مطالعه و ارائه دهد. 
با نشان دادن چند چاپ چندرنگ و فراوانی آنها در زندگی، اهمیت چاپ چندرنگ را متذکر 
شوید و سپس روش انجام چاپ چندرنگ در ماشین های مختلف تشریح کنید و سپس به 
چاپ چندرنگ با روش اسکرین تخت و ساخت چند شابلون و چند طرح و تنظیمات مربوطه 

را شرح دهید.

100

طرح درس جلسه دوم: اصول چاپ چند رنگ با روش اسكرین تخت
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فعالیت ضمن
تدریس 

عملی
هنرآموز و
هنرجویان

در بخش عملی هنرآموز الزم است بر طبق روال جلسات قبل و طرح درس قوانین و مقررات 
آزمایشگاه را به هنرجویان تذکر دهد و آنها را ملزم به رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی 
کند. در ضمن هنرآموز الزم است شایستگی های غیر فنی و سایر ملزومات دیگری که یك نیروی 
کار تکمیل در محیط کار باید رعایت کند، برای هنرجویان تشریح کند و در زمان ارزشیابی 

هنرجویان، این موارد را در هنرجویان کنترل کنند و در صورت نیاز متذکر شوند.
گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان الزم است در هر جلسه کنترل، بررسی و ارزشیابی گردد 
و نکات، اشکاالت، نواقص و اشتباهات احتمالی هر گزارش به هنرجو متذکر شود و از هنرجو 

بخواهید که این موارد را اصالح کند.
در بخش تشریح موارد عملی هنرآموز الزم است ضمن معرفی کاال، لوازم، وسایل و تجهیزات 
مورد نظر از هنرجویان بخواهد در مواردی چون این جلسه که لزوم تهیه سه یا چهار شابلون 
برای هر گروه وجود دارد. کار را با ساختن شابلون ها آغاز کنید تا در هنگام مراحل نهایی 
شابلون  ساخت  عملیات  نشوید  مواجه  مشکلی  با  زمانی  لحاظ  به  شابلون  تعداد  این  تولید 
مطابق پودمان یك انجام می شود. الزم است هنرجویان در این قسمت تسلط کاملی داشته 
باشند زیرا قباًل این عمل انجام شده است بنابراین در هنگام ساخت شابلون، به پرسش های 

هنرجویان پاسخ ندهید و آنها را پودمان یك ارجاع دهید.

180

فعالیت بعد 
از تدریس

بعد از فعالیت های ضمن تدریس با ذکر سؤاالتی از هنرجویان، میزان یادگیری آنها را محك 
20بزنید و در صورت عدم یادگیری برخی مطالب گفته شده را با بیان ساده تری تکرار کنید.

سنجش و
ارزشیابی 

همواره سنجش و ارزیابی مستمر از هنرجویان ضامن پیشرفت درسی و تعمیق یادگیری در 
هنرجویان می باشد. همچنین الزم است در هر جلسۀ کارگاهی یا کالسی گزارش کار جلسۀ 
قبل یا بازدید از صنایع هنرجویان را مورد ارزیابی قرار دهید و نکات و اشتباهات احتمالی به 
آنها گوشزد شود و نمرۀ گزارش کار در دفتر کالسی وارد گردد. همچنین در انتهای هر جلسۀ 
کالسی یا آزمایشگاهی، هنرآموز الزم است بر اساس چك لیست سؤاالت پیشنهادی و جداول 
پیشنهادی خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازد. در 
جدول ارزشیابی این مرحله از کار که شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، نگرشی، 
در  که  ارزشیابی  موارد  از  می توان  می باشد،  و...  زیست محیطی  توجهات  بهداشتی،  ایمنی، 

جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

مفهوم چاپ چندرنگ

ارائه چندنمونه چاپ چندرنگ روی پارچه

روش های ساخت شابلون و توری کشی و الك کشی

انجام نوردهی و عملیات رتوش با رعایت تنظیم درست 

بیان انواع روش های چاپ چندرنگ

وسایل و ابزار الزم برای چاپ چندرنگ

تنظیم گیره های روی شابلون و میز چاپ

انجام چاپ تستی و رفع عیوب

انجام تنظیمات تکمیلی و چاپ پارچه نهایی

انجام عملیات تثبیت و شست وشو در صورت لزوم



پودمان سوم: چاپ كاالی مخلوط
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مشخصات 
كلی

نام درس: تنظیمات چاپ چند رنگ                مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم       هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

ترسیم  رنگ،  تفکیك  طرح های  ترسیم  رنگ،  تعداد  تعیین  رنگ،  چند  شابلون های  ساخت  مراحل 
فیلم های مثبت، مواد کمکی مصرفی، شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، 

ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

وسایل،
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

نسخه،میز  مطابق  نیاز  مورد  رنگ های  انواع  مواد حساس،  مخلوط،توری،قاب،  پارچه  انواع 
نور، میزطراحی، ناودانی، وسایل کشش توری، بشر آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن 
شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر 

یا ساعت، دستکش پالستیکی، عینك ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت قبل 
از تدریس

هر هنرآموزی الزم است نسبت به مطالبی که قرار است در کالس ارائه دهد، تسلط کاملی 
داشته باشد و روش تدریس و ترتیب ارائۀ مطالب را قبل از شروع کالس به طور دقیق تنظیم 
برای مشاغل  را  تدریس  نماید. همچنین هنرآموز الزم است، کاربرد مطالب مورد  و مرور 
آیندۀ هنرجویان تجزیه و تحلیل و مرتبط نمایند. این عملکرد سبب افزایش شوق و اشتیاق 

هنرجویان در فرایند یادگیری و آموزش می گردد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

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

موجود بر روی الیاف طبیعی و...

10

فعالیت ضمن 
تدریس 
تئوری

مراحل ساخت شابلون های چند رنگ، تعیین تعداد رنگ، ترسیم طرح های تفکیك رنگ، 
100ترسیم فیلم های مثبت، مواد کمکی مصرفی، نحوه ترسیم تفکیك رنگی 

فعالیت ضمن
تدریس 

عملی
هنرآموز و
 هنرجویان

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

گروهی به سمت هرج و مرج، توهین و دعوا کشیده نشود.
قبل از شروع کار، هنرآموز موظف است لیست کاال، مواد مصرفی و لوازم و تجهیزات موردنیاز، 
روند کار  و وقفه ای در  اختالل همراه نشود  با  آزمایش  روند  تا  را چك کند  برای هر گروه 
آزمایشگاه ایجاد نشود. آماده نبودن مواد مصرفی، کاال و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه باعث 

ایجاد بی نظمی و سردرگمی هنرجویان و ایجاد مشکالت در امر آموزش می گردد.
جهت انتقال بهتر مفاهیم، بهتر است با نمایش عکس، فیلم، انیمیشن، تصاویر کتاب یا برنامه 
انواع ماشین های چاپ و نحوه ساخت خمیر  با کارکرد  از بخش صنعت، هنرجویان  بازدید 

بیشتر آشنا شوند. 

180
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فعالیت بعد 
از تدریس

ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای  جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب 
از هنرجویان، تعیین تکالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و 

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

سنجش و 
ارزشیابی 

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

ارزشیابی که در جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی میزان شایستگی های مستمر در هنرجویان

 مراحل ساخت شابلون های چند رنگ

تعیین تعداد رنگ

ترسیم طرح های تفکیك رنگ

ایجاد فیلم های و رفع عیوب فیلم های ترسیمی

تست صحت ترسیم فیلم های مثبت به شیوه درست

آشنایی با مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام چاپ و انجام عملیات چاپ

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی، زیست محیطی، انضباطی و... 

آشنایی و پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار 
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مشخصات 
كلی

نام درس:  آماده سازی شابلون و چاپ اسكرین                         مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم      هنرستان:               هنرآموز:                         تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

 آماده سازی شابلون ها انواع روش های تولید فیلم مثبت، روش چاپ فیلم مثبت، ایجاد فیلم مثبت 
روی سطح شابلون، عکاسی شابلون با دستگاه لیزر انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، آماده کردن و 

کنترل مواد و وسایل، نقش مواد کمکی مصرفی، نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی،

وسایل، 
مواد،تجهیزات 

و ابزار های 
آموزشی

نیاز مطابق نسخه،  انواع رنگ های مورد  انواع پارچه مخلوط، توری، قاب، مواد حساس، 
میز نور، میزطراحی، ناودانی، وسایل کشش توری، بشر آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، 
همزن شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، 

کرنومتر یا ساعت، دستکش پالستیکی، عینك ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت قبل از 
تدریس

و  نظیر حضور  مقدماتی  کارهای  به  تدریس  از شروع  قبل  باید  هنرآموز  معمول  به طور 
غیاب، بازدید تکالیف 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 
بر  زیرا درنگ های طوالنی عالوه  باشد  زیاد طوالنی  نباید  این کارها  می کند.البته مدت 
اینکه از زمان یادگیری می کاهد، اشتیاق هنرجویان برای آموختن را هم کاهش می دهد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

وسایل  کاربرد  و  نام  آزمایشگاه،  مقررات  و  قوانین  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
مثال: به طور  و...  تناسب  و  نسبت  رنگرزی،  محاسبات  واحدها،  تبدیل   آزمایشگاهی، 
1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه 
را نام ببرید.2ـ طرح یك سؤال در مورد لزوم سفیدگری در پارچه 3ـ روش ساخت یك 

محلول استاندارد با غلظت معین 4ـ ارزش و اهمیت سفید گری پارچه 

10

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 کند و بعد از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان، اقدام به 
پرسش کالسی نماید. پرسش و حل تمرین به صورت مداوم سبب افزایش آگاهی و قدرت 
یادگیری در هنرجویان می گردد. آماده سازی شابلون ها انواع روش های تولید فیلم مثبت، 
روش چاپ فیلم مثبت، ایجاد فیلم مثبت روی سطح شابلون، عکاسی شابلون با دستگاه لیزر

100
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فعالیت ضمن
تدریس عملی

هنرآموز و
 هنرجویان

بعد از مرحله تدریس کالسی و ارزشیابی هنرجویان و اطمینان از فراگیری مطالب مربوط 
به این جلسه، نوبت به فرایند انجام آزمایش سفیدگری می گردد. هنرآموز پس از کنترل 
لباس کار، مسائل ایمنی و حفاظتی در آزمایشگاه، مواد و وسایل تحویل شده به گروه ها را 
کنترل می کند و از هنرجویان می خواهد که بر طبق اطالعات و نسخه های داده شده در 
جدول کتاب، محاسبات تکمیل را به صورت انفرادی یا گروهی و با مشارکت یکدیگر انجام 
دهند. در زمان سفیدگری کاالی پنبه ای و پشمی با شرایط و موادی که در جداول کتاب 
آمده است، هنرآموزان الزم است در زمان آماده کردن حمام و انجام فرایند سفیدگری 
توسط هنرجویان بر میزان دقت و کیفیت کار و کنترل زمان و دمای حمام نظارت کنند. 
یا  و  انیمیشن  فیلم،  کتاب،  عکس های  نمایش  با  می تواند  هنرآموز  عملی  ساعات  در 
از هنرجویان بخواهند ضمن  اضافه کنند.  یادگیری هنرجویان  بر روند  از صنایع  بازدید 
یادداشت برداری از روند کار و تغییرات حاصل شده، نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی 
و حفاظتی را نیز رعایت کنند. در ضمن نحوۀ صحیح تعامل و ارتباط هنرجویان با یکدیگر، 
داشتن اخالق حرفه ای، و رعایت قوانین و مقررات آزمایشگاه به طور مداوم الزم است به 

هنرجویان تذکر داده شود و در ارزشیابی عملکردی هنرجویان لحاظ گردد.

180

فعالیت بعد از 
تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای از 
20هنرجویان، تعیین تکالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل

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

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

آماده سازی شابلون ها 

انواع روش های تولید فیلم مثبت،

روش چاپ فیلم مثبت،

ایجاد فیلم مثبت روی سطح شابلون،

عکاسی شابلون با دستگاه لیزر تشریح کار و تفاوت آن با روش های معمول

تهیه شابلون های مورد نیاز برای چاپ چند رنگ

به کارگیری ابزار ها و وسایل مورد نیاز برای ساخت شابلون

آشنایی با انواع مواد کمکی مصرفی درعملیات چاپ

توانایی ساخت انواع خمیر های مورد نیاز برای انجام عملیات چاپ 

رعایت کلیۀ نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 

پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار از طریق همکاری در چاپ چندرنگ
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مشخصات 
كلی

نام درس: تنظیمات چاپ چند رنگ                                مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
واهداف

تنظیمات چاپ چند رنگ روش چاپ دستی، دستگاه چاپ چند رنگ بازویی، انتخاب رنگ بندی، 
ساخت نمونه رنگ محاسبه دایره رنگ، و چاپ دایره رنگ و تست نمونه رنگی، انجام فعالیت ها 
و پرسش کالسی، شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی بهداشتی و زیست محیطی، ارزشیابی 

مستمر یا مرحله ای

وسایل،
مواد،تجهیزات 

و ابزار های 
آموزشی

انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه،  انواع پارچه مخلوط، توری، قاب، مواد حساس، 
میز نور، میزطراحی، ناودانی، وسایل کشش توری، بشر آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، 
همزن شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، 

کرنومتر یا ساعت، دستکش پالستیکی، عینك ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از تدریس

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

بکشد زیرا طوالنی شدن این مرحله از شور و شوق اولیه فراگیران می کاهد. 

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

وسایل  کاربرد  و  نام  آزمایشگاه،  مقررات  و  قوانین  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
مثال: به طور  و...  تناسب  و  نسبت  چاپ،  در  محاسبات  واحدها،  تبدیل   آزمایشگاهی، 

1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه 
نام ببرید.2ـ طرح یك مسئله در مورد شیب دمایی3ـ تشریح یك نسخه و نمودار  را 

4ـ تشریح روش ساخت یك محلول استاندارد با غلظت معین 

10

فعالیت ضمن
تدریس تئوری

چگونه صحبت کردن و چه زمانی صحبت کردن را با هنرجویان تمرین کنید. با تك تك 
دارید.  آنها  از  انتظاراتی  چه  که  کنید  توجیه شان  و  کنید  هنرجویان سرکش صحبت 

هم زمان با آنها صریح، مهربان و دلسوز باشید.
تنظیمات چاپ چند رنگ روش چاپ دستی، دستگاه چاپ چند رنگ بازویی، انتخاب 
نمونه  دایره رنگ و تست  دایره رنگ، و چاپ  نمونه رنگ محاسبه  رنگ بندی، ساخت 

رنگی

100
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فعالیت ضمن
تدریس عملی
هنرآموز و 
هنرجویان

بهتر است از فیلم و عکس آموزشی درسی و غیر درسی استفاده شود یا برنامه بازدید از 
کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین مرسریزاسیون استفاده شود. تشریح روش کار با 
ماشین آالت مرسریزاسیون کالف، نخ و پارچه، تشریح روش کار با ماشین مرسریزاسیون 
غلتکی بدون زنجیر، تشریح طرز کار ماشین های مرسریزاسیون زنجیری و غیر زنجیری
هنرآموزان الزم است قبل از شروع به کار عملی از وجود کاال، مواد و تجهیزات موردنیاز 
هنرآموز،  توسط  آزمایش  تشریح  از  بعد  کنند.  حاصل  اطمینان  آزمایش  این  برای 
مصرفی  مواد  و  آب  مقدار  و  دهند  انجام  را  آزمایش  محاسبات  موظف اند  هنرجویان 
به  بخواهد که  از تك تك هنرجویان  است  بیاورند. هنرآموز الزم  به دست  را  موردنیاز 
تنهایی محاسبات را با توجه به جدول کتاب انجام دهند. هنرجویان همچنین الزم است 
بعد از تحویل وسایل و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز، عملیات مرسریزاسیون را بر طبق 
دستورالعمل داده شده در کتاب، شروع کنند و در پایان به مقایسه و استدالل بپردازند.

180

فعالیت بعد از 
تدریس

و  تکالیف  تعیین  شده،  ارائه  مطالب  از  نتیجه گیری  و  کردن  خالصه  و  جمع بندی 
فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل، رفع اشکال و پاسخ به 
سؤاالت، ذکر 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

تنظیمات چاپ چند رنگ )شابلون، میز چاپ(

روش چاپ دستی )میز چاپ و تنظیم گیره های کنار میز و پیچ های روی شابلون(

دستگاه چاپ چند رنگ بازویی نحوه انجام کار و تنظیمات مرتبط

انتخاب رنگ بندی

ساخت نمونه رنگ 

محاسبه دایره رنگ 

چاپ دایره رنگ و تست نمونه رنگی

توانایی محاسبه نسخه چاپ

توانایی ساخت خمیر چاپ

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 

پیشرفت هنرجو در زمینه شایستگی های غیرفنی در محیط کار از طریق همکاری با دیگر هنرجویان جهت انجام کار 
مشترك
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مشخصات 
كلی

نام درس:  روش های چاپ روی كاالی مخلوط                مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

چاپ اسکرین با سیستم رنگی CMYK، چاپ رنگ های فلزی )Metalize printing(، چسبندگی 
پودر فلز به پارچه، چاپ پیگمنت و اورینت روی پارچه های مخلوط، چاپ روی پارچه های مخلوط 

پنبه پلی استر، آموزش نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، ارزشیابی از هنرجویان

وسایل، 
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

انواع پارچه مخلوط، توری، قاب،مواد حساس، انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه، میز 
نور، میزطراحی، ناودانی، وسایل کشش توری، بشر آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن 
شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر 

یا ساعت، دستکش پالستیکی، عینك ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت قبل 
از تدریس

در شروع فرایند تدریس جهت افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس جدید، 
تکنیك ورود به مطلب مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت پاسخ گویی و 
تایید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز، ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول در تدریس، 
زمان بندی تدریس، مرور کلیات فرایند و نحوۀ تدریس را از روی طرح درس، استفاده از 
تلفیقی از روش های تدریس نوین و فعال جهت آموزش. رعایت فنون و مهارت های تدریس 

و آماده سازی، انجام فعالیت های کالسی توسط هنرجویان با کمك هنرآموز

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، محاسبات چاپ، نسبت و تناسب 
و... به طور مثال: 1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار 
در آزمایشگاه را نام ببرید. 2ـ طرح یك مسئله در مورد محاسبات آزمایش 3ـ سؤال در مورد 

خطرات و نکات ایمنی در زمان کار با مواد شیمیایی

10

فعالیت ضمن
تدریس 
تئوری

چاپ اسکرین با سیستم رنگی CMYK شامل تعریف و چگونگی انجام کار، چاپ رنگ های 
کاربرد ها،  و  ابزار الزم  و  کار  انجام  و روش های  انواع  )Metalize printing( شامل  فلزی 
چسبندگی پودر فلز به پارچه، چاپ پیگمنت و اورینت شامل تعاریف و مواد الزم و روش 
انجام کار روی پارچه های مخلوط، چاپ روی پارچه های مخلوط پنبه پلی استر شامل مواد 

مورد نیاز و روش های انجام فعالیت

100
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فعالیت ضمن
تدریس 

عملی
هنرآموز و
 هنرجویان

از آنجایی که هنرجویان زرنگ دوست ندارند با یکدیگر کار کنند و در یك گروه باشند و 
می خواهند همه کارها را خودشان انجام دهند، با آنها صحبت کنید و نقش های مهم در گروه 
را به آنها پیشنهاد دهید. همچنین این هنرجویان را توجیه کنید که گروه به کمك ایشان 

احتیاج دارد و کارها و شایستگی های ایشان در ارزشیابی لحاظ می گردد.
هنرآموزان بهتر است از فیلم، اسالید، انیمیشن و عکس آموزشی درسی و غیر درسی جهت 
آموزش عینی تر استفاده کنند یا برنامه بازدید از کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین 

کربونیزاسیون را فراهم کنند. 
کار، می بایست هر  روند  آزمایشگاه ضمن تشریح  آزمایش در  فرایند  هنرآموزان در شروع 
محاسبات  بر  و  کنند  آشنا  زیست محیطی  بهداشتی،  ایمنی،  نکات  با  را  هنرجویان  جلسه 
 آزمایش، محلول سازی و آماده کردن مواد و وسایل مورد نیاز و روند کار هنرجویان کنترل و

نظارت کند.

180

فعالیت بعد 
از تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت، 
20ذکر 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

چاپ اسکرین با سیستم رنگی CMYK شامل تعریف و چگونگی انجام کار

چاپ رنگ های فلزی )Metalize printing( شامل انواع و روش های انجام کار و ابزار الزم و کاربرد ها

چسبندگی پودر فلز به پارچه، چاپ پیگمنت و اورینت شامل تعاریف و مواد الزم و روش انجام کار روی پارچه های مخلوط

چاپ روی پارچه های پنبه پلی استرشامل مواد مورد نیاز و روش های انجام فعالیت

توانایی محاسبه نسخه چاپ

توانایی ساخت خمیر چاپ

توانایی انتخاب رنگ مناسب برای انجام چاپ

میزان رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 

میزان پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار اطمینان از تولید مناسب و با کیفیت 



پودمان سوم: چاپ كاالی مخلوط

129

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

پیپت مدرج

آشنایی با درجات روی پیپت و توانایی خواندن اعداد روی آن برحسب میلی لیتر )سی سی(، توانایی خواندن 
صحیح حجم مایع داخل پیپت، آشنایی و توانایی گرفتن صحیح پیپت در دست، آشنایی و توانایی پر کردن 
و خالی کردن پیپت با پوآر، آشنایی با خطا های ابزاری و انسانی، آشنایی با حروف درج شدۀ TD و TC بر 

روی پیپت، آشنایی با کاربردهای پیپت مدرج

آشنایی با انواع پیپت پرکن با مکندۀ پالستیکی و چرخ دنده ای، آشنایی با دکمه های A , S , E بر روی پوآر، پیپت پركن )پوآر(
آشنایی با عملکرد مکش و تخلیه در پیپت پرکن ها، توانایی کار با پیپت پرکن )پوآر(

كاغذPH, PH متر
آشنایی با انواع کاغذ PH، آشنایی با مفهوم محیط اسیدی و قلیایی و خنثی، آشنایی با مفهوم اعداد 0 تا 

14 در اندازه گیری PH مواد، توانایی کار با PH متر، توانایی کار با کاغذ PH, PH متر

ترازوی آزمایشگاهی

آشنایی با انواع ترازو و دقت آنها، آشنایی و توانایی تنظیم و تراز کردن ترازو بر یك سطح صاف، آشنایی 
و توانایی کار با دکمه های On,Off,Tara.Zero و... بر روی ترازو، آشنایی با رعایت نکات ایمنی در زمان 
کار با ترازو، آشنایی با کاربردهای ترازوی آزمایشگاهی، کالیبراسیون ترازوی آزمایشگاه به صورت دوره ای، 

دوری ترازو از حرارت و نوسانات و جریان باد

بالن حجم سنجی 
)ژوژه(

آشنایی با انواع حجم های مختلف بالن ژوژه، آشنایی و توانایی در خواندن و پرکردن بالن حجمی تا خط نشانه یا 
کالیبره، آشنایی و توانایی در ساخت محلول استاندارد با کمك بالن حجمی، آشنایی با کاربردهای بالن حجمی

چراغ گاز بونزن
آشنایی و توانایی تنظیم شعلۀ چراغ گاز، آشنایی با دریچه ورودی و تنظیم هوا، آشنایی و توانایی تست 
نشت یابی شیلنگ گاز با کف، آشنایی با خطرات احتمالی استفادۀ نادرست از چراغ گاز، آشنایی و توانایی 

کار با چراغ گاز و متعلقات آن مثل سه پایه و توری یا مثلث نسوز

استوانه مدرج
استوانه  انواع حجم های مختلف  با  آشنایی  پالستیکی،  و  استوانه های مدرج شیشه ای  انواع  با  آشنایی 
مدرج، آشنایی و توانایی قرائت حجم محلول داخل استوانه مدرج، آشنایی با درجات و حروف درج شده 

بر روی استوانه مدرج، آشنایی با کاربردهای 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 کاربردهای بشر، آشنایی و توانایی جهت قرائت حجم مایع داخل بشر، آشنایی و 

توانایی کار با بشر گیر برای جابه جایی بشر، آشنایی و توانایی گرم کردن مایعات و محلول ها در بشر

كاغذ كالک، جوهر، 
قلم راپید و میز 

طراحی 

کاغذ نیمه شفاف، قلم های مخصوص طراحی که ضخامت های نوك آن متفاوت است و با جوهر های 
مخصوص کار می کنند، میز طراحی با پایه متحرك، پیچ های تنظیم زاویه و ارتفاع، سطح شیشه ای و 

منبع نوری 

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

شابلون،  توری،  انواع 
راكل، انواع همزن

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

دستگاه پخت و 
انواع خشك کن ها و ماشین های تثبیت با بخار یا حرارت خشكتثبیت 
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دانش افزایی

تفكیک رنگی در چاپ چند رنگ
تا درباره تفکیك رنگی به کمك نرم افزار هایی  در قسمت دانش افزایی الزم است 

چون فتوشاپ اطالعات مناسبی را در اختیار هنرآموزان گرامی قرار دهیم.
همان طور که می دانیم تفکیك رنگی در چاپ به دو صورت انجام می شود. 

CMYK  ب( روش               PANTONE الف( روش
می گیرد  قرار  مثبت  فیلم  یك  در  مشابه  تمامی رنگ های   PANTONE روش  در 
 PANTONE .بنابراین به تعداد فیلم های مثبت ایجاد شده رنگ الزم خواهیم داشت
طریق  از  را  کاربرد  پر  رنگ های  کارخانه  این  است.  رنگ  تولید  کارخانه  یك  نام 
مخلوط کردن رنگ های موجود به وجود می آورد و از طریق فروش رنگ های آماده 
درآمد کسب می کند. یکی از ابتکارات بسیار مهم این شرکت، اعالم رنگ سال است 
که هر سال توسط این شرکت اعالم می شود. با توجه به اقبال عمومی به این شرکت، 
کارخانه های دیگر نیز از اعالم رنگ سال استقبال می کنند و با این روش محصوالت 
سال به سال تغییر می کند و باعث رونق کسب و کار در حوزه صنعت نساجی می گردد. 

در شکل 1 نمونه اعالم رنگ سال در آغاز سال میالدی را مشاهده می کنید.

شكل 1ـ اعالم رنگ سال 2018 به همراه شماره پتنت رنگ 

در شکل 1 مشاهده می شود که شرکت پنتون رنگ بنفش را به عنوان رنگ سال 
2018 انتخاب کرده است. 

شما نیز می توانید از اطالعات موجود در شرکت پنتون استفاده کنید. آدرس این 
شرکت به صورت زیر می باشد.

https://www.pantone.com
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تفكیك رنگی

از اصول مهم در چاپ اسکرین تخت، ساخت شابلون می باشد. برای ساخت  یکی 
شابلون تهیه فیلم های مثبت خوب و بدون ایراد بسیار مهم است. یکی از عوامل خوب 
و مناسب بودن شابلون، طرح آن می باشد. چون این طرح از طریق فیلم مثبت روی 
شابلون منتقل می شود بنابراین فیلم مثبت مناسب اهمیت ویژه ای دارد. تهیه فیلم 

مثبت به صورت دستی و یا به کمك رایانه انجام می شود.

روش دستی 
در این روش روی چهار گوشه تصویر مورد نظر عالمت + رسم کنید. یك کاغذ کالك 
را روی تصویر قرار دهید و ابتدا عالمت های کنار تصویر را روی کاغذ کالك رسم کنید 
سپس فقط بخشی از تصویر که قرار است در یك شابلون قرار گیرد را با قلم راپید ترسیم 
کنید. این کاغذ شفاف که فیلم مثبت نام دارد را به طور کامل با بخش های موردنظر 
مطابقت دهید و در صورت کامل بودن، نوارچسب ها را بردارید و فیلم مثبت را در محل 

تمیزی نگهداری کنید. برای بقیه رنگ ها نیز فیلم مثبت تهیه کنید.
نکات مهم در کیفیت فیلم مثبت تهیه شده با دست:

1 کیفیت کاغذ کالك: به عوامل زیر بستگی دارد کاغذکالك شفاف باشد ـ بدون 
خط باشد ـ صاف و بدون تا باشد ـ جوهر روی آن پخش نشود

1 کیفیت قلم راپید: رنگ جوهر آن کاماًل مشکی باشد ـ قلم های راپید از ریز تا 
درشت هرکدام با توجه به خطوط مورد نظر استفاده شود

1 نحوه کار: از کثیف شدن فیلم مثبت پرهیز شود ـ قلم راپید به صورت عمودی 
در دست گرفته شود ـ خطوط اضافه ترسیم نشود ـ عالیم + در گوشه کاغذ کالك 

به کمك خط کش ترسیم شود.

روش رایانه ای
طریق  از  سپس  و  می دهد  انجام  رایانه  را  رنگ ها  جداسازی  رایانه ای  روش  در 
چاپگرهایی که جوهر مناسب داشته باشند عمل تهیه فیلم مثبت انجام می گیرد. 

تهیه فیلم مثبت از طریق رایانه باعث می شود که:
 فیلم مثبت دقیق تر تولید می شود و در نتیجه کیفیت چاپ نیز باالتر می رود.

 خط خوردگی و کثیفی در کار به وجود نمی آید.
 تداخل رنگی در مرزها به وجود نمی آید زیرا رایانه دقت جداسازی باالیی دارد.

 سرعت عمل باال می رود و در نتیجه تولید طرح های جدید ارزان تر در می آید. 
این موضوع می تواند باعث باالتر رفتن تنوع کار شود.
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نحوه انجام كار
در این روش از نرم افزار فتوشاپ استفاده کنید. فراگیری کامل این نرم افزار به زمان 
طوالنی احتیاج دارد و مد نظر ما نیست. ما در این قسمت فقط فعالیت مورد نظر 

خود را به شما آموزش می دهیم.

نكته 
تصویر مورد نظر باید دارای عالمت های + در گوشه های تصویر باشد بنابراین 

قبل از هر چیز این عالیم را روی تصویر ایجاد می کنیم.

ایجاد عالمت + با نرم افزار Paint در كناره های تصویر

نرم افزار Paint از جمله نرم افزارهایی است که همراه با ویندوز روی رایانه نصب 
می شود کاربرد بسیار آسانی دارد. برای ایجاد عالمت های + روی گوشه های تصویر 
انتخاب کنید که  این بخش  برای  تصاویر  توجه کنید  انجام دهید.  را  زیر  مراحل 
امکان جداسازی رنگ ها را داشته باشد نمونه این تصاویر در کتاب درسی نشان 
داده شده است. )شکل 8 صفحه 90 ـ شکل 10 صفحه 92 ـ تمرین 1 از شکل 

13 صفحه 93( 
مراحل کار:

تصویر مورد نظر را انتخاب می کنیم. فایل تصویر را از pdf کتاب بردارید تا مراحل 
کار یکسان باشد. این تصویر در شکل 2 آمده است.

شكل 2ـ تصاویر مورد استفاده در نرم افزار فتوشاپ
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)Ctrl - C ابتدا تصویر مورد نظر را کپی کنید. )از طریق راست کلیك و یا از طریق
را در فضای  نظر  مورد  Ctrl - V تصویر  از طریق  و  باز کنید  را   Paint نرم افزار 
نرم افزار نقاشی Paint قرار دهید. شکل 3 تصویر مورد نظر را پس از باز شدن در 

نرم افزار Paint نشان می دهد.

Paint شكل 3ـ ترسیم عالمت + با رسم خطوط موجود در نرم افزار
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با تولید عالیم + در گوشه های تصویر، به کمك ابزارهای موجود در نوار ابزار، با کپی 
و جایگزینی عالیم را در چهارگوشه تصویر قرار دهید حاال از طریق Ctrl - C این 
تصویر را به حافظه موقت منتقل کنید تا آماده استفاده در نرم افزار فتوشاپ شود.

تفكیك تصویر از طریق فتوشاپ

 ابتدا نرم افزار فتوشاپ را باز کنید و سپس تصویر مورد نظر را از کلیپ برد کپی 
) Ctrl – C کنید. )از طریق راست کلیك ـ کپی و یا از طریق

 به کمك گزینه File  و سپس گزینه New چندین فایل ایجاد کنید. 

شكل 4ـ كپی عالمت های + در چهارگوشه طرح

باشد. زیرا یك فایل برای تذكر از تعداد رنگ ها  باید یکی بیشتر  این فایل ها  تعداد 
تصویر اصلی و به ازای هر رنگ نیز یك فایل الزم داریم. نام اولی را تصویر اصلی 

و بقیه را با نام رنگ مورد نظر یا شماره نام گذاری کنید.
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در شکل 5، نمونه باز شدن فایل ها برای تصویر سه رنگی مشاهده می کنید. بنابراین 
به 4 فایل جدید احتیاج خواهیم داشت. در شکل 5 تصویر چهار فایل به وجود آمده 

را مشاهده می کنید.

برای تفکیك رنگی، ابزار هایی روی فتوشاپ وجود دارد که آنها را شرح می دهیم. 
در شکل 6، به ابزار جداساز رنگ توجه کنید و عوامل مهم آن را به خاطر بسپارید.
ابزار شامل نوار ابزار و ستون ابزار می باشد و هر کدام وظیفه خاصی را به عهده دارد.

شكل 5  ـ ایجاد فایل های جدید با نام های مناسب 
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 توسعه رنگگسترش مشابه

انتخاب ناحیه

ابزار جداساز رنگ

بزرگ نمایی

 انتخاب رنگ

شكل 6  ـ ابزار های الزم برای تفكیک رنگی در فتوشاپ
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ابزار جدا ساز رنگی 

كاربرد ابزار جداساز رنگی
برای انجام تفکیك رنگی و جداسازی مراحل زیر را انجام دهید:

 بر روی ناحیه ای از تصویر اصلی کلیك کنید تا این تصویر انتخاب شود.
 بر روی گزینه شبیه عصای سحرآمیز کلیك کنید.

 عالمت دکمه Coniguous را بردارید تا همه رنگ های مشابه را انتخاب کند.
 مقدار تولرانس را باید چند بار تنظیم کنید تا انتخاب نهایی مورد تأیید شود. 
نواحی  دور  کنید  کلیك  و  ببرید  رنگ  یك  روی  را  رنگی  جداساز  عالمت  وقتی 
انتخابی نقطه چین شده و جابه جا می شود. می خواهیم رنگ زرد را انتخاب کنیم 
بنابراین عالمت را روی بخشی از رنگ زرد می بریم و سپس چپ کلیك می کنیم. 

شکل 7، تصویر را پس از کلیك کردن روی ناحیه زرد رنگ نشان می دهد.
در این وضعیت عملیات کپی، فقط همین ناحیه را می پذیرد.

 برای جدا ساز رنگی، ابزار جداساز را فعال کنید.
به کار می رود که بخواهیم رنگ های  برای مواردی  تولرانس )توسعه رنگ(   
ابزار اضافه کنیم. اگر تولرانس کم باشد همان رنگی را که  این  مشابهی را به 
توسط ابزار جداساز رنگی انتخاب شده را می پذیرد. ولی اگر تولرانس زیاد باشد 

رنگ های مشابه را نیز اضافه می کند.
 انتخاب ناحیه، در صورتی که الزم باشد عالوه بر انتخاب قبلی انتخاب جدیدی 
را اضافه کنید کافی است دکمه Shift را پایین نگه داشته و با این ابزار شکل های 
جدید را اضافه کنید. با روش Ctrl – C , Ctrl – V کل بخش های انتخابی را 

به فایل جدید اضافه کنید.
 گسترش به مشابه )Coniguous(: این دکمه وقتی عالمت دار باشد فقط یك 
ناحیه از رنگ را انتخاب می کند ولی وقتی عالمت آن را برداریم همه رنگ های 
مشابه را با هم در نظر می گیرد. اگر حتی پس از حذف عالمت انتخاب متوجه 
شدید که ناحیه را از قلم انداخته است کافی است یك بار روی همان منطقه 

کلیك کنید.
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همان طور که مشاهده می کنید عالمت های + انتخاب نشده است.
 با فعال کردن دکمه انتخاب و پایین نگه داشتن دکمه Shift و ایجاد مربع دور 

عالمت ها، همه را با هم انتخاب کنید. در نتیجه شکل 8 به وجود می اید.

شكل 7ـ انتخاب رنگ زرد

ناحیه ای نكته  انتخاب چند  به معنای  باشد  نیز   + نرم افزار عالمت  اگر کنار عالمت 
می باشد. انتخاب چند ناحیه ای با پایین نگه داشتن Shift امکان پذیر می باشد.
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 همه دکمه ها را رها کنید و سپس دکمه Ctrl – C را با هم بزنید.
 بر روی فایل زرد کلیك کنید تا این فایل انتخاب شود.

 دکمه Ctrl - V  را بزنید تا شکل 9، حاصل شود.

شكل 8  ـ انتخاب عالمت ها و تصویر با هم

شكل 9ـ انتخاب ناحیه قرمز به همراه عالمت های +

با دکمه shift امکان کپی چند قسمت تصویر به طور هم زمان به وجود می آید.
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 توجه کنید که در این تصویر ناحیه زرد در یك جا متمرکز شده است و دقیقاً 
مانند رنگ قرمز است. بنابراین همین عملیات را برای رنگ قرمز هم تکرار کنید. 
دقت کنید اگر در قسمت باالی فایل کلیك کنید می توانید فایل را جابه جا کنید 
بنابراین اگر فایل رنگ قرمز را جابه جا کنیم می توانیم دو فایل را در کنار هم قرار 

دهیم تا شکل 10 ایجاد شود.

شكل 10ـ ایجاد ناحیه قرمز به همراه عالمت های +

از تصویر اصلی کلیك کنید و  ناحیه  ابتدا روی یك  انتخاب قبلی   برای حذف 
سپس دکمه انتخاب ناحیه را بزنید و در نهایت روی گوشه تصویر اصلی کلیك کنید 

تا تمام انتخاب ها غیرفعال شود.
 برای انتخاب سبز نیز دقیقاً همان کار ها را انجام می دهیم در صورتی که دکمه 
Coutiguous عالمت دار نباشد یکی از سبز ها را انتخاب می کند ولی اگر عالمت 
نشان  را  موضوع  این   ،11 شکل  می کند.  انتخاب  را  ناحیه  دو  هر  بر داریم  را  آن 

می دهد.
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حال اگر در حالتی که Contiguous عالمت نداشته باشد مقدار تولرانس را باال 
ببریم سبز کمرنگ را نیز انتخاب خواهد کرد در حالی که با کم بودن این عدد سبز 

کم رنگ را از سبز جدا می کرد. شکل 12، این موضوع را نشان می دهد.

شكل 12ـ افزایش میزان تولرانس و تأثیر آن

 Contiguous شكل 11ـ تفاوت انتخاب در حالت عالمت دار و بدون عالمت
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در این تصویر همه فایل های تولید شده را با هم نشان می دهیم تا شما نیز بتوانید 
مشابه آن را بسازید. شکل 13 را ببینید.

ولی نكته مهم یکسان  رنگ های  بخواهید  اگر  می کنید  مشاهده  در شکل  که  همان طور 
پراکنده را انتخاب کنید عالمت Contiguous را بر می داریم ولی اگر بخواهیم 
رنگ های نزدیك به هم را در یك شابلون قرار دهیم از تولرانس استفاده می کنیم. 
با افزایش میزان تولرانس، امکان انتخاب رنگ های مشابه و نزدیك به هم به وجود 

می آید. با افزایش این عدد رنگ های نسبتاً دور از هم نیز انتخاب می شود.

شكل 13ـ تصویر چهار فیلم مثبت ایجاد شده
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 برای ذخیره تصاویر به دست آمده بر روی ضربدر )×( باالی هر تصویر کلیك کنید 
و سپس روی YES را بزنید تا کادر شکل 14 باز شود.

در شکل 15،  می باشد.  تصویر ضروری  فرمت ذخیره  تعیین  نهایی،  برای ذخیره 
نحوه تعیین فرمت مورد نظر را مشاهده می کنید.

شكل 14ـ ایجاد تصویر پس از كلیک روی دكمه ضربدر )بستن برنامه یا فایل(

انتخاب کنید فرمت  انتخاب کنید و سپس فرمت ذخیره را  ابتدا محل ذخیره را 
PDD برای کار کردن دوباره با فتوشاپ مناسب است ولی برای چاپ کردن فرمت 

TIFF بهتر می باشد.

YES شكل 15ـ تصویر ایجاد شده پس از دكمه
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CMYK سیستم چاپ به روش

دیگر  رنگ های  آنها،  ترکیب  با  که  می باشند  رنگ ها  از  مجموعه ای  رنگی  سیستم 
به دست می آید. سیستم رنگی CMYK مخصوص چاپ می باشد. در این سیستم 
چهار رنگ اصلی وجود دارد که مابقی رنگ ها، از مخلوط آنها به دست می آید. در 

جدول 1 نام و رنگ این سیستم را مشاهده می کنید.

CMYK جدول 1ـ نام و رنگ سیستم رنگی

رنگنام انگلیسیعالمتنام رنگ

CCYANفیروزه ای )آبی(

MMAGENTAماژنتا )قرمز(

KBLAKسیاه

YYELLOWزرد

اهمیت این سیستم رنگی در این است که با مخلوط کردن این چهار رنگ، رنگ های 
بسیار متنوعی تولید می شود. در شکل 27 از صفحه 104 کتاب درسی مشاهده 
می شود که رنگ های زرد و سیان و ماژنتا در سه گوشه مثلث قرار دارد. این رنگ ها 
عالوه بر اینکه می توانند دو به دو با هم مخلوط شوند و اضالع مثلث را به وجود آورند. 
هر سه رنگ نیز می توانند با هم ترکیب شده و رنگ های میانی را به وجود آورند. این 
سیستم رنگ با رنگ سیاه کامل می شود. زیرا رنگ مشکی رنگ ها راعمیق تر می کند 
و در نتیجه رنگ های تیره و رنگ مشکی نیز ساخته می شود. در شکل 27 از صفحه 
104 کتاب درسی نحوه مخلوط رنگ های سیستم CMYK را مشاهده می کنید. با 

افزودن مشکی، در صورت لزوم رنگ های تیره تری به وجود می آیند.
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CMYK ساخت شابلون براساس سیستم رنگی

همان طور که دیدید برای این سیستم چهار شابلون الزم خواهیم داشت. درحالی که 
با چهار شابلون فقط طرح های چهار رنگ چاپ  در روش معمول چاپ اسکرین، 
می شود. در این روش شابلون ها، هر کدام از رنگ ها را روی رنگ دیگر چاپ می کند 
تا با هم ترکیب شده و رنگ های جدیدی به وجود آیند. در شکل 17 پودمان سوم 

طرح چاپ شده با چهار شابلون را مشاهده می کنید. 
تولید فیلم مثبت: در این روش به 4 فیلم مثبت احتیاج است. و به تعداد رنگ های 
تصویر ارتباطی ندارد. تفاوت اساسی در این است که جداسازی رنگ ها از یکدیگر 
با دست امکان پذیر نیست. نرم افزار فتوشاپ این کار را به راحتی انجام می دهد. در 
این سیستم امکان جابه جایی رنگ ها نیز وجود ندارد. به عنوان مثال شابلون مربوط 

به رنگ زرد را بایستی منحصراً با رنگ زرد چاپ کرد.

 CMYK تفكیك رنگی در روش

همان طور که اشاره شد تفکیك یا جداسازی رنگی منحصراً به کمك نرم افزار هایی 
چون فتوشاپ انجام می شود. برای انجام این عمل الزم است ابتدا به کمك روش 
این عمل  ایجاد کرد. هرچند  را در گوشه های تصویر   + تشریح شده عالمت های 
را در هنگام چاپ با چاپگر و به کمك نرم افزار مشابه فتوشاپ و یا حتی نرم افزار 
Paint نیز انجام داد. در صورتی که که فیلم های مثبت بدون این عالمت ها چاپ 
شود نیز می توان با قلم راپید، عالمت ها را در جای مناسب ترسیم کرد. در بعضی 
از کارگاه های چاپ با استفاده از شابلون های یکسان و عالمت گذاری میز نور، بدون 
این عالمت ها نیز عمل شابلون سازی انجام می شود. بدیهی است که برای اولین بار 
حتماً از عالمت ها استفاده می شود و ابزار به نوعی عالمت گذاری می شود تا بدون 
عالمت ها نیز شابلون سازی بدون ایراد انجام می شود. مراحل ایجاد فایل های فیلم 

مثبت به صورت زیر می باشد.
ابتدا تصویر انتخابی را در صورت لزوم رتوش کنید تا برای چاپ مناسب تر شود. 
فراگیری رتوش تصاویر با نرم افزار های مربوطه تخصصی است و الزم است از افراد 
مسلط به این کار بهره ببرید. پیشنهاد می شود در یکی از جلسات کارگاه از اشخاص 

مسلط به نرم افزار دعوت کنید و از او بخواهید کارهای زیر را انجام دهد.

1ـ حذف بخشی از ریزه كاری های تصویر: چاپ با شابلون شامل محدودیت هایی 
است و بنابراین هر تصویری به خوبی چاپ نمی شود. بنابراین انتظارات خود را به 

کاربر نرم افزار بگویید.
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2ـ ضخیم كردن خطوط خیلی نازک: بدیهی است خطوط خیلی نازك به خوبی 
چاپ نشود. بنابراین الزم است آنها را ضخیم تر کرد تا بهتر دیده شوند.

3ـ تغییر رنگ: در صورتی که الزم باشد بخشی از رنگ های تصاویر تغییر دهید 
تا زیباتر شود.

4ـ ایجاد عالمت های + در گوشه های تصویر
CMYK تولید فیلم مثبت در روش

 با Copy کردن از طریق راست کلیك، و یا به کمك Ctrl - C تصویر را در 
حافظه موقت قرار دهید.)در صورتی که تصویر در فتوشاپ تغییر داده شده باشد، 

قبل این عمل انجام شده است.(
 نرم افزار فتوشاپ را باز کنید و از طریق منو باز شوی File، دکمه New را بزنید. 
 New نام تصویر اصلی را بر این تصویر بگذارید. شکل 16، نمایشگر در هنگام گزینه

را نشان می دهد.

New شكل 16ـ نمایشگر پس از دستور

 از طریق Ctrl - V تصویر را در این قسمت قرار دهید. پس از این مرحله صفحه 
به صورت شکل 17 در خواهد آمد. توجه کنید که color mode را حتماً در حالت 
CMYK قرار دهید در غیر  این صورت نتیجه درستی در هنگام چاپ گرفته نخواهد شد. 
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 الزم است چهار فایل دیگر به کمك گزینه New ساخته شود نام های آنها را به ترتیب 
Black, Magenta, Yellow, Cyan یا آبیـ  زردـ  قرمز و مشکی بگذارید.

انتخاب  نحوه  کنید.  کلیك   Chanels گزینه  و سپس   Window باز شوی  روی 
گزینه کانال را در شکل 18 مشاهده می کنید.

Ctrl-V شكل 17ـ نمایشگر پس از دستور

شكل 18ـ گزینه Chanels در نمایشگر 

كلیک كنید
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 پس از انتخاب گزینه کانال نمایشگر به صورت شکل 19 در خواهد آمد.

 همه کلید های تصویر سمت راست به جز Cyan را بردارید تا شکل 20 به وجود آید.

شكل 19ـ نمایشگر پس از انتخاب كانال

Cyan شكل 20ـ نمایشگر پس از انتخاب
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 با گزینه Ctrl - C و سپس گزینه Ctrl - V تصویر به وجود آمده را در فایلی که 
به نام Cyan ساخته بودید بریزید و آن را در محل مناسب ذخیره کنید.

کنید. شکل 21،  آماده  را  زرد  و  و مشکی  قرمز  تصاویر شامل  بقیه  ترتیب  به   
تصویر Magenta و Yellow را نشان می دهد. تصاویر 22 و 23 نمایشگر را پس 
از انتخاب گزینه های بعدی را مشاهده می کنید. در این حالت فقط گزینه مربوطه 

عالمت دار می باشد.

شكل 21ـ انتخاب گزینه رنگ ماژنتا )قرمز(

شكل 22ـ انتخاب گزینه رنگ زرد
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 Yellow, Cyan, Black, Magenta با پایان این عملیات باید چهار فایل به نام های
فیلم های مثبت  تا  بدهید  لیتوگرافی  به یك  را  فایل  این چهار  باشد.  ذخیره شده 

چاپ شده روی ورق شفاف را به شما تحویل دهد.
در صورتی که بخواهید ترکیب رنگ ها را مشاهده کنید دو و یا سه عالمت رنگ را 
روشن کنید تا تصویر ترکیبی را نیز ببینید این تصاویر برای تبدیل به فیلم مثبت 

ارزشی ندارد.

 CMYK و روش چاپ Pantone مقایسه چاپ روش

هدف از این بخش توجه به این نکته است که رنگ های چاپ شده به دو روش فوق 
با اینکه از نظر ظاهری و با چشم، یکسان به نظر می آیند ولی وقتی همین رنگ ها را 
بزرگ نمایی کنیم تفاوت بین آنها آشکار خواهد شد. اصلی ترین تفاوت بین این دو 
گروه در این است که اگر سطح چاپ CMYK را زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی 
حدود 500 مشاهده کنیم. تصویر به صورت دایره های کوچك دیده می شود. این 
دایره ها هر کدام زرد یا قرمز یا آبی و یا مشکی خواهند بود. در حالی که فاصله بین 
دایره ها یکسان است ولی بزرگ و یا کوچك شده دایره ها رنگ را تغییر می دهد. 
به عنوان مثال در شکل های 24، 25 و 26 و 27 ترکیب چهاررنگ CMYK را 

مشاهده می کنید.

شكل 23ـ انتخاب گزینه رنگ مشكی
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و مشکی مشخص  زرد  ـ  قرمز  ـ  آبی  رنگ های  یعنی  رنگ  همان  سازنده  اجزای 
همین   CMYK روش  با  شده  چاپ  سطوح  مشخصه  گفت  می توان  می شوند. 

موضوع می باشد.

بزرگ نمایی

مشكی

 زرد
قرمز

آبی

CMYK شكل 24ـ بزرگ نمایی چاپ به روش

 CMYK شكل 25ـ بزرگ نمایی رنگ

 CMYK  شكل 26ـ بزرگ نمایی رنگ

بزرگ نمایی

بزرگ نمایی
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در حالی که اگر رنگ های خمیری که قبل از چاپ مخلوط می شوند را زیر میکروسکوپ 
ببینیم اثری از دایره های رنگی دیده نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در 
روش CMYK رنگ ها روی سطح با هم مخلوط می شوند و از طرفی چشم ما نیز 
آنها را در هم می آمیزد ولی در روش Pantone رنگ ها به صورت محلول و یا خمیر با 

هم مخلوط می شوند و با بزرگ نمایی، نیز همان رنگ دیده می شود.

بزرگ نمایی

 CMYK شكل 27ـ مقایسه تصویر عادی و بزرگ نمایی شده در روش چاپ 

در این نوع چاپ با بزرگ نمایی، سطح چاپ شده تغییر نمی کند همان رنگ اولیه 
مشاهده می شود زیرا در این روش رنگ ها قبل از چاپ مخلوط شده و کاماًل همگن 
و یکنواخت می شود. بنابراین با بزرگ نمایی این سطح چاپی، نوع آن را می توان 

تشخیص داد.

بزرگ نمایی

برابر  )این تصاویر 350   Pantone بزرگ نمایی شده در روش  و  مقایسه تصویر عادی  شكل 28ـ 
بزرگ نمایی شده است(
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تصاویر مهم كتاب درسی

است  الزم  کرد  توجه  آن  به  باید  که  است  مفاهیمی  دارای  کتاب  تصاویر  همه 
باشند.  به تصاویر داشته  بیشتری  از هنرجویان بخواهید توجه  در هنگام تدریس 
از هنرجویان  با نشان دادن تصاویر  افزایش می یابد.  بدین ترتیب دقت هنرجویان 

بخواهید نکات مهم تصاویر را بنویسند و به شما بدهند.
توضیح تصویر4 صفحه 86 کتاب درسی

این تصویر رنگ های اصلی و فرعی را در مواد رنگی و نورهای رنگی را نشان می دهد 
مواد رنگی مایع و یا جامد هستند در حالی که نور رنگ ها به صورت پرتو می باشند 
بنابراین در صنعت چاپ می توان گفت که رنگی که روی پارچه به وجود می آید از 

گروه مواد رنگی و تصویر نمایشگر از نور های رنگی حاصل می شود.

زرد

زرد

 سبز

 سبز

سیاه

قرمز

قرمز  بنفش
آبی بنفش

سفید

آبی
 فیروزه ای

 فیروزه ای

ب( مخلوط نورهای رنگی الف( مخلوط مواد رنگی
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ایجاد  تصویر مربوط به دایره رنگی است مخلوط دو به دو رنگ های اصلی باعث 
این دایره رنگی می شود. دایره رنگی برای ایجاد و هدایت مخلوط رنگ ها در چاپ 

بسیار مهم می باشد.
توضیح تصویر10 از صفحه 92 کتاب درسی

 ناحیه زرد ـ آبیناحیه زرد ـ قرمز

ناحیه قرمز ـ آبی

زرد

آبی  قرمز 

توضیح تصویر 7 از صفحه 98 کتاب درسی
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این تصویر را برای تفکیك رنگی انتخاب کرده ایم. تفکیك رنگی از طریق روش 
جداسازی هرکدام از رنگ ها انجام می گیرد. این عمل با قلم راپید و کاغذ کالك به 

راحتی انجام می شود.
توضیح تصویر 27 از صفحه 104 کتاب درسی

در این تصویر مخلوط رنگ های زرد ـ قرمز ـ آبی را مشاهده می کنید در قسمت 
دوی  به  دو  ترکیب  مثلث  اضالع  می بینید.  را  رنگ ها  ترکیب  نحوه  رنگی  مثلث 
رنگ ها شامل زرد ـ آبی و آبی ـ قرمز و زرد ـ قرمز نشان داده شده است. با افزودن 

رنگ مشکی رنگ ها را پر رنگ تر می کنند.

Yellow

GreenRed

BlueMagenta Cyan

Black
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سطر شماره 1: این سطر مربوط به جداسازی رنگ ها به کمك نرم افزار فتوشاپ است هر 
کدام از فیلم های مثبت نام گذاری شده است.

سطر شماره 2: این سطر مربوط به چاپ هرکدام از شابلون های تهیه شده با فیلم مثبت 
مورد نظر می باشد.

فیلم مثبت زردفیلم مثبت قرمزفیلم مثبت آبیفیلم مثبت مشكی

 چاپ شده با رنگ های 
 + Magenta + Yellow

black + Cyan

چاپ شده با رنگ های  
  Magenta + Yellow +

Cyan

چاپ شده با 
  Yellow + رنگ های

 Magenta

چاپ شده با رنگ 
 Yellow

1

2

3

A B C D

توضیح تصویر 30 صفحه 106 کتاب درسی
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شكل رنگ های شاد

 شكل رنگ های متوسط

شكل رنگ های با عمق كمرنگ های كهن سالی

تصاویر رنگ بندی 
هنرجویان  از  است  آمده  رنگ بندی  اصول  با  هنرجویان  آشنایی  برای  باال  تصاویر 
بخواهید ترکیب های رنگی دیگری را پیدا کنند و به شما نشان دهند. رنگ بندی در 
عملیات چاپ بسیار مهم است، معموالً باید هدف از تولید پارچه را مشخص کرد و 

سپس نسبت به تعیین رنگ بندی شابلون ها اقدام نمود.

سطر شماره 3: این سطر، ترتیب اضافه شدن رنگ ها، روی هم بر سطح پارچه 
را نشان می دهید ابتدا رنگ روشن و در آخر رنگ تیره چاپ شود ازسمت چپ به 
سمت راست و به تدریج تصویر کامل تر می شود.آخرین تصویر سمت راست، تصویر  

کامل چاپ شده را نشان می دهد.
ستون A: این ستون مربوط به رنگ زرد است.

ستون B: این ستون مربوط به رنگ ماژنتا )قرمز( می باشد.
ستون C: این ستون به رنگ آبی تعلق دارد.

ستون D: این ستون به خمیر رنگ مشکی تعلق دارد. در همه ستون ها از باال به پایین 
ـ   چاپ همان شابلون و در آخر چاپ ترکیب شده را نشان می دهد. فیلم مثبت   

توضیح تصویر 34 از صفحه 116 کتاب درسی
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ارزشیابی شایستگی های  پودمان 3 : چاپ كاالی الیاف مخلوط

شرح فعالیت تهیه شابلون چند رنگ و چاپ روی کاالی الیاف مخلوط

استاندارد عملكرد: روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ روی کاالی الیاف مخلوط با رنگزاهای مختلف ـ چاپ 
CMYK با سیستم رنگی

شاخص ها: ساخت شابلون ـ تهیه خمیر به روش صحیح ـ عمل چاپ زدن ـ تثبیت ـ شست وشو ـ ساخت شابلون 
چند رنگ و تنظیمات مربوطه 

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
فضای كار: کارگاه چاپ و تکمیل

ـ  میزچاپ  ـ  ـ دستگاه چاپ  مواد کمکی  ـ  ـ غلظت دهنده ها  رنگزا  مواد  ـ  قاب  ـ  توری  ـ  متر  ـ  ترازو  تجهیزات: 
میزطراحی ـ رایانه ـ  قلم راپید ـ چاپگر فیلم مثبت ـ میز طراحی و میز نوردهی ـ وسایل ظهور شابلون 

مواد مصرفی: مواد رنگزا ـ مواد کمکی ـ پارچه های پلی استر ـ پنبه و یا ویسکوز پلی استر ـ رنگ های فلزی ـ بیندر

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2ساخت قاب و شابلون با طرح چند رنگ معمولی1

1تنظیمات چاپ چند رنگ ساده و دستگاه چاپ بازویی2

1 رنگ بندی با CMYK وساخت شابلون و چاپ3

1چاپ با رنگ های پودر فلز و اورینت4

2چاپ روی پارچه های الیاف مخلوط 5

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

1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار 
2ـ استفاده از لباسکار و کفش ایمنی 
3ـ تمیزکردن دستگاه و محیط کار  

4ـ رعایت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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پودمان  چهارم

تکمیل مقدماتی پارچه
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پیشگفتا ر

با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، نیاز جامعه روز به روز به کارگران و تکنسین های ماهر 
و تحصیل کرده بیشتر می شود که بخش بزرگی از تربیت چنین نیروهایی در بخش فنی و 
حرفه ای آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. با توجه به قدمت، اشتغالزایی و ارزش افزودۀ 
باالی محصوالت صنایع نساجی انتظار می رود که هنرآموزان عزیز با تبیین ارزش و اهمیت 
این رشته و زمینه و شرایط های کاری 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 کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب درسی، کتاب همراه هنرجو، 
بسته های آموزشی و برنامه بازدید از صنایع نساجی و... قادر خواهد بود که اهداف 
آموزشی که مبتنی بر شایستگی محور استوار می باشد را محقق سازد. در این پودمان 
برنامه های آموزشی و پرورشی طوری به هنرجویان  سعی شده است که اهداف و 
و  فنی  شایستگی های  کارایی،  نظیر  مواردی  اعتالی سطح  باعث  که  شود  منتقل 
غیرفنی، اعتالی فرهنگ کار و تولید، نوآوری و کارآفرینی، مهارت و تخصص، توجه به 
نکات بهداشتی، ایمنی، اعتماد به نفس، تعامل با دیگران، ایمان و امید، صبر و اخالق، 
دقت و سرعت در کار، اشتیاق و تعهد کاری، فداکاری، همکاری و همدلی با دیگران، 
رعایت قوانین و مقررات، برخورد درست با دیگران، احترام گذاشتن، تالش و دقت، 
تعامل درکار تیمی و گروهی، ارتباط مؤثر، کاهش ترس، استرس، بدبینی و افسردگی، 

پرهیز از پرخاشگری، گوشه گیری و بی حوصلگی و... در هنرجویان شود.
در کتاب راهنمای هنرآموز ضمن روشن ساختن انتظارات از هنرآموزان و هنرجویان 
در جریان آموزش و یادگیری، در عین حال به هنرآموز به عنوان مدیر یادگیری 
فرصت داده می شود تا با توجه به حوزۀ امکانات 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 که اهداف مطلوب و موردانتظار در اعمال و رفتار هنرجویان پدیدار 
گردد. به بیان دیگر انتظار می رود که هر هنرآموزی با خواندن و عمل کردن به 
کتاب 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.
معرفی  پودمان،  هر  سؤاالت  به  پاسخ  نظیر  مواردی  هنرآموز،  راهنمای  کتاب  در 
پودمان، منابع  با  پودمان ها، معرفی رشته های تحصیلی مرتبط  با  مشاغل مرتبط 
روش های  انواع  شایستگی،  بر  مبتنی  ارزشیابی  رویکرد  پودمان،  با  علمی مرتبط 
فعالیت های  و  شکل ها  شرح  از  خالصه ای  نمره دهی،  روش های  انواع  ارزشیابی، 
به  به جلسه  و جلسه  کلی  به صورت  پیشنهادی  تدریس  روش های  انواع  کالسی، 
نحوه  جدولی،  درس  طرح  جلسه،  هر  نیاز  مورد  مصرفی  مواد  و  تجهیزات  همراه 
آموزشی،  کمک  ابزارهای  و  جداول  مثال،  با  همراه  خاص  نکات  و  مطلب  ارائه 
ای  کتاب، خالصه  نکات خاص  و  تصاویر  تشریح  درسی،  کتاب  به سؤاالت  پاسخ 
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درآمدزایی  از  مثال هایی  یا  تشریح  ملموس،  و  کاربردی  مثال هایی  تحقیقات،  از 
معرفی  سالیانه،  و  هفتگی  مکانی،  و  زمانی  بودجه بندی  روش های  انواع  فعالیت، 
نرم افزارهای کاربردی، تشریح نحوۀ انجام کار، دانش افزایی، تعاریف و اصطالحات، 
ایمنی، شایستگی های  موارد بهداشتی، توجهات زیست محیطی، حفاظتی، نکات 

فنی و غیرفنی و... تشریح می شود.

هدف از ارائه این پودمان، آشنایی هنرجویان با اهداف و مفاهیم مرتبط با 
تکمیل مقدماتی پارچه می باشد. در شروع این پودمان الزم است واژه تکمیل 
و اهداف کلی عملیات تکمیلی نظیر آهارگیری، پخت، شست وشو، پرزسوزی، 
سفیدگری، مرسریزاسیون، کربنیزه کردن و... بر روی کاالی نساجی برای 

هنرجویان تشریح شود.

کل ساعت آموزش درس چاپ و تکمیل کاالی نساجی در یک سال تحصیلی 
300 ساعت می باشد که به صورت جلسۀ 8 ساعته در هفته )حدود 6 ساعت 
ارائه می شود. مقدار 60 درصد کل زمان آموزش )180 ساعت( به  واقعی( 
آموزش عملی و مقدار 40 درصد کل زمان آموزش )120 ساعت( به آموزش 

نظری یا تئوری اختصاص یافته است.

جداول،  شماتیک،  نمای  تصویر،  و  شکل  کالسی،  فعالیت  پرسش،  طرح  با  همواره 
تجربیات، نمایش فیلم یا انیمیشن و... در جریان تدریس تئوری، هنرجویان را در فرآیند 

تدریس مشارکت دهید و از نظرات و تجربیات آنها در فرآیند تدریس استفاده کنید.
در دروسی نظیر تکمیل پارچه که جنبه تئوری و عملی دارد، الزم است در حین تدریس 
و کار عملی هنرجویان، مصداق های شایستگیهای فنی و غیر فنی برای هنرجویان تبیین 
و تشریح شود. هنرآموز به همراه هنرجویان الزم است در کل فرآیند تدریس و کار عملی 
خود را ملزم به پیاده سازی و اجرای شایستگی های فنی و غیر فنی در محیط کار بداند 

و ضرورت کسب این شایستگی ها را برای هنرجویان تبیین کند.
یکی دیگر از مواردی که هنرآموزان الزم است در دروس کارگاهی و آزمایشگاهی به آن 
اهتمام بورزند، آموزش و رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی، زیست محیطی و... برای 
هنرجویان می باشد. هنرآموز الزم است در هر جلسه به فراخور مباحث عملی و کارگاهی، 
نکات 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 کار، و... را برای هنرجویان تشریح 
کند و به صورت مداوم بر بازخورد و روند رفتار و اعمال ایمن هنرجویان در محیط کار 
نظارت و پیگیری داشته باشد تا ضمن مصونیت هنرجویان در برابر خطرهای احتمالی، 

رعایت نکات و موارد ذکر شده در هنرجویان نهادینه و ملکه ذهن شود.
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جدول بودجه بندی پودمان تکمیل مقدماتی

هر پودمان شامل شش جلسه اصلی و یک جلسه مرور، رفع اشکال، بازآموزی و... 
می شود.  مشاهده  مقدماتی  تکمیل  پودمان  بودجه بندی   1 جدول  در  می باشد. 
مکان ارائه محتوی نظری و عملی به ترتیب کالس درس، کارگاه چاپ و تکمیل و 

کارخانجات چاپ و تکمیل پارچه می باشد.

جدول بودجه بندی پودمان تکمیل مقدماتی

جلسه
)هفته(

موضوعات
جلسه

زمان)ساعت(محتوای قابل ارائۀ یا رئوس محتوا)کارها(

عملیتئوری

کلیات تکمیل 1
مقدماتی و 
آهارگیری 

پارچه

کلیات تکمیل مقدماتی، اهداف کلی تکمیل و آهارگیری پارچه، انواع 
روش ها و شرایط آهارگیری، انواع آنزیم های آهارگیری، آهارگیری در 
ماشین ژیگر و سایر وسایل و تجهیزات کارگاه تکمیل، ساخت محلول 
با غلظت معین و استاندارد، انجام محاسبات، قوانین و مقررات کالس و 
آزمایشگاه، انجام فعالیتها و پرسشهای کالسی و آزمایشگاهی، تشریح 

شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

پرزسوزی و 2
تثبیت ابعادی 

مقدماتی

و  پرزسوزی  ماشین  پارچه،  در  ابعادی  تثبیت  و  پرزسوزی  اهداف 
ماشین ها،  کارکرد  از   ... و  پاورپوینت،  فیلم،  عکس،  نمایش  استنتر، 
شرح  استنتر،  و  پرزسوزی  ماشین های  دارای  کارخانجات  از  بازدید 
کارگاهی،  و  کالسی  فعالیت های  انجام  ماشین ها،  اپراتور  وظایف 

شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

2/55/5

شست وشو و 3
پخت کاالی 

نساجی

و  پخت  روش های  تشریح  پارچه،  در  شست وشو  و  پخت  اهداف 
شست وشوی کاالی پشمی  و پنبه ای، آشنایی با انواع ماشین های پخت 
انجام  راه های تشخیص پخت و شست وشوی کامل کاال،  و شستشو، 
محاسبات آزمایش، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول 
با غلظت استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، نقش مواد 
و  بهداشتی  ایمنی،  نکات  و  غیرفنی  شایستگی های  مصرفی،  کمکی 

زیست محیطی، 

2/55/5

سفیدگری 4
شیمیایی و 

نوری 

اهداف سفیدگری کاالی نساجی، تشریح انواع روش ها و شرایط سفیدگری 
سفیدگری،  جهت  ماشین ها  انواع  معرفی  پشمی،  و  سلولزی  کاالی 
سفیدکننده های نوری، تشریح سفیدگری شیمیایی و نوری همزمان، 
ساخت  کالسی،  پرسش  و  فعالیت ها  انجام  آزمایش،  محاسبات  انجام 
محلول با غلظت استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، نقش 

مواد کمکی مصرفی، نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی 

2/55/5
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مرسریزاسیون5
تحت کشش و 
بدون کشش 

پارچه پنبه ای 

شرایط  و  روش ها  نساجی،  کاالی  مرسریزاسیون  مزایای  و  اهداف 
مرسریزاسیون کاالی نساجی، انواع ماشین های مرسریزاسیون، برنامه 
بازدید از صنعت، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با 
غلظت استاندارد، شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی و بهداشتی 

و زیست محیطی، ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

2/55/5

کربونیزاسیون6
کاالی پشمی

انواع روش ها و شرایط   اهداف و مزایای کربونیزاسیون کاالی پشمی، 
کربونیزاسیون کاالی پشمی، روش ها و ماشین های کربونیزه کردن پشم، 
آموزش نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، ارزشیابی از هنرجویان

2/55/5

استاندارد فضای آموزشی کالس و آزمایشگاه تکمیل

اجرای فرآیند یاددهی و یادگیری درس تکمیل کاالی نساجی نیاز به یک کالس درس و 
آزمایشگاه استاندارد و ایمن دارد به طوری که کالس درس بهتر است مجهز به کامپیوتر، 
دیتا، ویدئو ـ پروژکتور، پخش کنندۀ فیلم و تصویر و اسالید، تخته وایت برد، تخته 
هوشمند و... باشد. مطابق استاندارد جهانی فضای الزم برای کالس درس حداکثر 6/5 
در 8/5 متر مربع می باشد. در این کالسها فضای الزم به ازای هر دانش آموز 2 تا 2/5 
متر مربع می باشد. حداقل ارتفاع کالس درس 3 متر می باشد که بهتر است 1/5 متر 
پایین دیوار داخلی کالس با سنگ پوشیده شود.کف کالس و آزمایشگاه الزم است مجهز 
به کف شور و قابل شست وشو باشد و کف 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 
باشد و مساحت آن در حدود 150 متر مربع  از 3/8 متر  نباید کمتر  آزمایشگاه 
باشد. حداقل میزان روشنایی عمومی جهت هر آزمایشگاه 200 تا 300 لوکس و 
جهت تشخیص رنگ و عیوب احتمالی پارچه 300 تا 500 لوکس می باشد. یک 
آزمایشگاه استاندارد الزم است به میز کار، تجهیزات جنبی، سیستم تهویه و هود 
اختصاصی، شیرآالت آب و گاز استاندارد، تابلو وکلید و پریزهای برق استاندارد و 
ایمن، انواع کپسول های آتش نشانی، فضای مجزا برای کالس درس و اتاق هنر آموز 
انواع عالئم و هشدارهای ایمنی، وسایل حفاظت فردی، جعبۀ کمک های  انبار،  و 
قفسه بندی،  و  و کمد  فایل  لوزی خطر،  و  ایمنی  و هشدارهای  تابلو عالئم  اولیه، 
وسایل تنظیف و شست وشو، تابلوی راهنمای کمک به مصدومین و... باشد. روکش 
میز آزمایشگاه الزم است از سنگ گرانیت یا روکش مقاوم در برابر اسید و مواد 
شیمیایی دیگر انتخاب شود. در ضمن درب و پنجرها در آزمایشگاه طوری نصب 
می شوند که هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود و هم جریان باد در آن به ندرت 

اتفاق بیافتد تا در زمان کار با ترازو، نوسانات و خطای ترازو کمتر گردد. 
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طرح درس روزانه

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

جلسۀ آموزشی ضروری می باشد.

ضروری  فعالیت های  هنرآموز  که  می شود  سبب  روزانه  درس  طرح  داشتن  ٭ 
آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به 

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

تدریس را به خاطر بسپارد و عوامل اصلی جریان تدریس را فراموش نکند.
٭ داشتن طرح درس روزانه سبب می شود که هنرآموز با اعتماد به نفس و آمادگی 

بیشتر در کالس درس و آزمایشگاه حاضر شود.
احتمالی  بینی مشکالت  تهیۀ طرح درس، هنرآموز فرصت پیش  ٭ در جریان 
تدریس را پیدا می کند و به هنرآموز در انتخاب روش ها، فنون و الگوهای مناسب 

تدریس کمک می کند.
٭ وجود طرح درس، موجب می شود که ارزیابی تدریس هنرآموز توسط بازرس یا 

ارزشیاب به آسانی صورت بگیرد. 
٭ طرح درس به هنرآموز کمک می کند تا برای تهیه وسایل و تجهیزات آموزشی 

پیش بینی های الزم را بکند.
٭ طرح درس باعث تنظیم زمان آموزش و برقراری نظم و ترتیب در کالس درس 

و آزمایشگاه می گردد.
٭ طرح درس عامل بسیار مؤثری در بهبود فرآیند امر یاددهیـ  یادگیری می باشد.
٭ طرح درس سبب می شود که هنرآموز فعالیت های ضروری آموزشی را به ترتیب و 
یکی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه های منطقی پیش ببرد.
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مشخصات
 کلی

نام درس: تکمیل مقدماتی و آهارگیری پارچه            مدت تدریس: یک جلسه 8 ساعته
پایه: دوازدهم         هنرستان:                        هنرآموز:                  تعداد هنرجو:

رئوس 
محتوی، 

اهداف
 و 

موضوعات

اهداف کلی تکمیل و آهارگیری پارچه، انواع روش های آهارگیری، شرایط آهارگیری با انواع مواد، آشنایی با 
انواع آنزیم های آهارگیری، معرفی ماشین ژیگر و سایر وسایل و تجهیزات کارگاه تکمیل، ساخت محلول با 
غلظت معین و استاندارد، محاسبات آزمایش، آشنایی با قوانین و مقررات کالس و آزمایشگاه، انجام فعالیت ها 
و پرسش های کالسی و آزمایشگاهی، استفاده از فناوری های دیداری و شنیداری، تشریح شایستگی های غیر 

فنی و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی، ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

مواد، 
وسایل، 

تجهیزات، 
ماشین آالت

ابزار و 
رسانه های 

کمک 
آموزشی

ابزار، وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی  کتاب درسی و همراه هنرجو، 
شده در کتاب درسی، فناوری های دیداری و شنیداری، کالس و آزمایشگاه استاندارد، عکس 
و پوستر، نمودار، جدول، اسالید، برنامه بازدید از آزمایشگاه ها و کارخانجات تکمیل پارچه، 
ماژیک و وایت برد، وسایل ارائه مطلب با پاور پوینت، کاتالوگ ماشین آالت بخش تکمیل 

مقدماتی پارچه، فضاهای آموزشی کالسی و آزمایشگاهی استاندارد، 
ماشین ژیگر آزمایشگاهی، بشر یا لیوان آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن شیشه ای، 
پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، استوانۀ مدرج، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر 

یا ساعت، قاشقک، هود آزمایشگاهی، ماسک، دستکش، عینک محافظ، حمام بنماری، 
آنزیم گیاهی مالت و آلفا آمیالز، نفوذ دهنده یا خیس کننده، دترجنت، محلول ید، پارچه پنبه ای 

خام، اسید استیک، اسید سولفوریک، آب اکسیژنه، سود سوزآور، کاغذ PH، یدید پتاسیم

زمان 
دقیقه

فعالیت
قبل
 از 

تدریس

ذکر یاد و نام خدا و عنوان کردن یک پیام اخالقی، دینی، درسی، انظباطی یا اجتماعی و...، 
احوالپرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف جلسات قبل، ارائه تذکرات 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 اشکال، ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل از جلسه 
فناوری های  رایانه،  نظیر  آموزشی  کمک  وسایل  کردن  آماده  هنرجویان،  برخی  از  آینده 

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

اهمیت یادگیری این درس در کار و زندگی و آینده، نمایش کوتاه فیلم یا عکس مرتبط و... 
در شروع فرآیند تدریس جهت افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس جدید، 
تکنیک ورود به مطلب مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت پاسخگویی و 
تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز، ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول در تدریس، 
از  استفاده  از روی طرح درس،  را  زمان بندی تدریس، مرور کلیات فرآیند و نحوۀ تدریس 
تلفیقی از روش های تدریس نوین و فعال جهت آموزش. رعایت فنون و مهارت های تدریس و 

آماده سازی، انجام فعالیت های کالسی و ترسیم ها توسط هنرجویان با کمک هنرآموز

10

طرح درس جلسه اول: تکمیل مقدماتی و آهارگیری پارچه
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ارزشیابی 
تشخیصی 
یا ورودی

از 
هنرجویان

پرسش از چند هنرجو در مورد اطالعات قبلی هنرجو و به صورت فی البداهه، نظیر قوانین 
و مقررات آزمایشگاه، نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی، تبدیل واحدها، محاسبات آزمایش، 
نسبت و تناسب، اهمیت تکمیل کاالی نساجی، و...به طور مثال: 1ـ یک لیتر چند سی سی یا 
میلی لیتر یا سانتی متر مکعب می باشد؟ 2ـ یک کیلوگرم چند گرم می باشد؟ 3ـ یک ساعت 
از قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات  ثانیه است؟ 4ـ برخی  چند دقیقه و 
زیست محیطی کار در آزمایشگاه را نام ببرید. 5ـ طرح یک مسئله در مورد محاسبات آزمایش 
به همراه تناسب6ـ طرح مسائلی در رابطه با تناسب و درصد و عملیات ریاضی7ـ پرسش در 
رابطه با اهداف آهارزنی و انواع مختلف مواد آهاری 8ـ طرز کار ماشین ژیگر 9ـ روش ساخت 

محلول استاندارد و...

10

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 کند و بعد از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان، اقدام به 
پرسش کالسی 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 کالس، شرح اهمیت و تعریف موضوع 
درس، پرسش های کالسی هدفدار، معرفی نرم افزار های مرتبط، ارائه مطالب درس و ورود 
به مباحث با استفاده از انواع ابزار و تجهیزات، تشریح موضوع با روش سخنرانی و پرسش و 
پاسخ، استفاده از تلفیقی از روش های تدریس و بهره گیری از پاورپوینت در کالس درس، 
فهرست  و  معرفی  هنرجویان،  نگرش  و  مهارت  دانش،  به  توجه  فعالیت های کالسی،  انجام 
کردن مطالب درس جدید، پیوستگی و نظم در مطالب، پرهیز از موارد تکراری و خسته کننده، 
حسن شروع و خاتمۀ تدریس، آسان و قابل فهم کردن مطالب درسی برا ی هنرجویان، رعایت 

نکات کالس داری و مطالبی که برای تدریس در جلسات اول گفته شده است. 
افزوده  ارزش  افزایش  نساجی،  کاالی  تکمیل  در  تأثیر گذار  عوامل  و  اهداف  علت،  تبیین 
انواع  کاال، زیبایی، دوام، احساس خوب زیردست و... با عملیات تکمیلی، تشریح کلیاتی از 
عملیات مقدمات تکمیل، تکمیل مقدماتی و نهایی بر روی پارچه، تشریح علت های آهارزنی و 
آهارگیری و انواع روش های آهارگیری، تشریح انواع آنزیم های آهارگیری به همراه مواد کمکی 
اکسید  و  رقیق  سولفوریک  اسید  اسید  آنزیم ها،  با  آهارگیری  شرایط  و  مکانیزم  و  مصرفی 

کننده هایی نظیر آب اکسیژنه، پرسولفات آمونیوم و...، تشریح آهارگیری با روش تخمیر 

100

فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز و 
هنرجویان

پوشیدن لباس کار توسط هنرآموز و الزام هنرجویان به پوشیدن لباس کار و استفاده از ابزار 
و تجهیزات ایمنی و نوشتن گزارش کار، بازدید و موارد نمایشی در برخی جلسات، تعریف 
و تشریح عملیات آزمایشگاهی، معرفی وسایل و تجهیزات و ماشین آالت مرتبط، گروه بندی 
با معیار های گفته شده و مشخص کردن سر گروه،  یا 4 نفری  هنرجویان در گروه های 3 
تحویل وسایل آزمایشگاهی به گروه ها برطبق لیست تحویلی به آنها، بیان قوانین و مقررات به 
همراه نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی، حفاظتی، انضباطی و شایستگی های غیر فنی 
و فنی، فعالیت آزمایشگاهی هنرجویان در آزمایشگاه رنگرزی با راهنمایی هنرآموز، حضور در 
محیط کار واقعی، بازدیدهای علمی، نمایش فیلم کوتاه، عکس، اسالید، کاتالوگ، پاورپوینت 
و...، مشاهدۀ عملکرد هنرجویان در زمان کار در آزمایشگاه، مشاهدۀ روند کار و بررسی دقت 
و صحت کار هنرجویان و بررسی مشکالت هنرجویان، بازدید دفتر گزارش کار هنرجویان و 

رفع اشکاالت احتمالی جهت اصالح آن و لحاظ کردن نمره. 
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در کارهای عملی و گروهی بهتر است افراد گروه به ترتیب به عنوان سرگروه انتخاب شوند تا 
حس اعتماد به نفس و تعهد کاری در آنها تقویت شود. از سرگروهان بخواهید که ضمن تهیه 
لیست مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز آزمایش، در تحویل و برگرداندن آنها به انبار نهایت 

تالش و کوشش را با سایر اعضای گروه داشته باشد.
سرگروه های  به  آزمایشگاهی  وسایل  دادن  تحویل  و  آزمایش  کار  دستورالعمل های  تشریح 
آزمایش  محاسبات  انجام  درسی،  کتاب  در  آزمایشگاهی  دستورالعمل  طبق  بر  هنرجویان 
آهارگیری  عمل  شروع  آزمایش،  کار  دستور  طبق  بر  معین  غلظت  با  محلول ها  ساخت  و 
پارچه های خام پنبه ای بر طبق دستور کارهای آزمایش، آموزش آهارگیری پارچه پنبه ای 
با آنزیم در ماشین ژیگر، جهت آموزش آهارگیری پارچه با ماشین ژیگر یک برنامه بازدید از 
کارخانجات تکمیل انجام شود. در پایان آزمایشات عمل تست آزمون را مطابق دستور کار 

آزمایش انجام دهید و نمونه ها با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری شود.

180

فعالیت 
بعد از 
تدریس

از  ارزشیابی مرحله ای  انجام  ارائه شده،  از مطالب  نتیجه گیری  و  جمع بندی و خالصه کردن 
هنرجویان، تعیین تکالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل، 
بحث و تبادل نظر کالسی، مشاهده عملکردها و ارزشیابی عملکردها، رفع اشکال و پاسخ به 
سؤاالت، ذکر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان، معرفی منابع آموزشی مرتبط 
با درس از هنرجویان بخواهید بر طبق دستورالعملی که برای نوشتن گزارش کار گفته شده 
است، جهت جلسۀ آینده گزارشی از کارهای انجام شده یا نمایش داده شده تهیه کنند و در 
دفتر گزارش کار آزمایشگاه ثبت کنند و در جلسۀ بعد جهت رفع اشکال و ارزشیابی به کالس 

بیاورند.

20

سنجش و 
ارزشیابی 

 سنجش و ارزشیابی از فعالیت های کالسی و عملی هنرجویان در طول زمان تدریس تئوری، 
عملی و در زمان بازدید از تجهیزات، ماشین آالت و امکانات بخش صنعت بر طبق جدول نمونه

40

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

انواع عملیات مقدمات تکمیل و انواع تکمیل مقدماتی پارچه 

انواع مواد آهاری و اهداف آهار زنی نخ و آهارگیری در پارچه

انواع روش های آهارگیری پارچه و مزایا و معایب هر روش 

انواع آنزیم های آهارگیری و محدوده دمایی و غلظت فعالیت آنزیم

آهارگیری با روش استفاده اسید سولفوریک و معایب این روش

آهارگیری به روش استفاده از انواع اکسید کننده ها 

آهارگیری به روش تخمیر و باکتری و معایب آن

توانایی کار صحیح با انواع وسایل آزمایشگاهی، ماشین آالت و تجهیزات
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انواع کاغذ pH و pH متر و تشخیص مایعات اسیدی، قلیایی و خنثی 

توانایی کار با ماشین ژیگر جهت آهارگیری پارچه و روش تست آهار روی پارچه

توانایی انجام انواع محاسبات آزمایش و سایر عملیات اصلی ریاضی مرتبط

مفاهیم غلظت، درصد نسبت به وزن کاال و غلظت معمولی 

مفهوم L:R و غلظت حجمی ـ وزنی و گرم در لیتر

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 کار، صرفه جویی در انرژی و مواد مصرفی، 
عدم تخلیه مواد شیمیایی غلیظ در فاضالب، دفع بهداشتی مواد شیمیایی، استفاده از لباس کار و وسایل و تجهیزات 
ایمنی در زمان کار، پرهیز از بوییدن و چشیدن مواد شیمیایی ناشناخته، استفاده از هود آزمایشگاه در زمان توزین 
و ساخت محلول های شیمیایی، خواندن برچسب راهنمای مواد و تجهیزات، استفاده از گیره یا دستکش مخصوص 
جهت جابجایی اجسام داغ، پرهیز از دستکاری سیم های برق، کلید، پریز و تابلوهای برق، پرهیز از دستکاری تنظیمات 
از جابه جایی مواد شیمیایی بدون اجازه هنرآموز، آگاهی نسب به خطرات مواد شیمیایی، آگاهی  ماشین ها، پرهیز 
از  ناشی  به حوادث  آگاهی  کار،  در محیط  ناایمن  و شرایط  اعمال  به  آگاهی  گاز شهری،  و  برق  به خطرات  نسبت 

بی توجهی در کار با تجهیزات، آشنایی با آلوده کننده های محیط زیست و...

میزان شایستگی های غیر فنی، نگرش هنرجو در کار به عنوان مثال ارزیابی مواردی نظیر: 
 )سرعت عمل، توجه به جزئیات و ظرافت های کار، توانایی همکاری 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 

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

اهم مطالب و نکات درسی جلسه اول: 
)تکمیل مقدماتی و آهارگیری پارچه(

1 در بخش تکمیل مقدماتی پارچه، مفاهیم مقدمات تکمیل، تکمیل مقدماتی 
و نهایی را برای هنرجویان تبیین کنید. هنرآموز الزم است با ذکر مثال هایی 
برای هنرجویان توضیح دهد که در عملیات تکمیلی که بر روی کاالی نساجی 
انجام می شود، الزم است به عوامل تأثیرگذار نظیر جنس الیاف، خواص فیزیکی 
واکنش های  پایداری  و  الیاف  شیمیایی  مواد  با  ترکیب  و  قدرت جذب  الیاف، 
شرایط  پارچه،  بافت  ساختمان  شیمیایی،  مواد  به  الیاف  حساسیت  شیمیایی، 
عملیات تکمیل و... توجه شود. در بخش فعالیت و بحث کالسی در مورد عملیات 
تکمیلی نظیر پرزسوزی، سفیدگری، مرسریزاسیون، کربونیزاسیون، آهارگیری، 

شست وشو و... به بحث و تبادل نظر بپردازید.
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2 در بخش آهارگیری پارچه، ابتدا لزوم عملیات آهار زنی را توضیح دهید. در 
ادامه به معرفی انواع آهار مصرف شده بر روی نخ ها با جنس های مختلف در 
بر  آهاری  مواد  ماندن  باقی  از  پرداخته شود. مشکالت حاصل  آهارزنی  مرحله 
روی پارچه را برای هنرجویان توضیح دهید. کلیه روش ها و اقدامات تکمیلی و 
مورد نیاز قبل از آهارگیری جهت آهارگیری کامل انواع مختلف مواد آهاری بر 
روی کاالها با جنس های مختلف را برای هنرجویان تبیین کنید. کلیه روش ها 
زیست  و  بهداشتی  ایمنی،  اقدامات  همراه  به  را  آهارگیری  مختلف  شرایط  و 

محیطی برای هنرجویان تبیین کنید.
این روش  برای هنرجویان توضیح دهید که  آنزیم،  با  3 در بخش آهارگیری 
آهارگیری یکی از بهترین روشهای آهارگیری می باشد که در آن برخی از آنزیمها 
که در جدول آنزیم های تجزیه کننده آهار آورده شده است، مواد آهاری روی 
کاالی نساجی را تحت شرایط دمایی و محیطی مناسب، متورم و تجزیه کرده و 
به مواد قابل حل در آب تبدیل می کنند. بر طبق جدول شرایط دمایی و محیطی 
ایده آل برای آهارگیری با سه نوع آنزیم پرمصرف آمیالز، برای هنرجویان توضیح 
دهید که به غیر از آنزیم، استفاده از مواد کمکی نظیر دترجنت و خیس کننده 

باعث تسهیل در آهارگیری می شود.
4 در بخش فعالیت های کارگاهی جلسه اول، قبل از شروع عملیات آزمایشگاهی، 
کلیات آزمایش را برای هنرجویان تشریح کنید. مقررات ایمنی و کار در آزمایشگاه 
از شروع  تبیین کنید. قبل  برای هنرجویان  را  و سایر شایستگی های غیر فنی 
آزمایش و ورود هنرجویان به آزمایشگاه کلیه مواد، لوازم، وسایل و تجهیزات مورد 
نیاز گروها را آماده کنید تا در روند آزمایش خللی ایجاد نشود. محاسبات آزمایش 
را که در سال دهم آموخته اند با هنرجویان تمرین کنید و از آنها بخواهید که 
محاسبات آزمایش را انجام دهند. در زمان آماده کردن مواد و محلول ها و در طول 
آزمایش بر روند کار هنرجویان نظارت کنید و در صورت لزوم آنها را راهنمایی 
کنید. در صورت بازدید هنرجویان از بخش تکمیل کارخانه، هنرجویان را با روند 
آهارگیری پارچه در ماشین ژیگر آشنا کنید و از هنرجویان بخواهید، شرایط حمام، 

مواد کمکی مصرفی و کیفیت آهارگیری را گزارش کنند. 
5 در آزمایش بررسی اثر غلظت آنزیم ها و دما در آهارگیری به روش استفاده 
از آنزیم ها اهمیت کنترل دما، زمان و شرایط محیطی در کل آزمایش را برای 
هنرجویان تبیین کنید. از هنرجویان بخواهید کاالهای پنبه ای آهارگیری شده 
همراه  به  را  آزمایش  نتایج  و  کنند  مقایسه  یکدیگر  با  را  مختلف  شرایط  در 
نمونه ها در گزارش بیاورند. در پایان آزمایش و در بخش محاسبه کنید کتاب، 
وزن  اختالف  بخواهید  هنرجویان  از  نمونه ها  خشک کردن  و  شستشو  از  پس 
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کاالهای  و  کنند  گزارش  درصد  به صورت  آهارگیری  از  بعد  و  قبل  را  نمونه ها 
سبک تر و سنگین تر را مشخص کنند و نتایج را گزارش کنند.

6 در بخش آهارگیری با اسید، ضمن تشریح روش و شرایط آهارگیری با اسید 
سولفوریک، برای هنرجویان توضیح دهید که امروزه این روش به علت مشکالت 
و خساراتی که اسید سولفوریک باقیمانده بر روی پارچه ایجاد می کند، کمتر 

استفاده می شود. 
7 در بخش فعالیت آزمایشگاهی آهارگیری پارچه پنبه ای با اسید سولفوریک، 
توضیح  آنها  برای  و  تبیین کنید  برای هنرجویان  را  اسید سولفوریک  خطرات 
نکات و  رعایت  با  اسید سولفوریک غلیظ موردنیاز،  از محاسبه  دهید که پس 
دستورالعمل های ایمنی که در سال های گذشته آموخته اند، در زمان رقیق سازی 
این اسید، الزم است که اسید خالص را به آرامی به آب اضافه کنند. در پایان 
آزمایش از هنرجویان بخواهید جهت تست میزان آهارگیری محصول از محلول 

یدید پتاسیم و ید بر طبق دستورالعمل کتاب استفاده کنند.
8 برای هنرجویان توضیح دهید که آهارگیری با اکسید کننده ها و روش تخمیر 
همانند روش استفاده از اسید سولفوریک از روش های غیر مرسوم در آهارگیری 
می باشد که امروزه به علت آسیب رساندن به پارچه، وقت گیر بودن و... کمتر 
از این روش ها استفاده می شود. هنرجویان در صورت داشتن وقت اضافی در 
و  اکسیژنه  آب  با  را  پنبه ای  پارچه  آهارگیری  آزمایش  می توانند  جلسه  این 

سودسوزآور بر طبق دستورالعمل داده شده در کتاب انجام دهند.
9 استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی و بازدید مرحله ای از کارخانجات سبب 
افزایش یادگیری و زنده کردن محتوای کتاب می گردد و آموزش را از حالت صرف 
با کاربرد وسایل در محیط کار  را  انتزاعی و ذهنی خارج می کند و هنرجویان 
واقعی به صورت عینی تر آشنا می کند. کاربرد مواد و وسایل آموزشی به شدت در 
تعمیق یادگیری مادام العمر مؤثر می باشد. این وسایل همچنین سبب توجه، عالقه، 
یادگیری سریع تر و مؤثرتر و پایدارتر، یادگیری کامل تر مهارت ها، در اختیار دادن 
تجارب واقعی، امکان کاهش سرعت حرکت دست و قطعات محرک و متحرک 

ماشین ها در زمان آموزش، نمایش مراحل کار به ترتیب می شود.

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 کردن، 80 درصد از طریق تجربه کردن و 95 

درصد از طریق یاد دادن به دیگران اتفاق می افتد. 

آیا می دانید
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نکته مهم هنرجویان  غیرفنی  به شایستگی های  تمامی جلسات  در  است  هنرآموزان الزم 
در محیط کالس و آزمایشگاه توجه کنند و در بهبود شرایط کاری سالم و مؤثر 
توجه کنند  نکته  این  به  توجه شود. هنرآموزان الزم است  بین هنرجویان  در 
مواجه  را جهت  باید خود  فنی  از کسب شایستگی های  غیر  به  که هنرجویان 
سال  طول  در  بنابراین  کنند.  آماده  نیز  اجتماعی  کاری  محیط های  شرایط  با 
با  آزمایشگاه الزم است ضمن آشنایی هنرجویان  و  تحصیلی در کالس درس 
مبانی شایستگی های فنی و غیر فنی، خود و هنرجویان را ملزم به رعایت آداب 
و اخالق حرفه ای کنیم و در این راه صبوری، استقامت و تحمل داشته باشیم تا 

به اهداف آموزش متعالی دست پیدا کنیم.
هنر جویان 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 کنند و با تمرین ها و 
فعالیت های کالسی برنامه ریزی شده، مشکالت هنرجویان را در این بخش مرتفع 
استاندارد،  و  با غلظت معین  آزمایش و ساخت محلول  کنند. بخش محاسبات 
شاه کلید ورود به مباحث آزمایشگاه می باشد و هنرجویان بدون انجام محاسبات 
آزمایشگاه  در  مواد  محلول سازی صحیح  و  آماده کردن  توزین،  به  قادر  صحیح 
نمی باشند. برای یادآوری محاسبات آزمایش و روابط ریاضی مرتبط می توانید از 

مثال ها و فعالیت های کتاب رنگرزی سال یازدهم استفاده کنید.

 هنرآموزان می توانند جهت آشنایی بیشتر هنرجویان با وسایل آزمایشگاهی و 
نحوۀ عملکرد آنها به همراه قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی 
و زیست محیطی و... در آزمایشگاه از فیلم ها، تصاویر آموزشی و انیمیشن های 

آموزشی نیز در کنار تدریس استفاده کنند. 
جهت آموزش عملی کار با وسایل آزمایشگاهی الزم است چند بار هنرآموز مطابق 
با دستورالعمل کتاب درسی به صورت عملی کار با وسایل را برای هنرجویان انجام 
دهد. هنرآموز می تواند از فناوری دیداری و شنیداری آموزشی نیز استفاده کند. 

هنرجویان در بازدید از مراکز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک 
راه اندازی  نحوۀ  ماشین،  هر  تولید  میزان  اپراتورها،  وظایف  شرح  آالت،  ماشین 
اصلی  قسمت های  ماشین آالت،  جنس  پارچه،  حرکت  مسیر  ماشین،  توقف  و 
ماشین ها، نحوۀ سرویسکاری، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، وسایل جابجایی 
مواد و محصوالت، لوازم و تجهیزات مورد نیاز، نام تجاری مواد شیمیایی مصرفی، 
اقدامات  روش ساخت و آماده کردن مواد مصرفی، جنس کاالی تکمیل شده، 
آزمایشگاهی مورد نیاز، محاسبات انجام شده، عیوب احتمالی پارچه و... را گزارش 
کنند. همچنین هنرجویان الزم است فهرستی از شایستگی های غیر فنی که در 

محیط کار کارخانه مشاهده کرده است را در گزارش خود قید کند.

نمایش  فیلم
 و عکس
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مشخصات
 کلی

نام درس: پرزسوزی و تثبیت ابعادی پارچه                        مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم            هنرستان:                      هنرآموز:              تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

 اهداف پرزسوزی و تثبیت ابعادی در پارچه، آشنایی با انواع ماشین پرزسوزی و استنتر، نمایش عکس، فیلم و ...از 
کارکرد ماشین ها یا بازدید از کارخانجات دارای ماشین های پرزسوزی و استنتر، شرح وظایف اپراتور ماشین های 
پرز سوزی و استنتر، انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی، شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی، بهداشتی و 

زیست محیطی، سنجش و ارزشیابی

مواد، 
تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

ماشین پرزسوزی، ماشین استنتر آزمایشگاهی یا کارخانه ای، نمایش فیلم، عکس داخل کتاب و خارج 
از کتاب، اسالید و نمای شماتیک ماشین های استنتر و پرزسوزی، بازدید از کارخانجات، استفاده از 

فناوری های دیداری و شنیداری، 

زمان
دقیقه

اکثریت هنرجویان به شدت نیازمند محبت و غم گساري می باشند، آنها احتیاج 
دارند که کسي درد آنها را بداند و به حال آنها برسد. لذا اگر آنها را تا حدي ارضا ء 
کنیم همواره ما را دوست خواهند داشت. پس اگر نسبت به کالس ابراز محبت و 
یکدلي کنیم، ناخودآگاه، همکاري بیشتري براي پیشرفت کالس انجام مي دهند. 
به جاي اینکه با جمالتي نظیر »این مشکل خودتان است«، »مسائل کالس شما 
ربطي به من ندارند« و... آنها را پشت دیوار غربت بگذاریم، سعي کنیم هنرجویان 
را با خود همراه کنیم و متوسل به عواطف عالیه آنها بشویم. با جمالتي نظیر »در 
همان وهله اول برخوردمان حس کردم، شاگردي، کوشا، خوش قول، شرافتمند، 
با غیرت و درس خوان هستي« شاگرد را جهت پذیرفتن مسئولیت آماده کنیم. 
در ضمن اگر اشتباهي داریم با این جمله »ممکنه اشتباه از من باشه بهتره دوباره 
مرور کنیم« و یا نظیر آن باید صادقانه و راحت به آن اعتراف کنیم که »هر شخصی 

ممکن است خطا و اشتباه کند ولی حق ندارد اشتباهات خود را تکرار کند«.
کردن،  توهین  بی ادبی،  کردن،  تحکیم  کردن،  مسخره  کردن،  تحقیر  از  همواره 
بی احترامی، زخم زبان، ناپایداری رفتاری، سخت گیری ها و تکالیف بیجا، پرهیز کنید.
موارد اخالقی، ایمانی، مهارت های کار و زندگی، روابط اجتماعی و روابط کار، 
اخالق حرفه ای، نحوۀ ارتباط درست با مافوق و همکار و هم شاگردی، آداب 

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

نکته های 
تدریس

طرح درس جلسه دوم: پرزسوزی و تثبیت ابعادی پارچه
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فعالیت
قبل از 
تدریس

بعد از یاد و نام خدا و احوالپرسی و ایجاد انگیزه و آمادگی در هنرجویان، مطالب جلسۀ قبل را به صورت 
اجمالی برای هنرجویان تشریح کنید. بعد از مرور مطالب درس قبل توسط هنرجویان، جهت یادگیری 

بیشتر از تعدادی از هنرجویان ارزشیابی به عمل آورید. 

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد مفاهیمی نظیر تکمیل مقدماتی، پرزهای نخ و پارچه، علت آبرفتگی در 
پارچه، علت پرزهای سطحی در پارچه، مفهوم تنش در پارچه و آزاد شدن تنش در پارچه، علت کوتاه 

شدن طول و عرض پارچه ها، اصول کار ماشین استنتر و... 

10

فعالیت ضمن
تدریس 
تئوری 

هنرآموز 
و هنرجویان

ابتدا به معرفی پرز در نخ و پارچه بپردازید و معایب آن را بیان کنید. می توانید از هنرجویان بپرسید 
برای چه اهدافی برخی پارچه ها را پرزسوزی می کنند؟ بعد به پاسخ های هنرجویان و نظرات آنها گوش 
دهید و به بحث و تبادل نظر بپردازید. با توجه به شکل کتاب و با یک ذره بین پرزهای سطح یک نخ 

یا پارچه را برای هنرجویان نمایش دهید.
از  بپردازید.  انواع ماشین پرزسوزی و اجزای اصلی آن  به معرفی  اعالم پاسخ صحیح  ادامه ضمن  در 
روی شکل کتاب )مسیر حرکت پارچه در خط پرزسوزی و آهارگیری همزمان و نمایش انواع برس و 
حاشیه گیر( ضمن تشریح قسمت های مختلف ماشین و مسیر حرکت پارچه، برای هنرجویان توضیح 
دهید که می توان و بهتر است عملیات آهارگیری و شست وشوی پارچه بالفاصله بعد از عمل پرزسوزی 

انجام شود. 
علل و مزایای تثبیت مقدماتی پارچه را برای هنرجویان تشریح کنید. دمای تثبیت ابعادی و شیشه ای 
انواع جنس های مختلف پارچه را توضیح دهید. کلیاتی از ماشین حرارتی استنتر و ترموزول که در سال 

قبل آموخته اند، جهت یادآوری، ارائه کنید. 
از روی شکل های مرتبط با بخش تثبیت ابعادی پارچه، مراحل ورود تا خروج پارچه را در ماشین استنتر 

تشریح کنید و به تشریح سیستم گرمایش در آن بپردازید.
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فعالیت ضمن 
تدریس 
عملی 

هنرآموز و 
هنرجویان

با توجه به امکانات و تجهیزات محدود هنرستان ها، از نمایش عکس، فیلم، اسالید، انیمیشن ها، نمای 
شماتیک و... جهت انتقال مفاهیم مربوط به نحوه کارکرد ماشین پرزسوزی و استنتر استفاده کنید. 

شرح وظایف اپراتور ماشین پرزسوزی را برای هنرجویان بیان کنید.
بهتر است با هماهنگی هنرستان برنامه بازدید از کارخانجاتی که در آن این ماشین آالت فعال می باشند، 
فراهم شود تا هنرجویان از نزدیک با روند کارها به صورت ملموس تر آشنا شوند. جهت آموزش بهتر 
با  می توانند  هنرآموزان  استنتر،  ماشین  در  پارچه  ابعادی  تثبیت  و  پرزسوزی  عملیات  با  هنرجویان 
هماهنگی معاونت فنی و مدیریت هنرستان از یکی از واحدهای تکمیل در شهرک های صنعتی بازدید 
کنند تا هنرجویان از نزدیک با عملیات و ماشین آالت پرزسوزی و استنتر آشنایی پیدا کنند. در پایان 
هر بازدیدی که از مراکز صنعتی انجام می شود، هنرجویان موظفند گزارش بازدید خود را به همراه 
سؤاالتی که قبل از بازدید برای هنرجویان طرح شده است، به همراه گزارشات تکمیلی دیگر در جلسۀ 

بعد در کالس گزارش دهند. 
هنر جویان در بازدید از مراکز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک ماشین آالت، شرح 
وظایف اپراتورها، میزان تولید هر ماشین، نحوۀ راه اندازی و توقف ماشین، مسیر حرکت پارچه، جنس 
سرمایشی،  و  گرمایشی  سیستم های  سرویسکاری،  نحوۀ  ماشین ها،  اصلی  قسمت های  ماشین آالت، 
وسایل جابه جایی مواد و محصوالت، لوازم و تجهیزات مورد نیاز، نام تجاری مواد شیمیایی مصرفی، 
روش ساخت و آماده کردن مواد مصرفی، جنس کاالی تکمیل شده، اقدامات آزمایشگاهی مورد نیاز، 
محاسبات انجام شده، عیوب احتمالی پارچه و... را گزارش کنند. همچنین هنرجویان الزم است فهرستی 

از شایستگی های غیر فنی که در محیط کار کارخانه مشاهده کرده است را در گزارش خود قید کند.
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فعالیت بعد 
از تدریس

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

20

سنجش
و ارزشیابی 

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

تشریح اهمیت و اهداف پرزسوزی برخی پارچه ها 

قسمت های مختلف انواع ماشین های پرزسوزی پارچه و وظایف 

آشنایی با ماشین پرزسوزی پارچه از نوع گازی و تشریح قسمت های مختلف آن 

آشنایی با شرح وظایف اپراتور ماشین پرزسوزی 

توانایی درک مفاهیم تثبیت ابعادی پارچه و آبرفتگی پارچه در طول و عرض آن

آشنایی با ساختار ماشین استنتر و بخش های اصلی آن و کار با ماشین و وظایف اجزاء

توانایی درک دمای تثبیت و تبدیل شیشه ای در الیاف مختلف

آشنایی با سیستم گرمایش در ماشین استنتر

تعیین دما در بخش های مختلف ماشین استنتر و پارچه های مختلف

آشنایی با سیستم اطفاء حریق در ماشین پرزسوزی

آشنایی با انواع برس ها و حاشیه گیرها در ماشین پرزسوزی 

آشنایی با نحوه پرزسوزی پارچه های مخلوط پنبه و پلی استر با درصدهای مختلف مخلوط

آشنایی با انواع سیستم های کنترلی در ماشین استنتر و کنترل درجه حرارت با توجه به پارچه

آشنایی با روش تثبیت ابعادی پارچه های کشباف 

میزان رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و توجهات زیست محیطی 

میزان شایستگی های غیر فنی هنرجو در محیط کار آزمایشگاه
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه دوم: )پرزسوزی 
و تثبیت ابعادی پارچه(

1 در بخش پرزسوزی پارچه، هنرآموز علت وجود پرزهای سطحی رو و پشت 
برخی پارچه ها را برای هنرجویان تشریح کند. هنرآموز الزم است علت و مزایای 
عملیات پرز سوزی را برای هنرجویان تبیین کند. برای هنرجویان توضیح دهید 
که عمل پرزسوزی ممکن است قبل یا بعد از آهارگیری انجام شود که هر روش 

دارای مزایا و معایبی می باشد.
2 هنرآموز از هنرجویان بخواهد با توجه به شکل پرزهای سطح پارچه و نخ در زیر 
ذره بین قبل و بعد از عمل پرزسوزی، نظرات خود را بیان کنند. هنرآموز می تواند 
از هنرجویان بخواهد با چشم غیرمسلح و ذره بین پرزهای سطح لباس خود را 
مشاهده کنند. برای هنرجویان توضیح دهید که پرزهای سطح پارچه، حاصل از 
سرهای آزاد الیافی می باشد که از بدنه نخ خارج شده اند و زیردست پارچه را زبر 
می کنند. در مورد سرعت پرزسوزی در انواع پارچه با هنرجویان بحث و تبادل نظر 
کنید. سرعت حرکت پارچه های ظریف در ماشین پرزسوزی حدود 250 متر بر 
دقیقه و در مورد پارچه های سنگین و ضخیم حدود 120 متر بر دقیقه می باشد.

بخش های  عملکرد  از  تصاویری  و  فیلم  پرزسوزی  ماشین های  بخش  در   3
مختلف ماشین پرزسوزی را برای هنرجویان نمایش دهید. برنامه بازدید و تهیه 
گزارش مبسوط از بخش پرزسوزی با گازشهری کارخانجات تکمیل پارچه به 

انتقال بهتر مطالب به هنرجویان کمک خواهد کرد. 
4 در بازدید از ماشین پرزسوزی پارچه کارکرد بخش هایی نظیر نازل مشعل ها، 
گیر،  راهنما، جرقه  غلتک های  بیتینگ،  یا  زننده ها  و  برس ها  انواع  حاشیه گیر، 
سردکن پارچه، بخش فوالرد، انواع خرک، انواع جک، انواع شیر فلکه ها و کلیدهای 
برق، انواع چراغ ها و عالئم هشداری، ... و شرح وظایف اپراتور ماشین پرزسوزی 
را برای هنرجویان تشریح شود. با توجه به شکل برس ها و زننده های و تلفیق 
زننده ها  که،  دهید  توضیح  هنرجویان  برای  پرزسوزی  ماشین  در  آنها  هر دوی 
پارچه جدا می کنند.  از  را  پرزهای سوخته شده  پارچه،  تکاندن  و  با ضربه زدن 
برس های مویی شکل پرزهای سطحی پارچه را جهت پرزسوزی بلند می کنند 
و همچنین باعث خروج و انتقال گرد و غبار پارچه به داخل فیلترها می شوند. 
حاشیه گیر پارچه وظیفه راهنمایی و تنظیم حاشیه پارچه و همچنین میزان کردن 
پارچه در وسط ماشین و جلوگیری از چین و چروک در پارچه را بر عهده دارد.
5 باتوجه به شکل مسیر حرکت پارچه در خط پرزسوزی و آهارگیری همزمان که 
در کتاب نشان داده شده است، از هنرجویان بخواهید عملیاتی که در بخش های 



176

تحلیل کنند. همواره  و  تجزیه  انجام می شود،  پارچه  بر روی  این خط  مختلف 
کاری  محیط  در  کار  جهت  موردنیاز  غیرفنی  و  فنی  شایستگی های  مجموعه 

کارخانه را برای هنرجویان تبیین کنید.
6 در بخش تثبیت ابعادی مقدماتی پارچه، علل جمع شدگی و دگرگونی پارچه 
در مواجه با عملیات تر و در حالت استراحت را برای هنرجویان تشریح کنید. 

اصطالح و مکانیزم تثبیت کاالی نساجی را برای هنرجویان توضیح دهید. 
7 در بخش تثبیت گرمایی کاالی نساجی به روش خشک و تر، شرایط دمایی 
و زمانی تثبیت یا ست کردن انواع کاالی نساجی در ماشین آالت استنتر، ژیگر، 
وینچ، ترموزول، ریلکس درایر، سوپرهیت، اشعه مادون قرمز، ماشین های تثبیت 
برای  کنید.  تبیین  هنرجویان  برای  را  و...  اتوکالو  لوله ای،  و  کیسه ای  پارچه 
بدون  و  کنترل  با  پارچه  ابعادی  تثبیت  عملیات  که  دهید  توضیح  هنرجویان 
تحت  پارچه،  و چاپ  رنگرزی  عملیات  با  همزمان  یا  بعد  پارچه  کنترل عرض 
کشش، حرارت و در زمان معینی انجام می شود. در کتاب درسی بحث تثبیت 

ابعادی انواع پارچه به تفصیل بیان شده است.
با روند تثبیت کاالی  بازدید از کارخانجات تکمیل، هنرجویان را  8 در برنامه 
نساجی و شرایط زمانی و دمایی عملیات در حین تثبیت را برای هنرجویان تبیین 
با توجه به شکل های ماشین استنتر و سیستم گرمایش در این ماشین  کنید. 
که در کتاب آورده شده است، مسیر جریان حرارت در اتاقک ها را توضیح دهید. 
جریان هوای گرم به طور مداوم توسط موتور فن هایی به سطوح پارچه منتقل 
می شود. عکس ها و فیلم های دیگری از بخش های مختلف ماشین های تثبیت 
از قبیل  پارچه برای هنرجویان نمایش دهید. کارکرد بخش های اصلی استنتر 
کلیپس ها، سوزن ها، فوالرد، اتاقک ها و سیستم حرارت، زنجیر هدایت پارچه با 
دهانه قابل تغییر، سیستم های کنترل سرعت و هدایت پارچه و دما، غلتک های 
الستیکی و صاف کننده ماهلو، کناره بازکن، پیچ حلزونی، حاشیه گیرها و راهنمای 
پارچه، انواع موتورهای محرک و فن موتورها، انواع سنسورها و حسگرها، و... را 
برای هنرجویان تبیین کنید و از آنها بخواهید که این موارد را در گزارش کار یا 

بازدید به همراه مطالب تکمیلی دیگر، گزارش و کنفرانس دهند.
9 در بخش تحقیق کنید کتاب درسی، انواع قابلیت های دیگر ماشین استنتر، 
می توان به تثبیت طولی و عرضی پارچه، انواع عملیات تکمیلی و رنگرزی بر روی 

پارچه اشاره کرد.
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مقداری حس شوخ طبعی داشته باشید و در بین هنرجویان با عدالت، انصاف 
و انعطاف پذیری برخورد کنید و با آنها در کار رفاقت و همکاری کنید ولی الزم 

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

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

به همکالسی الزم است قاطعانه موضوع را بررسی و برخورد کنید.
طوری در کالس رفتار و برخورد نکنید که 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 تکنیک سکوت به موقع، تشویق به موقع، نگاه های معنا دار استفاده کنید. 
به موقع با بیان رسا، آهسته، بدون لهجه، واضح و شمرده، صدای خود را باال و 
پایین ببرید و در حین تدریس در کالس حرکت کنید و از زبان بدن به درستی 

استفاده کنید.
رفتن  در  کوره  از  و  عصبانیت  خشم،  که  بگیرید  نظر  در  را  نکته  این  همواره 
جایی  تا  در ضمن  می باشد.  تدریس  در  خود  امضای شکست  یعنی  هنرآموز؛ 
به  بدی  پیام  زیرا  نکنید،  اخراج  کالس  از  را  هنرجویی  هیچ  دارد  امکان  که 
را  همکالسی هایش  هنرجو، سالمتی  رفتار  که  زمانی  می دهد.البته  هنرجویان 
به خطر بیاندازد، اخراج با هماهنگی کادر مدرسه باید انجام شود. بعد از اخراج 
هنرجو از کالس در اولین فرصت به صورت خصوصی با هنرجو صحبت کنید و 

از وی دلخور نیستید. یقین دهید که 

نکته های 
تدریس
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مشخصات 
کلی

نام درس: پخت و شست وشوی پارچه                            مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم                هنرستان:                    هنرآموز:             تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

 اهداف پخت و شست وشو در پارچه، تشریح روش های پخت و شست وشوی کاالی پشمی  و پنبه ای، فناوری های 
و شست وشوی  پخت  تشخیص  راه های  و شست وشو،  پخت  ماشین های  انواع  با  آشنایی  شنیداری،  و  دیداری 
کامل کاال، انجام محاسبات آزمایش، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت استاندارد، آماده 
کردن و کنترل دما و زمان حمام، نقش مواد کمکی مصرفی، شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی، بهداشتی و 

زیست محیطی، ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

وسایل،
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

چهار تکه پارچه پنبه ای هر یک به وزن 5 گرم، سود سوزآور )تهیه محلول 1 درصد(، کربنات سدیم 
دماسنج مخصوص،  آزمایشگاهی،  لیوان  یا  بشر  دترجنت، خیس کننده،   درصد(،  محلول 10  )تهیه 
همزن شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن )پوآر(، استوانۀ مدرج، وسایل ایجاد حرارت، 

ترازو، کرنومتر یا ساعت، ماشین کی یر، ماشین جی باکس، ماشین شست وشوی طنابی و...

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

هر هنرآموزی الزم است نسبت به مطالبی که قرار است در کالس ارائه دهد، تسلط کاملی داشته باشد 
و روش تدریس و ترتیب ارائۀ مطالب را قبل از شروع کالس به طور دقیق تنظیم و مرور نماید. همچنین 
هنرآموز الزم است، کاربرد مطالب مورد تدریس را برای مشاغل آیندۀ هنرجویان تجزیه و تحلیل و مرتبط 

نمایند. این عملکرد سبب افزایش شوق و اشتیاق هنرجویان در فرآیند یادگیری و آموزش می گردد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی، 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...

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
تئوری

انواع آلودگی هایی که در پارچه های پنبه ای و پشمی ممکن است وجود داشته باشد برای هنرجویان 
تبیین کنید. اهداف پخت و شست وشوی پارچه پنبه ای خام را برای هنرجویان تشریح کنید. انواع 
انواع ماشین های پخت  موادی که در پخت و شست وشوی پارچه ها استفاده می شود را بیان کنید. 
و شست وشوی پارچه پنبه ای را تشریح کنید. تبیین روش های تشخیص پخت کامل پارچه، تبیین 
انواع ماشین های مداوم و غیر مداوم پخت و شست وشوی کاالی پنبه ای و پشمی  از روی شکل داخل 

کتاب، 
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فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و

 هنرجویان

هنرآموز باید مقید به انجام کار گروهی باشد. به هنرجویان بیاموزید که کار گروهی بیشتر تعهد است 
تا احساسات؛ یعنی با قضایا باید منطقی برخورد شود. قوانینی وضع کنید تا کار گروهی به سمت هرج 

و مرج، توهین و دعوا کشیده نشود.
 قبل از شروع کار، هنرآموز موظف است لیست کاال، مواد مصرفی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای 
هر گروه را چک کند تا روند آزمایش با اختالل همراه نشود و وقفه ای در روند کار آزمایشگاه ایجاد 
ایجاد بی نظمی و  نیاز در آزمایشگاه باعث  . آماده نبودن مواد مصرفی، کاال و تجهیزات مورد  نشود 

سردرگمی هنرجویان و ایجاد مشکالت در امر آموزش می گردد.
شایسته است که هنرآموز با پرسش کالسی و حل تمارین بیشتر، مشکالت هنرجویان در عرصۀ محاسبات 
آزمایش به همراه روش های ساخت محلول را مرتفع کنند و شیب دمایی )میزان افزایش درجۀ حرارت در 

دقیقه(، دمای ثابت حمام، مراحل و زمان افزایش مواد به حمام، آبکشی و... را تشریح کنند.

طرح درس جلسه سوم: پخت و شست و شوی کاالی نساجی
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جهت انتقال بهتر مفاهیم بهتر است با نمایش عکس، فیلم، انیمیشن، تصاویر کتاب یا برنامه بازدید از 
بخش صنعت، هنرجویان با کارکرد ماشین های پخت و شستشوی پارچه پنبه ای و پشمی نظیر کی یر، 
جی باکس، طنابی شل و... بیشتر آشنا شوند. تبیین مسیر حرکت پارچه، انواع حوضچه شستشو، مواد 
با ماشین ها،  ایمنی کار  نکات  و  تبیین خطرات  زمانی ماشین ها،  و  کمکی مصرفی و شرایط دمایی 
تبیین سیستم گرمایش ماشین تمامی گروه ها، آزمایش پخت و شست وشوی کاالی نساجی را بر طبق 
نسخه و دستورالعمل ذکر شده در کتاب با رعایت تمام موازین و مقررات آزمایشگاه انجام دهند و بعد 

از مقایسه کاالی خام و شسته شده به بحث و تبادل نظر بپردازند.

180

فعالیت
 بعد از 
تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای از هنرجویان، 
روش  ارزیابی  منزل،  و  کالس  در  هنرجویان  یادگیری  تعمیق  جهت  فعالیت هایی  و  تکالیف  تعیین 

تدریس خود با توجه به بازخورد و عکس العمل هنرجویان

20

سنجش و 
ارزشیابی 

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

موارد ارزشیابی که در جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی میزان شایستگی های مستمر در هنرجویان

آشنایی با اهداف پخت و شست وشوی کاالی پنبه ای 
آشنایی با ناخالصی های موجود در کاالی پنبه ای

آشنایی با مواد کمکی جهت پخت و شست وشوی کاالی پنبه ای 
آشنایی با نمای شماتیک و مسیر حرکت پارچه در ماشین کی یر و جی باکس

آشنایی با شرایط پخت و شست وشوی پارچه پنبه ای 
آشنایی با ناخالصی های موجود در کاالی پشمی 

کنترل دما و زمان رنگرزی در زمان آزمایش
آشنایی با نقش و میزان مواد کمکی در شست وشوی کاالی پشمی  و پنبه ای 

توانایی ساخت انواع محلول با غلظت معین و استاندارد 
توانایی انجام محاسبات آزمایش و مسائل ریاضی مرتبط با آن

آشنایی با مفهوم L:R و غلظت حجمی ـ وزنی 
آشنایی با ماشین شست وشوی طنابی شل یا آزاد پشم 

آشنایی با مواد کمکی مورد نیاز جهت شست وشوی کاالی پشمی  
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی، زیست محیطی، انضباطی و... 

آشنایی و پیشرفت در شایستگی های غیر فنی در محیط کار 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم: )پخت 
و شست و شوی کاالی نساجی(

1 در بخش شست وشو و پخت کاالی پنبه ای اهداف و ضرورت شست وشوی 
کاالی پنبه ای را تبیین کنید. در بحث پخت کاالی پنبه ای به انواع روش ها، 
و  محیطی  شرایط  کمکی،  مواد  مصرف  میزان  مصرفی،  کمکی  مواد  مجموعه 
دمایی الزم جهت پخت کاال اشاره کنید. برای هنرجو توضیح دهید که مصرف 
بیش از اندازه سود سوزآور باعث حذف تمامی موم و چربی موجود در پارچه شده 
و زیر دست پارچه زبر و خشن می گردد. جهت تشخیص میزان پخت پارچه سه 

راهکار در کتاب پیشنهاد شده است.
2 در بخش ماشین های پخت پارچه پنبه ای، هنرآموز می تواند این ماشین ها را 
به سه دسته طنابی مداوم و غیر مداوم باز و بسته تحت فشار، عرض باز مداوم و 
غیر مداوم باز و دربسته تحت فشار و مداوم باز و بسته تحت فشار تقسیم بندی 
آهارگیری،  برخی کارخانجات عملیات  برای هنرجویان توضیح دهید در  کند. 
پخت و سفیدگری و در برخی موارد حتی عملیات مرسریزاسیون پارچه پنبه ای 
تحت شرایط خاص به طور همزمان انجام می شود که این اقدامات تکمیلی بر 

روی پارچه از لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه می باشد.
3 در بخش شست وشوی کاالی پشمی، اهداف شست وشوی کاالی پشمی که 
در سال دهم آموخته اند را مجددا تشریح کنید. جهت کسب اطالعات بیشتر 
هنرجویان، شست وشوی الیاف و نخ نیز به صورت مختصر توضیح داده شود. در 
بخش شست وشوی الیاف و نخ پشمی هنرآموز می تواند به مواردی نظیر غلظت 
نوع مواد کمکی مصرفی، عملکرد حوضچه ها و وسایل کمکی شست وشوی  و 
الیاف، عملکرد ماشین شست وشوی نخ یا کالف پشمی نظیر نواری، براتیس و 

بوبین رنگ کنی و...اشاره کند.
4 در بخش شست وشوی پارچه پشمی، هنرآموز به اقدامات قبل از شستشوی 
پارچه پشمی اشاره کند و در بخش شست وشوی پارچه پشمی ضمن تشریح مواد 
کمکی مصرفی به محدودیت دمایی، کششی و مالشی در شست وشوی کاالی 
پشمی نیز اشاره کند. ماشین های شست وشوی پارچه پشمی به دو دسته طنابی 

مداوم و غیر مداوم و عرض باز مداوم و غیر مداوم تقسیم بندی می شوند.
با تفاوت منسوجات پشمی  و فاستونی،  5 در بخش تحقیق کنید، در رابطه 
می توان به تفاوت های الیاف، نخ و پارچه حاصل از آنها اشاره کرد. به عنوان 
مثال الیاف پشم مورد مصرف در ریسندگی فاستونی کوتاه تر از 55 میلی متر 
میلی متر   55 از  بلندتر  و  ظریف تر  الیاف  فاستونی  منسوجات  مورد  در  ولی 
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صاف  موازی،  پشمی بسیار  نخ  برخالف  فاستونی  نخ های  در  الیاف  می باشند. 
و نرم می باشند. سطح پارچه پشمی بر خالف پارچه فاستونی ناصاف و پرزدار 
می باشد. در پارچه فاستونی بر خالف پشمی نخ های تار و پود از پشم شانه شده 
تهیه شده اند. به هنرجویان توضیح دهید که به پارچه مخلوط پشم و پلی استر، 

فاستونی اطالق نشود.
6 در بخش تحقیق کنید، روش کار دستگاه سوکسله به این صورت می باشد که 
وزن مشخصی از کاالی نساجی حاوی روغن یا چربی را در مقدار مشخصی از 
حالل آن روغن قرار می دهند و محلول را حرارت می دهند تا در طی فرآیندی 
روغن کاال بر روی یک کاغذ صافی جمع آوری شود. به این طریق درصد ناخالصی 
یا روغن موجود در نخ یا کاال مشخص می شود. به عنوان مثال مقدار روغن و 
مواد تکمیلی دیگر موجود در نخ خاب فرش ماشینی بر طبق استاندارد نباید از 

0/8 درصد وزن نخ فراتر رود.
7 در بخش معرفی ماشین آالت شست وشوی پارچه پنبه ای و پشمی  با توجه 
به شکل های کتاب و مسیر حرکت پارچه که نشان داده شده است، به تشریح 
کارکرد و مسیر حرکت پارچه در ماشین آالت کی یر در باز و در بسته تحت 
و  باکس  باز جی  بدون فشار طنابی شکل و عرض  و  فشار، مداوم تحت فشار 
انتقال بهتر مفاهیم می تواند  طنابی شل یا آزاد پرداخته شود. هنرآموز جهت 
دهد.  نمایش  هنرجویان  برای  آالت  ماشین  این  عملکرد  از  تصاویری  و  فیلم 
بازدید از دستگاه های شست وشوی پارچه بخش های تکمیلی کارخانجات و ثبت 
گزارشات بازدید توسط هنرجویان و پاسخ به سؤاالت هنرجویان بسیار مثمر ثمر 

می باشد و در انتقال بهتر مفاهیم راهگشا می باشد.
به شکل و  با توجه  8 در بخش کارگاهی و معرفی ماشین آالت شست وشو، 
توضیحات کتاب مواردی نظیر شرایط محیطی حمام، دما و زمان کل عملیات، 
پارچه، سیستم های گرم کن و خنک کن حمام، میزان آب و  سرعت حرکت 
مواد کمکی مصرفی، سیستم های تازن پارچه، سیستم گردش محلول، فشار و 
دمای مجاز داخل مخازن، وسایل کنترل دما و فشار مخازن، ظرفیت ماشین ها، 
مکانیزم، قطر و روکش غلتک های فشاردهنده پارچه، سنسورها و قطع کن های 
اتوماتیک پارچه، غلتک های راهنما، جدا کننده های طاقه پارچه، سیستم تنظیم 
نکات  پارچه،  غلتک های ضد چروک  فوالرد،  یا  دهنده  فشار  غلتک های  فشار 

ایمنی در کار و... برای هنرجویان تشریح شود.
9 در بخش فعالیت های آزمایشگاهی دو آزمایش پیش بینی شده است. در هر 
و  اعمال  ایمنی، حوادث،  نکات  و  یادآوری مسائل  به  آزمایش هنرآموز موظف 
شرایط ناایمن احتمالی به همراه راهکارهای جلوگیری از خطرات احتمالی در 
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حین کار می باشد. البته هنرآموز الزم است هنرجویان را طوری آموزش دهد که 
شایستگی های غیرفنی و مورد نیاز در محیط کار و زندگی برای هنرجویان ملکه 

ذهنی و عادت همیشگی شود.
10 در بخش آزمایش تأثیر مواد کمکی خیس کننده و کربنات سدیم در پخت 
پشمی کثیف،  کاالی  شست وشوی  آزمایش  و  پنبه ای  کاالی  شست وشوی  و 
به کمک  و  انجام دهند  به درستی  را  آزمایش  هنرجویان الزم است محاسبات 
مربی و سرگروه ها محلول های مورد نیاز و حمام شست وشو را بر طبق موازین 
و  ظاهر  مقایسه  کنند.  آماده  آزمایشگاه،  جهت  شده  گفته  دستورالعمل های  و 
ناخالصی های  پارچه های شست وشو شده و محاسبه میزان کثافات و  زیردست 
خارج شده از پارچه از مواردی می باشد که هنرجویان الزم است در پایان آزمایش 

به آن بپردازند و در گزارش کار قید کنند.

همواره این شعررا به یاد داشته باشید که »به شیرین زبانی و لطف و خوشی، 
توانی که پیلی به مویی کشی.« اگر بنا شد از عملکرد هنرجویی انتقاد شود، قبل 
از انتقاد از نقاط قوت او تعریف و تمجید کنید. به جای سخت گیری بیشتر اهل 
پیگیری باشید. به تک تک هنرجویان احترام بگذارید و توجه کنید. اگر بنا بر 
صحبت و نصیحت کردن هنرجو باشد بهتر است به صورت انفرادی انجام شود. 

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

گرفت. نخواهند  را جدی  او  دانش آموزان 

نکته های 
تدریس

از هنرجویان بخواهید که به هیچ وجه محلول های شیمیایی را با دست لمس 
نکنند؛ زیرا اکثر آنها سمی ، سرطانزا و خورنده می باشند و از طریق پوست وارد 

دستگاه گردش خون می گردد.

نکته  ایمنی
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مشخصات
 کلی

نام درس: سفیدگری شیمیایی و نوری                     مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم                  هنرستان:                     هنرآموز:           تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

انواع  معرفی  پشمی،  و  سلولزی  کاالی  سفیدگری  روش های  انواع  تشریح  نساجی،  کاالی  سفیدگری  اهداف 
ماشین ها جهت سفیدگری، سفید کننده های نوری، تشریح سفیدگری شیمیایی و نوری همزمان، فناوری های 
غلظت  با  محلول  ساخت  کالسی،  پرسش  و  فعالیت ها  انجام  آزمایش،  محاسبات  انجام  شنیداری،  و  دیداری 
استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، نقش مواد کمکی مصرفی، نکات ایمنی، بهداشتی و زیست 

محیطی، ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

وسایل،
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل و ابزارهای کمک آموزشی همانند جلسات قبل، دو عدد پارچه پنبه ای هر یک به وزن 5 گرم، 
دو عدد پارچه پشمی هر یک به وزن 5 گرم آب اکسیژنه 35 درصد، هیپو کلریت سدیم )آب ژاول(، 
سود سوزآور، آب نرم، سیلیکات سدیم، آمونیاک، سفید کننده نوری، ماده خیس کننده، بشر یا لیوان 
آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن)پوآر(، وسایل 

ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر یا ساعت، دستکش پالستیکی، عینک ایمنی محافظ، ماشین حساب، آون

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

به طور معمول هنرآموز باید قبل از شروع تدریس به کارهای مقدماتی نظیر حضور و غیاب، بازدید 
و... از سالمت جسمی و روانی هنرجویان  یا دروس قبلی، اطمینان  از درس  تکالیف درسی، پرسش 

کارها  این  مدت  می کند.البته  یادداشت  و  پیش بینی  درس  طرح  در  را  موارد  این  هنرآموز  بپردازد. 
نباید زیاد طوالنی باشد زیرا در رنگ های طوالنی عالوه بر اینکه از زمان یادگیری می کاهد، اشتیاق 

هنرجویان برای آموختن را هم کاهش می دهد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی، تبدیل 
ایمنی،  نکات  مقررات،  و  قوانین  1ـ  مثال:  و...به طور  تناسب  و  نسبت  رنگرزی،  محاسبات  واحدها، 
بهداشتی، توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه را نام ببرید.2ـ طرح یک سؤال در مورد لزوم 
اهمیت  و  ارزش  4ـ  معین  غلظت  با  استاندارد  محلول  یک  ساخت  روش  پارچه3ـ  در  سفیدگری 

سفیدگری پارچه 

10

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 کند و بعد از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان، اقدام به پرسش کالسی نماید. 
پرسش و حل تمرین به صورت مداوم سبب افزایش آگاهی و قدرت یادگیری در هنرجویان می گردد. 
تبیین اهداف و روش های سفیدگری به همراه مواد کمکی مصرفی جهت سفیدگری پارچه پنبه ای، 
پخت  تبیین  سلولزی،  کاالی  سفیدگری  در  مصرفی  کمکی  مواد  و  سفیدگری  شرایط  تشریح 
تشریح  کار،  مختلف  مراحل  تشریح  و  کتاب  شکل  نمایش  با  سلولزی  کاالی  همزمان  سفیدگری  و 
روش های سفیدگری کاالی سلولزی با انواع مود کمکی شیمیایی، تشریح و نمایش کارکرد ماشین 
مداوم جی باکس در سفیدگری از طریق شکل کتاب و نماش فیلم، عکس، اسالید یا بازدید علمی، تبیین 
نمونه هایی از نسخه های سفیدگری پارچه پنبه ای با آب اکسیژنه، و آب ژاول در ماشین های کی یر، ژیگر، 
وینچ و جی باکس بر طبق جدول های کتاب درسی، تشریح شرایط و مواد کمکی جهت سفیدگری کاالی 

پشمی، تبیین مکانیزم تأثیر سفید کننده های نوری بر روی پارچه
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طرح درس جلسه چهارم: سفیدگری شیمیایی وسفید کننده نوری
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فعالیت
ضمن تدریس 

عملی 
هنرآموز  و  

هنرجویان

بعد از مرحله تدریس کالسی و ارزشیابی هنرجویان و اطمینان از فراگیری مطالب مربوط به این جلسه، 
نوبت به فرایند انجام آزمایش سفیدگری می گردد. هنرآموز پس از کنترل لباس کار، مسائل ایمنی و 
حفاظتی در آزمایشگاه، مواد و وسایل تحویل شده به گروه ها را کنترل می کند و از هنرجویان می خواهد 
که بر طبق اطالعات و نسخه های داده شده در جدول کتاب، محاسبات تکمیل را به صورت انفرادی یا 
گروهی و با مشارکت یکدیگر انجام دهند. در زمان سفیدگری کاالی پنبه ای و پشمی با شرایط و موادی 
که در جداول کتاب آمده است، هنرآموزان الزم است در زمان آماده کردن حمام و انجام فرایند سفیدگری 

توسط هنرجویان بر میزان دقت و کیفیت کار و کنترل زمان و دمای حمام نظارت کنند. 
در ساعات عملی هنرآموز می تواند با نمایش عکس های کتاب، فیلم، انیمیشن و یا بازدید از صنایع بر 
روند یادگیری هنرجویان اضافه کنند. از هنرجویان بخواهند ضمن یادداشت برداری از روند کار و تغییرات 
حاصل شده، نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و حفاظتی را نیز رعایت کنند. در ضمن نحوۀ صحیح 
تعامل و ارتباط هنرجویان با یکدیگر، داشتن اخالق حرفه ای، و رعایت قوانین و مقررات آزمایشگاه به 

طور مداوم الزم است به هنرجویان تذکر داده شود و در ارزشیابی عملکردی هنرجویان لحاظ گردد.

180

 فعالیت بعد 
ازتدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشیابی مرحله ای از هنرجویان، 
تعیین تکالیف و فعالیت هایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل

20

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

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

آشنایی با اهداف سفیدگری پارچه

آشنایی با مواد اکسید کننده و احیاء کننده جهت سفیدگری کاالی سلولزی

آشنایی با شرح وظایف اپراتور ماشین های سفیدگری

آشنایی با قسمت های اصلی و نحوۀ عملکرد ماشین های سفیدگری

آشنایی با شرایط سفیدگری پارچه سلولزی با آب اکسیژنه

آشنایی با شرایط سفیدگری پارچه سلولزی با آب ژاول

توانایی کنترل دما و زمان آزمایش سفیدگری و آشنایی با میزان دمای حمام 

آشنایی با نقش مواد سفید کننده و کمکی در سفیدگری کاالی سلولزی و پشمی

آشنایی با کارکرد انواع سفیدکننده های نوری و شیمیایی کاالی پشمی

انجام محاسبات آزمایش و آشنایی با محاسبات ریاضی و درصد و تناسب

آشنایی با مفهوم L:R و غلظت حجمی ـ وزنی 

آشنایی با غلظت انواع مواد کمکی مصرفی در سفیدگری

توانایی ساخت محلول سفیدگری استاندارد و محلول مواد کمکی 

رعایت کلیۀ نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 

پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه چهارم: )سفیدگری 
شیمیایی و سفید کننده نوری(

تبیین  و علل کلی سفیدگری  اهداف  نساجی،  1 در بخش سفیدگری کاالی 
شود. برای هنرجو توضیح دهید که اگر قرار باشد پارچه رنگ تیره بشود یا زمینه 

چاپ پارچه رنگ تیره باشد، نیاز به عمل سفیدگری پارچه نمی باشد.
برای  سلولزی،  پارچه  همزمان  سفیدگری  و  پخت  مراحل  به شکل  توجه  با   2
هنرجویان توضیح دهید که در برخی کارخانجات جهت صرفه جویی در مصرف آب، 
مواد مصرفی و انرژی و جلوگیری از اتالف وقت و افزایش ارزش افزوده کاال و حفظ 
محیط زیست بهتر است در صورت امکان مراحل پخت و سفیدگری و شست وشوی 

پارچه به صورت مداوم بر طبق شکل و شرایط محیطی مناسب انجام شود.
توضیح دهید که در  برای هنرجویان  3 در بخش سفیدگری کاالی سلولزی 
برخی موارد الزم است کاالی پنبه ای، کتانی، بازیافته سلولزی و یا مخلوط الیاف 
و...  کلریت سدیم  ژاول،  آب  اکسیژنه،  آب  نظیر  اکسیدکننده  مواد  با  سلولزی 

تحت شرایط معینی سفیدگری شود.
4 در بخش سفیدگری کاالی سلولزی با آب اکسیژنه ضمن تبیین خواص و شرایط 
نگهداری آب اکسیژنه، برای هنرجویان توضیح دهید که آب اکسیژنه تجاری 35 و 
37/5 درصد وزنی با ارزش حجمی 100 و131 متداول ترین، ارزان ترین و بهترین 
ماده جهت سفیدگری کاالی نساجی می باشد که تحت شرایط محیطی و دمایی 
مناسب در حضور مواد کمکی مناسب، منجر به سفیدگری کاالی سلولزی می شود. 
با  سلولزی  پارچه های  سفیدگری  مخصوص  ماشین آالت  معرفی  بخش  در   5
آب اکسیژنه، برای هنرجویان توضیح دهید که جهت سفیدگری کاالی سلولزی 
می توان از انواع ماشین آالت غیرمداوم نظیر ژیگر، وینچ، کی یر، اتوکالو نیمه 
گنیس،  تی  اس  باکس،  جی  استیم،  پد  نظیر  مداوم  و  بچ  پدـ  نظیر  مداوم 
گنوال، دانگلر و...استفاده کرد. با توجه به مطالب کتاب درسی به اختصار روش 

سفیدگری در دو ماشین پدـ رل و جی باکس را تشریح کنید.
6 با توجه به شکل نمای شماتیک از عملیات پخت، شست وشو و سفیدگری دو 
مرحله ای پارچه به روش مداوم در جی باکس شرکت دوپونت، برای هنرجویان 
توضیح دهید که در این ماشین پارچه به صورت طنابی شکل پس از مراحل پخت 
و شست ,شو همزمان از دو مخازن عادی و J شکل همراه با توقف، عبور می کند تا 
سفیدگری با کیفیت بهتری انجام شود و به علت صرفه جویی در وقت، مواد، آب و 
انرژی و... ارزش افزوده کاال افزایش می یابد. حرکت پارچه طوری طراحی شده است 
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که همواره پارچه طنابی شکل به مدت معینی در مخازن جی باکس توقف دارد.
7 حتی المقدور در بازدید از کارخانجات تکمیل پارچه هنرجویان را با روند سفیدگری، 
شرایط محیطی، دما و زمان عملیات سفیدگری، مواد کمکی مصرفی و شرح وظایف 
اپراتور ماشین ها آشناتر کنید. در جدول کتاب یک نمونه نسخه سفیدگری پارچه 

پنبه ای با آب اکسیژنه در ماشین صنعتی کی یر نشان داده شده است.
8 در بخش فعالیت کالسی برای هنرجویان باید روشن شود که آب اکسیژنه به 
علت ارزان و بی خطر بودن، استفاده و نگهداری آسان، تجزیه ناپذیری و قابل 

کنترل و... امروزه به وفور استفاده می شود.
9 در بخش سفیدگری کاالی سلولزی با آب ژاول ضمن تبیین خواص آب ژاول 
ژاول،  با آب  از سفیدگری  قبل  کارخانجات  توضیح دهید که  برای هنرجویان 
در آزمایشگاه میزان کلر فعال موجود در آب ژاول را با روش های تیتراسیون و 
دستگاه هیدرومتر اندازه گیری می کنند. نوع تجاری آب ژاول 14 تا 15 درصد 
)معادل 140 تا 150 گرم در لیتر( کلر فعال دارد که میزان مصرف آن کمتر از 

0/6 درصد نسبت به وزن کاال می باشد.
10 در بخش سفیدگری پارچه با آب ژاول ضمن تشریح شرایط سفیدگری با 
این ماده برای هنرجویان توضیح دهید که یک عیب اساسی این سفید کننده 
آن است که در صورت باقی ماندن بقایای کلر بر روی پارچه شسته شده، ضمن 
ایجاد بوی بد با تشکیل کلرامین و اسید کلریدریک در حالت خشک باعث زردی 

و کاهش در استحکام پارچه می شود.
11 با توجه به جداول مقایسه شرایط سفیدگری پارچه پنبه ای در ماشین ژیگر، وینچ 
و جی باکس، از هنرجویان بخواهید که شرایط سفیدگری در سه ماشین صنعتی ذکر 

شده را در زمان بازدید از کارخانجات با این جدول مقایسه و نتیجه را گزارش دهند.
12 در بخش سفیدگری کاالی سلولزی با کلریت سدیم به مزایا، معایب، شرایط 
نگهداری و شرایط محیطی، دمایی و زمانی سفیدگری و مواد کمکی مصرفی 
با این ماده سفید کننده اشاره شود. با توجه به جدول نسخه سفیدگری کاالی 
ویسکوزریون با کلریت سدیم در ماشین وینچ، از هنرجویان بخواهید که شرایط 
سفیدگری در سه ماشین صنعتی ذکر شده را در زمان بازدید از کارخانجات با 

این جدول مقایسه و نتیجه را گزارش دهند.
13 در بخش سفیدگری کاالی پشمی و ابریشمی با آب اکسیژنه ضمن اشاره به 
شرایط محیطی، دمایی و زمانی انجام عملیات، برای هنرجویان توضیح دهید که 
استفاده از سفید کننده های کلر دار، شرایط دمایی باالی 50 درجه سانتی گراد 
و محیط قلیایی قوی جهت سفیدگری کاالی پشمی ممنوع می باشد. استفاده از 

برخی مواد کمکی باعث تسهیل در سفیدگری می گردد.
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14 در بخش سفید کننده های نوری، برای هنرجویان توضیح دهید که مکانیزم 
جذب این مواد بر روی کاالی نساجی همانند برخی از رنگزاها می باشد؛ به طوری 
که امواج فلورسنس این ترکیبات آلی، طول موج های مربوط به ناحیه ماورای بنفش 
را جذب می کند و آنها را در ناحیه مرئی طیف نوری منعکس و منتشر می کنند؛ 
به عبارتی با منتشر کردن نور آبی در زردی منعکس شده از پارچه بر سفیدی کاال 
می افزاید. به عنوان مثال کارکرد این سفید کننده ها همانند نقاشی سقف زرد رنگ 
خانه های قدیمی  با رنگ آبی جهت افزایش سفیدی و روشنی محیط خانه می باشد.

15 با توجه به جدول نسخه سفیدگری شیمیایی پنبه به روش رمق کشی با 
آب اکسیژنه به همراه استفاده از سفید کننده نوری و سفیدگری نوری پلی استر 
به روش پدـ ترموزول، برای هنرجویان توضیح دهید که عملیات سفید گری 

شیمیایی و نوری با همدیگر و به صورت مجزا قابل انجام می باشد. 
16 در بخش فعالیت های کارگاهی دو آزمایش سفیدگری کاالی پنبه ای با آب 
ژاول و سفیدگری کاالی پشمی با آب اکسیژنه و سفید کننده نوری پیش بینی 
ایمنی،  و دستورالعمل های  آزمایش  کلیات  است  هنرآموز الزم  که  است  شده 
بهداشتی و زیست محیطی مورد نیاز را برای هنرجویان تشریح کند. هنرآموز 
باید از هنرجویان بخواهد محاسبات آزمایش را به درستی انجام دهند و به کمک 
طبق  بر  را  سفیدگری  حمام  های  و  نیاز  مورد  محلول های  سرگروه ها  و  مربی 
موازین، جداول و دستورالعمل های گفته شده در کتاب جهت آزمایشگاه، آماده 
کنند. در زمان آزمایش بر عملکرد صحیح هنرجویان نظارت کنید و در طول 
آزمایش هنرجویان را موظف به رعایت شایستگی های فنی و غیرفنی مورد نیاز 
کنید تا جهت کار در محیط های کاری برای آنها ملکه ذهنی شود و نگرش آنها 
به مجموعه محیط کار و زندگی تغییر کند. از هنرجویان بخواهید ضمن مقایسه 

نمونه ها، نتایج آزمایش را گزارش کنند.

1 به هنرجویان آموزش دهید که در زمان خروج از آزمایشگاه از بسته 
وسایل  همچنین  کنند.  حاصل  اطمینان  آب  و  گاز  اصلی  شیرهای  بودن 
2 آموزش های الزم برای زمان بروز حوادث را  برقی را از برق خارج کنند. 
با هماهنگی هنرستان آموزش دهید، به عنوان مثال آموزش دهید که به 
هیچ وجه آتش سوزی حاصل از برق را با آب خاموش نکنند که سبب برق 
3 طرز کار با کپسول های آتش نشانی  گرفتگی کل هنرجویان می گردد. 
را فرا بگیرند تا در صورت بروز آتش سوزی بتوانند از هر کپسول در جای 

خودش و بر طبق دستورالعمل استفاده شود.

نکته  ایمنی
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مشخصات
 کلی

نام درس: مرسریزاسیون پارچه                    مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم               هنرستان:                هنرآموز:           تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

انواع  معرفی  نساجی،  کاالی  مرسریزاسیون  روش های  تشریح  نساجی،  کاالی  مرسریزاسیون  اهداف 
ماشین های مرسریزاسیون، استفاده از فناوری های دیداری و شنیداری، برنامه بازدید از صنعت، انجام 
فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت استاندارد، شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی 

و بهداشتی و زیست محیطی، ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

وسایل، 
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل کمک آموزشی و ابزارهای آموزشی، چهار تکه پارچه پنبه ای هر یک به وزن 4 گرم، 
یا آبخورکننده مقاوم در برابر قلیا، بشر  سود سوزآور، آب نرم یا مقطر، مادۀ خیس کننده 
250 میلی لیتری، دماسنج، همزن شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن)پوآر(، 
استوانۀ مدرج 100 میلی لیتری، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر یا ساعت، بالن ژوژه 

1000 و 100 میلی لیتری

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از  
تدریس

کند، همچنین  آگاهی حاصل  دانش آموزان  از حضور  باید  از شروع درس  معلمی قبل   هر 
زیرا  دارند،  آمادگی  درس  و جسمی  برای شروع  روحی  از سالمت  آنان  که  مطمئن شود 
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 تکلیفی برای دانش آموزان تعیین 
انجام  معلم  صالحدید  با  دیگر  برنامه های  و  گیرد  قرار  بررسی  و  بازدید  مورد  است  شده 
می گیرد. ولی باید توجه داشت که کارهای قبل از شروع درس نباید زیاد طول بکشد زیرا 

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

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی، 
تبدیل واحدها، محاسبات رنگرزی، نسبت و تناسب و...به طور مثال: 1ـ قوانین و مقررات، 
طرح  ببرید.2ـ  نام  را  آزمایشگاه  در  کار  محیطی  زیست  توجهات  بهداشتی،  ایمنی،  نکات 
یک مسئله در مورد شیب دمایی3ـ تشریح یک نسخه و نمودار 4 تشریح روش ساخت یک 

محلول استاندارد با غلظت معین 

10

فعالیت
ضمن 

تدریس 
تئوری

چگونه صحبت کردن و چه زمانی صحبت کردن را با هنرجویان تمرین کنید. با تک تک 
هنرجویان سرکش صحبت کنید و توجیه شان کنید که چه انتظاراتی از آنها دارید. همزمان 

با آنها صریح، مهربان و دلسوز باشید.
و  تبیین  و  نمایش  مرسریزاسیون،  تعریف  سلولزی،  کاالی  مرسریزاسیون  اهداف  تشریح   
تفسیر جدول اثر غلظت سود سوزآور، اثر دما و زمان بر درصد جمع شدگی پنبه مقایسه 
مرسریزاسیون بدون کشش و با کشش، بررسی و تبیین عوامل و شرایط تأثیر گذار بر عمل 

مرسریزاسیون پارچه، تشریح زمان و دمای عملیات مرسریزاسیون

100

طرح درس جلسه پنجم: مرسریزاسیون پارچه
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فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و

 هنرجویان

بهتر است از فیلم و عکس آموزشی درسی و غیر درسی استفاده شود یا برنامه بازدید از 
کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین مرسریزاسیون استفاده شود. تشریح روش کار با 
ماشین آالت مرسریزاسیون کالف، نخ و پارچه، تشریح روش کار با ماشین مرسریزاسیون 
زنجیری  غیر  و  زنجیری  مرسریزاسیون  ماشین های  کار  طرز  تشریح  زنجیر،  بدون  غلتکی 
هنرآموزان الزم است. قبل از شروع به کار عملی از وجود کاال، مواد و تجهیزات مورد نیاز 
برای این آزمایش اطمینان حاصل کنند. بعد از تشریح آزمایش توسط هنرآموز، هنرجویان 
موظفند محاسبات آزمایش را انجام دهند و مقدار آب و مواد مصرفی مورد نیاز ر ا به دست 
بیاورند. هنرآموز الزم است از تک تک هنرجویان بخواهد که به تنهایی محاسبات را با توجه 
از تحویل وسایل و مواد  انجام دهند. هنرجویان همچنین الزم است بعد  به جدول کتاب 
آزمایشگاهی مورد نیاز، عملیات مرسریزاسیون را بر طبق دستورالعمل داده شده در کتاب، 

شروع کنند و در پایان به مقایسه و استدالل بپردازند.

180

فعالیت
 بعد از 
تدریس

جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، تعیین تکالیف و فعالیت هایی 
جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل، رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت، ذکر 

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

آشنایی با اهداف عملیات مرسریزاسیون بر روی کاالی نساجی

آشنایی با مواد کمکی مصرفی جهت عملیات مرسریزاسیون بر روی پارچه

آشنایی با تغییرات انجام شده بر روی کاال پس از عملیات مرسریزاسیون 

آشنایی با عوامل تأثیر گذار بر عملیات مرسریزاسیون پارچه

آشنایی با تأثیرات غلظت سود، دما و زمان بر عملیات مرسریزاسیون

آشنایی با روش کار با ماشین مرسریزاسیون کالف، نخ و پارچه

آشنایی با انواع مواد کمکی مصرفی در عملیات مرسریزاسیون 

مقایسه مرسریزاسیون با کشش و مرسریزاسیون بدون کشش

توانایی تشریح عملیات مرسریزاسیون از روی شکل کتاب درسی و غیر درسی

توانایی انجام محاسبات آزمایش و آشنایی با عملیات اصلی، تناسب و درصد 

توانایی اکسیداسیون رنگزای خمی محلول و تبدیل آن به فرم نامحلول

آشنایی با غلظت انواع مواد کمکی مصرفی در مرسریزاسیون

توانایی محاسبه میزان جمع شدگی در کاالی نساجی بعد از مرسریزاسیون 

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 

پیشرفت هنرجو در زمینه شایستگی های غیر فنی در محیط کار 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه پنجم: )مرسریزاسیون پارچه(

1 در بخش مرسریزاسیون پارچه سلولزی، اهداف و علل مرسریزاسیون کاالی 
سلولزی و مجموعه تغییراتی که در ساختار الیاف در اثر مرسریزاسیون کاال با 

سود سوزآور به وجود می آید را تبیین کنید. 
2 با توجه به جدول اثر غلظت سود سوزآور، دما و زمان بر درصد جمع شدگی 
الیاف پنبه، برای هنرجویان توضیح دهید که میزان جمع شدگی کاالی سلولزی 
می باشد؛  عملیات  زمان  و  دما  سود،  غلظت  تابع  سوزآور  سود  با  مواجهه  در 
به طوری که در غلظت های 10 تا 19 درصد سود سوزآور، با افزایش زمان عمل 
مرسریزاسیون، میزان جمع شدگی الیاف افزایش می یابد و در غلظت 29 درصد 

کاهش جمع شدگی الیاف را به همراه خواهد داشت.
3 در بخش مرسریزاسیون تحت کشش یا کاستیفیکاسیون، مزایای مرسریزاسیون 
تحت کشش را برای هنرجویان تشریح کنید و برای هنرجویان توضیح دهید که 
الیاف  الیاف کم می شود ولی در عوض استحکام  از جالی  این روش قدری  در 

افزایش می یابد.
4 برای هنرجویان توضیح دهید که جهت جلوگیری از چروک پارچه و یکنواختی 
بیشتر در عمل مرسریزاسیون، بهتر است عملیات مرسریزاسیون بعد از پرزسوزی 

و آهارگیری انجام شود.
را  مرسریزاسیون  عواملی که عمل  مهمترین  کتاب،  توضیحات  به  توجه  با   5

کنید. تشریح  برای هنرجویان  را  قرار می دهد  تأثیر  تحت 
6 در بخش معرفی انواع ماشین آالت مرسریزاسیون زنجیری و غلتکی و ترکیب 
هر دو، برنامه بازدیدی از کارخانجات تکمیل انجام دهید تا هنرجویان از نزدیک 
و  ماشین آالت  این  کار  نحوه  ماشین ها،  این  مختلف  قسمت های  و  قطعات  با 
شرایط محیطی، دمایی و زمانی و مجموعه مواد مصرفی در حوضچه ها و مخازن، 
سیستم گرمایش و کنترل سرعت، زمان و دما، آشنا شوند. عکس و فیلم آموزشی 
به همراه تصاویر کتاب و توضیحاتی که  از کارکرد ماشین های مرسریزاسیون 
هنرآموز برای هنرجویان ارائه می دهد، در انتقال مطالب بسیار راهگشا می باشد. 
حلقوی  حساسس  و  بافت  شل  پارچه های  که  دهید  توضیح  هنرجویان  برای 
توسط دستگاه مرسریزاسیون شل و بدون کشش انجام می شود تا آسیبی در 

ساختار بافت پارچه ایجاد نشود.
7 در بخش فعالیت های کارگاهی هنرجویان دو آزمایش مرسریزاسیون کاالی 
دوی  هر  در  که  می دهند  انجام  کشش  تحت  و  کشش  اعمال  بدون  پنبه ای 
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ایمنی،  این آزمایشات، هنرآموز الزم است کلیات آزمایش و دستورالعمل های 
برای هنرجویان تشریح کند. هنرآموز  را  بهداشتی و زیست محیطی موردنیاز 
باید از هنرجویان بخواهد محاسبات آزمایش را به درستی انجام دهند و به کمک 
مربی و سرگروه ها محلول های مورد نیاز و حمام های مرسریزاسیون را بر طبق 
موازین و دستورالعمل های گفته شده در کتاب جهت آزمایشگاه، آماده کنند. 
در زمان آزمایش بر عملکرد صحیح هنرجویان نظارت کنید و در طول آزمایش 
هنرجویان را موظف به رعایت شایستگی های فنی و غیر فنی مورد نیاز کنید 
تا جهت کار در محیط های کاری برای آنها ملکه ذهنی شود و نگرش آنها به 
مجموعه محیط کار و زندگی تغییر کند. از هنرجویان بخواهید ضمن مقایسه 

نمونه ها، نتایج آزمایش را گزارش کنند.

نکته نکته های بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، زیست محیطی: 
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...  کارخانجات  و  کارگاه  در  ایمن  نا  شرایط  و  اعمال  خطرناک،  محلول های 
آشنا کنند و دستورالعمل استفاده از مواد و تجهیزات به شیوۀ صحیح را برای 
هنرجویان تشریح کنند. هنرآموزان موظفند در مواردی که هنرجویان نیاز به 
وسایل حفاظتی و ایمنی نظیر ماسک، عینک ضد اسید، دستکش مخصوص، 
روپوش الستیکی، هود اختصاصی و... دارند، قبل از شروع هر آزمایشی استفاده 
از این وسایل را تذکر و یادآوری کنند. در پایان به هنرآموزان توصیه می شود که 
در طول هر آزمایش از روپوش یا لباس کار آزمایشگاه استفاده کنند و از ورود 

هنرجویان به آزمایشگاه بدون روپوش یا لباس کار جلوگیری کنند. 



192

مشخصات 
کلی

نام درس: کربونیزاسیون پارچه                     مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم             هنرستان:                   هنرآموز:               تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

روش های  انواع  شنیداری،  و  دیداری  فناوری های  پشمی،  کاالی  کربونیزاسیون  اهداف  تشریح 
کربونیزاسیون، ماشین های کربونیزه کردن پشم، آموزش نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، 

ارزشیابی مستمر یا مرحله ای

وسایل،
مواد، 

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

 5 وزن  به  گیاهی  ناخالصی  پشمی حاوی  فتیله  یا  الیاف  مقداری  آموزشی،  کمک  وسایل 
یا  بشر  مقطر،  یا  نرم  آب  نفوذدهنده،  اش(،  سدیم)سودا  کربنات  سولفوریک،  اسید  گرم، 
لیوان آزمایشگاهی 250 میلی لیتری، دماسنج مخصوص، همزن شیشه  ای، پیپت ساده 10 
سی سی، پیپت پرکن)پوآر(، استوانۀ مدرج 100 میلی لیتری، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، 

کرنومتر، بالن ژوژه، دستکش الستیکی و ماسک ایمنی، هود آزمایشگاهی 

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از 
تدریس

در شروع فرآیند تدریس جهت افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس جدید، 
تکنیک ورود به مطلب مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت پاسخگویی و 
تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز، ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول در تدریس، 
از  استفاده  از روی طرح درس،  را  زمانبندی تدریس، مرور کلیات فرآیند و نحوۀ تدریس 
تلفیقی از روش های تدریس نوین و فعال جهت آموزش. رعایت فنون و مهارت های تدریس 

و آماده سازی، انجام فعالیت های کالسی توسط هنرجویان با کمک هنرآموز

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

نسبت  رنگرزی،  محاسبات  آزمایشگاه،  مقررات  و  قوانین  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
توجهات زیست  بهداشتی،  ایمنی،  نکات  و مقررات،  قوانین  مثال: 1ـ  به طور  و...  تناسب  و 
آزمایش         ببرید. 2ـ طرح یک مسئله در مورد محاسبات  نام  را  آزمایشگاه  محیطی کار در 

3ـ سؤال در مورد خطرات و نکات ایمنی در زمان کار با مواد شیمیایی

10

فعالیت
ضمن 

تدریس  
تئوری

کربونیزاسیون  اهداف  تبیین  هنرجویان،  برای  کردن  کربونیزه  واژه  مفهوم  و  معنا  تعریف 
پشم، تشریح مراحل کربونیزاسیون پشم با مواد شیمیایی و ماشین آالت مخصوص، معرفی 
انواع ماشین آالت جهت عمل کربونیزاسیون، تشریح شرایط کربونیزاسیون کاالی پشمی، 
تبیین انواع روش های کربونیزاسیون کاالی پشمی، مقایسه کربونیزاسیون خشک و مرطوب، 
تشریح مواد مصرفی کمکی جهت کربونیزاسیون پشم، تشریح عملیات خنثی سازی اسید 

باقیمانده
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فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و

 هنرجویان

از آنجایی که هنرجویان زرنگ دوست ندارند با یکدیگر کار کنند و در یک گروه باشند و 
می خواهند همه کارها را خودشان انجام دهند، با آنها صحبت کنید و نقش های مهم در گروه 
را به آنها پیشنهاد دهید. همچنین این هنرجویان را توجیه کنید که گروه به کمک ایشان 

احتیاج دارد و کارها و شایستگی های ایشان در ارزشیابی لحاظ می گردد.
هنرآموزان بهتر است از فیلم، اسالید، انیمیشن و عکس آموزشی درسی و غیر درسی جهت 
آموزش عینی تر استفاده کنند یا برنامه بازدید از کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین 

کربونیزاسیون را فراهم کنند. 
هنرآموزان در شروع فرآیند آزمایش در آزمایشگاه ضمن تشریح روند کار، می بایست هر جلسه 
هنرجویان را با نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی آشنا کنند و بر محاسبات آزمایش، 
محلول سازی و آماده کردن مواد و وسایل مورد نیاز و روند کار هنرجویان کنترل و نظارت کند.

180

 فعالیت
بعد از 
تدریس

به  پاسخ  و  اشکال  رفع  شده  ارائه  مطالب  از  نتیجه گیری  و  کردن  خالصه  و  بندی  جمع 
سؤاالت، ذکر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان، ارزیابی تدریس خود

20

40سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان مطابق جدول ذیلارزشیابی 

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان

آشنایی با مفهوم واژه کربونیزاسیون و کربونیزه کردن

آشنایی با اهداف کربونیزه کردن کاالی پشمی

آشنایی با زمان مناسب جهت کربونیزاسیون کاالی پشمی

آشنایی با مواد شیمیایی مصرفی و شرایط الزم جهت کربونیزاسیون پشم

آشنایی با ماشین های خط کربونیزاسیون کاالی پشمی 

توانایی مقایسه کردن کربونیزاسیون خشک و مرطوب

توانایی کنترل دما و زمان در طول عملیات کربونیزاسیون

آشنایی با نقش و مقدار مواد کمکی در عملیات کربونیزاسیون پشم

آشنایی با روش کربونیزاسون پشم با نمک های تولید کننده اسید کلریدریک

انجام انواع محاسبات و عملیات ریاضی نظیر نسبت و تناسب و درصد

آشنایی هنرجو با روش رقیق سازی صحیح اسید سولفوریک

توانایی هنرجو در کار گروهی و تعامل با گروه و میزان همراهی هنرجو با بقیه اعضای گروه

توانایی مقایسه و استدالل پشم کربونیزه شده با کربونیزه نشده 

میزان رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 

میزان پیشرفت در شایستگی های غیر فنی در محیط کار 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه ششم: )کربونیزاسیون پارچه(

برای  را  پشم  کربونیزاسیون  علل  و  اهداف  پشم،  کربونیزاسیون  بخش  در   1
ناخالصی های سلولزی  هنرجویان تبیین کنید. مواد کمکی و تغییراتی که در 
برای  را  می شود  انجام  کربونیزاسیون  عمل  از  پس  پشم  در  موجود  گیاهی  و 

کنید. تشریح  هنرجویان 
با  را  و خشک  تر  کربونیزاسیون  در  مصرفی  کمکی  مواد  و  روش  شرایط،   2
همدیگر مقایسه کنید. کلیه عملیات و اقداماتی که در زمان کربونیزاسیون و بعد 
از کربونیزاسیون به همراه ماشین آالت مورد استفاده در خط کربونیزاسیون پارچه 
را برای هنرجویان تشریح کنید. فیلم و تصاویری از عملیات کربونیزاسیون کاالی 
کربونیزاسیون  کارخانه  از خط  بازدید  کنید.  تشریح  هنرجویان  برای  پشمی را 

کاالی پشمی، راهکار مؤثری جهت تثبیت یادگیری می باشد.
3 در بخش فعالیت آزمایشگاهی این جلسه کربونیزاسیون الیاف پشم خام در 
کتاب آورده شده است. هنرآموز پس از تشریح مواردی که در جلسات عملی 
راندمان  آزمایش،  پایان  در  بخواهد که  از هنرجویان  قبلی گفته شد،  جلسات 
الیاف پشم را بر طبق دستورالعملی که در کتاب گفته شده است، محاسبه کنند.

نکات بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی:نکته 
هنر آموز الزم است جهت جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی در محیط 
بهداشتی،  ایمنی،  اصول  مبانی  با  دائمی هنرجویان  آموزش  ضمن  آزمایشگاه، 
زیست محیطی و حفاظتی، خطرات و حوادث کار و...، هنرجویان را از هر گونه 
اعمال و شرایط نا ایمن، شوخی، عجله و شتابزدگی، بی احتیاطی، حواس پرتی 

وهل دادن یکدیگر و... برحذر بدارند.
هنرجویان را موظف کنید در بازدید از مراکز صنعتی، ضمن رعایت شایستگی های 
غیرفنی، 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 کنند.
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ارزشیابی شایستگی پایانی مراحل کار واحد یادگیری پودمان ها

در سیستم ارزشیابی جدید، یک سری از کارهای هر هنرجو با گزینه های درست 
سه  با  هنرجو  کارهای  ارزشیابی های  از  برخی  می شود.  ارزشیابی  نادرست  یا 
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 که، هنرجو توانایی 
انتظار  حد  در  ندارد.  تنهایی  به  را  است  شده  سپرده  وی  به  که  را  کارهایی 
تنهایی  به  را  است  شده  سپرده  وی  به  که  را  کارهایی  توانایی  هنرجو  یعنی؛ 
انجام می دهد. باالتر از حد انتظار یعنی؛ هنرجو عالوه بر انجام کارهای محوله، 
راهنمایی و کمک به دیگران، توانایی تحلیل موضوع، شناسایی مشکالت سیستم 

و کار و ارائۀ راهکار و... را دارا می باشد.

از اجزاء جدایی ناپذیر و پراهمیت فرآیندآموزش و تدریس می باشد.  ارزشیابی یکی 
ارزشیابی را می توان به مثابۀ فصل میوه چینی قیاس کرد که یک باغدار بیشترین 
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، 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.
اجزای  از  و  دارد  نقش مهمی بر عهده  انسانی  توسعۀ سرمایۀ  فرایند  ارزشیابی در 
مهم هر فرآیند 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 
به  می تواند  ارزشیابی  فردی،  نظر  از  می باشد.  فرد ضروری  هر  توانای های  میزان 
صدور گواهینامه بیانجامد. همچنین به افراد کمک می کند تا وارد حرفه و شغل 

خاصی شوند و در آن پیشرفت کنند.

هنرآموزان باید به این نکته توجه کنند که در انجام تکلیف کاری 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 کار 
مدنظر قرار بگیرد و به هنرجویان تاکید کنند که جهت قبولی در هر پودمان الزم است 
2 نمره از 3 نمرۀ شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش و.. را کسب کنند. 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 براساس 
انجام کار هنرجو، آزمون های مهارتی،  شایستگی نظیر مشاهدۀ عملکرد و فرایند 
مشاهدۀ محصول و فرآیند کار، گزارش های پایان کار و بازدیدها، شایستگی های 
در  و...  نگرش  محیطی،  زیست  توجهات  انضباطی،  بهداشتی،  ایمنی،  فنی،  غیر 

مراحل کار در جدول و چک لیست ارزشیابی پایانی انجام می شود.

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

1 شایستگی )توجه به توانایی انجام کار به طور مؤثر و در شرایط مختلف برابر استاندارد شغل(
2 دانش )توجه به مجموعۀ معلومات نظری و توانمندی ذهنی الزم برای 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 
کار، جهت جلوگیری از حوادث و خطرات و جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست.(

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

شایستگی الزم در شغل و حرفه می باشد. 

پس از انجام فعالیت های آزمایشگاهی در هر جلسه یا مرحله و قبل از شروع 
مرحلۀ بعدی کار، الزم است هنرجویان مورد ارزشیابی مرحله ای قرار بگیرند. 
هنرجویان الزم است در هر مرحله نمرۀ قبولی کسب کنند. الزم به ذکر می باشد 
که در ارزشیابی هر مرحله از واحد یادگیری الزم است، شایستگی های غیر فنی، 
نگرش، رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و توجهات زیست محیطی بر طبق جدول 
ارزشیابی مراحل کار در نمره شایستگی و مستمر لحاظ گردد. با توجه به اصول 
حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، ارزشیابی شایستگی هر واحد 
یادگیری به صورت مرحله به مرحله در جدول ارزشیابی مراحل کار نشان داده 
شده است که هنرآموز الزم است در پایان هر مرحلۀ کار، هنرجویان را بر اساس 
کارکرد آنها ارزشیابی کند و نمره ای مبتنی بر شایستگی یا عدم شایستگی 

هنرجو در ارزشیابی پایانی آن واحد یادگیری لحاظ شود. 
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ارزشیابی شایستگی مراحل کار پودمان 4 تکمیل مقدماتی 

مراحل کارردیف
شایستگی 

فنی

استاندارد عملکرد 
یا کیفیت کار هنرجو

نتایج 
مورد
انتظار

استاندارد ارزشیابی
)شاخص تحقق( 

نمره
شایستگی 

1
عملیات 

آهارگیری و 
آهارزدایی و 

تثبیت ابعادی 
مقدماتی 
پرزسوزی 

کاالی نساجی

آهارگیری  و  تکمیل  کلی  اهداف  و  علل  تشریح 
آهارگیری،  روش های  انواع  تشریح  پارچه، 
انواع مواد شیمیایی  با  تحلیل شرایط آهارگیری 
انواع  با  آشنایی  آنها،  معایب  و  مزایا  همراه  به 
آنزیم های آهارگیری و تشریح اثر غلظت آنزیم ها 
و  آالت  ماشین  تشریح  آهارگیری،  در  دما  و 
ساخت  توانایی  آهارگیری،  تجهیزات  و  وسایل 
محلول با غلظت معین و استاندارد، توانایی انجام 
مقررات  و  قوانین  با  آشنایی  آزمایش،  محاسبات 
کالس و آزمایشگاه، انجام فعالیت ها، پرسش ها و 
تحقیق های کالسی و آزمایشگاهی، تشریح اهداف 
و علل پرزسوزی و تثبیت ابعادی در پارچه، تشریح 
ماشین  انواع  تجهیزات  و  قطعات  عملکرد  نحوه 
اپراتور  پرزسوزی و استنتر، توانایی شرح وظایف 
مراحل  تشریح  استنتر،  و  پرزسوزی  ماشین های 
پرزسوزی از روی شکل مسیر حرکت پارچه در 

خط پرزسوزی و آهارگیری همزمان پارچه

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین روش اصالح 
کار، تعیین شاخص هاي 
بهبود محصول، تحلیل 
محصول، تشخیص و 

تعین روش هاي اصالح 
عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع محصول 

و کاربرد آنها

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1

عملیات پخت 2
و شست وشوی 
کاالی پنبه ای

 آشنایی با علل و اهداف پخت و شست وشو در پارچه 
پنبه ای، تشریح انواع روش های پخت و شست وشوی 
کاالی پنبه ای، تشریح عملکرد و بخش های مختلف 
با  آشنایی  شست وشو،  و  پخت  ماشین های  انواع 
راه های تشخیص پخت و شست وشوی کامل کاال، 
انجام  توانایی  آزمایش،  محاسبات  انجام  توانایی 
فعالیت ها و پرسش کالسی، توانایی ساخت محلول 
با غلظت استاندارد، توانایی آماده کردن و کنترل دما 
و زمان حمام، تحلیل و بررسی نقش مواد کمکی 
مصرفی، تحلیل قطعات و طرز کار ماشین کی یر و 
جی باکس تحت فشار و بدون فشار از روی شکل 
کتاب، تشریح مواد مصرفی و شرایط کار با انواع 
ماشین های شست وشوی معرفی شده، تحلیل نقش 

مواد کمکی در عملیات پخت و شست وشو، 

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین روش اصالح 
کار، تعیین شاخص هاي 
بهبود محصول، تحلیل 
محصول، تشخیص و 

تعین روش هاي اصالح 
عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع محصول 

و کاربرد آنها

2

پایین تر 
حد از 
انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1
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عملیات 3
سفیدگری 

کاالی پنبه ای

نساجی،  کاالی  سفیدگری  اهداف  با  آشنایی 
تشریح انواع روش های سفیدگری کاالی سلولزی، 
تشریح روش کار و بخش های مختلف ماشین های 
سفیدگری، تشریح شرح وظایف اپراتور ماشین های 
تشریح  نوری،  سفید کننده های  سفیدگری، 
سفیدگری شیمیایی و نوری همزمان، توانایی انجام 
محاسبات آزمایش، توانایی انجام فعالیت ها و پرسش 
کالسی، توانایی ساخت محلول با غلظت استاندارد، 
زمان حمام،  و  دما  و کنترل  آماده کردن  توانایی 
تشریح نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح پخت 
و سفیدگری همزمان پارچه از روی شکل کتاب، 
تشریح شست وشو و سفیدگری کاالی پنبه ای به 
روش مداوم در ماشین جی باکس از روی شکل 
کتاب، تشریح شرایط دمایی و محیطی کار با مواد 

سفیدکننده آب اکسیژنه و آب ژاول و...، 

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین روش اصالح 
کار، تعیین شاخص هاي 
بهبود محصول، تحلیل 
محصول، تشخیص و 

تعین روش هاي اصالح 
عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع محصول 

و کاربرد آنها 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1

عملیات 4
مرسریزاسیون 
تحت کشش و 
بدون کشش 
کاالی پنبه ای

نساجی،  کاالی  مرسریزاسیون  اهداف  با  آشنایی 
نساجی،  کاالی  مرسریزاسیون  روش های  تشریح 
ماشین های  انواع  با  کار  و  تشریح  توانایی 
دستگاه،  اپراتور  وظایف  تشریح  و  مرسریزاسیون 
توانایی انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، توانایی 
ساخت محلول با غلظت استاندارد، تشریح مسیر 
حرکت پارچه در ماشین مرسریزاسیون ترکیبی 
زنجیری و بدون زنجیر از روی شکل و توضیحات 
کتاب، توانایی مرسریزاسیون بدون کشش و تحت 
کشش کاالی پنبه ای در آزمایشگاه بر طبق دستور 
عملیات  در  مواد کمکی  انواع  نقش  تشریح  کار، 
مرسریزاسیون  ماشین  مقایسه  مرسریزاسیون، 
تشریح  کتاب،  شکل  روی  از  غلتکی  و  زنجیری 
عوامل تأثیر گذار بر فرآیند مرسریزاسیون پارچه، 
تشریح جدول کتاب) اثر غلظت سود سوزآور، دما 

و زمان بردرصد جمع شدگی پنبه(

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین روش اصالح 
کار، تعیین شاخص هاي 
بهبود محصول، تحلیل 
محصول، تشخیص و 

تعین روش هاي اصالح 
عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع محصول 

و کاربرد آنها

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1



پودمان چهارم: چاپ كاالی مخلوط

199

عملیات 5
شست وشو، 
سفیدگری و 
کربونیزاسیون 
کاالی پشمی

تشریح اهداف، علل و روش های عملی سفیدگری 
پشم، تشریح شرایط دمایی، محیطی و مواد مصرفی 
در شست وشو، سفیدگری شیمیایی و نوری پشم، 
با آب اکسیژنه در  انجام سفیدگری پشم  توانایی 
کاالی  کربونیزاسیون  اهداف  تشریح  آزمایشگاه، 
پشمی، تشریح انواع روش های کربونیزاسیون، توانایی 
تشریح  پشم،  کردن  کربونیزه  ماشین های  با  کار 
تشریح  مرطوب،  و  خشک  کربونیزاسیون  تفاوت 
شرح وظایف اپراتور ماشین های کربونیزاسیون پشم، 
و سفیدگری  کردن، شست وشو  کربونیزه  توانایی 
ماشین  تشریح  آزمایشگاه،  پشمی در  کاالی 
شست وشوی طنابی شل برای پشم از روی شکل 
کتاب، تشریح مکانیزم جذب سفید کننده های نوری 

بر روی کاالی پشمی، 

باالتراز 
حد 
انتظار

تعیین روش اصالح 
کار، تعیین شاخص هاي 
بهبود محصول، تحلیل 
محصول، تشخیص و 

تعین روش هاي اصالح 
عیوب

3

در حد 
انتظار

محصول
تعیین کیفیت، 

تشخیص نوع محصول 
و کاربرد آنها

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

1

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 کار، وسایل و تجهیزات ایمنی 

3ـ سرعت و دقت در کار، نظم و ترتیب، نظافت و تمیز کردن وسایل و 
محیط کار، مدیریت زمان و منابع، مدیریت مواد و تجهیزات، تفکر خالق، 

HSE 5 وS پیاده سازی
4ـ توجه به موارد بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و توجهات زیست محیطی، تفکیک 

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

کار آزمایشگاه، کنترل نظافت تجهیزات و ماشین آالت، 

در حد 
انتظار

رعایت همه موارد 
بهداشتي و ایمني 

و حفاظت از محیط 
زیست

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1ـ

بلیارزشیابی پایانی مراحل کاری پودمان تکمیل مقدماتی )شایستگی انجام کار(

خیر

***معیار های شایستگی انجام کار ***
کسب حداقل نمرۀ شایستگی فنی 2 در هر مرحلۀ کاری

کسب حداقل نمرۀ شایستگی غیر فنی 2 از بخش شایستگی های غیر فنی
کسب حداقل میانگین نمرۀ شایستگی فنی 2 از تمام مراحل کار



200

جدول معیار شایستگی پودمان 4 تکمیل مقدماتی

پودمان 4 تکمیل مقدماتی دارای 1 واحد یادگیری می باشد که هنرآموز الزم است، 
مطابق با مراحل کاری پیش بینی شده برای آن واحد یادگیری، تک تک هنرجویان 
کار  پایان  در  کند.  ارزشیابی  پیوسته  و  ترتیب  به  کار  یا  پروژه  مراحل  کل  در  را 
هنرآموز می تواند نتایج ارزشیابی هر هنرجو را در جدول معیار شایستگی پودمان 

4 تکمیل مقدماتی وارد کند.

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
از 3

نمره 
هنرجو 

1عملیات آهارگیری و آهارزدایی کاالی نساجی1

2عملیات پخت و شست وشوی کاالی پنبه ای2

1عملیات سفیدگری کاالی پنبه ای3

1عملیات مرسریزاسیون تحت کشش و بدون کشش پنبه4

2عملیات شست وشو، سفیدگری و کربونیزاسیون کاالی پشمی5

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

در  و دقت  نظم  کار،  مراحل  در  قواعد  و  اصول  مقررات،  قوانین،  رعایت   1ـ 
محیط کار، کالس وآزمایشگاه، استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی

2ـ توجه به موارد بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و زیست محیطی
3ـ سرعت و دقت در کار، نظم و ترتیب، نظافت و تمیز کردن وسایل و محیط 
باور،  و  خالق  تفکر  تجهیزات،  و  مواد  مدیریت  منابع،  و  زمان  مدیریت  کار، 

پیاده سازی 5S و HSE، مشارکت
4ـ اخالق حرفه ای، اعتماد و اتکال به خود، مسئولیت پذیری، ارتباط مؤثر و 
کار تیمی یا گروهی، ارتباط خوب با دیگران، امانتداری، رعایت اصول ارگونومی

2

*میانگین نمرات شایستگی کل مراحل کار از 3

نمره مستمر از 5

نمره پودمان/ فصل از 20

* حداقل میانگین نمرات شایستگی هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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شرایط قبولی در پودمان 4

دانش افزایی هنرآموز

یکی از مواردی که در زمان آموزش و انتقال مطالب درسی به هنرجویان برآگاهی، 
اعتماد به نفس و تسلط علمی  و عملی هنرآموز در فرآیند تدریس کمک می کند، 
و  منابع  سایر  از  درسی  غیر  و  درسی  مطالب  بر  هنرآموز  عملی  علمی  و  تسلط 
اطالعات به روز در جهان می باشد، به طوری که این تسلط و تحقیق های علمی، 
انگیزه هنرجویان و هنرآموز را در جریان تدریس تقویت می کند و باعث باز شدن 
توانمندی و عزت نفس در  امید و احساس  ابتکار،  نوآوری،  دریچه های خالقیت، 

هنرجویان می گردد.
در  هنرآموز  آگاهی های  و  عملی  علمی و  دانستنی های  اطالعات،  افزایش  راستای  در 
کتاب راهنمای هنرآموز، بخشی تحت عنوان »دانش افزایی« به اختصار به مباحثی 
فراتر از مباحث علمی هر پودمان پرداخته است. امید است که مطالعه این مباحث علمی، 

دریچه ای جهت ورود به سایر مطالب علمی و عملی مرتبط در سطح جهانی باشد.

1 در هر پودمان با یک واحد یادگیری، جدول ارزشیابی انتهای پودمان شامل 
یا  مرحله  چند  به  عملکرد  استاندارد  این  که  می باشد  عملکرد  استاندارد  یک 
شاخص تحقق فنی در سه سطح 1و 2 و 3 تبدیل شده است که هر هنرجو 
الزم است حداقل سطح در نظر گرفته شده برای هر شاخص را کسب کند. البته 
هنرجو می تواند سطوح باالتر را هم کسب کند. اگر هنرجویی نتواند حتی در 
یکی از شاخص ها، حداقل سطح در نظر گرفته شده را کسب کند، شرایط کسب 
شایستگی کل پودمان را از دست می دهد. در هر واحد یادگیری، هنرجو الزم 
است حداقل یا کف نمرۀ شایستگی در هر مرحلۀ کاری در جدول را کسب کند.
2 میانگین نمرۀ شایستگی سطوح در همۀ شاخص ها، الزم است حداقل 2 باشد.
باید  مستمر  نمرۀ   5 به عالوۀ  شایستگی سطوح کسب شده  نمرۀ  میانگین   3
حداقل به عدد 12 برسد. هر نمرۀ شایستگی در سیستم نمره دهی قدیمی معادل 

5 نمره می باشد یا به عبارتی در سیستم ضریب 5 اعمال می شود.
4 کسب حداقل نمرۀ شایستگی 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، 

بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
5 جهت هر واحد یادگیری یک نمرۀ مستمر 0 تا 5 در نظر گرفته شده است 
که توسط هنرآموز بر اساس معیارهای گفته شده در طول فعالیت پروژه یا کار 

به هنرجو تعلق می گیرد.
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سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای مدرن امروزی بر کسی پوشیده نمی باشد. 
افزایش کیفیت،  تولید،  افزایش  و  بهره وری  افزایش سرعت و دقت،  امروزه جهت 
و  انسانی  کاهش خطای  هزینه،  و  انسانی  نیروی  کاهش  عمر محصول،  و  کارایی 
فناوری های  و  علوم  سمت  به  متخصصان  و...  قطعات  استهالک  کاهش  ابزاری، 
است.  بوده  تغییرات  این  دستخوش  هم  نساجی  که صنعت  آورده اند  روی  جدید 
در سال های اخیر با ورود فناوری های جدید نظیر نانو و پالسما، مواد شیمیایی و 
کمکی، ماشین آالت و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، ماشین آالت مدرن صنعتی، 
اتوماسیون خط تولید و...تحوالت عظیمی در بخش تکمیل کاالی نساجی صورت 

گرفته است.

مهارتی،  فنی،  علمی،  مطالب  هنرآموز  راهنمای  کتاب  افزایی  دانش  قسمت 
در  فنون جدید  و  علوم  از  هنرآموز  آگاهی  افزایش  و... جهت  اضافی  تکمیلی، 
کتاب  قسمت  این  در  البته  می باشد.  نساجی  کاالی  تکمیل  مبحث  با  رابطۀ 
سعی شده است به مطالبی که در کتاب درسی به آنها کمتر توجه شده است، 
پرداخته شود. هنرآموزان عزیز باید توجه داشته باشند که ارائۀ این مطالب در 
مطالب  کامل تر  بیان  در  علمی هنرآموز  توان  افزایش  تنها جهت  راهنما  کتاب 
موارد  این  از  سالیانه  ارزشیابی های  در  وجه  هیچ  به  نباید  و  می باشد  درسی 
برای ارزشیابی هنرجویان استفاده شود. هنرآموزان می توانند ضمن مطالعۀ این 
مطالب در صورت صالحدید و داشتن فرصت کافی در جریان تدریس به این 

باشند.  داشته  اشاراتی  نیز  موارد 

در پودمان 4 کتاب درسی چاپ و تکمیل کاالی نساجی، هنرآموز ضمن آشنایی 
و مطالعۀ این فصل از کتاب به طور کامل، می تواند از مطالبی که در ادامه بیان 

می گردد، جهت افزایش اطالعات و آگاهی های علمی خود استفاده کند.

عوامل ساختاری و شیمیایی زرد شدن کاالی نساجی

یکی از مهم ترین مشکالت کیفی و عیوبی که در هر پارچه ممکن است ایجاد شود، 
زرد شدن پارچه های طبیعی و مصنوعی سفید رنگ می باشد. این مشکل ممکن 

است در طی فرآیند تولید، پردازش و انبارداری اتفاق بیافتد. 
هر چند زرد شدن پارچه بیشتر در زمینه های سفید رنگ پارچه، مشکل ساز می باشد؛ 
ولی در برخی موارد، بخش هایی از پارچه های رنگرزی و چاپ شده را نیز تحت تأثیر 
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قرار می دهند؛ بنابراین الزم است عوامل و شرایط مختلفی که باعث پیدایش چنین 
مشکلی می گردد، شناسایی شود و اقدامات پیشگیرانه انجام شود. به طور کلی یک 
ماده زمانی سفید به نظر می رسد که سه نور قرمز، آبی و سبز را منعکس کند. در 

شکل زیر ترکیب نورهای اصلی سبز و قرمز و آبی نشان داده شده است.

منعکس  قرمز  و  سبز  نور  و  جذب  آبی  نور  محیطی،  شرایط  و  موارد  برخی  در 
می شوند. از این رو با جذب نور آبی و انعکاس ترکیب نور قرمز و سبز، نور زرد به 
دست می آید که باعث گرایش کاالی نساجی به رنگ زرد می شود. در این نوشتار 

به برخی از مهم ترین علل زرد شدن پارچه ها پرداخته می شود:

الف( پیری و کهنگی الیاف مصرفی
کهنه بودن الیاف یکی از دالیل اصلی زرد شدن پارچه می باشد. قرار گرفتن کاالی 
نور  معرض  در  کتان  و  ویسکوز  پنبه،  نظیر  طبیعی  الیاف  از  شده  تهیه  نساجی 
فرآیند  در  می گردد.  کاال  تدریجی  شدن  زرد  و  ساختار  تخریب  باعث  خورشید 
تخریب کاالی نساجی، شکستگی باندهای مولکولی در ساختار پلیمری الیاف اتفاق 

می افتد و همین امر منجر به از دست دادن قدرت لیف و تغییر رنگ آن می شود.
هر چند الیاف طبیعی بیشتر در معرض این خطر قرار دارند، ولی الیاف بشر ساخت 
بنابراین  می باشند.  شدن  زرد  مستعد  نیز  استر  پلی  و  اسپاندکس  نایلون،  نظیر 
می توان با انبارداری مناسب کاالهای نساجی و پرهیز از نور و رطوبت باال از پیری 

زودرس در آنها جلوگیری شود.

ترکیب نورهای اصلی سبز و قرمز و آبی
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ب( آالینده های محیط زیست
ایفا  محیط زیست  آلودگی  در  مؤثری  نقش  که  محیطی  آالینده های  مهم ترین  از 
می کند، آلودگیهای جوی می باشد که مهم ترین آنها گازهای ازن، sox و nox و... 
می باشند. ازن )O3( یک مولکول سه اتمی اکسیژن می باشد که به طور طبیعی در 
جو زمین یافت می شود. گاز ازن در اثر تابش نور خورشید و ترکیب با برخی گازها 
و ترکیبات موجود در جو زمین، اکسید نیتروژن و گاز اکسیژن تولید می کند که 
عامل مؤثری در زرد شدن کاالی نساجی می باشد. سیکل فرموالسیون تولید ازن 

 در طبیعت به شرح ذیل می باشد:
nmNO NO O<→ +420

2
 

O O O+ →2 3
 

O NO O NO+ → +3 2 2

استفاده از برخی مواد سفید کننده و نرم کننده نامناسب باعث ایجاد زردی در 
کاالی نساجی می شود.

آیا می دانید

 استفاده از انرژی مایکروویو در بخش رنگرزی و تکمیل 

می باشد.  افزایش  حال  در  سرعت  به  صنعت  در  مایکروویو  انرژی  کاربرد  امروزه 
عملیات  جمله  از  نساجی  پروسه های  همه  در  همچنین  انرژی  این  از  استفاده 

مقدماتی، رنگرزی، تکمیل و خشک کردن رو به افزایش می باشد.
صنعت نساجی یکی از صنایعی می باشد که مصرف آب و انرژی در آن بسیار زیاد 
می باشد. مقدار بسیار زیادی از آب، انرژی و زمان در طول فرایندهای مرسوم مرطوب 
به خصوص شست وشو، رنگرزی، آبکشی، آهارزدایی، سفیدگری و...مصرف می شود. 

بروز  به دلیل  نساجی،  کاالی  کردن  خشک  مرسوم  روش های  از  استفاده  امروزه 
ضعیف  کنترل  ثبات،  بدون  و  طوالنی  بسیار  کردن  زمان خشک  نظیر  مشکالتی 
بر میزان رطوبت باقیمانده در کاال، بهره وری پایین انرژی، اشغال فضای زیاد و... 

مقرون به صرفه نمی باشد و در برخی کشورها کمتر استفاده می شود. 
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اغلب  فرکانسی،  رادیو  خشک کن  سیستم  معرفی  به  توجه  با  اخیر  سال های  در 
بهره وری  افزایش  و  قبلی  رفع مشکالت  دلیل  به  را  این روش  رنگرزی  واحدهای 
سیستم  به  مجهز  خشک کن  ماشین  عدد  یک  زیر  شکل  در  اند.  کرده  انتخاب 

خشک کن رادیو فرکانسی مشاهده می شود.

امواج مایکروویو، طیف وسیعی از امواج الکترومغناطیسی می باشند که در فناوری 
رادار، رادیو و تلویزیون نیز استفاده می شوند. امواج مایکروویو طول موجی درحدود 
تا 300 مگاهرتز دارا  تا 100 سانتی متر و فرکانسی در حدود 30  1 سانتی متر 
می باشند. امواج مایکروویو، اشعه مادون قرمز )IR( و فرکانس های رادیویی را در 
طیف الکترومغناطیس پوشش می دهند. امواج مایکروویو قابلیت جذب، انعکاس و 
امواج مایکروویو پس از جذب شدن به صورت واحدهای  انکسار را دارا می باشند. 

انرژی )فوتون( آزاد می شوند. 
انرژی امواج مایکروویو برای ایجاد حرارت، خشک کردن، فرایند چگالش، رنگرزی، 
چاپ و تکمیل و ایجاد تغییرات در سطح مواد مناسب می باشد؛ به طوری که مدت 

زمان اعمال با این روش کوتاه تر از روش های مرسوم می باشد. 

یک عدد ماشین خشک کن مجهز به سیستم خشک کن رادیو فرکانسی
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مزایای خشک کن رادیو فرکانسی:

استفاده جهت تمامی محصوالت بدون توجه به نوع فشردگی، نمره، سایز، شید 
رنگ و...

کنترل دقیق و یکنواخت عملیات و میزان خروج آب به طور ثابت در تمامی بسته های 
نخ تغذیه شده 

راندمان باالی انرژی )حدود 65 تا 70 درصد از کل انرژی مصرفی( بدون انتقال 
گرما به محیط

عدم تأثیر دما و رطوبت محیط در کیفیت و مدت زمان عملیات خشک کردن
جلوگیری از زرد شدن کاالی نساجی یا آلودگی ناشی از جریان هوای آلوده یا 

استفاده از شیدهای متفاوت
عدم مهاجرت مواد شیمیایی یا نرم کننده در محیط خشک کن یا سطح کاال

درجه حرارت پایین تر و کاهش تنش به کاالی نساجی و افزایش کیفیت فیزیکی 
محصوالت

کاهش و ثبات زمان عملیات خشک کردن برای تمامی محصوالت 

کاهش موئینگی و پاملخی در نخ های خشک شده با این روش

از نیمه دوم قرن بیستم انرژی امواج مایکروویو کاربرد زیادی در فرایندهای صنعتی 
به  قادر  مایکروویو  اشعه  حرارتی،  مرسوم  روش های  خالف  بر  است.  کرده  پیدا 
ایجاد حرارت یکنواختی تری می باشد؛ زیرا با حرارت دادن تمام ذرات ماده به طور 
همزمان و با خاصیت نفوذپذیری آسان به ذرات ماده، امکان گرمایش و سرمایش 

سریع را فراهم می کند.
تابش پرتوهای مایکروویو یکی از روش های گرمایش در فرآیندهای نساجی می باشد. 
با چهار روش هدایت، جابه جایی، تشعشع )تابش( و  گرمایش در صنعت نساجی 
عملیات  زمان  در  کاهش  به دلیل  مایکروویو  انرژی  می گردد.  انجام  باال  فرکانس 
حجم های  در  گرمایشی  فرآیند  زمان  در  تغییر  امکان  کردن،  و خشک  گرمایش 

مختلف و صرفه جویی در انرژی، به تدریج جایگزین روش های مرسوم می شود. 
گرمایش توسط مایکروویو از طریق ارتعاش مولکولی دوقطبی ایجاد می شود. گرمای 
تولید شده توسط میکروویو در داخل منسوجات بیشتر از خارج و سطح منسوجات 
می باشد؛ بنابراین مهاجرت رنگینه یا مواد کمکی از داخل منسوج به سطح آن کم 

می شود و یک گرمایش سریع و یکنواخت اتفاق می افتد.
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تثبیت  فرآیند  و  استیپل  منسوجات  مختلف  انواع  رنگرزی  در  مایکروویو  انرژی 
رنگرزی  فرآیند  در  رنگزا  مولکول های  انتشار  مایکروویو  انرژی  می شود.  استفاده 
سرعت  افزایش  باعث  انرژی  این  همچنین  می دهد،  افزایش  را  آمید  پلی  الیاف 
رنگرزی و رمق کشی در رنگرزی پلی استر و پنبه می شود. در رنگرزی پلی پروپیلن 
با انرژی مایکروویو، ضمن کاهش زمان و انرژی مصرفی، خواص ثباتی و استحکام 

پارچه رنگ شده افزایش می یابد.
معمول  و  مرسوم  روش های  با  پارچه  سفیدگری  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
نظیر پد ـ بخار و رمق کشی30 تا 90 دقیقه به طول می انجامد؛ درحالی که همین 
فرآیند با کمک امواج مایکروویو با توان 120 وات به مدت 40 ثانیه انجام می شود.

امواج  اثر تابش  الیاف پنبه بر  انجام شده، ساختار مرفولوژیکی  بر طبق تحقیقات 
افزایش  ماکرومولکول ها  بین  فضای  که  ترتیب  این  به  می کند؛  تغییر  مایکروویو 
می یابد و از تبلور آنها کاسته می شود.این تغییرات ساختاری باعث افزایش جذب 
می شود.  نساجی  فرآیندهای  در  کمکی  مواد  و  رنگزا  بیشتر  انتشار  و  نفوذ  و  آب 
از پخت، پخت  پنبه ای، سفیدگری پس  پارچه  آنزیم های  امروزه جهت هیدرولیز 
و سفیدگری همزمان پارچه پنبه ای آهارگیری شده و... به کمک گرمایش امواج 
و  پخت  پنبه ای  پارچه  سفیدگری  شرایط  ادامه  در  می شود.  توصیه  مایکروویو 
آهارگیری شده به میزان 70 درصد با سه روش پدـ بخار، رمق کشی و با کمک 

مایکروویو با همدیگر مقایسه می شوند:
مقایسه سفیدگری با روش امواج مایکروویو با روش های مرسوم پدـ بخار و رمق کشی:

الف( سفیدگری به روش پدـ بخار
ابتدا حمامی شامل مواد موجود در  بخار،  به روش پدـ  انجام سفیدگری  به منظور 

جدول 1 آماده می شود: 
جدول 1ـ مواد مصرفی مورد نیاز جهت سفیدگری پنبه با روش پدـ بخار

مقدار مصرفماده مصرفی
40 میلی لیتر بر لیترسدیم پراکسید 35 درصد 

5 گرم بر لیترسود سوزآور 
7 گرم بر لیترسیلیکات سدیم 72 درجه توادل 

فرمول محاسبه درجه بومه برای مایعات سنگین تر از آب

دانسیته یا چگالی محلول برحسب گرم بر سانتی متر مکعب

فرمول رابطۀ بین دانسیته و درجه توادل محلول ها 
دانسیته یا چگالی برحسب گرم بر سانتی متر مکعب 

Be d= − →
145145

)Tw°=200)d-1  درجه توادل
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پارچه را در حمام مشتمل بر مواد جدول با پیک آپ )برداشت( 100 درصد پد یا 
آغشته می شوند و به مدت 10 دقیقه در بخار اشباع 100 درجه سانتی گراد حرارت 

می دهند تا عمل سفیدگری اتفاق بیافتد. 
در جدول 2 تغییرات درجه سفیدی نمونه های سفیدگری شده با روش پدـ بخار در 

زمان های متفاوت نشان داده شده است.

جدول 2ـ تغییرات درجه سفیدی نمونه های سفیدگری شده با روش پدـ بخار در مدت 
متفاوت زمان های 

زمان )دقیقه(15129630

درجه سفیدی )درصد(74/774/568/869/954/252/6

ب( سفیدگری به روش رمق کشی
به منظور انجام سفیدگری به روش رمق کشی، ابتدا حمامی شامل مواد موجود در 

جدول 3 آماده می شود: 

جدول 3ـ مواد مصرفی مورد نیاز جهت سفیدگری پنبه با روش رمق کشی

مقدار مصرفماده مصرفی

3 درصد نسبت به وزن کاالسدیم پراکسید 35 درصد 

5 گرم بر لیترسود سوزآور 

7 گرم بر لیترسیلیکات سدیم 72 درجه توادل 

پارچه را در حمام مشتمل بر مواد جدول در دمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 
در  کاال 20:1 می باشد.  به  مایع  نسبت  پروسه  این  در  قرار می دهند.  دقیقه   30
جدول 4 تغییرات درجه سفیدی نمونه های سفیدگری شده با روش رمق کشی در 

مدت زمان های متفاوت نشان داده شده است.

جدول 4ـ تغییرات درجه سفیدی نمونه های سفیدگری شده با روش رمق کشی در مدت 
زمان های متفاوت

زمان )دقیقه(1209060300

درجه سفیدی )درصد(74/27772/573/152/6
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ج( سفیدگری به روش مایکروویو
به منظور انجام سفیدگری به روش مایکروویو، ابتدا حمامی شامل مواد موجود در 

جدول 5 آماده می شود: 

جدول 5 ـ مواد مصرفی مورد نیاز جهت سفیدگری پنبه با روش مایکروویو

مقدار مصرفماده مصرفی

40 میلی لیتر بر لیترسدیم پراکسید 35 درصد 

5 گرم بر لیترسود سوزآور 

7 گرم بر لیترسیلیکات سدیم 72 درجه توادل 

پارچه را در حمام مشتمل بر مواد جدول با پیک آپ )برداشت( 100 درصد پد یا 
آغشته می شوند و به مدت 40 ثانیه در معرض امواج میکروویو با توان 120 وات 

قرار می گیرد تا عمل سفیدگری اتفاق بیافتد.
و  کمک  با  می دهدکه  نشان  سفیدگری،  روش  سه  مقایسه  و  تحقیقات  طبق  بر 
بهره گیری از امواج مایکروویو، سفیدگری در مدت زمان خیلی کمی اتفاق می افتد 

و این امواج تأثیر منفی بر استحکام کاال ندارد.

جدول آشنایی با کاربرد و ویژگی های وسایل کارگاه 
تکمیل پارچه 

انجام  جهت  متعددی  آزمایشگاهی  وسایل  از  پارچه،  تکمیل  کارگاه  بخش  در 
آزمایشات استفاده می شود. دستورالعمل استفاده از وسایل و نحوۀ کار با این وسایل 
و رعایت نکات ایمنی در زمان کار با این وسایل، از مواردی می باشد که هنرآموز 
الزم است برای هنرجویان تشریح کند. جهت انجام یک آزمایش موفق الزم است 
هنرجویان ابتدا در زمینۀ استفادۀ صحیح و استاندارد از وسایل آزمایشگاهی دقت 
و مهارت کسب کنند. با توجه به جدول 6 خالصه ای از توانمندی های مورد نیاز 

جهت کار با وسایل آزمایشگاهی پرکاربرد مرور می شود.
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جدول 6  ـ آشنایی با کاربرد و ویژگی های وسایل آزمایشگاه تکمیل پارچه

توانمندی ها، ویژگی ها و دستورالعمل استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه تکمیلوسایل و تجهیزات

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

آشنایی با حروف درج شدۀ TD و TC بر روی پیپت، آشنایی با کاربردهای پیپت مدرج

آشنایی با انواع پیپت پرکن با مکندۀ پالستیکی و چرخ دنده ای، آشنایی با دکمه های A , S , E پیپت پرکن)پوآر(
بر روی پوآر، آشنایی با عملکرد مکش و تخلیه در پیپت پرکن ها، توانایی کار با پیپت پرکن)پوآر(، 

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

آشنایی با انواع ترازو و دقت آنها، آشنایی و توانایی تنظیم و تراز کردن ترازو بر یک سطح صاف، ترازوی آزمایشگاهی
آشنایی و توانایی کار با دکمه های On ,Off ,Tara.Zero و... بر روی ترازو، آشنایی با رعایت 
کالیبراسیون  آزمایشگاهی،  ترازوی  کاربردهای  با  آشنایی  ترازو،  با  کار  زمان  در  ایمنی  نکات 

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

بالن حجم سنجی 
)ژوژه(

بالن  پرکردن  و  خواندن  در  توانایی  و  آشنایی  ژوژه،  بالن  مختلف  حجم های  انواع  با  آشنایی 
بالن  کمک  با  استاندارد  محلول  ساخت  در  توانایی  و  آشنایی  کالیبره،  نشانه یا  حجمی تا خط 

حجمی، آشنایی با کاربردهای بالن حجمی

آشنایی و توانایی تنظیم شعلۀ چراغ گاز، آشنایی با دریچه ورودی و تنظیم هوا، آشنایی و توانایی چراغ گاز بونزن
تست نشت یابی شیلنگ گاز با کف، آشنایی با خطرات احتمالی استفادۀ نادرست از چراغ گاز، 

آشنایی و توانایی کار با چراغ گاز و متعلقات آن مثل سه پایه و توری یا مثلث نسوز

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

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

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

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

کردن مایعات و محلول ها در بشر
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قوانین و مقررات آزمایشگاه تکمیل پارچه

بهداشتی، زیست محیطی،  ایمنی،  نکات  از مهم ترین  به برخی  در سال های قبل 
و ضرورت حفظ  اهمیت  به  توجه  با  است.  پرداخته شده  و...  انضباطی  حفاظتی، 
شرایط جسمی  و روانی هنرجویان تحت آموزش، انتظار می رود که تمامی قوانین 
و مقررات کار در آزمایشگاه در اولین جلسه و سایر جلسات دیگر به طور مکرر به 
هنرجویان گوشزد شود تا هنرجویان از خطرات و صدمات جسمی  و روانی محیط 
که  کشور  آموزشی  نظام  جدید  به رویکرد  توجه  با  همچنین  بمانند.  امان  در  کار 
براساس شایستگی های فنی و غیر فنی استوار شده است، انتظار می رود که در کلیۀ 
مراحل فرایند یاددهی و یادگیری، کلیۀ نکات و توجهات زیست محیطی متناسب با 
موضوع هر درس به تدریج برای هنرجویان بازگو و در عمل پیاده سازی گردد. در 

ادامه به برخی از مهم ترین قوانین کار در آزمایشگاه پرداخته می شود.

1 از پذیرش هنرجو بدون روپوش کار 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.
4 هنرجویان موظف به نظافت میزکار و تمیز نگه داشتن اطراف آن تا پایان 

می باشند. آزمایش 
5 استفاده از دستکش، ماسک و عینک مخصوص، پیش بند پالستیکی و سایر 

وسایل ایمنی درمواقع ضروری.
هشدارهای  و  عالئم  شیمیایی،  مواد  برچسب  عالئم  با  هنرجویان  آشنایی   6

کار. محیط  در  ایمنی 
و  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  مواد  احتمالی  خطرات  با  هنرجویان  آشنایی   7

آن. از  پیشگیری  راه های 
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.
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11 پرهیز هنرجویان به خوردن، آشامیدن و بوییدن مواد شیمیایی ناشناخته 
آزمایشگاه. در 

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

13 شست وشوی ظروف و وسایل آزمایشگاهی بعد از اتمام کار با شوینده و با 
فشار کم آب.

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

کنید. روشن  همواره  را  تهویه 
16 کنترل تمامی شیرهای گاز، آب و برق در آغاز تا پایان کار و کنترل بست های 

شیلنگ گاز و چراغ گاز آزمایشگاه.
17 آشنا کردن هنرجویان با راه های کمک فوری به فرد آسیب دیده در محیط 

کار آزمایشگاه 
18 همواره تأکید کنید که هنر جویان، اسید یا باز را به آرامی داخل ظرف آب 

بریزید، برعکس این کار خطرناک می باشد.
دست  با  محلول ها  و  شیمیایی، حالل ها  مواد  تنظیف  و  کردن  مخلوط  از   19

کنید. اجتناب 
20 از هر گونه اعمال و شرایط نا ایمن که باعث بروز حادثه می شود، اجتناب کنید.
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ارزشیابی شایستگی هاي پودمان 4 : تکمیل مقدماتي 

شرح فعالیت: شست وشو سفیدگري و مرسریزاسیون پنبه و آماده سازي پشم

استاندارد عملکرد: کارکرد با ماشین آالت تکمیل مقدماتي و فراگیري نسخه ها و عملکرد ها
شاخص ها: آماده سازي پارچه پنبه اي و پشمي جهت ورود به مراحل رنگرزي و چاپ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
فضاي کار: کارگاه چاپ و تکمیل 

تجهیزات: ترازو ـ متر ـ خط کش ـ پ هاش متر ـ ابزار آزمایشگاه شیمي  ـ ماشین آالت پخت ـ  شست وشوي طنابي 
و  شست وشوي عرض باز ـ  استنتر ـ  ماشین آالت مرسریزاسیون ـ  ابزار تست شست وشو و سفید گري 

مواد مصرفي: نخ و پارچه خام پنبه و نخ وپارچه خام پشم ـ مواد قلیایي و اسیدي و انواع شست وشو دهنده ها 

معیار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آهار گیري و آهار زدایي1

2پخت و شستشوي پنبه2

1سفیدگري پنبه3

1مرسریزاسیون تحت کشش و بدون کشش پنبه4

2شست وشوی سفیدگري کربنیزاسیون پشم 5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار 
2ـ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی 

3ـ تمیزکردن دستگاه و محیط کار 
4ـ رعایت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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دانش افزایی 

یکی از مواردی که در زمان آموزش و انتقال مطالب درسی به هنرجویان برآگاهی، 
اعتماد به نفس و تسلط علمی  و عملی هنرآموز در فرآیند تدریس کمک می کند، 
و  منابع  سایر  از  غیردرسی  و  درسی  مطالب  بر  هنرآموز  عملی  علمی  و  تسلط 
اطالعات به روز در جهان می باشد، به طوری که این تسلط و تحقیق های علمی، 
انگیزه هنرجویان و هنرآموز را در جریان تدریس تقویت می کند و باعث باز شدن 
در  نفس  و عزت  توانمندی  احساس  و  امید  ابتکار،  نوآوری،  دریچه های خالقیت، 

هنرجویان می گردد.
در راستای افزایش اطالعات، دانستنی های علمی  و عملی و آگاهی های هنرآموز 
به  به اختصار  افزایی«  »دانش  در کتاب راهنمای هنرآموز، بخشی تحت عنوان 
مباحثی فراتر از مباحث علمی هر پودمان پرداخته است. امید است که مطالعه 
این مباحث علمی، دریچه ای جهت ورود به سایر مطالب علمی  و عملی مرتبط 

در سطح جهانی باشد.
پوشیده  برکسی  امروزی  مدرن  دنیای  در  تکنولوژی  و  علم  پیشرفت  سرعت 
نمی باشد. امروزه جهت افزایش سرعت و دقت، بهره وری و افزایش تولید، افزایش 
کیفیت،کارایی و عمر محصول، کاهش نیروی انسانی و هزینه، کاهش خطای انسانی 
فناوری های  و  علوم  به سمت  متخصصان  و...  قطعات  استهالک  ابزاری،کاهش  و 
جدید روی آورده اند که صنعت نساجی هم دستخوش این تغییرات بوده است. در 
سال های اخیر با ورود فناوری ها، مواد شیمیایی و کمکی، ماشین آالت و تجهیزات 
مدرن آزمایشگاهی، ماشین آالت مدرن صنعتی، اتوماسیون خط تولید و... تحوالت 

عظیمی در بخش تکمیل کاالی نساجی صورت گرفته است.
قسمت دانش افزایی کتاب راهنمای هنرآموز مطالب علمی، فنی، مهارتی، تکمیلی، 
اضافی و... جهت افزایش آگاهی هنرآموز از علوم و فنون جدید در رابطۀ با مبحث 
که  مطالبی  به  است  شده  سعی  کتاب  قسمت  این  در  البته  می باشد.  رنگرزی 
عزیز  هنرآموزان  شود.  پرداخته  است،  شده  توجه  کمتر  آنها  به  درسی  کتاب  در 
ارائۀ این مطالب در کتاب راهنما تنها جهت افزایش  باید توجه داشته باشند که 
توان علمی  هنرآموز در بیان کامل تر مطالب درسی می باشد و نباید به هیچ وجه 
شود.  استفاده  هنرجویان  ارزشیابی  برای  موارد  این  از  سالیانه  ارزشیابی های  در 
داشتن  و  صالحدید  صورت  در  مطالب  این  مطالعۀ  ضمن  می توانند  هنرآموزان 
فرصت کافی در جریان تدریس به این موارد نیز اشاراتی داشته باشند. در پودمان 
5 کتاب درسی چاپ و تکمیل کاالی نساجی، هنرآموز ضمن آشنایی و مطالعۀ این 
فصل از کتاب به طور کامل، می تواند از مطالبی که در ادامه بیان می گردد، جهت 

افزایش اطالعات و آگاهی های علمی خود استفاده کند.
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سنگ شویی یا رنگ بری کاالی جین)لی دنیم(

پارچه جین اغلب از جنس پنبه یا مخلوط پنبه و پلی استر با بافت سژه و نخ تار رنگ 
شده سطحی ایندیگو آبی یا گوگردی مشکی و نخ پود سفید می باشد. شستشوی 
کاالی جین یکی از عملیات تکمیلی می باشد که به جهت ایجاد ظاهر ویژه، به روزآمد 
شدن پوشاک و افزایش ارزش افزوده، کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. در شکل 1 

چند نمونه شلوار لی دوخته شده با پارچه جین یا دنیم نشان داده شده است.

یکی از عملیات تکمیلی که برروی کاالی جین انجام می شود، عملیات سنگ شویی 
به تدریج  میالدی  سال 1960  از  دنیم  عملیات سنگ شویی  می باشد.  رنگبری  یا 
انتخاب این نام برای این پروسه، ایجاد افکت برروی سطح  گسترش یافت. دلیل 
پارچه دنیم توسط برخی مواد به همراه سنگ های معدنی حفره دار و آتشفشانی و 

ایجاد ظاهری کهنه )Used Look( در آن می باشد. 

شکل 1ـ چند نمونه شلوار لی دوخته شده با پارچه جین

رنگبری دنیم یک مرحله مهم در سنگ شویی دنیم می باشد که توسط عوامل رنگبر، 
سفیدکننده و اکسیدکننده نظیر هیپوکلریت سدیم، پرمنگنات پتاسیم، آنزیم های 
سلوالز و الکاز و... انجام می شود. پارچه دنیمی که یک سفیدگری یا سنگ شویی 
مالیم برروی آن انجام شده باشد، نسبت به پارچه دنیمی که رنگ آن آبی روشن 

باشد، ارجحیت دارد. پروسه رنگبری و سنگ شویی مکمل همدیگر می باشند.
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ایجاد افکت سایه روشن یا رنگبری با اسپری توسط پرمنگنات پتاسیم، شایع ترین، 
بادوام ترین قابل اعتمادترین فرآیند جهت سفیدکردن موضعی البسه جین می باشد. 
پرمنگنات پتاسیم جهت رنگبری سریع و کامل و ایجاد زمینه سفید در پارچه جین 
آبی  به  رنگ  آبی  جین  پارچه  پرمنگنات پتاسیم،  از  استفاده  با  می شود.  استفاده 

متمایل به طوسی تبدیل می شود.
بعد از عمل پارچه با پرمنگنات پتاسیم، الزم است پارچه با متا بی سولفیت سدیم 
رنگبری  در  همچنین  پتاسیم  پرمنگنات  شود.  خنثی سازی  هیدروکسیل آمین  یا 
استفاده  نیز  مشکی  گوگردی  رنگزاهای  با  شده  رنگرزی  مشکی  پارچه های جین 

می شود و افکت های خاصی به پارچه می دهد.
هر روزه در سراسر جهان بیش از 5 تن پرمنگنات پتاسیم استفاده می شود که مقدار 
بسیار زیادی از آن وارد پساب و فاضالب کارخانجات می گردد. هرچند استفاده از 
پرمنگنات روش مؤثری می باشد ولی خطرات زیادی برای محیط زیست و سالمت 
انسان )سرطان کبد( ایجاد می کند، به همین علت مصرف آن در برخی کشورها 
منگنز  فلزات سنگین  حاوی  پتاسیم  پرمنگنات  که  آنجایی  از  است.  ممنوع شده 

غیر قابل تجزیه و سمی  می باشد به شدت برای محیط زیست خطرناک می باشد.
رنگبری  پروسه  کردن  کنترل  دنیم،  رنگبری  پروسه  زیاد  بسیار  مزایای  علی رغم 
بسیار مشکل می باشد و مواد شیمیایی مورد استفاده در این پروسه باعث پارگی 
موجب  رنگبری شده  پارچه  در  کلر  ماندن  باقی  می گردد.  و...  شکاف ها، جیب ها 

زردی و پوسیدگی در پارچه می شود.

پروسه نکته  در  استفاده  مورد  کلردار  و  شیمیایی  مواد  محیطی:  زیست  و  بهداشتی 
رنگبری پارچه جین و باقی ماندن کلر و سایر مواد دیگر در پساب باعث بروز 
به سالمتی  رساندن  آسیب  باعث  مواد  این  می گردد.  زیست محیطی  مشکالت 

می شود. ماشین آالت  زنگ زدگی  به  منجر  موارد  برخی  در  و  می شود  انسان 

ماشین های  در  آتشفشانی  یا  معدنی  پوکه های  نظیر  موادی  توسط  سایش  عمل 
در  جین  پارچه  شویی  سنگ  عملیات  در  می شود.  انجام  صنعتی  شست و  شوی 
ماشین های شست و  شو در حضور پوکه های معدنی یا آتشفشانی، ممکن است از 
مواد اکسیدکننده نظیر پرمنگنات پتاسیم و... نیز استفاده شود. این عملیات منجر 

به رنگ زدایی با کاهش استحکام پارچه تا حد مجاز می شود. 
در عملیات سنگ شویی با پوکه معدنی، وزن مشخصی از پارچه یا البسه به همراه 
0/5 تا 3 برابر پوکه معدنی در ماشین شست و شوی صنعتی ریخته می شود. در اثر 
چرخش سبد داخل ماشین شست و  شو، در اثر سایش پوکه های معدنی با سطح 
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پارچه جین بخشی از رنگ پارچه از بین می رود و یک تضاد در رنگ پارچه ایجاد 
می شود.

سنگ شویی جین با پوکه های معدنی دارای مشکالت عدیده ای می باشد؛ به عنوان 
نیروی  و  هزینه ها  افزایش  ماشین آالت،  به  آسیب  باعث  می توانند  مثال سنگ ها 
انسانی، پوسیدگی، پارگی، کهنگی بیش ازحد مجاز و کاهش استحکام پارچه جین 
شوند. همچنین پوکه های معدنی با تولید ضایعات و سنگریزه های کوچک حاصل 
از متالشی شدن پوکه ها، مشکالت زیست محیطی ایجاد می کنند و ذرات جدا شده 

از پوکه ها به سختی از پارچه جدا می شوند و بایستی چندین بار شسته شوند. 
استفاده  شویی  پروسه سنگ  در  که  مدتی  از  بعد  آتشفشانی  و  معدنی  پوکه های 
می شوند، سختی و خاصیت ساییدگی خود را از دست می دهند. سنگ های معدنی 
می توانند باعث سایش درام های روتاری در ماشین های رنگرزی بشوند. ماشینی که 
نباید جهت رنگرزی پارچه های  جهت سنگ شویی پارچه دنیم استفاده می شود، 
ظریف استفاده شود؛ زیرا به پارچه ها آسیب وارد می شود. در شکل 2 یک نمونه 

ماشین سنگ شویی جین نشان داده شده است.

در سال های اخیر جهت به حداقل رساندن مشکالت حاصل از پوکه های معدنی و 
کاهش زمان عملیات سنگ شویی، آنزیم ها جایگزین پوکه های معدنی شده اند. قبل 
از عملیات سنگ شویی آهار نشاسته توسط آنزیم آمیالز زدوده می شود تا امکان 
دسترسی سایر آنزیم ها به لیف فراهم شود. عملیات سنگ شویی در حضور برخی 
انجام شود.  با پوکه های معدنی  یا همراه  آنزیم ها نظیر سلوالز، و الکاز به تنهایی 

شکل 2ـ یک نمونه ماشین سنگ شویی جین 
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و دیسپرس کننده های ضدلک  آنزیم ها  تأثیر  پارچه جین تحت  الیه های سطحی 
قابل  قسمت های  واقع  در  می کنند؛  تخریب  را  پنبه  لیف  سطح  و  می گیرد  قرار 
دسترس سلولز توسط آنزیم ها افزایش می یابد و همین امر منجر به برداشت بخشی 

از رنگزا از سطح پارچه می گردد.
آنزیم الکاز دارای گروه های اکسیدکننده می باشد که تنها روی رنگزاهای ایندیگو 
تأثیرگذار می باشد و افکت های خاصی نظیر سایه خاکستری ایجاد می کند. عمل 
رنگبری به این صورت انجام می شود که بدون نیاز به اضافه نمودن مواد کمکی به 
حمام، کروموفور رنگزای نیل توسط آنزیم الکاز شکسته می شود و آن را بی رنگ 
می کند. این عمل باعث ایجاد زمینه طوسی ـ خاکستری در محل رنگبری می شود 

و در مقایسه با هیپوکلریت سدیم از قدرت رنگبری بیشتری برخوردار می باشد. 
پس از اتمام عملیات الزم است آنزیم های مصرفی تحت شرایط دمایی و محیطی 

خاص با موادی نظیر کربنات سدیم غیر فعال و خنثی شوند.
نکات زیست 

می باشد. محیطی محیطی  زیست  مشکالت  ایجاد  عدم  رنگبری  روش  این  مزایای  از   
آنزیم الکاز از برگشت رنگ برروی پارچه رنگرزی شده در شست و  شو جلوگیری 
به سرعت بی رنگ  آنزیم الکاز  را  رنگزاهای خارج شده در شست و  شو  می کند. 
می کند و این امر باعث کاهش زمان فرایند، کاهش مصرف آب و انرژی در جهت 

رسیدن به نتیجه مطلوب می شود.

مهم ترین معایب آنزیم الکاز در رنگبری پارچه دنیم عبارت اند از:
ـ در مقایسه با سایر پروسه های رنگبری این روش گران تر می باشد.

ـ انجام رنگبری قوی با این روش مشکل می باشد.
ـ عدم توانایی در تخریب و رنگبری رنگزای مشکی گوگردی

ـ میزان حجم آب دستگاه و نوع مکانیک دستگاه بر عملکرد آنزیم تأثیرگذار می باشد.

سنگ شویی پارچه جین با فناوری های جدید

در پروسه سنگ شویی، تولیدکنندگان پوشاک همواره به دنبال روش شست و  شوی 
آسان، ساده، سریع و با هزینه کم می باشند. در سال های اخیر محققان موفق به 
تولید نانو صفحات رس بر پایه مونت موریلونیت اصالح شده با مواد آلی، به عنوان 
ماده ای جدید برای سنگ شویی )کهنه شویی( پوشاک جین با نام شست و  شو با 

نانو مواد معدنی شده اند.
از  که  پیدا می کند  کهنه  روش، ظاهری  این  به  پوشاک جین سنگ شویی شده 
ویژگی های بارز پوشاک جین می باشد. از طرفی این پوشاک دارای ثبات رنگ عالی 
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می باشد و از نفوذپذیری هوای مناسب برخوردار می باشد. کاالی سنگ شویی با این 
روش نوین به لحاظ چروک پذیری، مقاومت خمشی باال و مقاومت در برابر سایش 

و نرمی  درحد مطلوب می باشد.

نکات زیست 
محیطی از سال 2015 میالدی ماده سفید کننده بدون کلر و فلزات سنگین، غیر سمی ، 

تجزیه پذیر، تحت عنوان »Orgl Q Bleach« به عنوان اولین جایگزین زیست 
شویی  سنگ  در  پتاسیم  پرمنگنات  جایگزین  و  پارچه  سفیدگری  در  محیطی 
معرفی گردید که دارای خواص بیولوژیکی فوق العاده می باشد و نیاز به مرحله 

ندارد. خنثی سازی 

نحوه عملکرد نانو صفحات رس به این صورت می باشد که با سایش سطحی کاالی 
جین، رنگینه ایندیگوی سطح پارچه را جذب می کند و سبب ایجاد ظاهری کهنه 
از طرفی  می باشد.  پایدار  رنگ  تغییر  این  که  به طوری  پارچه جین می گردد؛  در 
روی  به راحتی  و  باز  یکدیگر  از  نانو رس  شویی، صفحات  عملیات سنگ  با  همراه 
واقع  یکنواخت  به طور  پنبه ای کاالی جین جذب می شوند و در سطح آن  الیاف 
می شوند. این امر باعث ایجاد خاصیت نرمی، ضدباکتری و محافظت پارچه در برابر 
نانو رس اصالح شده  با چسبیدن به صفحات  باکتری ها  امواج فرابنفش می گردد. 
با نمک کاتیونی )با بار مثبت( سبب شکستن دیواره سلول باکتری و خروج غشاء 

سیتوپالسم و مرگ باکتری می شود.

از مهم ترین مزایای استفاده از فناوری نانو )نظیر نانورس( در سنگ شویی، انجام چند 
فرایند شامل آهارگیری، سنگ شویی و نرم کردن پارچه در یک مرحله می باشد.

آیا می دانید

اخیراً استفاده از لیزر یا ازن پدینگ به عنوان یک تکنولوژی ویژه در صنعت جین پا 
به عرصه وجود گذاشته است که توسط دستگاهی که اطراف آن خشک و دارای ازن 
می باشد، عملیات سنگ شویی را انجام می دهد. در واقع پارچه به محض ورود داخل 
محفظه گاز ازن حاوی اکسیژن آزاد عمل رنگبری را انجام می دهد. از مهم ترین 

مزایای این روش، کاهش مصرف آب و پساب و هزینه می باشد. 
روش دیگر رنگرزی شلوار یا کاپشن با مواد رنگرزی دندانه ای می باشد که هم 
افکت جین ایجاد می شود و هم تنوع رنگی دارد و با صرفه تر است زیرا به جای دو 
مرحله رنگرزی پارچه و سنگ شویی لباس، در یک فرایند رنگرزی لباس دوخته 

شده افکت جین پیدا می کند )با تنوع رنگی بیشتر(.
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عملیات تکمیلی تثبیت حرارتی بر روی نخ

عملیات  انجام  نساجی،  صنعت  در  اولیه  مواد  خواص  بهبود  روش های  از  یکی 
تکمیلی نظیر حرارت دادن، بخار دادن و... روی کاالی نساجی می باشد. نخ خاب 
فرش ماشینی به عنوان یکی از مواد اولیه مورد مصرف در کف پوش های ماشینی و 
انواع پتو، تحت انواع عملیات تکمیلی قرار می گیرد. در صنعت فرش ماشینی دو نوع 
 )Friezing( و فریز کردن ) Heat setting( عملیات حرارتی مهم هیت ست کردن

بر روی نخ خاب انجام می شود. 
عملیات تثبیت حرارتی نخ خاب فرش ماشینی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
این عملیات،  ماشینی می باشد. در  نخ در صنعت فرش  بر روی  عملیات حرارتی 
ساختار نخ خاب )پلی استر، اکریلیک، پلی آمید، پلی پروپیلن، پشم، انواع مخلوط 
آنها و بی سی اف( تحت تأثیر حرارت و رطوبت کنترل شده به صورت غیرقابل 
برگشت، تثبیت می شود. عملیات تثبیت حرارتی در دو مرحله حرارت دادن و سرد 

کردن اتفاق می افتد.
زمانی که درجه حرارت الیاف افزایش می یابد و به دمای باالتر از دمای نرم شدن یا 
نقطۀ شیشه ای )Tg( می رسد، ساختار ریز پلیمر تشکیل دهنده لیف تغییر می کند. 
از طرفی در نقاط آمورف یا بی نظم ساختار داخلی لیف، مولکول ها حرکت کرده 
و جابه جا می شوند و از طرفی بلوری یا کریستالی شدن زنجیرهای پلیمری اتفاق 
می افتد؛ بنابراین لیفی با ساختار جدید تولید می شود که نحوه قرار گرفتن زنجیرهای 
مولکولی و میزان بلورینگی در آن تغییر می کند. پس از پروسه حرارت دهی به نخ 
و ایجاد ساختار جدید درنخ، بالفاصله نخ ها سرد می شوند؛ به طوری که لیف دیگر 
قادر به برگشت به ساختمان قبلی را نخواهد داشت؛ بنابراین به طور دائم بدون 

تغییر باقی خواهد ماند.
از آنجایی که تغییرات ساختار پلیمری لیف در اثر حرارت، فرایندی زمان بر می باشد؛ 
بنابراین می توان گفت مدت زمانی که در آن الیاف تحت عملیات تثبیت حرارتی 

نگه داشته می شوند، عامل تأثیرگذار بر ساختمان نخ می باشد.
تاب  تثبیت  یا  حرارتی  تثبیت  خاب  نخ  مکانیکی  ـ  فیزیکی  خواص  کلی  به طور 
شده به عوامل مهمی  نظیر میزان درجه حرارت، میزان کشیدگی نخ، مدت زمان 
حرارت دادن به نخ، مدت زمان سرد کردن نخ، فشار بخار و ساختمان شیمیایی 

نخ بستگی دارد. 
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حرارت  یا  حرارت خشک  از  حرارتی،  تثبیت  عملیات  در  نخ  دادن  حرارت  جهت 
بخار آب استفاده می شود. تثبیت حرارتی توسط هوای داغ یا حرارت خشک برای 
نخ های فیالمنتی تهیه شده از الیاف مصنوعی نظیر پلی پروپیلن، نایلون و پلی استر 
استفاده می شود. البته در برخی موارد تثبیت حرارتی نخ های فیالمنت مصنوعی 
پلی استر و نایلون در حرارت های پایین با بخار آب نیز انجام می شود. بخار آب داغ 

نیز بیشتر جهت تثبیت حرارتی نخ های ریسیده شده پشمی  استفاده می شود.
ازنظر عملیاتی دو روش کلی محموله ای )بچ( یا اتوکالو و روش مداوم جهت تثبیت 
نخ موجود می باشد. در روش اتو کالو که یک روش غیر مداوم محسوب می شود، 
به داخل ماشین  بوبین های شل پیچی شده  یا  به صورت کالف  نخ  از  ای  محموله 
اتوکالو و بستن درب دستگاه  اتوکالو منتقل می شود. پس از حمل نخ به داخل 
تا  معینی  زمان  مدت  طی  سانتی گراد  درجه   140 اشباع  آب  بخار  فشار،  تحت 

حداکثر 30 دقیقه به داخل اتوکالو تزریق می شود.
پس از پایان عملیات و خنک شدن ماشین، نخ از داخل اتوکالو به بیرون منتقل 
می شود تا به طور کامل خنک شود. نخی که به این روش تثبیت تاب یا حرارتی 
می شود، اغلب از نخی که به روش مداوم تثبیت حرارتی می گردد، حجیم تر، پفکی تر 

مهم ترین دالیل انجام عملیات تثبیت حرارتی بر روی نخ های خاب فرش ماشینی 
عبارت اند از:

 جلوگیری از باز شدن تاب نخ خاب در فرایند تولید و مصرف
 جلوگیری از کاهش فر و موج نخ و افزایش حالت حجیم، بالک و پفکی شدن نخ 

خاب
 تثبیت ابعادی نخ و بهبود زیر دست نخ و نرم تر شدن پاخور فرش

 مقاومت در مقابل فرسایش و پارگی نخ خاب در زمان تولید و مصرف فرش 
و پاخوردگی آن

 افزایش بهبود خواص برگشت پذیری خاب فرش ماشینی در زمان بارگذاری 
دینامیکی و استاتیکی

 دانه اناری شدن سطح خاب فرش و افزایش وضوح و جذابیت و خودنمایی نقشه 
فرش در زمان مصرف

 کاهش میزان پرز دهی نخ خاب فرش ماشینی در زمان پاخوردگی و مصرف آن 
 افزایش میزان حجم و پفکی شدن نخ های خاب و نمایش پرتر سطح فرش

 افزایش دوام و ماندگاری فرش و افزایش ثبات شستشویی خاب فرش
 مقاومت نخ های خاب در برابر جذب گرد و غبار و انواع آلوگی های دیگر
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و مرغوب تر می باشد. روش تثبیت حرارتی نخ به کمک اتوکالو، متداول ترین روش از 
بین بردن عیب پاملخی و یا تاب زنده در نخ های ریسیده شده می باشد. در شکل 3 

یک نمونه ماشین اتوکالو جهت تثبیت حرارتی نخ مشاهده می شود.

شکل 3ـ ماشین اتوکالو جهت تثبیت حرارتی نخ

در تثبیت حرارتی نخ خاب به روش مداوم، نخ ها طی یک پروسه مداوم از یک طرف 
ماشین تغذیه می شوند و پس از طی مراحلی و انجام عملیات حرارتی، از سمت 
دیگر ماشین خارج می شوند. امروزه این دسته ماشین ها قادرند تا 10 تن نخ را در 

طول یک روز تثبیت حرارتی کنند.
در این ماشین ها، ابتدا نخ ها از روی بوبین های داخل قفسه یا کریل تغذیه ماشین 
با ظرفیت 24 تا 72 بوبین باز می شوند و به صورت آزاد و به شکل حلقه های کوچک 
بر روی نوار نقاله استیل مشبکی ریخته می شوند. با حرکت نوار نقاله مشبک، ابتدا 
اتمسفریک  سانتی گراد  درجه   100 حدود  بخاردهی  کوچک  محفظه  یک  از  نخ 
عبور داده می شود. این محفظه که به قسمت پیش بخار معروف می باشد، به منظور 

آماده سازی نخ جهت تثبیت حرارتی تعبیه شده است.
پس از خروج نخ ها از محفظه پیش بخار، نخ ها وارد تونل تثبیت حرارتی می شوند 
که طول این کانال در حدود 10 متر می باشد. در تونل تثبیت نخ، بسته به نوع 
جنس نخ، نخ ها تحت بخار اشباع خالص با دمای 120 تا 150 درجه سانتی گراد 
قرار می گیرند. مدت زمان بخاردهی برای الیاف مختلف، متفاوت می باشد، به عنوان 
مثال این مدت زمان جهت تثبیت نخ پلی پروپیلن بی سی اف در حدود 1 دقیقه 
می باشد. پس از خروج نخ ها از تونل تثبیت و خشک و خنک کردن آنها، نخ ها به 
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صورت مجزا در سمت دیگر ماشین بر روی بوبین ها پیچیده می شوند. در شکل4 
بخش هایی از خط مداوم تثبیت حرارتی یا هیت سیتینگ نخ خاب فرش ماشینی 

نشان داده شده است.

 در برخی مدل های ماشین هیت ست نخ خاب، به جای ریخته شدن نخ روی نوار 
بر روی دو  بوبین های تغذیه، به صورت کالف  از روی  باز شدن  از  نقاله، نخ ها پس 
طناب موازی متحرک چیده می شوند.این دو طناب با حرکت خود به سمت کانال 
تثبیت، نخ ها را نیز به داخل کانال تثبیت به طول حدود 2 متر منتقل می کنند. در 
ابتدای ورود نخ به کانال، یک پیش گرمایش با دمای پایین به نخ ها اعمال می شود و 
سپس در اواسط کانال تثبیت، نخ ها تحت تأثیر بخار اشباع، تثبیت حرارتی می گردند. 
مدت زمان تثبیت حرارتی نخ ها در روش مداوم نسبت به غیر مداوم خیلی کم و 
در حدود 50 تا 120 ثانیه می باشد؛ دلیل این امر، چرخش و حرکت مداوم بخار 

و افزایش سرعت نفوذ بخار به داخل نخ های داخل کانال یا تونل تثبیت می باشد.
پیچی  بوبین  و  تغذیه  قفسه  طول  احتساب  با  حرارتی  تثبیت  ماشین های  طول 
انتهای خط، بین 20 تا 50 متر و عرض آن حدود 5 متر می باشد. این ماشین ها 
به دلیل نیاز به بخار اشباع به تجهیزات جانبی نظیر بویلر بخار و لوله های انتقال 

بخار نیاز دارند. 
در صنعت فرش ماشینی ایران، اغلب دو نوع خاب فیالمنت پلی پروپیلن بی سی اف 
و ریسیده شده اکریلیک تثبیت حرارتی می شوند. فرش بافته شده از نخ های خاب 
پاخوردن  از  به عبارتی پس  پروپیلن، خواص برگشت پذیری ضعیفی دارند؛  پلی 
ار  قر یا  پاخوردن  از  های خاب پس  نخ  ها  فرش  این  در  و سخت می شوند.  سفت 
دادن اجسام سنگین بر روی فرش )بار دینامیکی و استاتیکی( به سختی به حالت 
اولیه برمی گردند. نخ های خابی که تحت عملیات تثبیت حرارتی قرار می گیرند تا 
حدودی خواص بازگشت پذیری آنها در فرش ماشینی تقویت می شود و از کوبیده 

و سفت و تخته شدن فرش جلوگیری می شود.

شکل 4ـ بخشی هایی از خط مداوم تثبیت حرارتی یا هیت سیتینگ نخ خاب فرش ماشینی
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عملیات تکمیلی فریزینگ )Friezing( نخ

 یکی از عملیات حرارتی دیگری که بر روی نخ ها انجام می شود، عملیات فریزینگ 
می باشد. نخ های فریز یا فانتزی شده، نخ های خاب با پیچ و تاب، فر و موج و تجعد باال 
می باشند که ظاهر پیچ پیچی نخ خاب، آن را از سایر نخ های خاب متمایز می کند. این 
دسته نخ های خاب اغلب در تولید فرش های شگی)Shaggy( به کار برده می شود. 
در فرش های شگی که از نوع فرش های خاب بریده می باشند، طول نخ های خاب به 
20 تا 30 میلی متر می رسد. یک سر نخ ها در داخل زمینه یا برزنت فرش بافته شده 
و سره های دیگر آنها به صورت آزاد و شل بر روی سطح فرش روی یکدیگر ریخته 

می شوند.
فرش های شگی دارای ظاهری فانتزی و غیر کالسیک می باشند که بیشتر در اتاق 

کودک یا تزیین کف در دکوراسیون منزل استفاده می شود.
در ایران بیشتر نخ خاب پلی پروپیلن بی سی اف با نمره باال فریز می شود. جهت فریز 
کردن این دسته نخ ها دو فرآیند صورت می گیرد. اولین فرآیند تغییر شکل نخ مولتی 
فیالمنت از حالت صاف به حالت فروموج دار و مرحله بعدی تثبیت حرارتی نخ می باشد.
جهت فروموج دار کردن نخ خاب از دو نوع عمل مکانیکی متفاوت نظیر پیچ و تاب دادن 
و درهم فشردن نخ استفاده می شود. بر این اساس، ابتدا هریک از نخ هایی که از روی 
بوبین های داخل قفسه تغذیه باز می شوند، از داخل یکی از سوراخ های صفحه راهنمای 
دایره ای شکل عبور می دهند. نخ ها که تعدادشان به 48 عدد سرنخ می رسد، پس از عبور 
از صفحه سوراخ دار در یک نقطه همگرا می شوند و به واسطه چرخش صفحه دایره ای 
به دور یکدیگر تابیده می شوند. جهت چرخش صفحه دایره ای به طور متناوب معکوس 
می شود. نخ ها گاهی در جهت حرکت ساعت و گاهی در خالف جهت حرکت ساعت به 

دور یکدیگر تابیده می شوند.
پس از فروموج دار کردن نخ ها، عملیات مکانیکی نوع دوم؛ یعنی درهم فشردن نخ انجام 
می شود. نخ های درهم تابیده شده به واسطه یک جفت غلتک تغذیه، به داخل قسمت 
قیفی شکل دستگاه جعبه کوبنده یا محفظه تراکمی، هدایت می شود. نخ ها با فشار 
زیاد به داخل محفظه فشرده شده وارد می شود و تحت تأثیر فشارهای مکانیکی درهم 
چروکیده می شوند. نخ های فشرده شده در داخل محفظه تراکمی  به طور مستمر تحت 
عملیات بخارزنی قرار می گیرند. بخارزنی سبب نرم شدن نخ ها و تغییر شکل آسان آنها 

می شود.
جهت تثبیت تغییر شکل ها، یعنی فر و موج ها و چروک های ایجاد شده در نخ ها و 
جلوگیری از برگشتن شکل نخ به حالت صاف اولیه، نخ ها بالفاصله تحت عملیات تثبیت 
حرارتی قرار می گیرند. عملیات تثبیت حرارتی مشابه روش هیت ست کردن در ماشین 
تثبیت حرارتی انجام می شود. در برخی کارخانجات بخش تثبیت حرارتی به انتهای 
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دستگاه فریز متصل می باشد که هر زمان که نیاز به انجام عمل فریزینگ بر روی نخ ها 
باشد، نخ ها به ترتیب از داخل هر دو ماشین فریزینگ و تثبیت حرارتی عبور می کنند. 

توصیه به هنرآموزان محترم

به هنرآموزان ارجمند و محترم توصیه می شود در طول سال تحصیلی نکات زیر 
را همواره مدنظر داشته باشند:

1 نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند و بر رعایت دقیق آن نظارت نمایند.
از هنرجویان  با جدیت  را  و رعایت آن  توجه کنند  به حفظ محیط زیست   2

بخواهند.
3 اصول اخالقی را رعایت کنند و هنرجویان را اخالق مدار و آشنای با اخالق 

حرفه ای تربیت کنند.
4 با هنرجویان محبت و ارتباط عاطفی و صمیمی  داشته باشند و در کنار آنها 

کار کنید.
5 گزارشات کار هنرجویان را با دقت مطالعه و بررسی کنند و درصورت نیاز 

اصالح و راهنمایی کنند.
6 با طرح سؤال های علمی مناسب و به جا، قوۀ تخیل هنرجویان را تحریک و 

تقویت کنند.
7 به سؤال های هنرجویان به دقت گوش دهید و به آنها پاسخ درست و مستدل 

بدهید.
8 درحین انجام کارهای عملی، نحوۀ کار هنرجویان را با دقت زیر نظر بگیرید 

و درصورت نیاز یادداشت برداری کنید.
نمایش  به  را  خود  یادگیری  پیشرفت های  تا  دهید  فرصت  هنرجویان  به   9

بگذارند.
10 رفتارهای پسندیده را با تحسین و تشویق، تقویت کنید.

11 هنرجویان را به مشارکت در بحث های گروهی و اظهارنظر و نقد سازنده، 
کنید. تشویق 

12 از هنرجویان بخواهید مطالب مرتبط با درس را از منابع مختلف جمع آوری 
کنند و به کالس بیاورند.

13 جهت جلب توجه فراگیران درس را با یک معما، سؤال، تصویر، کلیپ کوتاه، 
پوستر، مسئله، شعر، خاطره، سکوت و... که مرتبط با درس می باشد، آغاز کنید 
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که این کار ارزش منتظر ماندن را دارد.
14 از روش های مختلف و متنوع تدریس استفاده کنید و درصورت نیاز درس 

را تکرار کنید.
شما  تدریس  فرآیند  در  زیادی  کمک  ساالنه  و  روزانه  درس  طرح  داشتن   15

می کند.
16 هنرجویان را به کسب شایستگی های غیر فنی در محیط کار تشویق کنید. 
17 همواره به هنرجویان تأکید کنید که عصبانیت یعنی تنبیه خود به خاطر 
اشتباه احتمالی دیگران و کینه خوردن سم برای کشتن دیگران می باشد و هر 

دو در محیط کار خطرآفرین می باشد.
18 تأکید کنید که زیباترین شخصیت ها متعلق به صادق ترین، خوش اخالق ترین 

و باگذشت ترین افراد می باشد.
19 همواره دانش آموزان را به جا تشویق کنید و از تشویق بی دلیل بپرهیزید که 

باعث غرور کاذب در هنرجو می گردد.
20 انعطاف پذیر و متنوع باشید و در تدریس خالقیت و نوآوری داشته باشید و 

از یک برنامۀ سفت، سخت و تکراری پیروی نکنید.
21 به تمامی قول و قرارهایی که می دهید پایبند باشید و سر حرف خود بمانید 

تا به شما بیشتر اعتماد بکنند.
22 مراحل مختلف روش تدریس و کار هرجلسه را مشخص کنید تا بچه ها دچار 

سردرگمی  نشوند.
23 به هنرجویان تأکید کنید برخی از کارها به صورت همکاری حل می شود نه 

با رقابت.
و...  تصمیم گیری  آموختن،  کردن،  فکر  برنامه ریزی،  تمرین  هنرجویان  به   24

بیاموزید و آنها را از حفظ، کپی و تکرار کردن برحذر بدارید.
25 در جمع از دانش آموزان تعریف و تمجید کنید و در خلوت به صورت تکی 

انتقاد کنید و هیچ هنرجویی را تحقیر نکنید.
26 ثبات رفتار داشته باشید و با تغییر مداوم رفتار، هنرجویان را گیج نکنید.

27 در زمان حضور در کالس کسل، بی نشاط، خواب آلود، عبوس و بد اخالق 
نباشید. 

28 در کالس درس سعۀ صدر، تسلط بر اعصاب، تواضع، صبر و حوصله، اخالص 
و وجدان اخالقی داشته باشید.

هیچ  و  شوید  قائل  احترام  و  شخصیت  هنرجویان  برای  درس  کالس  در   29
نکنید. تحقیر  جمع  در  را  هنرجویی 

30 نام هنرجویان را به سرعت یاد بگیرید و آنها را با نامشان صدا بزنید و در 
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کنید. احوالپرسی  آنها  با  شروع کالس 
31 برای تک تک هنرجویان احترام قائل شوید و با آنها با روابط مثبت، مهربانانه، 

اعتمادآمیز و توجه برخورد کنید.
32 با عالقه وارد کالس شوید و همواره شیوۀ تدریس خود را ارزیابی کنید تا به 

نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.
33 برای توضیح و درک و یادگیری بهتر مفاهیم انتزاعی در صورت امکان از 

کنید. استفاده  دیداری  وسایل کمک 
34 همواره به این نکته توجه کنید که میزان زمان مفید گوش دادن فراگیران 

به مطالب درسی حدود 30 دقیقه می باشد.
انگیزه،  با  امیدوار،  گشاده رو،  کار،  عاشق  آراسته،  خوش زبان،  خوش قول،   35

باشید. پرانرژی  و  خوش بین 
36 به منظور افزایش یادگیری هنرجویان، مطالب مهم تر تکرار شود و از شیوۀ 

پرسش و پاسخ و فعالیت کالسی استفاده شود.
37 هنرجویان مشکل ساز را در کل کالس پخش نکنید و در کار گروهی حد و 

مرزها را برای آنها مشخص کنید.
38 به جای جمالت منفی از جمالت مثبت استفاده کنید. به جای فالنی راه نرو، 

بگویید، فالنی بفرمایید بنشینید.
به روز  و  برنامه ریز، اهل تحقیق و مطالعه  باید متعهد، متخصص،  39 هنرآموز 

با تسلط علمی کامل بر درس، تدریس کند. باشد و 
اعتراف کنید و در پاسخ سؤالی که نمی دانید،  40 به اشتباه خود در تدریس 

پاسخ دهید. بعد  بگویید و در جلسات  را  »نمی دانم« 
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بودجه بندی پودمان5   تکمیل نهایی)عالی( کاالی نساجی

پودمانموضوعات جلسهجلسه
)فصل(

زمان)ساعت(رئوس محتوا)کارها(

عملیتئوری

عملیات تثبیت 1
ابعادی 

نهایی پارچه

تبیین 5 پارچه،  نهایی  تکمیل  عملیات  تشریح  و  تعریف 
و  تعریف  پارچه،  برروی  نهایی  تکمیلی  عملیات  انواع 
تبیین تثبیت ابعادی نهایی پارچه، اهداف تثبیت کاالی 
پشمی،  کاالی  تثبیت  روش های  انواع  معرفی  نساجی، 
مصنوعی،  پارچه های  تثبیت  روش های  انواع  تشریح 
تشریح شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی 

35

عملیات ضدآبرفت 2
کردن پارچه

و
نمدی و ضد

نمدی کردن 
پارچه

روش های 5 تشریح  پارچه،  آبرفتگی  علل  تشریح  و  تعریف 
ضدآبرفت در پارچه، تشریح طرز کار ماشین های ضدآبرفت 
کامپکت و سانفوریزه، تشریح عملیات انواع روش های نمدی 
کردن و ضدنمدی کردن کاالی پشمی، تشریح ماشین والک، 
انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت 
استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، تشریح 

نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح شایستگی های غیر فنی

35

عملیات 3
ضد)الکتریسیته 
ساکن، آب، آتش،

چروک
و باکتری( کردن 

پارچه

پارچه، 5 در  ساکن  ضدالکتریسیته  عمل  روش  و  اهداف 
اهداف و انواع روش های ضدآب کردن، ضدآتش کردن، 
ضدچروک و ضدباکتری کردن پارچه، انجام فعالیت ها و 
پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت استاندارد، آماده 
مواد  نقش  تشریح  حمام،  زمان  و  دما  کنترل  و  کردن 

کمکی مصرفی، تشریح نکات ایمنی 

35

نرم کن ها4
 و 

عمق دهنده 
رنگ پارچه

اهداف نرم کردن پارچه، انواع مواد نرم کننده پارچه، خواص 5
انواع نرم کننده پارچه، تشریح عملکرد عمق دهنده های رنگ، 
انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت 
استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، تشریح 

نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح و نکات ایمنی و...

35

عملیات خارزنی، 5
تیغ، تراش، پرس و 
سمباده زنی پارچه

تشریح عملکرد ماشین های خار و تیغ، فشرده سازی، پرس 5
و کالندر، سمباده زنی، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، 

تشریح شایستگی های فنی و غیرفنی در زمان کار

35

عملیات آبگیری6
و

خشک کردن پارچه

عملیات 5 در  خشک کن  و  آبگیر  انواع  عملکرد  معرفی 
با  آشنایی  ایمنی،  نکات  آموزش  به همراه  نهایی  تکمیل 
سیستم های کنترل و گرمایشی و سرمایشی و پمپ ها و 
شیرهای ماشین ها، تشریح شایستگی های فنی و غیرفنی 

35
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مشخصات
 کلی

نام درس:  تثبیت ابعادی نهایی پارچه                           مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم       هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

و اهداف

تعریف و تشریح عملیات تکمیل نهایی پارچه، تبیین انواع عملیات تکمیلی نهایی برروی پارچه، تعریف 
تثبیت  روش های  انواع  معرفی  نساجی،  کاالی  تثبیت  اهداف  پارچه،  نهایی  ابعادی  تثبیت  تبیین  و 
کاالی پشمی، تشریح انواع روش های تثبیت پارچه های مصنوعی، تشریح شایستگی های غیر فنی و 

نکات ایمنی و بهداشتی

مواد، 
تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازدید از بخش تکمیل نهایی پارچه
پارچه خام و سفید نایلونی، اکریلیکی و پلی استری، کربنات سدیم، صابون مایع، آب خالص، 

استنتر آزمایشگاهی، کرنومتر یا ساعت

زمان
دقیقه

فعالیت 
قبل از 
تدریس

هنرجویان اغلب دوست دارند که هنرآموز قبل از شروع درس جدید، جمع بندی و خالصه ای 
از مطالب گذشته را اشاره کند. هنرجویان معتقدند این کار باعث ایجاد آرامش در فراگیری 
مطالب جدید می گردد. قبل از تدریس، ایجاد انگیزه و شور و شوق و آمادگی در هنرجویان الزم 
می باشد. قبل از هر تدریسی با عبارتی یا ذکر مطلبی نو، هنرجویان را به چالش و تفکر وادارید. 

10

ارزشیابی 
ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه و کارخانجات در زمان بازدید، 
تشریح شایستگی های غیرفنی توسط هنرجویان، اهمیت تکمیل بر روی کاالی نساجی

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجویان

هنرجویان توجه کنند که درس باید توأم با مثال های عینی، ملموس، شیرین و مسائل روزمره 
باشد. بیان قصه وار مطالب می تواند در کالس ایجاد عالقه و انگیزه جهت گوش دادن و فراگیری 

مطالب را تقویت کند؛ در غیر این صورت کالس خشک، بی روح و خسته کننده می شود.
در ضمن تدریس از هنرجویان سؤال کنید تا وی احساس حضور و خطاب پیدا کند. در 

ضمن به شاگردان فرصت مناسب جهت ارائه نظرات داده شود. 
است شروع کند.  نگارش کرده  با طرح درسی که  را مطابق  تدریس خود  برنامه  هنرآموز 
بهتر است قبل از شروع تدریس درس جدید، هنرآموز به خالصه ای از درس قبل بپردازد 
و بعد از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان به ارزشیابی شفاهی یا کتبی 
هنرجویان بپردازد. شروع تدریس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز کند که توجه هنرجو 
به درس افزایش یابد. در کالس درس، سؤاالتی را به گونه ای مطرح کنید که هنرجویان را به 
اندیشیدن وادارد و در حل مسائل به آنها کمک کنید، نه اینکه فقط نادانی آنها را ظاهر کنید.

تدریس خود را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز کنید تا بتوانید شور، اشتیاق و احساس 
هنرجویان را برانگیزید.

 تشریح اهداف تکمیل نهایی پارچه، تشریح اهداف تثبیت ابعادی پارچه، تشریح روش های 
تثبیت پشم، تشریح روش ها و شرایط تثبیت پارچه هایی با جنس الیاف مصنوعی

100

طرح درس جلسه اول : تثبیت و هیت سیتینگ ابعادی نهایی پارچه
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فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجویان

هنرآموز مربوط الزم است، نحوه آزمایش را به صورت تشریحی قبل از شروع فرآیند آزمایش 
برای هنرجویان توضیح دهد و هنرجویان با روند کار آشنا شوند.

یا  و  دستگاه  کاتالوگ  اسالید،  عکس،  از  قسمتی  نمایش  و  تهیه  با  می توانند  هنرآموزان 
فیلم تثبیت ابعادی پارچه با استنتر در کالس درس از هنرجویان بخواهند ضمن دقت در 
ارزشیابی مستمر گزارش  نتایج مشاهدۀ خود را جهت  مشاهده قطعات و کارکرد ماشین، 
کنند. درصورت امکان این آزمایش را هنرجویان به صورت عینی در بازدید از کارخانجات 

مشاهده کنند.
هنرآموزان در زمان آزمایش الزم است تمامی  نکات فنی، غیر فنی، بهداشتی، ایمنی، زیست 
محیطی را به هنرجویان گوشزد و تذکر دهند و در طول آزمایش از هنرجویان بخواهد که 

این موارد را رعایت کنند و در ارزشیابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعالیت 
بعد از 
تدریس

تعیین تکلیف و تمرین برای تعمیق یادگیری الزم است. نظرخواهی از هنرجویان در رابطه با 
نحوۀ تدریس به صورت کتبی در برخی موارد جهت خودارزیابی هنرآموز الزم است.

20

سنجش و 
ارزشیابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدریس تئوری و آزمایشگاهی می توانند از انواع روش های ارزشیابی 
زمان  در  است  الزم  هنرآموزان  کنند.  استفاده  فراگیران  یادگیری  میزان  سنجش  برای 
ارزشیابی به مواردی نظیر میزان آمادگی، ذوق و شوق فراگیر، حضور به موقع و فعال و با 
آرامش در کالس، اعتماد و اتکال به نفس هنرجویان در ارائه و فراگیری مطالب، عالقه مندی 
به شرکت در بحث و فعالیت ها، حل به موقع تمارین، تکالیف و مسائل، استفاده از سایر منابع 
درسی، داشتن روحیۀ مشارکت و همکاری با همکالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
از تجهیزات، مواد، ابزار و وسایل، رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و... توجه 

داشته باشند و در نمرات ارزشیابی لحاظ کنند.
یک  پیشنهادی  درس  طرح  طبق  بر  هنرآموز  که  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 کتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند. گزارش 
کار جلسۀ قبل هنرجویان در هر جلسه الزم است مورد ارزیابی قرار گیرد و نکات و اشتباهات 
احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش کار در دفتر کالسی وارد گردد. همچنین درانتهای هر 
جلسۀ کالسی 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 کار که شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، 
نگرشی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و... می باشد، می توان از موارد ارزشیابی 
که در جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر شایستگی هنرجویان در طول تدریس 

استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های فنی و غیر فنی هنرجویان

آشنایی با معنا و مفهوم تکمیل نهایی پارچه

 انواع تکمیل نهایی بر روی پارچه ها

 مفهوم تثبیت ابعادی پارچه
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 اهمیت تثبیت ابعادی در پارچه

 اهداف تثبیت کاالی پشمی

 انواع روش های تثبیت کاالی پشمی

 روش تثبیت کاالی اکریلیکی 

 روش تثبیت انواع کاالی نایلونی

 روش تثبیت کاالی پلی استری 

 طرز کار استنتر آزمایشگاهی و صنعتی

 دمای تثبیت انواع پارچه های مصنوعی در استنتر

 زمان تثبیت انواع پارچه های مصنوعی در استنتر

میزان همکاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازدید از کارخانجات 

میزان رعایت نظافت و تمیزی میز کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی

میزان همکاری در گروه و پیشرفت در شایستگی های غیر فنی و فنی در محیط آزمایشگاه

اهم مطالب و نکات درسی جلسه اول:  )تثبیت 
ابعادی و هیت سیتینگ نهایی پارچه(

1 در بخش تکمیل نهایی پارچه، اهداف و انواع عملیات و ماشین های تکمیل 
دهید  توضیح  هنرجویان  برای  کنید.  تبیین  هنرجویان  برای  را  پارچه  نهایی 
بنابر  بلکه  انجام شود،  پارچه ها  روی  بر  تکمیلی  عملیات  تمام  نیست  قرار  که 
سفارش، مصرف نهایی پارچه و قیمت تمام شده مورد انتظار، اغلب یک یا چند 
تکمیل های  انواع  جهت  می شود.  انجام  پارچه  روی  بر  نهایی  ل  تکمی عملیات 
موقت، دائمی و ثابت، مثال هایی در کتاب آورده شده است که برای هنرجویان 

کنید.  تبیین 
2 در بخش فعالیت های کالسی این جلسه، با راهنمایی و توضیحاتی که در مورد 
انجام می دهید، برخی عملیات تکمیلی نظیر ضدالکتریسیته  عملیات تکمیلی 
ساکن، ضدچروک، ضدآب، ضدآتش و نرم کردن پارچه و... را برای هنرجویان 

تبیین کنید.
3 در بخش کلیات تثبیت ابعادی نهایی پارچه، اهداف، روش های کلی و ماشین آالت 

تثبیت ابعادی و هیت سیتینگ پارچه کشباف برای هنرجویان تبیین شود. 
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تثبیت موقت  اهداف و روش های کلی  به  تثبیت کاالی پشمی،  4 در بخش 
برای  نیز  را  آب جوش  و  بخار  در  پشم  تثبیت  مکانیزم  کنید.  اشاره  پایدار  و 

دهید.  توضیح  هنرجویان 
کرابینگ،  های  روش  پشمی  با  کاالی  تثبیت  کارگاهی،  فعالیت  بخش  در   5
دکاتایزینگ و پاتینگ ضمن تشریح روش های سه گانه تثبیت پشم، در صورت 
ز کارخانجات تکمیل  ا بازدید  برنامه  از  بهتر مطالب  امکان جهت فهم و درک 
شرایط  کنید.  ری  بهره گی آالت  ماشین  و  کار  مراحل  فیلم  و  عکس  نمایش  و 
محیطی، زمانی و دمایی برای هر سه روش به تفصیل در کتاب آورده شده است.

6 در بخش تثبیت پارچه های ساخته شده از الیاف مصنوعی نظیر انواع نایلون، 
اکریلیک و پلی استر، برای هنرجویان توضیح دهید که عملیات تثبیت کاال در 
الیاف  از نقطه ذوب  از دمای تبدیل شیشه ای )نرم شدن( و کمتر  باالتر  دمای 
انجام می شود. در این جلسه به جدول و اعداد و ارقامی که در رابطه با دما و زمان 
تثبیت این گونه الیاف در کتاب آورده شده است و ماشین آالت و فناوری های 
تثبیت و اعمال حرارت در پارچه های مصنوعی نیز اشاره کنید. روش تثبیت 

پارچه پرمصرف مخلوط پنبه و پلی استر را نیز برای هنرجویان تشریح کنید.
7 در بخش فعالیت کارگاهی، تثبیت ابعادی یا گرمایی پارچه های مصنوعی 
با استنتر آزمایشگاهی، با توجه به اطالعاتی که در رنگرزی سال دهم در رابطه 
با استنتر آزمایشگاهی کسب کرده اند، مجدداً به اختصار روش کار و تنظیمات 
مربوط به این وسیله را برای هنرجویان بازگو کنید. مطابق جدول دما و زمان 
مورد نیاز برای تثبیت ابعادی و نهایی هر پارچه، تنظیمات استنتر را انجام دهید. 
روش کار این دستگاه به اختصار در شرح آزمایش آورده شده است. در پایان 
کار از هنرجویان بخواهید تغییرات ابعاد پارچه را قبل و بعد از عملیات تثبیت 

گزارش کنند.
پارچه های  تفاوت  که  دهید  توضیح  هنرجو  برای  کنید،  تحقیق  بخش  در   8
گردباف با تاری پودی در تنش کاذبی می باشد که به دلیل ازدیاد طول حلقه ها 
پارچه های  تثبیت  جهت  می شود.  ایجاد  مختلف  دستگاه های  از  گذر  اثر  در 
تحت  که  بافتی  حلقه های  که  اند  شده  طراحی  طوری  ماشین آالت  کشباف، 
کشش کاذب فاصله گرفته اند، با اعمال فیزیکی ـ مکانیکی به همدیگر نزدیک 
شده و در موقعیت جدید تثبیت شوند. در جلسه بعد هنرجویان با تثبیت ابعادی 

با کامپکت آشنا می شوند. پارچه کشباف 
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 همواره برای بهره وری در تدریس از دریچۀ قلب هنرجویان عبور کنید و به 
هنرجویان با دید مثبت نگاه کنید و به آنها سرخط، هدف و انگیزه دهید تا آنها 

را جذب کنید.
 عدم توجه به سایرین، تشویق های مکرر و بی جا، صحبت خصوصی با برخی 
هنرجویان، عدم توجه به کوشش ها و اختالفات فردی هنرجویان، تهدید به نمرۀ 

کم و... باعث بروز بی نظمی در کالس می گردد.
را  خود  واقعی  نباید شخصیت  و  باشد  خود  کار  عاشق  است  الزم  هنرآموز   
مخفی کند و به عنوان یک فرد جامعه با هنرجویان تعامل و ارتباط مؤثر برقرار 

کند و ثبات عاطفی داشته باشد. 
نامناسب  رفتار  تا  کنید  قطع  هنرجویی  با  را  مجبور شدید صحبت تان  اگر   

کنید.  عذرخواهی  حتما  کنید،  اصالح  را  دیگر  هنرجوی 
 هنگام مواجه با رفتار نامناسب هنرجو، هنرجو را توجیه کنید که انتقاد شما 

از رفتار شخص می باشد و نه خود شخص.
 هنرجویان نباید تحت هیچ شرایطی احساس کنند که در کالس وقت شان 
به بی کاری و بطالت می گذرد و الزم است مدام درحال کار باشند. هنرجویان 

همواره متوجۀ وقت کشی و سرکار گذاشتن مربی شان می گردند.
 اولین برخورد با هنرجوی عصبانی و پرتوقع 10 ثانیه مکث و سکوت و در 

با او می باشد. مرحلۀ بعد صحبت کردن به صورت خصوصی 

نکته های 
تدریس

نکته  ایمنی و بهداشتی، زیست محیطی:
به  را  باز  و  اسید  که  است  الزم  بازها  و  اسیدها  کردن  رقیق  جهت  همواره   
آرامی با آب اضافه کنید. اضافه کردن آب به اسید یا باز منجر به ایجاد واکنش 
تخلیه  از  بیرون می گردد. در ضمن قبل  به  پرتاب مواد شیمیایی  و  شیمیایی 
ظروف  یا  فاضالب  در  شیمیایی  مواد  سایر  و  بازها  اسیدها،  بهداشتی  دفع  و 
مخصوص، آنها را جهت کاهش عوارض و خطرات احتمالی با راهنمایی هنرآموز 

کنید. یا خنثی  رقیق 
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مشخصات 
کلی

نام درس:  عملیات ضدآبرفت پارچه                            مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم       هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس
 مطالب
و اهداف

تعریف و تشریح علل آبرفتگی پارچه، تشریح روش های ضدآبرفت در پارچه، تشریح طرز کار ماشین های 
ضدآبرفت کامپکت و سانفوریزه، تشریح عملیات انواع روش های نمدی کردن و ضد نمدی کردن کاالی 
پشمی، تشریح ماشین والک، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت استاندارد، آماده 

کردن و کنترل دما و زمان حمام، تشریح نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح شایستگی های غیر فنی

وسایل،
مواد،تجهیزات 

و ابزار های 
آموزشی

وسایل و ابزارهای آموزشی،پارچه خام به ابعاد 30×30، ماژیک، 2 عدد پارچه پشمی به 
ابعاد 30×30، اسید سولفوریک، هیپوکلریت سدیم، گالیسین A، آب نرم، بشر یا لیوان 
آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن شیشه ای، پیپت ساده 10 سی سی، پیپت پرکن 

)پوآر(، استوانه مدرج، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر یا ساعت، میکروسکوپ

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از تدریس

شرایط روحی و روانی تک تک هنرجویان را همواره مدنظر قرار دهید و با آنها همدلی کنید. 
پس از اطمینان از انگیزه و آمادگی هنرجویان جهت فراگیری، تدریس را شروع کنید.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، محاسبات آزمایش، نسبت 
و تناسب و...به طور مثال: 1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست 
مورد  در  مسئله  یک  ببرید.2ـ طرح  نام  را  بازدید  زمان  ودر  آزمایشگاه  در  کار  محیطی 

محاسبات آزمایش 3ـ طرح سؤال در رابطه با خطای ابزاری یا انسانی در کار با وسایل 

10

فعالیت ضمن
تدریس نظری

هنرآموز
 و 

هنرجویان

از مطالب جلسۀ قبل اشاره کند و بعد  در شروع جلسه هنرآموز می تواند به خالصه ای 
از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی به ارزشیابی کوتاه شفاهی یا کتبی بپردازد و 

نمرات را جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند.
تشریح علت و زمان آبرفت یا جمع شدگی پارچه، تشریح مشکالت آبرفت پارچه، تشریح 
مکانیزم کار ماشین های تکمیل کامپکت و سانفریزه از روی تصاویر کتاب درسی و غیر 
کاالی  نمدی شدن  علت  تشریح  کامپکت،  از  بعد  و  قبل  پارچه ها  مقایسه  دیگر،  درسی 
پشمی، تشریح روش های مختلف نمدی کردن کاالی پشمی، مقایسه روش های مختلف 
با ماشین والک، تشریح اهداف ضدنمدی کردن کاالی  نمدی کردن، تشریح روش کار 

پشمی، تشریح روش های ضدنمدی کردن کاالی پشمی

100

فعالیت ضمن
تدریس عملی 

هنرآموز  و 
هنرجویان

در جلسۀ آزمایشگاه هنرآموز بر طبق روال جلسات قبل نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی 
و غیر فنی را برای هنرجویان تشریح کند و در ادامه ضمن معرفی مواد، ابزار، تجهیزات و لوازم 
مورد نیاز این آزمایش برای هنرجویان از هنرجویان بخواهد تا محاسبات آزمایش را انجام دهند. 
هنرآموز در طی روند آزمایش الزم است بر تمامی فعالیت های فنی و غیرفنی هنرجویان 
مورد  و...  محیطی  زیست  بهداشتی،  ایمنی،  به نکات  را  آنها  توجۀ  میزان  و  کند  نظارت 
ارزیابی قرار دهند. جهت آشنایی بهتر هنرجویان با طرز کار ماشین کامپکت، سانفوریزه و 

والک یک برنامه بازدید از کارخانجات تکمیل فراهم شود. 

طرح درس جلسه دوم : عملیات ضدآبرفت، نمدی و ضدنمدی کردن پارچه
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در پایان آزمایشات از هنرجویان بخواهید که نمونه های خود را با یکدیگر مقایسه کنند 
و به تحلیل نتایج بپردازند. درضمن تک تک افراد الزم است گزارش کار هفتۀ قبل خود 
را ارائه دهند و گزارش کار این جلسه را تا جلسۀ بعد آماده کنند. از نمرات گزارش کار 

می توانید در نمرات ارزشیابی مستمر و شایستگی هر پودمان استفاده کنید. 

180

 فعالیت
بعد از تدریس

در پایان تدریس بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه کردن مطالب درسی این جلسه 
بپردازد و ضمن رفع اشکال هنرجویان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. هنرآموز الزم 
است تکالیف تکمیلی و تحقیقی را جهت کار در منزل برای هنرجویان تعیین کند و در 

جلسات بعدی مورد ارزیابی قرار دهد.

20

سنجش
و ارزشیابی 

آخرین مرحلۀ آموزش در این جلسه ارزشیابی از محتوای درس جاری می باشد که در ادامه 
نمونه سؤاالتی آورده شده است. هنرآموزان در هرجلسۀ تدریس تئوری و آزمایشگاهی 
استفاده  فراگیران  یادگیری  میزان  سنجش  برای  ارزشیابی  های  روش  انواع  از  می تواند 
ذوق  آمادگی،  میزان  نظیر  مواردی  به  ارزشیابی  زمان  در  ست  ا الزم  هنرآموزان  کنند. 
اتکال به نفس  با آرامش در کالس، اعتماد و  و شوق فراگیر، حضور به موقع و فعال و 
هنرجویان در ارائه و فراگیری مطالب، عالقه مندی به شرکت در بحث و فعالیت ها، حل به 
موقع تمارین،تکالیف و مسائل، استفاده از سایر منابع درسی، داشتن روحیۀ مشارکت و 
همکاری با همکالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب از تجهیزات، مواد، ابزار و وسایل، 
میزان نظم و ترتیب و تمیزی میز کار و لباس کار، رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و زیست 

محیطی و... توجه داشته باشند و در نمرات ارزشیابی لحاظ کنند.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های فنی و غیر فنی هنرجویان
 مفهوم آبرفت و جمع شدگی کاالی نساجی

 اهداف ضدآبرفت کردن پارچه
 نحوه کارکرد ماشین ضدآبرفت کامپکت

 نحوه کارکرد ماشین ضدآبرفت سانفوریزه
 نحوه ضدآبرفت کردن پارچه در استنتر 

 نحوه اندازه گیری میزان آبرفت یک پارچه
 شرح وظایف اپراتور ماشین های کامپکت و سانفوریزه

 علت نمدی شدن کاالی پشمی
 کاربردهای پارچه نمدی شده پشمی
 روش های نمدی کردن کاالی پشمی

مقایسه روش های مهم نمدی کردن کاالی پشمی  
 نمدی کردن کاالی پشمی در ماشین والک

 ضدنمدی کردن کاالی پشمی
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی و تمیز بودن میز و لباس کار 

داشتن مهارت شایستگی های غیر فنی در محیط کار و نظم و انضباط فردی و گروهی
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه دوم: )عملیات ضدآبرفت، 
نمدی و ضدنمدی کردن پارچه(

1 در بخش عملیات ضدآبرفت یا جمع شدگی پارچه گردباف و تاری پودی، 
توضیح دهید.  مثال  با  را  پارچه  و جمع شدگی  آبرفت  مفهوم  برای هنرجویان 
به عنوان مثال آب رفتن برخی البسه در اثر شستشو می تواند مثال خوبی باشد. 
علت و میزان آبرفت انواع پارچه را برای هنرجویان تشریح کنید. در این بخش 

هنرآموز به مجموعه روش های ضدآبرفت انواع پارچه اشاره کند.
2 جهت درک بهتر مفاهیم آبرفت پارچه با انجام یک فعالیت آزمایشگاهی کوتاه 
و ساده، از هنرجویان بخواهید ابعاد یک پارچه خام بافته شده را قبل و بعد از 
شستشو با آب گرم و آبرفتگی آن اندازه گیری کنند. در شکل کتاب تصویر بافت 
پارچه حلقوی قبل و بعد از عمل کامپکت نشان داده شده است. همان گونه که 
مشاهده می کنید، تحت عملیات فیزیکی، مکانیکی و حرارتی در ماشین کامپکت، 
حلقه ها به همدیگر نزدیک تر و چفت تر شده و در موقعیت جدید تثبیت می شوند.
3 در بخش معرفی ماشین کامپکت یا اسپردر، برای هنرجویان توضیح دهید که از 
این ماشین با کمک بخار و اتوی غلتکی، عملیات یکنواخت کنندگی و تثبیت عرض 
پارچه حلقوی پودی با عرض باز و بسته )لوله ای یا کیسه ای( را جهت جلوگیری از 
آبرفت پارچه انجام می دهد. به عنوان مثال اگر عرض پارچه کشیده شده در جهت 
طول طی فرایند های پخت و سفیدگری و رنگرزی 97 سانتی متر باشد، این پارچه 
در ماشین کامپکت پس از عبور از قالب های معلق در میدان مغناطیسی، سیلندر داغ 
و  نمد در اثر حرارت، بخار و فشار به عرض 100 سانتی متر می رسد که بدین صورت 
از آبرفت بعدی پارچه جلوگیری می شود. برای هنرجویان توضیح دهید که جزئیات 
بیشتری از قطعات، سرعت، مکانیزم، تنظیمات و مسیر حرکت پارچه در این ماشین، 
در کتاب درسی آورده شده است. با توجه به تصویر دیاگرام مسیر پارچه در ماشین 
ضدآبرفت کامپکت و نمایش فیلم یا عکس های دیگر از کارکرد ماشین هنرجویان را 
با روش کار ماشین بیشتر آشنا کنید. بازدید هنرجویان از کارخانجات تکمیلی که با 

این ماشین کار می کنند، بسیار مثمر ثمر می باشد.
4 در بخش معرفی ماشین تکمیل سانفوریزه یا کمپرس پارچه تاری پودی، برای هنرجویان 
توضیح دهید که این ماشین پارچه را در جهت طول تحت کمپرس قرارمی دهد، طول 
پارچه کاهش و عرض آن افزایش می یابد و آبرفت بعدی پارچه را به حداقل می رساند و 

پارچه را تا حد معین وادار به آبرفت و جمع شدگی قابل کنترل می کند.
بعد از معرفی قسمت های مختلف این ماشین، از روی شکل مسیر حرکت پارچه، 
الستیکی  نوار  بین  فشار  بیشتر  افزایش  با  که  ید  ده توضیح  هنرجویان  برای 
نیم دایره ای حلقوی روبه روی سیلندر اصلی با روکش سیلندر اصلی، سطح نوار 
الستیکی و پارچه به مقدار زیادی کشیده شده و پارچه بیشتری به ماشین تغذیه 
می شود و اور فید می شود )یعنی طول بیشتری وارد فضای بین الستیک و غلتک 
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اصلی می شود و طول کمتری از آن خارج می شود( و در نتیجه میزان جمع شدگی 
پارچه تا 30 درصد افزایش می یابد. پس از اتمام تماس پارچه با غلتک تغذیه، نوار 
به حالت اولیه برمی گردد. پارچه از قسمت کشیده شده نوار تغذیه می شود و پارچه 
ناچار به دنبال کردن کاهش طولی سطح نوار می شود. بنابراین پارچه مرطوب در 
طول خود بین الستیک و سطح صاف و داغ سیلندر فشرده، در جهت طول جمع 

می شود و به اصطالح کمپرس می شود.
5 در بخش فعالیت کارگاهی این جلسه، هنرآموز می تواند از عکس ها و فیلم های 
آموزشی از دستگاه های کامپکت و سانفوریزه تهیه کرده و به صورت مرحله ای در 
کالس نمایش دهد و در بین نمایش توضیحات الزم را ارائه دهد. برنامه بازدید از 

کارخانجاتی که با این ماشین آالت کار می کنند، خیلی مثمرثمر می باشد.
6 در بخش نمدی کردن پارچه پشمی، علل و اهداف نمدی کردن پارچه پشمی را 
تبیین کنید. در ادامه شرایط و اقدامات الزم جهت نمدی کردن پشم را تشریح کنید. 
در بخش روش های نمدی کردن پشم، روش ها و شرایط و مواد مورد استفاده را در 
روش استفاده از قلیایی، اسید و صابون را تشریح کنید. روش های نمدی کردن پشم 

را برای هنرجویان با یکدیگر مقایسه کنید و مزایا و معایب هر کدام را بیان کنید.
اشین والک روتاری، همان گونه که  پارچه پشمی با م 7 در بخش نمدی کردن 
در شکل کتاب مسیر حرکت پارچه در این ماشین نشان داده شده است، برای 
هنرجویان توضیح دهید که در این ماشین پارچه تحت تأثیر مواد کمکی مصرفی، 

فشار، مالش، رطوبت و سرعت باال نمدی و توپرتر می شود.
8 در بخش فعالیت آزمایشگاهی، محاسبه میزان آبرفتگی کاالی پشمی همزمان با 
نمدی شدن کاال در محیط اسیدی از هنرجویان بخواهید پس از انجام این آزمایش 
بر طبق دستورالعمل آزمایش و با رعایت توصیه ها و نکات ایمنی، میزان جمع شدگی 

ابعاد پارچه نمدی شده را با مقایسه با ابعاد پارچه نمدی نشده، محاسبه کنند.
9 در بخش عملیات ضدنمدی کردن کاالی پشمی، برای هنرجویان توضیح دهید 
که جهت ضدنمدی کردن پارچه، سطح فلس مانند الیاف پشم که عامل نمدی شدن 
و جمع شدگی پارچه مصرفی می باشد، تحت تأثیر عملیات و مواد شیمیایی خاص از 
بین می رود. برای هنرجویان توضیح دهید که یکی از مهم ترین روش های ضدنمدی 
کردن پارچه پشمی، کلرینه کردن پشم در محیط اسیدی و در حضور هیپوکلریت 
سدیم یا کلسیم )با 3درصد کلر فعال( می باشد که در این روش بر جال، شفافیت و 

درخشندگی پشم افزوده می شود.
10 در بخش فعالیت آزمایشگاهی ضدنمدی کردن الیاف پشم با روش کلرینه کردن، 
ضمن تبیین مواد، لوازم، تجهیزات، دستورالعمل آزمایش از هنرجویان بخواهید 
ضمن رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، شایستگی های غیر فنی را نیز 
رعایت کنند. در پایان آزمایش از هنرجویان بخواهید پشم خام و کلرینه شده را از 

نظر سطح الیاف در زیر میکروسکوپ مقایسه و نتیجه گیری کنند.
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 در زمان عصبانیت از بد رفتاری یک هنرجو، عصبانیت و سرخوردگی خود را 
با سخنرانی خالی نکنید و تنها به تذکر کوتاه بسنده کنید، زیرا هنرجویان روی 

تذکر و موضوع اصلی بیشتر تمرکز می کنند. موقع عصبانیت قضاوت نکنید.
زمینۀ  زیرا  شود،  خودداری  حد  از  بیش  اخطارهای  و  تذکرات  دادن  از   

بی نظمی های بیشتری از جانب هنرجویان می باشد.
 هر اندازه هنرآموز دارای رفتار مطلوب انسانی باشد ولی از نظر علمی ضعیف 
و ناتوان باشد مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد، شخصیت متعادل همراه 
و  ارزش  با  محبوب،  مقبول،  هنرجویان  نظر  از  را  هنرآموز  علمی،  تسلط  با 
معتبر می سازد. هنرآموزی ازنظر علمی  قوی است که به روش های ارائه محتوا 
جدید  های  روش  به  و  باشد  مسلط  برآن  و  آگاه  ارتباط  برقراری  چگونگی  و 
روان شناسی و علوم فناوری به ویژه روان شناسی تدریس و یادگیری، اطالعات 

کافی داشته باشد. 
 همواره از روش تدریس فعال پرسش و پاسخ استفاده کنید زیرا ارائۀ پرسش 
باعث  به جواب،  هنرجویان  رسیدن  جهت  دیگر  متوالی  سؤاالت  طرح  و  اولیه 
استمرار توجه و تفکر و عالقه و انگیزۀ هنرجویان در کشف حقایق علمی  می گردد.

 در پایان هر جلسۀ آموزشی با نظرخواهی از فراگیران به ارزیابی آموزشی و 
تأثیرات پرورشی درس خود بپردازید. برای این کار می توانید حداقل سه سؤال 

را دراختیار آنان بگذارید: 
1ـ نکات منفی کالس 2ـ نکات مثبت کالس3ـ نظریات و پیشنهادها.

 موضوع و عنوان درس را در آغاز تدریس به طور مشخص بازگو کنید، و درصورت 
امکان آن را به صورت سؤال و طرح مسئله درآورید و روی تابلو بنویسید.

نکته های 
تدریس
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مشخصات 
کلی

نام درس:  عملیات ضد) الکتریسیته، آب، آتش، چروک، باکتری( کردن  
 مدت تدریس: 8 ساعت  پایه: دوازدهم  هنرستان:            هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

اهداف و روش عمل ضدالکتریسیته ساکن در پارچه، اهداف و انواع روش های ضدآب کردن، ضدآتش 
کردن، ضدچروک و ضدباکتری کردن پارچه، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت 
استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، تشریح نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح نکات ایمنی

وسایل،
مواد،

تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

پارچه  سلولزی،  پارچه  نایلونی،  یا  استری  پلی  خام  آموزشی،پارچه  ابزارهای  و  وسایل 
سفیدگری شده، آب نرم، بشر یا لیوان آزمایشگاهی، دماسنج مخصوص، همزن شیشه ای، 
یا  کرنومتر  ترازو،  حرارت،  ایجاد  وسایل  )پوآر(،  پرکن  پیپت  سی سی،   10 ساده  پیپت 
حمام  آزمایشگاهی،  استنتر  حرارتی،  آون  آزمایشگاهی،  فوالرد  مدرج،  استوانه  ساعت، 
بنماری، قیچی، میخ 2 گرمی، چراغ گاز آزمایشگاهی، میله فلزی یا الستیکی یا پالستیکی،         
پلی اتیلن گلیکول اکریلیک اسید، ذرات ریز کاغذ، بوراکس، اسیدبوریک، فسفات آمونیوم، 
کلرید آمونیوم، دستکش، چسب نواری یا کش، صابون جامد، استات آلومینیوم، نیترات 

روی، کربنات سدیم، مالمین فرمالدئید، نقاله

زمان
دقیقه

فعالیت 
قبل از 
تدریس

قبل از هر تدریس تئوری، خالصه ای از مهم ترین مطالب جلسات قبل را برای هنرجویان 
از آنها بخواهید مطالب جلسۀ قبل را مرور کنند. در هرجلسه الزم است  شرح دهید و 
که هنرآموز بر طبق طرح درس پیشنهادی یک ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت 

شفاهی یا کتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند.

10

ارزشیابی 
ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، محاسبات رنگرزی، نسبت 
و تناسب و... به طور مثال: 1ـ طرح سؤال در رابطه با L:R 2ـ طرح یک مسئله در مورد 

محاسبات آزمایش 

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
نظری

هنرآموز
 و

هنرجویان

روش های  تشریح  نساجی،  کاالی  در  ساکن  ضدالکتریسیته  عملیات  اهداف  تشریح 
کاالی  کردن  آب  و  ضدآتش  اهداف  تشریح  نساجی،  کاالهای  در  ساکن  ضدالکتریسیته 
مواد  انواع  عملکرد  تشریح  نساجی،  کاالی  کردن  ضدآتش  مکانیزم های  تبیین  نساجی، 
ضدآتش، تشریح روش های تجاری ضدآتش کردن پارچه پلی استری، تشریح روش های 
کلی ضدآب کردن پارچه، تشریح علت ایجاد چروک در پارچه ها، تشریح روش های کلی 
ضدچروک کردن پارچه ها،تشریح روش های معمول ضدچروک کردن پارچه، تشریح علت 
ضدباکتری کردن کاالی نساجی، تبیین برخی مواد ضدباکتری استفاده شده در منسوجات

100

طرح درس جلسه سوم : عملیات ضد)الکتریسیته ساکن، آب، آتش، 
باکتری، چروک و...( کردن پارچه(
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فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و

هنرجویان

در ساعت آموزش عملی هنرآموز می تواند با توجه به امکانات آزمایشگاه و زمان مورد نیاز برخی از 
آزمایش های ارائه شده در کتاب را برای هنرجویان تشریح کند و از فراگیران بخواهد که آن آزمایش 
را با دقت و صحت انجام دهند. البته قبل از شروع به کار آزمایش هنرجویان الزم است محاسبات را 

انجام دهند و بعد از تحویل وسایل، مواد و تجهیزات،  محلول های مورد نیاز را آماده کنند. 
تجهیزات،  و  مواد  وسایل،  تحویل  محاسبات،  زمان  از  آزمایش  مدت  تمام  در  هنرآموز 
بر  دما  و  زمان  کنترل  و  آزمایش  کار  روند  و  حمام ها  کردن  آماده  محلول سازی ها، 
البته قبل  عملکرد تک تک هنرجویان الزم است نظارت کند و به ارزیابی آنها بپردازد. 
و  بهداشتی  ایمنی،  غیرفنی،  فنی،  مسائل  است  الزم  هنرآموز  آزمایش،  فرایند  از شروع 

زیست محیطی، انضباطی و... در محیط کار را به هنرجویان گوشزد و تذکر دهند.

180

فعالیت
 بعد از 
تدریس

در پایان بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه کردن مطالب درسی این جلسه بپردازد 
و ضمن رفع اشکال هنرجویان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. جهت تعمیق در یادگیری 

از هنرجویان بخواهید به تحقیق و تمرین فعالیت های معینی در منزل بپردازند.

20

سنجش
و

ارزشیابی 

گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان در هرجلسه الزم است مورد ارزیابی قرار گیرد و نکات و 
اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش کار در دفتر کالسی وارد گردد. همچنین 
درانتهای هر جلسۀ کالسی 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 کار که شامل موارد دانشی، مهارتی فنی 
و غیرفنی، نگرشی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و... می باشد، می توان از موارد 

ارزشیابی که در جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد. 

40

سنجش و ارزشیابی مستمر ازشایستگی های هنرجویان
 اهداف عملیات ضدالکتریسیته ساکن کاالی نساجی

 روش های ضدالکتریسیته ساکن کردن منسوجات
 کاربردهای منسوجات ضدآتش

 مکانیزم های ضدآتش کردن منسوجات
 روش های تجاری ضدآتش کردن منسوجات پلی استری

 اهداف ضدآب کردن منسوجات
 روش های کلی ضدآب کردن منسوجات 

 روش های مرسوم و معمول ضدآب کردن منسوجات
 علت چروک در منسوجات 

 روش های معمول ضدچروک در منسوجات 
 علت ضدباکتری کردن منسوجات

 مواد ضدباکتری موجود در بازار
 روش های ضدباکتری کردن منسوجات 

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی 
رعایت اخالق و رفتار حرفه ای و شایستگی های غیر فنی دیگر در محیط کار 
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم: )عملیات ضد الکتریسیته 
ساکن، آب، آتش، باکتری، چروک و... کردن پارچه(

1 در بخش عملیات تکمیلی ضدالکتریسیته ساکن کردن کاالی نساجی، علت 
ایجاد الکتریسیته ساکن در کاالی نساجی را تبیین کنید. در ادمه روش های 

عملی جهت ضدالکتریسیته ساکن کردن کاالی نساجی را تشریح کنید.
2 در بخش فعالیت آزمایشگاهی، عملیات آنتی استاتیک کردن الیاف پلی استر، 
ضمن تشریح روش کار و تبیین مواد، وسایل و تجهیزات موردنیاز، نکات ایمنی 
و شایستگی های غیر فنی مورد نیاز در محیط کار را نیز برای هنرجویان بازگو 
کنید. در پایان آزمایش از هنرجویان بخواهید پارچه آنتی استاتیک شده را برطبق 

دستور کار تست کنند و نتایج آزمایش را گزارش کنند.
3 در بخش ضدآب و ضدآتش کردن پارچه، اهداف و علل انجام این عملیات را 
بر روی پارچه تبیین کنید. برای هنرجویان توضیح دهید که منظور از ضدآب یا 
ضدآتش کردن کاالی نساجی، افزایش قدرت و مقاومت کاال در برابر گسترش 
آتش و جذب و نفوذ آب می باشد. مکانیزم ها و روش های کلی ضدآب و ضدآتش 
کردن انواع پارچه را برای هنرجویان تبیین کنید. در بخش ضدآتش کردن کاالی 
پایدار اشاره کنید. روش های تجاری  بار مصرف و  نساجی به تکمیل های یک 
روش های  کنید.  زگو  با هنرجویان  برای  را  پلی استری  پارچه  کردن  ضدآتش 

مرسوم ضدآب کردن کاالی نساجی را نیز برای هنرجویان بازگو کنید.
4 در بخش فعالیت کارگاهی، ضدآب و ضدآتش کردن کاالی سلولزی، هنرآموز 
ضمن تشریح دستور کار آزمایشات، مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز، نکات 
بر ترویج  و  تبیین کنید  برای هنرجویان  را  بهداشتی، زیست محیطی  ایمنی، 
و گسترش شایستگی غیرفنی در بین هنرجویان تالش کنید. در پایان هر دو 
آزمایش از هنرجویان بخواهید، نمونه ها را بر طبق دستور کار تست و مقایسه 

کنند و نتایج آزمایش را در گزارش ثبت کنند.
5 در بخش ضدچروک و ضدباکتری کردن پارچه، اهداف و علل انجام این عملیات 
بر روی پارچه را تبیین کنید. در بخش ضدباکتری کردن پارچه، انواع روش ها، 
شرایط و مواد مصرفی تبیین شود. از هنرجویان بخواهید با تحقیق و بررسی در 
حوزه های مختلف صنعت نساجی، پیرامون ضدباکتری کردن محصوالت گزارشی 
تهیه کنند. در بحث ضدچروک کردن پارچه به ضرورت ضدچروک کردن پارچه و 
کلیه مواد و روش های ضدچروک کردن پارچه اشاره کنید و در بخش فعالیت های 
آزمایشگاهی با توجه به دستورکار آزمایش و با توجه به مطالب گفته شده در 
جلسات قبل، از هنرجویان بخواهید که این آزمایش را انجام دهند و در پایان کار 

برطبق دستور کار، محصول نهایی را تست کنند.
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مشخصات 
کلی

نام درس:  نرم کن ها و عمق دهنده های رنگ                   مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:             تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا

و اهداف

اهداف نرم کردن پارچه، انواع مواد نرم کننده پارچه، خواص انواع نرم کننده پارچه، تشریح عملکرد 
عمق دهنده های رنگ، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت محلول با غلظت استاندارد، آماده 

کردن و کنترل دما و زمان حمام، تشریح نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح و نکات ایمنی و...

وسایل،
مواد،تجهیزات 

و ابزار های 
آموزشی

پارچه پلی استری، اسیداستیک، نرم کننده کاتیونیک، نرم کننده سیلیکونی، آب نرم، بشر 
سی سی،   10 ساده  پیپت  شیشه ای،  همزن  مخصوص،  دماسنج  آزمایشگاهی،  لیوان  یا 
پیپت پرکن )پوآر(، وسایل ایجاد حرارت، ترازو، کرنومتر یا ساعت، استوانه مدرج، آون، 

فوالرد آزمایشگاهی، عمق دهنده رنگ، پارچه پلی استر رنگرزی شده با دیسپرس

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از تدریس

احوالپرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف جلسات قبل، ارائه تذکرات و قوانین و مقررات 
به  فرصت  دادن  جسمی  هنرجویان،  و  روحی  وضعیت  از  اطالع  و  دقت  نیاز،  برحسب 
هنرجویان جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال، ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل

10

تنبیه غیربدنی هنرجو الزم است  تنبیه خبری می باشد. موقع  مؤثر،  تنبیه   
متوجه شودکه کار شما در واقع انتخابی است که خود او کرده و نتیجۀ اعمالش 
است. این تنبیه می تواند محدود کردن هنرجو نسبت به چیزهای مورد عالقۀ 

او باشد.
 بدترین روش برای ارائه مطالب آموزشی در مدرسه و یا مکان های آموزشی روش 
سخنرانی محض می باشد چون در این گونه اسلوب فرد در یک مکان مشخص و 
حالتی خشک و بدون تحرک و حتی بدون تغییرات لحنی در نت صداها شروع به 

ارائه مطالب می کند که در کل زمینه یک خواب آرام را فراهم می نماید.
از یک راه حل  یا کارگاه همواره  ادارۀ کالس   به یاد داشته باشید که جهت 

بگیرید.  را درنظر  و شرایط کالس  ویژگی  و همواره  نشود  استفاده 
ابتدای  در  »لطفاً«  واژۀ  به جای  هنرجویان  به  توصیه  یا  نصیحت  هنگام   در 
جمله از واژۀ »ممنونم« در پایان جمله استفاده شود. زیرا این معنا را القا می کند 
که آنقدر مطمئنم، درخواستم را انجام می دهی، که از قبل از تو تشکر می کنم.

نکته های 
تدریس

طرح درس جلسه چهارم : نرم کننده های پارچه )نرم کن ها(
و عمق دهنده های رنگ
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ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه، محاسبات آزمایش، نسبت 
و تناسب و...به طور مثال: 1ـ قوانین و مقررات، نکات ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست 
مورد  در  مسئله  یک  طرح  صنعتی2ـ  و  آزمایشگاهی  ماشین آالت  انواع  با  کار  محیطی 

محاسبات آزمایش

10

فعالیت ضمن
تدریس نظری

هنرآموز
 و

هنرجویان

از آنجایی که بخشی از شایستگی های فنی تکمیل مربوط به افزایش دانش هنرجویان 
به  شایسته  ای  گونه  به  را  تئوری  مباحث  است  الزم  هنرآموزان  بنابراین  می باشد، 
هنرجویان منتقل کنند که هنرجویان با تلفیق این آموخته ها با مهارت و نگرشی که در 
حین کار کسب می کنند بتوانند به یک شایستگی قابل قبول در کار تکمیل برسند. جهت 
تحقق این امر هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهیۀ طرح درس روزانه و سالیانه، آخرین 

اطالعات در زمینۀ موضوع تدریس را نیز مطالعه و ارائه دهد. 
تشریح و تعریف زیردست پارچه، تبیین خواص نرم کننده های پارچه، تشریح انواع مواد 
تشریح  سیلیکونی،  نرم کننده  انواع  تشریح  کننده،  نرم  انواع  مقایسه  پارچه،  کننده  نرم 
علت استفاده از عمق دهنده های رنگ، تشریح مکانیزم انواع عمق دهنده ها، تشریح انواع 

روش های اعمال عمق دهنده های رنگ بر روی کاالی نساجی

100

فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و

هنرجویان

و  قوانین  درس  و طرح  قبل  روال جلسات  برطبق  است  الزم  هنرآموز  عملی  بخش  در 
به رعایت نکات بهداشتی،  آنها را ملزم  را به هنرجویان تذکر دهد و  مقررات آزمایشگاه 
و  غیرفنی  های  شایستگی  است  الزم  هنرآموز  در ضمن  کند.  محیطی  زیست  و  ایمنی 
سایر ملزومات دیگری که یک نیروی کار تکمیل در محیط کار باید رعایت کند، برای 
هنرجویان تشریح کند و در زمان ارزشیابی هنرجویان، این موارد را در هنرجویان کنترل 

کنند و درصورت نیاز متذکر شوند.
گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان الزم است در هرجلسه کنترل، بررسی و ارزشیابی گردد 
و نکات، اشکاالت، نواقص و اشتباهات احتمالی هر گزارش به هنرجو متذکر شود و از 

هنرجو بخواهید که این موارد را اصالح کند.
در بخش تشریح موارد عملی هنرآموز الزم است ضمن معرفی کاال، لوازم، وسایل و تجهیزات 
مورد نظر از هنرجویان بخواهد بر طبق نسخۀ کتاب، محاسبات آزمایش را انجام دهند و پس 
از آماده کردن حمام، آزمایش را بر طبق دستور کتاب انجام دهند. از هنرجویان بخواهید 

زیردست کاال را قبل و بعد از عملیات تکمیلی با همدیگر مقایسه کنند.

180

فعالیت
 بعد از تدریس

بعد از فعالیت های ضمن تدریس با ذکر سؤاالتی از هنرجویان، میزان یادگیری آنها را محک 
بزنید و درصورت عدم یادگیری برخی مطالب گفته شده را با بیان ساده تری تکرار کنید.

20

سنجش
و

ارزشیابی

همواره سنجش و ارزیابی مستمر از هنرجویان ضامن پیشرفت درسی و تعمیق یادگیری 
در هنرجویان می باشد. همچنین الزم است در هرجلسۀ کارگاهی یا کالسی گزارش کار 
جلسۀ قبل یا بازدید از صنایع هنرجویان را مورد ارزیابی قرار دهید و نکات و اشتباهات 

احتمالی به آنها گوشزد شود و نمرۀ گزارش کار در دفتر کالسی وارد گردد.
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همچنین درانتهای هر جلسۀ کالسی یا آزمایشگاهی، هنرآموز الزم است بر اساس چک 
لیست سؤاالت پیشنهادی و جداول پیشنهادی خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به 
ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازد. در جدول ارزشیابی این مرحله از کار که شامل موارد 
دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، نگرشی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و... 
می باشد، می توان از موارد ارزشیابی که در جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر 

هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر ازشایستگی های هنرجویان

 مفهوم زیردست کاالی نساجی

 علت استفاده از نرم کن ها در کاالی نساجی

 انواع مواد نرم کننده در نساجی

 انواع نرمکن های سیلیکونی

 خواص نرم کننده های سیلیکونی

 خواص نرم کننده های کاتیونی و آنیونی و خنثی

 علت استفاده زیاد از نرم کننده سیلیکونی

 عمق دهنده های رنگ

 روش های اعمال عمق دهنده بر روی کاالی نساجی

 مکانیزم اعمال عمق دهنده ها بر روی کاال 

 محاسن نرم کننده های سیلیکونی

 محاسن سایر نرم کننده ها 

توانایی ساخت محلول های کمکی با غلظت معین بر طبق استاندارد

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی و تمیز و مرتب بودن میز کار

رعایت شایستگی های غیر فنی در محیط کار و داشتن روحیۀ همکاری و مشارکتی
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه چهارم:  )نرم کننده های 
پارچه )نرم کن ها( و عمق دهنده های رنگ(

را  پارچه ها  کردن سطح  نرم  علل  و  اهداف  مصرفی  نرم کن های  بخش  در   1
تبیین کنید. مزایا و معایب نرم کن ها را تبیین کنید. در ادامه به معرفی برخی 
نرم کن های  انواع  معایب  و  مزایا  خصوصیات،  بپردازید.  پارچه  نرم کن های  از 
برای  را  خنثی  و  یونی  غیر  سیلیکونی،  چرب،  اسید های  آنیونی  کاتیونیک، 

هنرجویان تبیین کنید.
اسکن  پیچ  پارچه  کردن  نرم  عملیات  آزمایشگاهی،  فعالیت های  بخش  در   2
پلی استری با نرم کن کاتیونیک به روش رمق کشی و نرم کردن کاالی نساجی با 
نرم کن های سیلیکونی ضمن تشریح و تبیین دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی 
و زیست محیطی برای هنرجویان، از آنها بخواهید ضمن رعایت شایستگی های 
فنی و غیرفنی، با توجه به دستور کار، مواد، لوازم و تجهیزات آزمایش، ضمن انجام 
محاسبات آزمایش و ساخت محلول ها و حمام نرمکن، بر کنترل شرایط محیطی، 
دما و زمان انجام عملیات در کل آزمایش نظارت کنند. در پایان از هنرجویان 
بخواهید کیفیت زیردست پارچه و میزان آنتی استاتیک شدن کاالها را بررسی 

کرده و نتایج را گزارش کنند.
3 در بخش عمق دهنده های رنگ، اهداف استفاده از عمق دهنده های رنگ در 
مرحله تکمیل نهایی پارچه را تبیین کنید. علل عمیق تر شدن عمق رنگ روی 
پارچه را بعد از مصرف عمق دهنده ها تشریح کنید. با توجه به توضیحات کتاب، 
انواع روش های انتقال مواد رزینی عمق دهنده آنیونی و کاتیونی را برروی کاال 
تبیین و تشریح کنید. درصورت امکان در بخش فعالیت آزمایشگاهی یک پارچه 
رنگی عمل شده با عمق دهنده و یک پارچه رنگی عمل نشده با عمق دهنده را 

با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری کنید.

نکات زیست 
محیطی صرفه جویی  آزمایشگاه  در  مصرفی  مواد  و  برق  گاز،  آب،  مصرف  در  همواره   

کنید و مواد شیمیایی را بیهوده هدر ندهید و بدون رقیق یا خنثی کردن مواد 
آنها را در فاضالب رها نکنید. شیمیایی 
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مشخصات 
کلی

نام درس:  عملیات خارزنی،تراش،پرس و سمباده زنی پارچه         مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:        تعداد هنرجو:

رئوس 
محتوا

و اهداف

معرفی عملکرد و اهداف عملیات خارزنی، سمباده زنی، و پرس پارچه، تشریح نحوه کارکرد و راه اندازی 
ماشین های خار و تیغ، فشرده سازی، پرس و کالندر، سمباده زنی، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، 

تشریح شایستگی های فنی و غیرفنی در زمان کار، تشریح مسیر حرکت پارچه در این ماشین آالت

مواد،تجهیزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسایل و ابزارهای آموزشی، ماشین خارزنی پارچه، ماشین تیغ یا تراش پارچه، ماشین 
نهایی  تکمیل  کارخانجات  از  بازدید  برنامه  پارچه،  زنی  سمباده  ماشین  پارچه،  کالندر 

پارچه، نمایش فیلم، عکس و... از کارکرد بخش های مختلف ماشین آالت

زمان
دقیقه

فعالیت
قبل از تدریس

با ذکر یک پرسش یا نمایش یک عکس یا کلیپ کوتاه از ماشین های  از تدریس  قبل 
تکمیل نهایی پارچه، توجه هنرجویان را به درس معطوف کنید. هیچ زمان به اجبار و 
هنرجویان  آمادگی  از  تدریس  از  قبل  نکنید.  منتقل  هنرجو  به  را  درسی  مطالب  اکراه 

اطمینان حاصل کنید.

10

ارزشیابی 
تشخیصی 

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات محیط کار، پرسش در رابطه با خطرات 
احتمالی ماشین آالت تکمیل، پرسش در مورد شرح وظابف عمومی  یک اپراتور ماشین 

تکمیل پارچه

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
تئوری

نمایش عکس کتب درسی و غیر درسی، اسالید، نمای شماتیک، انیمیشن و... در رابطه 
با ماشین آالت تکمیل نهایی، ماشین خارزنی پارچه، ماشین تیغ یا تراش پارچه، ماشین 
کالندر پارچه، ماشین سمباده زنی پارچه، تشریح اهداف عملیات تکمیلی بر روی پارچه، 
عملیات  فواید  تشریح  پارچه،  تکمیل  ماشین آالت  اصلی  بخش های  و  قطعات  تشریح 

تکمیل نهایی پارچه

100

فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

آشنایی هنرجویان با دستورالعمل کار با ماشین های تکمیل نهایی پارچه، تشریح شرح 
نساجی،   تکمیل  کارخانجات  از  بازدید  برنامه  تکمیل،  ماشین های  اپراتورهای  وظایف 
خطرات و نکات ایمنی در زمان کار با ماشین آالت تکمیل، تشریح مسیر حرکت پارچه 
در ماشین آالت تکمیل نهایی، تشریح عالئم و آالرم ها و نکات ایمنی و حفاظتی در زمان 

کار با ماشین ها 

180

 فعالیت
بعد از تدریس

در پایان بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه کردن مطالب درسی این جلسه بپردازد 
و ضمن رفع اشکال هنرجویان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. خودارزیابی هنرآموز

20

طرح درس جلسه پنجم : عملیات خارزنی، تیغ، تراش، پرس و سمباده زنی پارچه
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سنجش و
ارزشیابی 

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

شایستگی های هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

 مفهوم و اهداف خارزنی پارچه

 مزایای خارزنی پارچه

 قسمت های مختلف ماشین خارزنی

 طرز کار ماشین خارزنی پارچه

 مفهوم و اهداف تیغ یا تراش پارچه

 مزایای تیغ یا تراش پارچه

 قسمت های مختلف ماشین تیغ یا تراش

 طرز کار ماشین تیغ یا تراش پارچه

 مفهوم و اهداف کالندر و پرس پارچه

 مزایای کالندر و پرس پارچه

 قسمت های مختلف ماشین کالندر و پرس

 طرز کار ماشین کالندر و پرس پارچه

 مفهوم و اهداف سمباده زنی پارچه

 مزایای سمباده زنی پارچه

 قسمت های مختلف ماشین سمباده زنی پارچه
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه پنجم: ) عملیات 
خارزنی، تیغ   تراش،  پرس و سمباده زنی  پارچه(

1 در بخش عملیات خارزنی پارچه، مفهوم و اهداف خارزنی یک یا دو روی 
که  دهید  توضیح  هنرجویان  برای  کنید.  تبیین  هنرجویان  برای  را  پارچه 
پارچه هایی که قرار است خارزنی شوند، بهتر است از نخ های کم تاب پشم یا 

باشند.  شده  بافته  و...  استر  پلی  پنبه، 
2 در بخش ماشین خارزنی تک و دوبله، برای هنرجویان توضیح دهید که این 
ماشین دارای یک سیلندر اصلی بزرگ و 24 تا 48 عدد غلتک کوچک خاردار 
با سطح سوزنی می باشد که عبور پارچه از میان این غلتک ها سطح پارچه را 
یک  توسط  پارچه  بر  شده  اعمال  کشش  و  سرعت  کنترل  می کند.  کرک دار 
سیستم کامپیوتر مرکزی کنترل می شود. برای هنرجویان توضیح دهید که در 
ماشین خارزنی تک، جهت حرکت سیلندر با پارچه و غلتک های خارزن، مخالف 
خارزن  غلتک  حرکت  درجهت  سیلندر  سوزن های  نوک  جهت  و  همدیگرند 
می باشد. با توجه به شکل مسیر حرکت پارچه در یک ماشین خارزنی دو طرفه 
پارچه، برای هنرجویان توضیح دهید که در ماشین خارزنی دوبله، جهت حرکت 
سیلندر و پارچه با غلتک های خارزن مختلف می باشند و جهت نوک سوزن های 
غلتک های خارزن به صورت یک در میان موافق و مخالف جهت حرکت سیلندر 
می باشند که دارای شدت عمل بیشتری در خارزنی می گردد و برای خارزنی پتو 

و پارچه پشمی  مناسب می باشد.
فیلم  و  عکس  نمایش  با  می تواند  هنرآموز  کارگاهی،  فعالیت  بخش  در   3
کند.  آشنا  ماشین  این  کارکرد  نحوه  با  را  هنرجویان  خارزنی،  ماشین  کارکرد 
و  الکتریکی  سیستم های  با  را  هنرجویان  تکمیل،  کارخانجات  از  بازدید  در 
الکترونیکی، حرکتی، سرعت موتورها و غلتک ها، سیستم انتقال حرکت، مکان 
انواع فلزیاب ها، پروگرامر یا صفحه کنترل ماشین و... از ابتدا تا انتهای ماشین 
آشنا کنید. روش های نظافت و سرویس کاری ماشین، روش عبور پارچه راهنما، 
کنترل یک یا دو طرفه بودن ماشین خارزنی، کنترل حرکت سوزن های سیلندر 
و خارزن متناسب با نوع خارزنی پارچه، میزان مجاز کشیدگی پارچه یا پتو در 

ماشین و.. را برای هنرجویان تشریح کنید. 
4 همواره کلیه نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی را به همراه شایستگی های 
نگرش  تا  کنید  تشریح  هنرجویان  برای  را  کار  محیط  در  نیاز  مورد  غیرفنی 
به نکات  نهادینه شود. به خصوص  به محیط کسب و کار مثبت و  هنرجویان 

ایمنی ماشین های خار و تیغ سمباده زنی و... توجه جدی شود.
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را  عملیات  این  انجام  اهداف  پارچه،  شیرینگ  یا  تراش  عملیات  بخش  در   5
کنید.  تشریح  پتو  و  فرش  پارچه،  برروی 

6 در بخش ماشین تراش پارچه، برای هنرجویان توضیح دهید همان گونه که 
در شکل کتاب نشان داده شده است، عمل تراش پارچه در دستگاه تراش بین 
با پوشش تیغه های مارپیچ و تیغه زیرین دستگاه  سیلندر فوالدی تراش دوار 
نصب شده بر روی یک پایه انجام می شود. وظایف اپراتور ماشین، اقدامات ایمنی 
انواع سیستم های کنترل کارکرد  و حفاظتی، سرویس کاری و نظافت ماشین، 
این  کارکردهای  به همراه  کمکی  تجهیزات  و  قطعات  جزئیات،  سایر  و  ماشین 
ماشین در کتاب به تفصیل بیان شده است. در بخش فعالیت کارگاهی با نمایش 
تکمیل،  کارخانجات  از  بازدید  یا  و  ماشین  این  کارکرد  از  فیلم هایی  و  عکس 

هنرجویان را به صورت ملموس تر با روند کار این ماشین آشنا کنید. 
این  مکانیزم  و  اهداف  علل،  بیان  ضمن  پارچه،  پرس  و  کالندر  بخش  در   7
عملیات بر روی پارچه در مراحل آخر تکمیل، برای هنرجویان توضیح دهید که 
این عملیات مثل اتو کرن لباس، موقت می باشد و با چند بار شستشو از بین 
می رود. علت افزایش روشنایی، درخشندگی، نرمی، صافی و جالی پارچه در این 
عملیات تغییر سطح مقطع نخ از حالت دایره ای به بیضوی و بازتابش منظم تر 
نور از سطح پارچه می باشد. این تغییرات حاصل پرس سطح پارچه در اثر فشار 

بسیار باالی جفت غلتک های صاف، سنگین و داغ می باشد.
8 در بخش آشنایی هنرجویان با کارکرد ماشین کالندر، با توجه به توضیحات 
کتاب، ابعاد غلتک ها، تعداد غلتک ها، پوشش سطح غلتک ها، فشار بین جفت 
غلتک ها، حرارت غلتک ها، میزان سرعت کالندر کردن و... را برای هنرجویان 
تبیین کنید. برای هنرجویان توضیح دهید که در برخی ماشین آالت از پوشش 
غلتک های غیر فلزی نظیر فیبر، کاغذیا پنبه فشرده، چوب، الستیک و پارچه نیز 
استفاده می شود، همچنین جهت جلوگیری از آسیب به پارچه و غلتک ها در اثر 
وجود گره یا نایکنواختی دیگر، همواره جنس سطح یک عدد از جفت غلتک ها، 
نرمتر از دیگری انتخاب می شود. هنرآموز با توجه به شکل مسیر حرکت پارچه 
در کالندر، ضمن ترجمه لغات و اصطالحات فنی با کمک هنرجویان )پیشنهاد 
برای  شود(،  استفاده  بازار  در  نساجی  موبایلی  دیکشنری  نرم افزار  از  می شود 
فعالیت  در بخش  کنید.  تشریح  کالندر  در  را  پارچه  هنرجویان، مسیر حرکت 
از  بازدید  یا  و  ماشین  این  کارکرد  از  فیلم هایی  و  عکس  نمایش  با  کارگاهی 
این ماشین  با روند کار  را به صورت ملموس تر  کارخانجات تکمیل، هنرجویان 

آشنا کنید. 
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برروی  سمباده زنی  عملیات  اهداف  و  علل  پارچه،  سمباده زنی  بخش  در   9
پارچه را برای هنرجویان تبیین کنید. کیفیت سطح غلتک ها، نمره و کیفیت 
سمباده های سطح غلتک ها، تعداد غلتک ها و... در انواع ماشین سمباده افقی و 
عمودی را برای هنرجویان تشریح کنید. با توجه به شکل مسیر حرکت پارچه 
در انواع ماشین سمباده زنی، نحوه کارکرد این ماشین را از روی شکل تشریح 
از کارکرد این  با نمایش عکس و فیلم هایی  کنید. در بخش فعالیت کارگاهی 
ماشین و یا بازدید از کارخانجات تکمیل، هنرجویان را به صورت ملموس تر با 

روند کار این ماشین آشنا کنید. 

انجام  شده  مرسریزه  پارچه  انواع  روی  بر  که  تکمیلی  عملیات  انواع  از  یکی 
می شود، »تکمیل پوست هلویی« می باشد. در این عملیات تکمیلی سطح پارچه 
با استفاده از غلتک های سمباده ای نرم، مخملی و کرک دار می شود و زیردست 
پارچه نرم و پر می گردد. در این عملیات پارچه به صورت افقی و عرض باز تحت 
کشش و سرعت معین پس از عبور از یک صفحه گرمایشی و یک استیمر در 
ورودی ماشین، از روی 5 عدد غلتک سمباده ای عبور می کند. در این ماشین 
غلتک های ساینده که ظاهری شبیه مسواک دارند، تحت زاویه مشخصی برروی 
عرض پارچه کشیده می شوند. با این کار الیاف کوتاهی که برروی سطح خارجی 
پارچه قرار گرفته اند، شکسته و خارزده شوند. با خارزدن الیاف شکسته شده، 
ظاهر پوست هلویی برروی پارچه ظاهر می شود. از مزیت این عملیات عدم تأثیر 
آن برروی جذب مواد و حفظ رنگزای روی پارچه می باشد. در آخرین مرحله 
تا 4 غلتک اصلی و  این بخش شامل 2  براشینگ می شود.  پارچه وارد بخش 
هر غلتک مشتمل بر 24 عدد غلتک میکرو می باشد که عملیات براشینگ یا 

برس زنی را انجام می دهند.
در ضمن با استفاده از مواد شیمیایی هم می توانیم افکت پوست هلویی بر سطح 

پارچه ایجاد کنیم.

آیا می دانید
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مشخصات 
کلی

نام درس:  عملیات آبگیری و خشک کردن پارچه                   مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم          هنرستان:               هنرآموز:       تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا

و اهداف

انواع آبگیر و خشک کن در عملیات تکمیل نهایی به همراه آموزش نکات ایمنی،   معرفی عملکرد 
سیستم های کنترل و گرمایشی و سرمایشی و پمپ ها و شیرهای ماشین ها، تشریح مسیر حرکت 
پارچه در خشک کن ها و آبگیرها به همراه تشریح مزایا و معایب آنها، تشریح شایستگی های فنی 

و غیرفنی

وسایل،
مواد،تجهیزات 

و ابزار های 
آموزشی

کتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در کتاب درسی، فناوری های دیداری و شنیداری، کالس و آزمایشگاه استاندارد، عکس 
و پوستر، برنامه بازدید از آزمایشگاه ها و کارخانجات تکمیل، ماژیک و وایت برد، کاتالوگ 
ماشین آالت خشک کن و آبگیر در تکمیل، فضاهای آموزشی کالس و آزمایشگاه استاندارد

زمان
دقیقه

فعالیت های 
قبل از 
تدریس

قبل از شروع تدریس به کارهای مقدماتی نظیر حضور و غیاب، بازدید تکالیف درسی، 
پرسش از درس یا دروس قبلی، اطمینان از سالمت جسمی و روانی هنرجویان و...بپردازد. 

ایجاد آمادگی و انگیزه در هنرجویان با بیان مطلب نو و جدید

10

ارزشیابی 
ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات کار در آزمایشگاه و کارگاه، وسایل ایمنی، 
پرسش از هنرجویان در مورد رطوبت بازیافتی، رطوبت هوا و میزان رطوبت مجاز الیاف

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
تئوری

بعد از مقدمات تدریس در رابطه با قسمت های مختلف ماشین های آبگیر و خشک کن 
پارچه و نحوۀ عملکرد و مسیر حرکت پارچه در این ماشین ها مطالبی را برای هنرجویان 

توضیح دهید.
نمایش فیلم و عکس: با استفاده از نمایش عکس، کاتالوگ، اسالید و فیلم در رابطه با قطعات 

و عملکرد ماشین های آبگیر و خشک کن با هنرجویان به بحث و تبادل نظر بپردازید. 

100

فعالیت
ضمن

تدریس 
عملی

هنرآموز
 و

هنرجویان

از آنجایی که ماشین های آبگیر و خشک کن در اشل صنعتی در آزمایشگاه ها موجود نمی باشد 
بنابراین الزم است در ساعت تدریس عملی با هماهنگی مسئولین هنرستان برنامه ای جهت 
بازدید از مراکز تکمیل نهایی که با این ماشین آالت کار می کنند، برنامه ریزی شود و هنرآموز 
با طرح سؤاالتی قبل از بازدید از هنرجویان بخواهد در گزارشی که آماده می کنند به سؤاالت 
نیز پاسخ دهند. البته درصورت فراهم نشدن امکان بازدید می توان از نمایش فیلم، عکس، 
اسالید و... جهت انتقال مطالب استفاده کرد. در ادامه به فهرستی از مواردی که هنرجویان در 

بازدیدها الزم است مدنظر قرار دهند و در گزارش بیاورند، اشاره می شود.

طرح درس جلسه ششم: عملیات آبگیری و خشک کردن پارچه 
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نحوۀ نظافت، سرویس کاری و روانکاری بلبرینگ ها و یاتاقان های مربوط به قطعات متحرک 
قطعات،  به همراه  ماشین ها  شماتیک  شکل  هشداردهنده،  آالرم های  و  عالئم  ماشین، 
مشخصات و جزئیات ماشین ها، نحوۀ انتقال حرکت ماشین ها و ترسیم انتقال حرکت از 
نمای جانبی و قائم،  خطرات دستگاه ها و راه های پیشگیری از حوادث ناشی از اعمال و 
شرایط نا ایمن، راه های صرفه جویی در مصرف آب، انرژی، مواد مصرفی، زمان و...، توجهات 
زیست محیطی، آشنایي باوسایل ایمنی، بهداشتی و اصول پیشگیری و حفاظتی از حوادث 

ناشی از کار با ماشین ها، نحوۀ تعامل نیروی کار و بررسی شایستگی های غیرفنی در آنها

180

فعالیت
 بعد از تدریس

پرسش  چند  است،  شده  ارائه  که  درسی  از  هنرجویان  یادگیری  از  اطمینان  جهت 
تبادل  و  تفکر  از دادن فرصتی کوتاه جهت  بعد  و  عمومی  از کلیات درس مطرح کنید 
نظر، از هنرجویان بخواهید که به سؤاالت پاسخ دهند. ارزیابی از تدریس خود با توجه به 

بازخورد و میزان یادگیری هنرجویان

20

سنجش
و

ارزشیابی 

بر طبق طرح درس پیشنهادی یک  تئوری الزم است که هنرآموز  ابتدای هر جلسۀ  در 
ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک لیست ارزشیابی داده شده در آن جلسه به 
صورت شفاهی یا کتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند. گزارش کار 
جلسۀ قبل هنرجویان در هر جلسه الزم است مورد ارزیابی قرار گیرد و نکات و اشتباهات 
احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش کار در دفتر کالسی وارد گردد. همچنین درانتهای هر 
جلسۀ کالسی 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 کار که شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غیرفنی، 
نگرشی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و... می باشد، می توان از موارد ارزشیابی 

که در جدول ذکر شده است، جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

 قسمت های اصلی ماشین های آبگیر پارچه 

 اهداف آبگیری پارچه

 قسمت ها و اهداف آبگیری با آبگیر مکش هوا

 قسمت ها و اهداف آبگیر و تابگیر بالونی 

 قسمت ها و اهداف پیش خشک کن مادون قرمز

 قسمت ها و اهداف آبگیر غلتکی یا منگل

 قسمت ها و اهداف خشک کن سیلندری

 قسمت ها و اهداف خشک کن آویخته

 قسمت ها و اهداف خشک کن ریلکس درایر

کلیۀ نکات ایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیست محیطی در محیط کار آشنا می باشد.

با شایستگی های غیر فنی در محیط کار آشنا می باشد.
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه ششم: )عملیات 
آبگیری و خشک کردن پارچه(

1 در بخش آبگیری پارچه هنرآموز برای هنرجویان توضیح دهد که در بخش تکمیل 
کاالی نساجی، روش ها و ماشین آالت فراوانی جهت آبگیری پارچه موجود می باشد 

که با توجه به خصوصیات پارچه و قابلیت ماشین جهت آبگیری استفاده می شوند.
2 در بخش معرفی آبگیر سانتریفیوژ، هنرآموز می تواند به سرعت گردش سبد، زمان 
آبگیری، ظرفیت سبد، اقدامات ایمنی و حفاظتی، درب های ایمن دستگاه، ترمز 
دستگاه و نیروی عکس    العمل جانب مرکز یا نیروی گریز از مرکز اشاره کنید. یک 
مثال عینی از این ماشین، آبگیر ماشین لباسشویی می باشد. با نمایش فیلم و تصویر 
کتاب یا در زمان بازدید از کارخانجات، هنرجویان را از نزدیک با عملکرد بخش های 

مختلف ماشین بیشتر آشنا کنید.
3 در بخش آبگیر مکش هوا که براساس مکانیزم ایجاد خالء و مکش کار می کند، 
برای هنرجو توضیح دهید که این آبگیر برای پارچه های ضخیم و چروک پذیر مناسب 

می باشد و حدود 30 درصد آب درون پارچه گرفته می شود.
4 در بخش پیش خشک کن مادون قرمز برای هنرجویان توضیح دهید که در 
برخی استنترها و ماشین های رنگرزی، جهت پیش خشک کن، تثبیت رنگزای چاپ 
و رنگرزی یا تثبیت حرارتی پارچه بدون هیچ آسیبی از حرارت ایجاد شده تا 1000 

وات اشعه مادون قرمز استفاده می شود. 
5 با توجه به شکل آبگیرـ تابگیر بالونی موجود در کتاب، برای هنرجویان توضیح 
دهید که این ماشین عالوه بر باز نمودن پیچ و تاب و چروک پارچه های طنابی 
شکل، عمل آبگیری پارچه را در بخش فوالرد ماشین انجام می دهد. در ضمن بالون، 
عرض پارچه را افزایش می دهد و از طول آن می کاهد به عبارت دیگر حلقه های 
کشیده شده در جهت طول پارچه را تا حدودی به حالت اولیه خود باز می گرداند. 
در برخی مدل ها که مجهز به کاتر می باشند، عمل برش پارچه های بغل بسته نیز 

انجام می شود.
6 در بخش  آبگیر غلتکی یا منگل برای هنرجویان توضیح دهید که در این ماشین 
پارچه طنابی شکل از بین دو غلتک استوانه ای فوالدی یا الستیکی تحت فشار عبور 

می کند تا آب اضافی آن گرفته شود.
7 در بخش خشک کردن پارچه برای هنرجویان توضیح دهید که میزان خشک کردن 
کاالی نساجی الزم است تا حد معینی باشد؛ زیرا خشک کردن بیش ازحد باعث خروج 

رطوبت بازیافتی و طبیعی هر لیف شده و کیفیت پارچه کاهش می یابد.
8 در بخش خشک کن سیلندری با نمایش عکس کتاب یا نمایش فیلم یا بازدید 
از خشک کن درحال کار برای هنرجویان توضیح دهید که جنس سیلندرها فوالد 
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روش های ارزشیابی

می باشد.  یادگیری  و  یاددهی  فرایند  مهم  بخش های  مهم ترین  از  یکی  ارزشیابی 
انواع  از  آموزش  فرایند  جریان  در  می تواند  هنرآموز  شد،  گفته  که  همان گونه 
روش های ارزشیابی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری در هنرجویان استفاده 
کند. نحوۀ ارزشیابی هنرجویان در کالس درس و آزمایشگاه بسیار متفاوت و متنوع 
می باشد. هنرآموزان گرامی  می توانند در جلسات اول آموزشی با انجام آزمون های 
دانش، مهارت  رفتار،  و  اخالق  و تشخیصی در حوزۀ  تکوینی  ورودی، عملکردی، 
نگرش، شایستگی های فنی و غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 
و... به یک شناخت کلی از هنرجویان دست پیدا کنند تا در آینده بتوانند به شیوۀ 
بهتری به گروه بندی هنرجویان اقدام کنند. در جدول انواع روش های ارزشیابی از 

نظر زمان اجرا و اهداف اجرا با همدیگر مقایسه شده اند:

ضدزنگ یا استیل می باشد و سیستم گرمایش سیلندرها، بخار  داغ می باشد که مسیر 
گردش پارچه و بخار درون سیلندرها مشخص شده است. مزایا و معایب و سایر 

ویژگی های این ماشین را تبیین کنید. 
9 با توجه به شکل ماشین خشک کن چاپ روتاری پارچه، نمایش فیلم یا برنامه بازدید 
از کارخانجات، برای هنرجویان توضیح دهید که پارچه پس از خروج از آخرین واحد 
چاپ و جداشدن از میز چاپ، بالفاصله بدون هیچ کششی به طور عمودی بر روی نوار 
نقاله خشک کن قرار می گیرد. پارچه چاپ شده در خشک کن، از طریق نوار نقاله از میان 
جریان هوای گرم رادیاتوری عبور می کند و جهت جلوگیری از ایجاد خط بر پارچه، تا 

انتهای ماشین پارچه با هیچ غلتکی در تماس نمی باشد.
10 در بخش خشک کن آویخته ضمن نمایش تصویر مسیر پارچه در کتاب و نمایش 
فیلم یا بازدید از کارخانجات تکمیل پارچه، برای هنرجویان توضیح دهید که وقتی 
پارچه به ابتدای این ماشین هدایت می شود، روی اولین میله جلوی ماشین قرار 
می گیرد و بعد تا رسیدن به میله بعدی، مقداری پارچه به صورت آزاد و به طرف پایین 
اتاقک خشک کن، آویخته می شود. تا میله ای دیگر آن را بگیرد. این عمل تا پایان 

خشک کن تکرار می شود. 
11 در بخش خشک کن ریلکس درایر ضمن نمایش تصویر مسیر پارچه در کتاب 
و نمایش فیلم یا بازدید از کارخانجات تکمیل پارچه، برای هنرجویان توضیح دهید 
که در این ماشین پارچه بدون هیچ کشش و تنشی در جهت طول پارچه و با تغذیه 
اضافی برروی توری های نقاله ای ماشین تغذیه می شود و عالوه بر خشک کردن 
پارچه، تنش ها و کشش های وارد شده بر پارچه را کاهش می دهد و حلقه های 
کشیده شده در جهت طول پارچه را تا حدودی به حالت اولیه خود باز می گرداند.
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ویژگی ها، اهداف، زمان اجراروش های ارزشیابی

ارزشیابی ورودی یا 
سنجش آغازین

و  آمادگی  میزان  با  آشنایی  منظور  به  جلسه  هر  ابتدای  در  یابی  ارزش
اطالعات شاگردان از مطالب قبلی و مطالب جدید که تدریس خواهد شد 
جهت درک بهتر مفاهیم جدید و کسب آگاهی از مطالب جدید،جهت 

ارزیابی ورودی و تعیین صالحیت حرفه ای

ارزشیابی یا سنجش 
تکوینی )مرحله ای 

مستمر(

ارزشیابی شاگردان در طول سال و زمان های معین در جریان تدریس 
جهت پی بردن به نقاط قوت و ضعف شاگردان و روش تدریس خود جهت 

اصالح یادگیری و تشخیص میزان پیشرفت و یادگیری هنرجویان

ارزشیابی یا سنجش 
تشخیصی و عاطفی

پیش  و  توانایی ها  میزان  از  اطالع  جهت  تدریس  از  قبل  ارزشیابی 
دانسته های فراگیران. همچنین در شروع هر آموزش و در محیط آموزش 
جهت تشخیص مشکالت و اختالالت یادگیری هنرجویان در طول سال 
با انجام مصاحبه، مشاوره یا سایر روش های تشخیصی و روان شناسی و 

پیگیری جهت برطرف کردن مشکالت هنرجو انجام می شود. 

ارزشیابی یا سنجش 
تراکمی یا پایانی

کاری  تکالیف  انتهای  در  و  پودمان  هر  پایان  در  هنرجویان  ارزشیابی 
آن  یادگیری  واحدهای  در  شایستگی  کسب  جهت  سطوح صالحیت  و 

پودمان با هدف ارتقا و دریافت شایستگی در آن پودمان، 

ارزشیابی یا سنجش 
تکمیلی

جهت اطمینان از شایستگی موردنظر در محیط کار واقعی نظیر کارآموزی 
و کارورزی و عملیات میدانی از این نوع سنجش استفاده می شود.

جدول انواع روش های ارزشیابی از نظر زمان اجرا و اهداف اجرا
هنرآموزان همچنین می توانند در پایان هر جلسه با طرح سؤاالت و مسائل تخصصی، 
علمی، عملی مرتبط با موضوع درسی از هنرجویان بخواهند که در جلسات آینده 
با تحقیقاتی که انجام می دهند، پاسخ سؤاالت را در کالس گزارش دهند و مورد 
ارزشیابی قرار بگیرند. پس از انجام فعالیت آزمایشگاهی، از هر هنرجو به صورت 
آورید.  به عمل  )مستمر(  تکوینی  یا  مرحله ای  ارزشیابی  مطابق جدول  و  انفرادی 
هنرآموزان می توانند در هر جلسه با استفاده از جداول ارزشیابی خودارزیابی توسط 
هنرجو و ارزشیابی توسط هنرآموز به ارزیابی تک تک هنرجویان در فرآیند آموزش 
تئوری و عملی بپردازند و این نمرات را در 5 نمرۀ ارزشیابی تکوینی یا مستمر هر 
پودمان لحاظ کنند. هنرآموزان الزم است که میزان توانایی ها و پیشرفت هر هنرجو 
را با خودش مقایسه کنند و از مقایسۀ پیشرفت هنرجویان ضعیف تر با هنرجویان 

قوی تر خودداری شود. 
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ابزارها و روش های سنجش در آموزش براساس شایستگی 

شایستگی، توانایی انجام کار برابر استاندارد می باشد که اجزای آن شامل دانش، 
مهارت و نگرش می باشد. ارزشیابی فرصتی مناسب برای سنجش توانایی هنرآموز 
می باشد. به عبارت دیگر در فرآیند ارزشیابی، تنها هنرجویان سنجیده نمی شوند؛ 
هنرآموز  می شود.  سنجیده  که  است  معلم  این  فراگیران،  از  بیش  و  پیش  بلکه 
باید از این فرصت و نتایج ارزشیابی برای ارتقای توانمندی و برطرف کردن نقاط 
ضعف خود استفاده کند. هنرآموزان قطعاً با انواع روش های ارزشیابی آشنایی دارند. 
ارزشیابی در حرفه باید شایستگی انجام کار بر اساس استاندارد عملکرد را سنجش 
کند. این شایستگی ترکیبی از دانش، مهارت و نگرش می باشد. پیشنهاد می شود 
برحسب شرایط و ماهیت کالس و کار از مجموع روش های ارزشیابی استفاده کنند 
و به هیچ وجه نباید از ارزشیابی یا امتحان به عنوان اهرمی در جهت انتقام یا تسویه 
ع روش های سنجش در آموزش  انوا ادامه  استفاده شود. در  با هنرجویان  حساب 

براساس شایستگی بیان می شود:

 آزمون های شفاهی و کتبی شامل صحیح ـ غلط، جورکردنی، چند گزینه ای، 
تشریحی، کوته پاسخ و...

 سنجش عملکردی، در این نوع سنجش تمرکز ارزیاب )هنرآموز( بر فرآیند 
اثبات شایستگی عملکرد بر اساس فرآیند و رویه کاری  انجام کار می باشد که 
شناسایی،  سنجش  عملکردی،  کتبی  شامل  سنجش  این  می شود.  نامیده  هم 

شبیه سازی شده، نمونه کار می باشد.
مقیاس های  وارسی،  فهرست  براساس  سنجش  شامل  ای  مشاهده  سنجش   

و... نگاری  ع  واق درجه بندی، 
 سنجش عاطفی شامل پرسش نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس 

مصاحبه و...
 سنجش تکمیلی شامل مصاحبه با کارفرما، مشاهده درحین کار، سنجش پیرو 
و... جهت اطمینان از شایستگی در محیط کار واقعی نظیر کارآموزی و کارورزی 

استفاده می شود.
و...  درجه ای   360 آزمون  پوشه،  کار  شامل  ترکیبی  و  همه جانبه  سنجش   

می شود. استفاده  یادگیری  حوزه های  کلی  سنجش  جهت  که  می باشد 
نمونه کار،  بر  ارزیاب )هنرآموز(  نوع سنجش تمرکز  این   آزمون مهارت: در 

انجام یک پروژه می باشد.  یا  نمونه مهارت و 
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مکانیزم نمره دهی بر اساس شایستگی

از دوبخش ارزشیابی مستمر و  در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی نمرۀ هر پودمان 
پایانی تشکیل می شود و فقط یک نمره براساس 0 تا 20 ثبت می گردد. بخش اول 
شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان می باشد که نمرۀ ارزشیابی از کسب شایستگی از 
پودمان مورد نظر که با سه عدد 1، 2 و 3 که، عدد1 معادل عدم احراز شایستگی، عدد 
2 معادل احراز شایستگی و عدد 3 معادل احراز شایستگی باالتر از حد انتظار می باشد 
ارزشیابی  دوم شامل  بخش  می گردد.  اعمال  در سیستم  با ضریب 5  آن  نتیجۀ  و 
مستمر می باشد که نمرۀ مستمر بر اساس انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی، نظم، 
مشارکت در فعالیت های آموزشی و تربیتی، ابتکار در تکالیف عملکردی درسی و... از 
0 تا 5 نمره اختصاص پیدا می کند که ضریب آن در سیستم یک می باشد. زمانی یک 
هنرجو در یک درس قبول اعالم می گردد که در هر 5 پودمان نمرۀ باالی 12 کسب 
کند. در این صورت میانگین 5 نمره پودمان ها به عنوان نمره کلی درس در کارنامۀ 
تحصیلی منظور خواهد شد. درصورتی که هنرجو در یک یا چند پودمان حداقل نمرۀ 
12 را کسب نکند در آن درس قبولی را به دست نمی آورد و نمرۀ 10 در سیستم 
برای او منظور می شود. ارزشیابی مجدد فقط در پودمان یا پودمان هایی که حداقل 
نمره 12 را کسب نکرده اند، صورت خواهد گرفت. درضمن ارزشیابی مجدد در طول 
سال تحصیلی حداقل برای یکبار امکان پذیر خواهد بود.خالصۀ نمرات کسب شده 
پودمان ها در یک کاربرگ تحت عنوان گواهی شایستگی های حرفه ای تنظیم و همراه 

با مدرک تحصیلی به هنرجو تحویل می شود.

 شبیه سازها: در این نوع سنجش تمرکز ارزیاب )هنرآموز( متوجۀ محصول 
نهایی و یا مشاهدۀ درایت انجام کار می باشد، مثل استفاده از تصویر چک به 

جای اصل چک.
دقت،  انگیزه،  عالقه،  میزان عشق،  به  نگرش:  و  غیرفنی  شایستگی   سنجش 
نگرش  می شود.  اطالق  کار  از  هنرجو  رضایت  احساس  و  عمل  سرعت  صحت، 
همچنین به معنای داشتن حس مسئولیت در کار، صرفه جویی در مواد و مراقبت 
از تجهیزات و وسایل نیز گفته می شود. شایستگی های غیر فنی در ادامه توضیح 

می شود. داده 

نکته مهم هنرجویان می توانند در ارزشیابی فرآیند مدار و نتیجه مدار، کتاب همراه 
هنرجو را در زمان اجرای ارزشیابی با خود همراه داشته باشند.
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در سیستم ارزشیابی جدید که مبتنی بر شایستگی می باشد. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی 
برشایستگی، یادگیری و کسب توانایی انجام کار در شغل و حرفه می باشد. هر درس از 
چند پودمان و هر پودمان شامل یک یا چند واحد یادگیری )تکالیف کاری( می باشد که 
هنرجویان در فرآیند یادگیری باید در انجام آنها شایستگی الزم را کسب کنند. ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی از واحدهای شایستگی مطابق با شیوه مندرج در کتاب های درسی 
صورت می گیرد و نتایج آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت می شود و براساس 

نتیجۀ حاصل از ارزشیابی واحدهای شایستگی نمره پودمان به دست می آید.
حداکثر نمرۀ هر پودمان شامل 4 نمره می باشد. نمرۀ هر پودمان شامل مجموع دو 
بخش ارزشیابی تکوینی یا فرآیندی )مستمر( با احتساب 1 نمره از 4 نمرۀ شایستگی 
و ارزشیابی تراکمی یا پایانی با احتساب 3 نمره از 4 نمرۀ شایستگی می باشد که برای 
تبدیل به سیستم 20 نمره ای در ضریب 5 ضرب می شود. هنرجویان برای کسب 
شایستگی الزم در هر پودمان الزم است حداقل میانگین نمرۀ 2 در ارزشیابی پایانی 
کسب کنند. امکان جبران برای کسب شایستگی الزم برای هر پودمان برای هنرجویان 
پودمان،  هر  در  نمره 12  عدم کسب  درصورت  که  طوری  به  دارد  وجود  آینده  در 
ارزشیابی آن فصل برای هنرجویان مشمول، مجدد برگزار می شود. حداقل نمرۀ قبولی 
هر پودمان 12 می باشد )حداقل نمره 2 از 3 نمره ارزشیابی پایانی( و نمرۀ نهایی درس 

چاپ و تکمیل کاالی نساجی از میانگین نمرات 5 پودمان حاصل می شود. 

 جهت کسب نمره قبولی در هر پودمان غیر از مواردی که گفته شد الزم است نکته مهم
که هر هنرجو حداقل 2 نمره شایستگی های غیرفنی، اخالق حرفه ای ایمنی، 

بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش در مراحل کار را کسب کند. 

نکته مهم
 در صورت غیبت نمره شایستگی عدد صفر منظور می گردد.

 غ.ش"به معنای غیر شایسته و عدم نمرۀ قبولی و" ش" به معنای شایسته 
یا قبولی می باشد.

 در ارزشیابی شهریور ماه نمرۀ مستمر بر اساس نمرۀ شایستگی اعمال می گردد، 
به طوری که به شایستگی 1 نمرۀ مستمر 2، به شایستگی2 نمرۀ مستمر 3/5 و به 

شایستگی 3 نمرۀ 5 تعلق می گیرد. 

وضعیت نمره شایستگی با سه گزینه عدم احراز شایستگی و پایین تر ازحد انتظار 
)1( احراز شایستگی درحد انتظار )2( واحراز شایستگی باالتر از حد انتظار )3( بیان 

می گردد که در نتیجۀ نهایی با ضریب 5 منظور می شود. 
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در ارزشیابی مستمر هنرآموز می تواند براساس جداول ارزشیابی مراحل انجام کار 
در کتاب درسی و با توجه به فرایند یاددهی و یادگیری، نمراتی را جهت هنرجویان 
درنظر بگیرد. در جداول1 و 2 دو نمونه جداول خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز 

در ارزشیابی مستمر یا تکوینی در یک جلسه نشان داده شده است.
جدول 1ـ خود ارزیابی توسط هنرجو

خود ارزیابی توسط هنرجو
خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

میانگین نمره مستمر از 5

جدول2ـ ارزشیابی پایانی توسط هنرآموز

ارزشیابی توسط هنرآموز
خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

میانگین نمره مستمر از 5

ارزشیابی شایستگی پایانی مراحل کار واحد یادگیری پودمان ها

پس از انجام فعالیت های آزمایشگاهی در هر جلسه یا مرحله و قبل از شروع مرحلۀ 
بعدی کار، الزم است هنرجویان مورد ارزشیابی مرحله ای قرار بگیرند. هنرجویان 
در  که  می باشد  ذکر  به  الزم  کنند.  کسب  قبولی  نمرۀ  مرحله  هر  در  است  الزم 
ارزشیابی هر مرحله از واحد یادگیری الزم است، شایستگی های غیرفنی، نگرش، 
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و توجهات زیست محیطی بر طبق جدول ارزشیابی 
حاکم  اصول  به  توجه  با  گردد.  لحاظ  مستمر  و  شایستگی  نمره  در  کار  مراحل 
بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، ارزشیابی شایستگی هر واحد یادگیری 
به صورت مرحله به مرحله در جدول نشان داده شده است که هنرآموز الزم است 
در پایان هر مرحلۀ کار هنرجویان را ارزشیابی کند 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 که موارد زیر را در 

ارزشیابی ها در نظر بگیرد:
1 شایستگی فنی )توجه به توانایی انجام کار به طور مؤثر و در شرایط مختلف 

برابر استاندارد شغل(
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2 دانش )توجه به مجموعۀ معلومات نظری و توانمندی ذهنی الزم برای 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 شایستگی غیر فنی )رعایت موارد بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و مالحظاتی 
جهت جلوگیری از حوادث و خطرات و جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست.(

ارزشیابی شایستگی مراحل کار پودمان 5 تکمیل نهایی

ردیف
مراحل کار
شایستگی 

فنی
استاندارد عملکرد یا کیفیت کار 

هنرجو
نتایج 
مورد
انتظار

استاندارد 
ارزشیابی

)شاخص تحقق( 

نمره
شایستگی 

از3  

1

عملیات
تثبیت ابعادی

و
ضدآبرفت

پارچه
و

پرزسوزی 
پارچه

تعریف و تشریح علل آبرفتگی پارچه، 
تشریح روش های ضدآبرفت در پارچه، 
تشریح طرز کار ماشین های ضدآبرفت 
کامپکت و سانفوریزه، تشریح عملیات 

انواع روش های نمدی کردن و ضدنمدی 
کردن کاالی پشمی، تشریح ماشین 

والک، انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، 
ساخت محلول با غلظت استاندارد، 

آماده کردن و کنترل دما و زمان حمام، 
تشریح نقش مواد کمکی مصرفی، تشریح 

شایستگی های غیرفنی
تعریف و تشریح علل آبرفتگی پارچه، 
تشریح روش های ضدآبرفت در پارچه، 
تشریح طرز کار ماشین های ضدآبرفت 

کامپکت و سانفوریز، تشریح عملیات انواع 
روش های نمدی کردن و ضد نمدی کردن 

کاالی پشمی، تشریح ماشین والک، 
انجام فعالیت ها و پرسش کالسی، ساخت 
محلول با غلظت استاندارد، آماده کردن 
و کنترل دما و زمان حمام، تشریح نقش 
مواد کمکی مصرفی، تشریح اهداف و 

علل پرزسوزی پارچه، تشریح روش کار 
انواع ماشین پرزسوزی، تشریح عملکرد 
بخش های مختلف ماشین پرزسوزی، 

تشریح شایستگی های غیرفنی

باالتر از 
حد انتظار

تعیین 
روش اصالح 
کار، تعیین 
شاخص هاي 

بهبود محصول، 
تحلیل محصول، 

تشخیص و 
تعیین روش هاي 

اصالح عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع 

محصول و کاربرد 
آنها

2

پایین تر از 
حدانتظار

نام بردن، 
تعریف،مراحل 

انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1
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2

عملیات
ضدالکتریسیته 

ساکن و
نرم کردن 
پارچه با 
نرم کن ها

و
عمق دهنده 

رنگ

 اهداف و روش عمل ضدالکتریسیته 
ساکن در پارچه، توانایی آنتی استاتیک 

کرد پارچه پلی استر در آزمایشگاه، 
توانایی ساخت محلول های استاندارد و 
آماده کردن مقدمات آزمایش، توانایی 
کنترل فرآیند آزمایش، اهداف نرم 
کردن پارچه، انواع مواد نرم کننده 

پارچه، تشریح خواص، مزایا و معایب 
انواع نرم کننده پارچه، تشریح نرم 

کردن پارچه با نانوسیلیکون ها، تشریح 
عملکرد عمق دهنده های رنگ، تشریح 
روش اعمال عمق دهنده ها بر روی 
پارچه، انجام فعالیت ها و پرسش 
کالسی، ساخت محلول با غلظت 

استاندارد، آماده کردن و کنترل دما و 
زمان حمام، تشریح نقش مواد کمکی 

مصرفی، تشریح و نکات ایمنی و...

باالتر از 
حد انتظار

تعیین 
روش اصالح 
کار، تعیین 
شاخص هاي 

بهبود محصول، 
تحلیل محصول، 

تشخیص و 
تعیین روش هاي 

اصالح عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع 

محصول و کاربرد 
آنها

2

پایین تر از 
حدانتظار

نام بردن، 
تعریف،مراحل 

انجام 
کار،تشخیص 
کاربرد محصول

1

3

عملیات
ضد )آب، 

آتش، چروک، 
باکتری( 

کردن پارچه

تشریح اهداف و انواع روش های ضدآب 
کردن، ضدآتش کردن، ضدچروک 
و ضدباکتری کردن پارچه، تشریح 

مکانیزم ها و تکمیل های ضدآتش کردن 
پارچه، تشریح انواع روش های ضدآتش 
کردن پلی استر به روش تجاری، انجام 
فعالیت ها و پرسش کالسی، توانایی 
ساخت محلول با غلظت استاندارد، 
توانایی آماده کردن و کنترل دما و 

زمان حمام، تشریح نقش مواد کمکی 
مصرفی، تشریح نکات ایمنی، تشریح 

مکانیزم و روش های کلی ضدآب 
کردن پارچه، توانایی ضدآب کردن 

پارچه پنبه ای در آزمایشگاه با صابون 
آلومینیم، تشریح علل چروک در 

پارچه، تشریح مکانیزم و روش های 
ضدچروک کردن پارچه، توانایی 

ضدچروک کردن پارچه در آزمایشگاه با 
استفاده از رزین مالمین ـ فرمالدئید بر 
طبق دستور کارآزمایش، تشریح اهداف 

و مکانیزم ضدباکتری کردن کاالی 
نساجی، تشریح روش های مرسوم در 

ضدباکتری کردن منسوجات

باالتر از 
حد انتظار

تعیین 
روش اصالح 
کار، تعیین 
شاخص هاي 

بهبود محصول، 
تحلیل محصول، 

تشخیص و 
تعیین روش هاي 

اصالح عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع 

محصول و کاربرد 
آنها

2

پایین تر از 
حد انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول
1
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4

عملیات 
خارزنی و
پرزگیری
پارچه

تشریح علل و اهداف خارزنی پارچه، 
تشریح اپراتوری ماشین های خار و تیغ 
از روی شکل های کتاب و بازدید ها، 
تشریح قسمت های مختلف ماشین 

خارزنی پارچه و مسیر حرکت پارچه، 
توانایی سرویس کاری و کار با ماشین 
خارزنی، تشریح علل و اهداف تراش 
پارچه، تشریح عملکرد ماشین تیغ با 
توجه به بازدید انجام شده و از روی 

شکل کتاب، تشریح عملکرد بخش های 
مختلف ماشین تراش ، تشریح علل، 
اهداف و عملیات فشرده سازی، پرس 
و کالندر و سمباده زنی پارچه، تشریح 

مسیر حرکت پارچه در کالندر و 
سمباده زنی از روی شکل و بازدید از 
صنعت، تشریح شرح وظایف اپراتور 

ماشین ها، گزارش بازدید از ماشین ها 
در کارخانجات، انجام فعالیت ها و 

پرسش کالسی،  تشریح شایستگی های 
فنی و غیرفنی در زمان کار

باالتر از 
حد انتظار

تعیین 
روش اصالح 
کار، تعیین 
شاخص هاي 

بهبود محصول، 
تحلیل محصول، 

تشخیص و 
تعیین روش هاي 

اصالح عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع 

محصول و کاربرد 
آنها

2

پایین تر از 
حد انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1

5

عملیات ضدبید 
و نمدی و 
ضدنمدی 

کردن کاالی 
پشمی

آشنایی با حشرات بید و سوسک سیاه 
قالی، آشنایی با روش های ضدبید 

کردن کاالی پشمی، آشنایی با آثار 
زیان بار و زیست محیطی حشره کش ها، 

آشنایی با حشره کش های پرمصرف 
و مؤثر نظیر اویالن ها و می . تین. اف، 

توانایی ضد  بید کردن کاالی پشمی  در 
آزمایشگاه برحسب دستور آزمایش، 

آشنایی با فناوری های جدید در 
ضدبید کردن کاالی پشمی، تشریح 

عملیات انواع روش های نمدی کردن و 
ضدنمدی کردن کاالی پشمی، تشریح 
ماشین والک از روی شکل، مقایسه 
انواع روش های نمدی کردن پشم، 

تشریح علل و اهداف ضدنمدی کردن 
کاالی پشمی، تشریح ضدنمدی کردن 
پشم از طریق کلرینه کردن، توانایی 
ضدنمدی کردن پشم به روش کلرینه 
کردن در آزمایشگاه، توانایی محاسبه 

میزان آبرفتگی کاالی پشمی در 
آزمایشگاه

باالتراز حد 
انتظار

تعیین 
روش اصالح 
کار، تعیین 
شاخص هاي 

بهبود محصول، 
تحلیل محصول، 

تشخیص و 
تعیین روش هاي 

اصالح عیوب

3

در حد 
انتظار

تعیین کیفیت، 
تشخیص نوع 

محصول و کاربرد 
آنها

2

پایین تر از 
حد انتظار

نام بردن، تعریف، 
مراحل انجام کار، 
تشخیص کاربرد 

محصول

1
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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 کار، وسایل و تجهیزات ایمنی 

3ـ سرعت و دقت در کار، نظم و ترتیب، نظافت و تمیز کردن وسایل 
و محیط کار، مدیریت زمان و منابع، مدیریت مواد و تجهیزات، تفکر 

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

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

کنترل نظافت تجهیزات و ماشین آالت 

در حد 
انتظار

رعایت همه 
موارد بهداشتي و 
ایمني و حفاظت 
از محیط زیست

2

پایین تر از 
حد انتظار

عدم رعایت همه 
موارد بهداشتي و 
ایمني و حفاظت 
از محیط زیست

بلی ارزشیابی پایانی مراحل کاری پودمان 5 تکمیل نهایی )شایستگی انجام کار(:

خیر 

***معیار های شایستگی انجام کار ***
کسب حداقل نمرۀ شایستگی فنی 2 در هر مرحلۀ کاری

کسب حداقل نمرۀ شایستگی غیر فنی 2 از بخش شایستگی های غیر فنی
کسب حداقل میانگین نمرۀ شایستگی فنی 2 از تمام مراحل کار

جدول معیار شایستگی پودمان 5 تکمیل نهایی
پودمان 5 تکمیل نهایی دارای 1 واحد یادگیری می باشد که هنرآموز الزم است، 
مطابق با مراحل کاری پیش بینی شده برای آن واحد یادگیری، تک تک هنرجویان 
کار  پایان  در  کند.  ارزشیابی  پیوسته  و  به ترتیب  کار  یا  پروژه  مراحل  کل  در  را 
هنرآموز می تواند نتایج ارزشیابی هر هنرجو را در جدول معیار شایستگی پودمان 

5 تکمیل نهایی وارد کند.
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1عملیات تثبیت ابعادی نهایی پارچه1

2عملیات ضدالکتریسیته ساکن و نرم کردن پارچه )نرمکن ها(2

1عملیات ضد )آب، آتش، چروک، باکتری( کردن پارچه3

1عملیات خارزنی و پرزگیری پارچه4

2عملیات ضدبید کردن کاالی پشمی5

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

 1ـ رعایت قوانین، مقررات، اصول و قواعد در مراحل کار، نظم و دقت در 
محیط کار، کالس و آزمایشگاه، استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی

2ـ توجه به موارد بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و زیست محیطی
3ـ سرعت و دقت در کار، نظم و ترتیب، نظافت و تمیز کردن وسایل و 
محیط کار، مدیریت زمان و منابع، مدیریت مواد و تجهیزات، تفکر خالق 

و باور، پیاده سازی 5S و HSE، مشارکت
4ـ اخالق حرفه ای، اعتماد و اتکال به خود، مسئولیت پذیری، ارتباط مؤثر 
اصول  رعایت  امانتداری،  دیگران،  با  ارتباط خوب  تیمی یا گروهی،  کار  و 

ارگونومی

2

*میانگین نمرات شایستگی کل مراحل کار از 3

نمره مستمر از 5

نمره پودمان/فصل از 20

* حداقل میانگین نمرات شایستگی هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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شرایط قبولی در پودمان 5 

1 در هر پودمان با یک واحد یادگیری، جدول ارزشیابی انتهای پودمان شامل 
یا  مرحله  چند  به  عملکرد  استاندارد  این  که  می باشد  عملکرد  استاندارد  یک 
شاخص تحقق فنی در سه سطح 1و2و3 تبدیل شده است که هر هنرجو الزم 
البته  را کسب کند.  برای هر شاخص  است حداقل سطح در نظر گرفته شده 
هنرجو می تواند سطوح باالتر را هم کسب کند. اگر هنرجویی نتواند حتی در 
یکی از شاخص ها، حداقل سطح درنظر گرفته شده را کسب نکند، شرایط کسب 
شایستگی کل پودمان را از دست می دهد. در هر واحد یادگیری، هنرجو الزم 
است حداقل یا کف نمرۀ شایستگی در هر مرحلۀ کاری در جدول را کسب کند.

 2 است حداقل  در همۀ شاخص ها، الزم  نمرۀ شایستگی سطوح  میانگین   2
باشد.

باید  مستمر  نمرۀ   5 به عالوۀ  شایستگی سطوح کسب شده  نمرۀ  میانگین   3
حداقل به عدد 12 برسد. هر نمرۀ شایستگی در سیستم نمره دهی قدیمی معادل 

5 نمره می باشد یا به عبارتی در سیستم ضریب 5 اعمال می شود.
4 کسب حداقل نمرۀ شایستگی 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، 

بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 

نکته مهم الزم به ذکر است که جهت هر واحد یادگیری یک نمرۀ مستمر 0 تا 5 درنظر 
طول  در  شده  گفته  معیارهای  براساس  هنرآموز  توسط  که  است  شده  گرفته 

یا کار به هنرجو تعلق می گیرد. فعالیت پروژه 
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منا بع

1 چاپ در صنعت نساجی، دکتر حسین توانایی، ویرایش دوم، مرکز نشر دانشگاه 
صنعتی اصفهان، تابستان 1387

2 تکنیک های چاپ در شیمی نساجی، دکتر حسین نجفی کوتنایی، دکتر ابوسعید 
رشیدی، جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر، چاپ دوم 1392

آزاداندیشان،  انتشاراتی  ابراهیمی  معتمد، مؤسسه  3 چاپ سیلک اسکرین، علی 
چاپ سوم 1395

محمد  ابراهیمی  معتمد،  علی  نساجی،  رشته صنایع  نساجی،  تکمیل  و  4 چاپ 
ایران، 1384 درسی  کتاب های  نشر  و  چاپ  نعمتی شمس آباد،  جواد 

5 رنگرزی، رشته صنایع نساجی، کمال الدین قرنجیک، علی ابراهیمی معتمد، صابر 
رستاک، چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1384

6 رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، دکتر کمال الدین قرنجیک، دکتر علیرضا 
خسروی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر، 1374
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