
فصل 2
صحافي
فصل 5

در فراينــد » از طراحــي تــا چــاپ« يــك اثــر، مراحــل گوناگونــي طــي مي شــود كــه هــر يــك الزامــات 
ــه  ــاز ب ــراي چــاپ، ني ــك پيــش از اجــراي طــرح و ارســال آن ب ــژه اي دارد. طراحــان گرافي ــي وي فن
ــوند  ــه رو ش ــن مشــكل روب ــا كمتري ــن مســير، ب ــه در اي ــد ك ــي دارن ــات و مهارت هاي ــتن اطالع داش
ــد.  ــا بپردازن ــا ايراده ــص و ي ــع نواق ــه رف ــاپ ب ــل چ ــكاري عوام ــا هم ــاد اشــكال ب و در صــورت ايج

ــت. ــد اس ــن فراين ــم اي ــاي مه ــي از مهارت ه ــاپ و صحاف ــراي چ ــل ب ــازي فاي آماده س
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1

تا- برش- حجم 

برای روش های تا، برش و حجم، هنرجویان چه راه کارهایی را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

در ايــن واحــد يادگيــري، هنرجويــان بــا روش هــاي تــا، بــرش و توليــد حجــم در مراحــل طراحــی و چــاپ 
ــا انجــام تمرين هايــي در ايــن زمينــه بــه طراحــي كارت دعــوت، طراحــي جعبــه و  يــك اثــر آشــنا شــده و ب

ــد.  ــاي خــود مي پردازن ــراي طرح ه ــت ب ترســيم طــرح گســتردة آن و ســاخت ماك

 رســامي دقيــق خطــوط تــا و بــرش حجــم بــا رعايــت اصــول ســاخت قالــب و دســتگاه خــط زن و دســتگاه
ــازي ــرس و جعبه س ــر پ  لت
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فصل 5   صحافي 

کاغذ

انســان از آغــاز بــراي انتقــال پيــام خــود همــواره دست نوشــته هايي داشــته اســت. از ثبــت عالئــم نگارشــي بــر 
ــه امــروز كــه بــر روي كاغــذ، ديســك هاي فشــرده  و كارت هــاي حافظــه  روي لوحه هــاي گلــي و ســنگي تــا ب

بــه منظــور ترويــج و اشــاعة فرهنــگ ثبــت و نگــه داري 
مي شــوند.

چگونگــي حفــظ و نگــه داری اطالعــات، همــواره يكــي از 
ــوده و در ايــن راه گام هــاي مؤثــري  دغدغه هــاي بشــر ب
نيــز برداشــته اســت و فناوري هــاي جديــد در ايــن 
ــوم  ــري و عل ــكار بش ــت اف ــه ثب ــياري ب ــك بس راه كم

داشــته اند.
در ايــن ميــان كاغــذ، بــه علــت ســبك بــودن، قابليــت 

انعطــاف، شــكل پذيری، حمــل راحــت، در دســترس بــودن و ارزان تــر بــودن، يكــی از مهم تريــن وســايل ثبــت 
ــوده اســت. ــا و ســاير نوشــتار ... ب اســناد، كتاب ه

ــا شــتاب ســريعي در  ــادي گذشــته اســت و تكنولوژي هــاي نويــن ب اگرچــه از اختــراع كاغــذ، زمــان بســيار زي
حــال جايگزينــي روش هــاي مــدرن هســتند، امــا بــه هــر حــال رســانه هاي نوشــتاري و چاپــي بــر روي كاغــذ، 

ــد.  ــگاه خــود را حفــظ كرده ان ــون جاي تاكن

به تصوير 2 نگاه كنيد: 

تصویر 1

فعالیت
 كالسي

تصویر 2
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دربارة روش های توليد، تكثير و تيراژ )تعداد( طرح ها چه می دانيد؟

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

با جست وجو در اينترنت می توانيد مراحل توليد اين محصوالت را بنويسيد؟

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

طراحـان گرافيـك بـرای توليـد و تكثيـر يك محصول، به جـز زيبايی و كاربـردی بودن آن، چـه نكات فنی 
ديگـري را در نظـر می گيرند؟

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

انجام يك كار چه مراحلی دارد؟

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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روند انجام کار از سفارش تا اجرا

بـا راهنمايـی هنرآمـوز و در گروه هـای چنـد نفـره، اسـامی و اصطالحاتـی را كـه در كتـاب همـراه هنرجو 
ذكر شـده اسـت، در اينترنت جسـت وجو كنيد )مثال: يووی برجسـته چيسـت؟ ماشـين لترپرس چيست؟ 
ماشـين چسـب زنی چيسـت؟ چسـب زنی جعبه  ها چگونه انجام می شـود؟ و...( تصاوير و مطالب جمع آوری 

شـده را در رايانـه ذخيـره كنيـد و اطالعـات را بـا گروه های ديگـر به اشـتراک بگذاريد.

فعالیت 
گروهي
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 تعـدادی از محصـوالت چاپـی ماننـد: كتـاب، دفتـر، كارت تبريـك، پاكـت نامه، برچسـب )ليبل(، شيشـة 
آبليمـو، مربـا، كنسـرو  و ماننـد آن ها جعبـة دارو، عطـر، خميردنـدان، دسـتمال كاغـذی، جعبـة شـيرينی، 
بسـته بندی ماكارونـی، بسـته بندي نان هـای ماشـينی را تهيه و در كالس بـه نمايش بگذاريـد و جدول زير 

را بـه كمـك هنرآموز پـر كنيد.

ارتباط بين انواع جنس مصرفی با محصول را به اختصار بنويسيد.

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

جدول شمارة1

چاپ  برجسته رنگ طالیی یا نقره ایطالکوبلیبلفلزطلقکاغذمقوا

جلد كتاب مقوايی

  سررسيد

  پاكت نامه

  جعبه خميردندان

 جعبه دستمال كاغذی

 جلد ماكارونی
 برچسب آبليمو و ...

 پودر لباسشويی

 كارت ويزيت

 كاتالوگ

 اوراق ادرای

 دفتر

...............................

...............................

فعالیت 
كالسی
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1-  بـا مراجعـه بـه كتـاب همراه هنرجو و جدول مشـخصات انـواع كاغذ و مقـوا  نام كاغذ و مقـوای مصرفی 
در محصوالت زير را بنويسـد.

2 - نمونه هايـي از انـواع كاغـذ و مقـوا را 
جمـع آوري و دسـته بندي كـرده و يـك 
آلبـوم )كاليته1 ( كاغذ و مقـوا تهيه كنيد.

جدول شمارة2

کتاب و دفترپاکت سیمانقبوض بانکیمجلهکبریتکاغذ مومیدستمال کاغذیپوسترجعبه کفش

انواع وزن )گرماژ(2 کاغذ 

انواع محصوالت مقوايی و كاغذی را تهيه و با هم مقايسه كنيد و تفاوت ها را بنويسيد. 
تفاوت از لحاظ ضخامت: ................................................................................................................................................
تفاوت از نظر كاربرد: ......................................................................................................................................................
يكی ديگر از مهم ترين پارامترهای توليد يك طرح، گزينش درست وزن )گرماژ ( كاغذ يا مقوا است. 

كه بر اساس كاربرد آن انتخاب می شود.
 مثال: وزن يك متر مربع از كاغذ 70 گرمی = 70 گرم      

         وزن يك متر مربع مقواي 250 گرمی = 250 گرم

1- مجموعه ای از انواع نمونه هايی از: كاغذ، مقوا، گالينگور، پارچه، سنگ، چوب و ... 

2- وزن يك متر مربع از كاغذ بر حسب گرم را گراماژ آن مي گويند مثاًل كاغذ با گرماژ 70 گرمي يعني: يك متر مربع از كاغذ با وزن 70 گرم

فعالیت 
كالسی

تصویر3
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انواع گرماژ کاغذ و مقوای موجود در بازار بر حسب گرم

گرماژ کاغذ 
تحریر

گرماژ کاغذ و 
مقوای گالسه

گرماژمقوای پشت 
طوسی و سفید

گرماژ مقوای 
ایندربورد

کاغذ سنگ

508021025065

559023027570

6010025030080

6511328035090

70118300400100

75135350120

80148400135

100170500150

115200175

120250200

280250

300300

350400

نكتـه زيسـت محيطـي: بازيافـت مـواد و حفـظ محيـط زيسـت يكـی از دغدغه های قـرن معاصر اسـت. با 
پيشـرفت تكنولـوژی و تحقيـق بـرای جايگزينـی كاغـذ1  دو نـوع كاغـذ جديـد بـه بازار عرضه شـده اسـت 
1- " كاغـذ سـنگ" كـه مـاده اصلی تشـكيل دهنـده آن پودرسـنگ اسـت و جايگزين بسيارمناسـبی برای 
كاغـذ سـلولوزی اسـت. بـه غيـر از جلوگيـری از قطـع درختان، از خـواص ديگر كاغذ سـنگ می تـوان ضد 

آب بـودن، مقاومـت در برابـر پارگـی و بازيافـت در زمـان كوتـاه مدت را نـام برد.
 2- " كاغـذ پالسـتيك" كاغذهـای پالسـتيكی نيـز جايگزيـن مناسـبی بـرای كاغذهای معمولی هسـتند. 
ضـدآب و مقـاوم در برابـر رطوبت، طـول عمر زياد، قابليت نوشـتن،پاره نمی شـود، امكان صحافـی دارد و... 

سـازگار بـا محيط زيسـت اسـت، و اين مـواد كامال قابـل بازيافت هسـتند.

1- ماده اصلی كاغذ سلولز است كه از درختان بدست می آيد 

نکات 
زیست محیطی
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 اهمیت راه و بی راه کاغذ در کارهای چاپی
ــر  ــد چــاپ يــك محصــول، بســيار پ از آنجــا كــه رون
ــوا از  ــی راه« مق ــناخت »راه«  و »ب ــت. ش ــه اس هزين
ــر  ــراح و ناظ ــه ط ــت ك ــی اس ــكات فن ــن ن مهم تري
چــاپ بايــد نســبت بــه آن اگاهــی داشــته باشــند تــا 

ــد. ــری كنن ــدن كار جلوگي ــل ش ــد از باط بتوانن
در جعبــه چســبانی بايــد از مقــوای » راه « بــا عالمــت 
اختصــاری  ال جــی )LG( اســتفاده كــرد زيــرا در 
مرحلــه چســب زنــی جعبــه لبه هــای چســب خــورده 
ــه  ــه كار باطل ــد و در نتيج ــرار نمی گيرن ــم ق روی ه
می شــود. مشــخصات كاغــذ و مقــوا بصــورت برچســب 

روی لفــاف بســته بنــدی نوشــته شــده اســت.

يـك بـرگ كاغـذ تحريـر را از جهـت عمـودی و افقـی، بـا دسـت پـاره كنيـد.  قسـمت پارگی هـا را بـا هم 
مقايسـه كنيـد. چـه تفاوتـی بـا هم دارنـد؟ هنگام پـاره كـردن كدام جهـت راحت تر پـاره می شـود " افقی 

يـا عمـودی" ؟...................................... 

ــا هــم  ــا« را ب ــد. قســمت » ت ــا بزني ــر ديگــر را از دو جهــت افقــی و عمــودی ت ــرگ تحري ــك ب حــال ي
ــر اســت؟  ــا« صــاف ت ــد؟ كــدام » ت ــا هــم دارن ــی ب مقايســه كنيــد چــه تفاوت

ايــن آزمايــش را بــا انــواع مقــوا و كاغــذ انجــام دهيــد.  ســطح كاغــذ دارای خــواب يــا » راه « اســت. هــر 
طــرف از كاغــذ كــه راحت تــر بــرش و يــا » تــا«  شــود در جهــت»راه« كاغــذ اســت و طــرف ديگــر كــه 

ــذ محســوب می شــود. ــی راه« كاغ ــا« می شــود، قســمت »ب ــا ناصــاف » ت ــاره و ي ســخت تر پ

تمرین

تصویر4

تصویر5
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ترسيم، طرح گسترده و خط »تا«

ترسیم خط تا 

چنـد نـوع كارت تبريـك، كارت دعـوت، بروشـور و مانند آن هـا را كـه دارای خط"تا" هسـتند جمع آوری و 
سـپس تقسـيم بندی های زيـر را انجـام دهيد.
الف- آنها را از لحاظ جنس ) نوع كاغذ و مقوا(

ب- از لحاظ تعداد خط "تا"
پ- از لحاظ فرم و شكل تقسيم بندي كنيد.

بـه دو يـا سـه گـروه تقسـيم شـويد، گسـترده كارهـاي انتخـاب شـده را روي كاغـذ و سـپس در نرم افـزار 
ايالسـتريتور رسـم كنيد. 

كليـة خطـوط پيرامونـي و محيطـي را بـا خـط ممتـد                         و كليـه خطـوط "تـا" را با خط چين     توجه
---------- رسم كنيد.

اندازه هـا را بـا نمونـة اصلـي كنتـرل كنيـد و پـس از اطمينـان از درسـتي اندازه هـا، طـرح گسـترده را در 
نرم افـزار ايالسـترايتور اجـرا كنيـد.

بدين ترتيب، الگوي » خِط تا « را رسم كرده ايد.

فعالیت 
كارگاهي

تصویر6

تصویر7
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ترسيم، طرح گسترده جعبه، خط »تا« تيغ و برش

تصوير8

ترسیم خط تا ، تیغ و برش

1- يـك جعبـة خميردنـدان، جعبـة دسـتمال كاغذي يـا جعبـة فانتزي)جعبة طـال( را بـه كارگاه بياوريد، 
قسـمت هاي چسـب خورده را باز كنيد و سـپس طرح گسـترده را روی كاغذ كالك، پوسـتی و سـپس در 

نرم افـزار ايالسـتريتور، رسـم كنيـد. دقـت كنيد 
تـا خطـوط محيطـی و خط "  تـای" آن هـا مانند 
تصويـر شـمارة )2( رسـم شـود. بديـن ترتيـب 
» الگـوی يك قالب بسـته بندی « تهيـه كرده ايد.

تصویر9
قالب ساخته شده  

فعالیت 
كالسی
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مراحل قالب زنی : 

تصویر10
نصب قالب روي ماشین لترپرس

تصویر11
 زدن قالب روي طرح

تصویر12
 طرح قالب زده شده 

تصویر13
 پوشال گیری و جداسازی محصوالت چاپی )جعبه ( از اضافه های چاپ
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مراحل جعبه چسباني: 

تصویر14
جعبه ها در دستگاه جعبه چسبانی

تصویر15
 توسط دستگاه چسب زده می شود 

تصویر16
 قسمت های چسب خورده به هم متصل می شود 



192

مراحل تا:

تصویر19
پس از تا دسته بندی می شود 

تصویر18 

تصویر17
 محصول چاپی پس از برش در دستگاه »تا«قرار داده می شود   
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طراحي کارت

طراحی کارت دعوت:
در طراحــی يــك محصــول پارامتــر هــای زيــادی وجــود دارد كــه طــراح بايــد آنهــا را در نظــر داشــته باشــد. بــا 
پاســخ بــه پرســش هــای زيــر بــا برخــی از ايــن چالــش هــا و تصميــم گيــری هــا كــه قبــل از طراحــی بايــد مورد 

توجــه قــرار بگيــرد آشــنا مــی شــويم 
ــد آن دارای چــه  ــد و مانن ــش، تول ــو، هماي ــل ســال ن ــراي مناســبت هايي مث ــوت ب ــا دع ــك ي ــك كارت تبري ي

ويژگــی هايــی اســت .

تصویر21تصویر20

 مطالعه تصویری 

انـواع مختلـف كارت هـاي دعوت ) سـاده ، فانتزی و ...( را تهيه و به نمايش گذاشـته و آنها را بررسـی كرده، 
دربـارة آنهـا در كالس گفت و گو كنيد.

پژوهش كنید

1- اندازه و قطع کارت دعوت 
اندازه طول و عرض كارت را انتخاب كنيد. طول ............. عرض ........... 

به نظر شما انتخاب ابعاد به چه عواملي بستگي دارد؟
............................... -3                 ..................................... -2                ............................... -1

آيا انتخاب اندازه )قطع( انواع كارت ها از استاندارد  خاصي پيروي مي كند؟

 در طراحي كارت به نكات زير توجه می شود: 
1- اندازه يا قطع كار               2 - شكل و فرم             3 - طرح و رنگ   

نکته
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2- شکل و فرم 
ــی كارت  ــرای طراح ــكل را ب ــدام ش ك

ــت؟ ــب اس مناس

- بــا توجــه بــه نمونه هــای جمــع آوری 
ــراي انتخــاب  ــي ب ــا محدوديت ــرده آي ك

شــكل و فــرم كارت وجــود دارد؟ 
ــه  ــي كارت ب ــد طراح ــا  مي خواهي - آي
ــد؟ ــت( باش ــك ل ــرگ )ي ــورت تك ب ص

ــا« دارد  ــط »ت ــط خ ــا كارت از وس - آي
و دو بــرگ )دو لَــت يــا چنــد لــت( 

مي شــود؟

ــا زده شــود  - از كــدام قســمت خــط ت
ــت؟              ــب تر اس مناس

مستطيل عمودیمربعمستطيل افقی                             

تصویر22

تصویر23

تصویر24

تصویر25
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3- طرح و رنگ
درانتخاب طرح، رنگ، عكس و ... برای طراحی يك محصول بايد به پرسش هايی پاسخ داد.

مانند : طراحی برای چه گروه سنی است؟........................ برای چه مناسبتی  است؟ ....................... و ... 
 انتخاب طرح و رنگ بر اساس مفهوم و موضوع كارت صورت می پذيرد. 

ترسیم قالب 
 يــك »چــوب الــف« خــاص را انتخــاب كنيــد و  قالــب آن را رســم كنيــد. در صورتيكــه طــرح و بــرش خاصــی 

نــدارد خطــوط تــا و بــرش را ترســيم كنيــد. 

انتخاب مواد )متریال( چاپي 
بــا مراجعــه بــه كتــاب هنرجــو از جــدول » مشــخصات انــواع كاغــذ و مقــوا« بگوييــد كــدام مقــوا را بــراي ايــن 

طــرح انتخــاب مــی كنيــد ؟

تصویر26

نکات 
در طرح هايــی بــا بــرش خــاص، چــه راهكارهايــی بــرای رســيدن بــه حداقــل دور ريــز كاغــذ، پالســتيك و ... زیست محیطی

ــد. پيشــنهاد می كني
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Book mark »طراحي »چوب الف

صفحه هاي خوانده شدة كتاب را چگونه عالمت گذاري مي كنيد؟ 
ــاب  ــات كت ــان صفح ــه مي ــود ك ــه مي ش ــي گفت ــذ باريك ــه كاغ ــف« ب ــوب ال ــن »چ ــي معي ــگ  فارس در فرهن

ــت«. ــده اس ــده ش ــاب خوان ــاي كت ــا اينج ــه »ت ــي ك ــن معن ــه اي ــد ب مي گذارن
ــه  ــورد. ب ــه چشــم مي خ ــي ب ــا و متنوع ــاي بســيار زيب ــروزه در بســياري از كتاب فروشــي ها »چــوب الف« ه ام
غيــر از كاربــردي بــودن آن هــا، ايــن وســيله بهانــه اي بــراي تبليغــات برخــي شــركت ها و ناشــران كتــاب شــده 

اســت و مي تــوان گفــت »چــوب الــف«، رســانه اي بــراي تبليــغ يــك كاال يــا محصــول فرهنگــي نيــز اســت.
شايد بتوان گفت كه زيبايي اين وسيله، جذابيت كتاب خواني را بيشتر كرده است.

تصویر27

تصویر28

ــا را در  ــد و عكس ه ــت وجو كني ــت جس ــف« در اينترن ــوب ال ــون » Book mark« و »چ ــي چ ــا كليد واژه هاي ب
رايانــه ذخيــره و بــا هــم بــه اشــتراک بگذاريــد.

پژوهش كنید
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در طراحـي ايـن محصـول بـه 1 - انـدازه يا قطع كار 2 - شـكل و فـرم 3- طرح و رنگ توجـه كنيد و مانند 
تمريـن قبـل نمونه خـط برش و تيغ را ترسـيم نماييد.

تمرین

ســاخت  ماكــت از محصــول نهايــی اهميــت ويــژه ای دارد. ماكــت بــر اســاس انــدازه واقعــي و بــا نــوع جنــس 
ــا بدينوســيله: ــی اجــرا، می شــود. ت اصل

1- طرح از لحاظ فرم، اندازه  و تناسبات بررسی شود. 
2- بــه جهــت كنتــرل طــرح در كليــه مراحــل توليــد، راهنمــای مجريــان: ) ليتــو گرافــی - چاپخانــه - صحافــی 

و ...(  خواهــد بــود. 
3- بدليــل پــر هزينــه بــودن مراحــل توليــد محصــوالت چاپــی، ســاخت ماكــت ازخســارت هــای مالــی و زمانــی 

احتمالــی جلوگيــری مــی كنــد.

تصویر29

ساخت ماکت



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                  
ترسيم خطوط تا و برش در يك محصول گرافيكي )كارت ويزيت، بروشور و ...( طراحي قالب تيغ و ساخت ماكت

 

استاندارد عملکرد: 

رسامي دقيق خطوط تا و برش حجم با رعايت اصول ساخت قالب و دستگاه خط زن و دستگاه لتر پرس و جعبه سازي 

شاخص ها:
1- شناخت ابعاد كاغذ و جنس كاغذ يا متريال هاي مختلف 

2- آشنايي با انواع صحافي
3- آشنايي با ماشين لترپرس

4- شناخت نرم افزار  گرافيكي مربوطه
5- مهارت  در طراحي تيغ برش و خط هاي تا و برش

6- نظارت بر اجرا و ارائه سفارش مورد نظر به مشتري

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان :  85 دقيقه

مكان: سايت گرافيك
ابزار و تجهیزات : مداد، كاغذ ، رايانه ، چاپگر ، پويش گر ، نرم افزار هاي گرافيكي  )Vector( و اينترنت

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی تا، برش و حجم 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                2آماده سازي و مقدمات پروژه 1

                2كنترل سفارش طراحي تيغ 2

                2نظارت بر ساخت و تحويل تيغ به مشتری 3

                2آماده كردن طرح برای چاپ و ارائه نهايی4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1- شايستگی های تفكر

2- داشتن درک درستی از سيستم سازمانی
3- شايستگی تفكر و يادگيری مادام العمر

4- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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2

فرم بندی

برای فرم بندی، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــد. از  ــدي را مي آموزن ــك فرم بن ــراي ي ــي در اج ــاي مقدمات ــري مهارت ه ــد يادگي ــن واح ــان در اي هنرجوي
ــر  ــاپ و تكثي ــل از چ ــرح قب ــازي ط ــل آماده س ــن مراح ــن و مهمتري ــي از اصلي تري ــدي يك ــه فرم بن آنجايي ك

اســت، آمــوزش آن بــراي هنرجويــان رشــته فتــو- گرافيــك ضــروري اســت.

اجــراي فرمبنــدي و تهيــة زينــك و چيدمــان فايل هــاي ارســالي از طــرف مشــتري بــا رعايــت اصــول چــاپ 
)لــب پنجــه،  خــط بــرش، خــط تــا، ابعــاد كاغــذ، نــوع دســتگاه و...(
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فرم چاپی یا فرم بندی چيست؟

ــك محصــول  ــر ي ــد و تكثي ــرای تولي ــن عوامــل آماده ســازی طــرح، ب ــن و مهمتري فرم بنــدي يكــی از اصلی تري
چاپــی اســت. طــراح قبــل از انجــام طراحــی محصــول، بايــد اطالعــات كاملــی از مراحــل توليــد يــك اثــر چاپــی 
ــك و  ــذ، زين ــدازه كاغ ــاس ان ــر اس ــاپ، ب ــرای چ ــرح ب ــازی ط ــی آماده س ــدی يعن ــد. فرم بن ــته باش داش

ماشــين چــاپ.
به تصاوير زير نگاه كنيد سپس ارتباط و وجه اشتراک آن ها را بيان كنيد. 

نمودار 2

نمودار 1
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کاغذ

تقسیم بندی کاغذ بر اساس دستگاه چاپ
بــه منظــور صرفه جويــی در مصــرف كاغــذ و مقــوا، ابعــاد و انــدازه كليــه محصول هــای چاپــی مانند: كتــاب، مجله، 
روزنامــه، بروشــور، ليبــل، ســربرگ، انــواع پاكــت، انــواع بســته بنــدی، پوســتر و... بــر اســاس تقســيم بندی های 
ــرد  ــی، »ُخ ــه اصطــالح چاپ ــا ب ــر1 نحــوه تقســيم بندی ي ــود. در تصوي ــن می ش ــوا تعيي ــذ و مق ــتاندارد كاغ اس
ــذ(  ــرت كاغ ــذ )پ ــز كاغ ــن دور ري ــدون كوچك تري ــذ  0 7 × 100  و  90 ×60 را  ب ــرگ كاغ ــك ب ــردن« ي ك

ــد.  ــاهده مي كني مش

به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

نصف كاغذ cm  70 ×  100 می شود: ...............             يك دوم كاغذ cm 90 × 60 می شود: .............

يك چهارم کاغذcm   70 ×  100 می شود: ............          يك چهارم كاغذ cm 90 ×  60 می شود: ............

يك هشتم كاغذ cm 90 × 60  می شود: ............ يك هشتم كاغذ cm 70 ×  100  می شود: ............ 

يك شانزدهم كاغذcm 70 ×  100  می شود: ............       يك شانزدهم كاغذ cm 90 × 60  می شود: ............

تصویر 1

فعالیت 
كالسی
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1- بــا توجــه بــه تصويــر شــماره 1، بــرای چــاپ يــك كارت دعــوت بــه ابعــاد 16 × 16  ســانتيمتر، كــدام مقــوا 
را انتخــاب كنيــم تــا  بيشــترين تعــداد كارت بــا كمتريــن دور ريــز كاغــذ را داشــته باشــيم؟ .....................................
2- بــرای تهيــة زينــك و انتخــاب ماشــين بــراي چــاپ كارت دعــوت در ابعاد هــا 16 × 16 بــا توجــه به » نمــودار 2« 

جاهــای خالــی را پــر كنيــد.
اندازه زينك ................................  اندازه و نام ماشين چاپ .................................

تصویر 2
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جدول شمارة1

کیلوگرمگراماژ )گرم(سایزبند )تعداد ورق(جنسنوع

7017014.875 × 125100گالسهمقوا

9017011.475 × 12560گالسهمقوا

7020017.5 × 125100گالسهمقوا

9020013.5 × 12560گالسهمقوا

7025017.5 × 100100گالسهمقوا

9025013.5 × 10060گالسهمقوا

7030021 × 100100گالسهمقوا

9030016.2 × 10060گالسهمقوا

7020014 ×100100گالسه پشت طوسیمقوا

9020010.8 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7023016.1 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9023012.42 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7025017.5 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9025013.5 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7028019.6 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9028015.12 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7030021 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9030016.2 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7040028 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9040021.6 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

ــته بندی  ــی بس ــا 500 تاي ــف از 100 ت ــته بندی های مختل ــاژ( در بس ــه وزن )گرم ــه ب ــا توج ــوا ب ــذ و مق كاغ
می شــوند. جــدول شــماره 1 تعــدادی از انــواع كاغــذ و مقــوا را بــا توجــه بــه تعــداد ورق، ســايز، گرمــاژ، ابعــاد و 

ــه كتــاب همــراه هنرجــو مراجعــه كنيــد.  ــر جــدول، ب ــرای مشــاهده كامل ت وزن نشــان می دهــد. ب

بسته بندی کاغذ و مقوا

تصویر 3
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دور ریز کاغذ و مقوا

شايســته اســت، بــرای حفــظ محيــط زيســت و صرفه جويــی اقتصــادی، ابعــاد هــر طــرح بــر اســاس اســتاندارد 
كاغــذ و مقــوا تعييــن شــود.

تصویر 4

گاهـی مقـداری از كاغـذ يـا مقـوا كـه بـه هـر دليلـی اسـتفاده نمي شـود و در پايـان كار باقي مي مانـد را 
"كنـاره" می گوينـد. از ايـن كناره هـا می تـوان در كارهای ديگـر چاپی ماننـد كارت ويزيـت، كارت حضور و 

غيـاب، نشـانگر كتـاب و ماننـد آن، بازيافـت و يا اسـتفاده كرد.       
چـرا در چاپ هـاي كاغـذي، بـه موضـوع صرفه جويـي تأكيـد مي شـود؟ دربـارة ايـن پرسـش در كارگاه 
گفت و گـو كنيـد.و سـپس راه كارهايـي بـراي بازيافـت، صرفـه جويـي و مصـرف بهينـه از مـواد  و مصالـح 

مصرفـي ) كاغـذ، مقـوا، رنـگ و ... ( ارائـه و در واحـد آموزشـی اجـرا نماييـد.

نکات 
زیست محیطی
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همانطــور كــه گفتــه شــد فرم بنــدی يعنــی چيدمــان طــرح، ايــن چيدمــان گاهــی از يــك قالــب يكســان پيــروی 
می كنــد و گاهــی بــر اســاس تيــراژ و انــواع صحافــی1  ، تغييــر می كنــد. ايــن تغييــرات صرفــا بــرای جلوگيــری 
از هزينه هــای اضافــی اســت. زيــرا در امــور چاپــی هميشــه اصــل بــر صرفه جويــی اســت. انجــام فرم بنــدی نيــاز 
بــه مهــارت و دقــت زيــاد دارد، بطــور معمــول فرم بنــدی در ليتوگرافــی و توســط افــراد ماهــر انجــام مــی شــود. 

دانســتن و آگاهــی از چگونگــی انجــام فرم بنــدی، از ضروريــات طــراح، اجــرا كار گرافيــك و ناظرچــاپ اســت.

فرم بندی برای چاپ یک رو

بـا راهنمايـی هنرآمـوز، چنـد نمونـه از كارهـاي چاپ شـده يـك رو را بـه كالس بياوريـد. ماننـد: )كارت 
ويزيـت، بروشـور يـا كارت دعـوت و... ( 

1- طرح را اندازه گيری كنيد. طول: .......................... عرض: ..........................
2-  از هـر طـرف 5 ميلي متـر )نيم سـانت( بـه ابعـاد طـرح اضافـه2  كنيـد. طـول و عـرض )تصويـر 14( 
اكنـون بـا اندازه هـاي جديد محاسـبه كنيـد. كدام يـك از ابعـاد كاغـذ يـا مقـوا )50 × 35  35 × 25 يـا  
45 × 30   يـا  22/5 × 30 ( بـراي بدسـت آوردن بيشـترين تعـداد طـرح و بـا كمتريـن دور ريـز مقـوا 

مناسـب خواهـد بود.    

تعداد كار در مقواي با ابعاد  50×35 ........................

تعداد كار در مقواي با ابعاد 30×45 .........................
3- يـك كارت ويزيـت، اسـكن كنيـد و در برنامـه ايالسـتريتور در صفحـه كار، بـه اندازه هـای مقـوای 
انتخـاب شـده ماننـد تصوير15  طـرح را تكثير و بـا راهنمايی هنرآمـوز خطوط راهنمای برش را ترسـيم 

و پرينـت كنيـد. بدين ترتيـب يـك فـرم چاپـی آمـاده كرده ايد. 

1- صحافی سيمی، ته چسب، ته دوخت، چسب گرم و سرد
2-به منظور تميزي و سفيد نبودن لبه كار در زمان برش نهايي، از رنگ زمينه 3 تا 5 ميلي متر اضافه تر در اطراف طرح قرار مي دهيم.

فعالیت 
كارگاهی

فرم بندي
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 تصویر5
 اندازه نهایی کارت، نیم سانت اضافه  عالمت برش و نحوه برش

تصویر 6
نمونه یک فرم چاپی

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................

85 ميليمتر

1- ماكت كارت ويزيت بر اساس اندازه واقعى

متر
يلي

4 م
5

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................

95 ميليمتر

2- ابعاد چاپ و  قبل از برش 

متر
يلي

5 م
5

3- عالمت برش 

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................

 4- پس از برش  

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................
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تصویر 7
 برش نهایی، کنترل ابعاد نهایی توسط برشکار طبق دستور کار و ماکت طراح 

فرم بندی برای چاپ دو رو : 

با راهنمايی هنرآموز، يك كارت پسـتال كه دو طرف آن طراحی دارد را انتخاب و اسـكن كنيد سـپس آن 
را در نـرم افـزار ايالسـتريتور بـاز كنيد و ماننـد تصوير 8 خطوط تا و برش آن را ترسـيم كنيد.

فرم بنـدی يـك اثـر چاپـی بر اسـاس تيراژكار1  متفاوت اسـت. در تصويـر9 و 10 ، يك بار قسـمت روی كار 
و سـپس قسـمت پشـت كار فرم بندی شده است.

تمرین

1- قيمت چاپ بر اساس تيراژ 5000 تا محاسبه می شود. بدين معنی كه قيمت چاپ يك اثر چاپی 1000 تا 5000 تا يكسان است 

تصویر 10تصویر 9
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فرم بندی سکه ای

فـرض كنيـد تيـراژ ايـن كارتپسـتال 000 2عدد اسـت. مانند تصويـر 20، می توانيـم پشـت و روی كار را 
بـا هـم فرمبنـدی كنيـم. بـه اين نـوع چيدمـان و مونتـاژ، فرمبندی سـكهای گفتـه می شـود. در اين مدل 

فرمبنـدی، بعـد از چـاپ 2000 عـدد از فرم هـا، مقـوا را بـر می گرداننـد و چـاپ را ادامـه می دهند.

تمرین

 ايـن كار، بـر اسـاس فـرم بنـدي تصاويـر 9 و 10 چنـد زينك يا پليـت خواهد داشـت؟ به نظرتـان 4 عدد 
يـا 8 عدد؟

پرسش

تصویر8
رو

تصویر 8
پشت 
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1- توضيح بيشتر در فصل نظارت چاپ.

تصویر 12
 مرحله برش فرم ها پس از چاپ   

بـه ايـن روش چـاپ سـكه ای 1 گفتـه می شـود. و بجای 8 عـدد زينك 4 عـدد زينك مصرف می شـود و در 
هزينـه چـاپ نيـز صرفه جويـی می شـود. در نتيجـه می توانيـم بگوييـم فرم بنـدی را بـرای چـاپ سـكه ايی 

كرده ايم. آمـاده 

تصویر11
 مونتاژ و فرم بندی سکه ایی ) یک فرم چاپی ( 

برش و بسته بندی
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انواع »تا« برای بروشور، کاتالوگ و صحافي 

ــود را  ــتفاده مي ش ــي اس ــت در صحاف ــور و ك ــواع بروش ــه در ان ــا« ك ــواع »ت ــي از ان ــر 22 نمونه هاي در تصوي
ــد. ــاهده مي كني مش

1- نمونه هـاي مشـابه چـاپ شـده )انواع بروشـور هاي تبليغاتي، اطالعـات دارويي، انـواع قرص و شـربت و ...( 
را جمـع آوري و انـواع تا را مشـاهده كنيد.

2- انواع "تا" را مانند تصوير 13 انجام دهيد.

تصویر 13

فعالیت 
كارگاهی
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فرم چاپی

1- انـواع "تـا" را ماننـد تصاوير 14،15و16  "تا" بزنيد و شـمارة صفحات را بنويسـيد و در طرح گسـترده 
محـل قرارگيری شـمارة صفحه هـا رو ببينيد.

تصویر 14

تصویر 15

تصویر 16

فعالیت 
كارگاهی
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2-  بـا اسـتفاده از تصويـر و متـن از مجلـه يـا روزنامـه فـرم 4 و 8 صفحـه ای، را در نرم افزار ايالسـتريتور 
چيدمـان كنيـد. بـه گونـه اي كـه جهت متـن در راسـتای صحيح قـرار بگيـرد. پـس از پرينت، فـرم را تا 

بزنيـد، بديـن ترتيـب يـك ماكت از طـرح بدسـت می آيد. 

تصویر 17
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عالئم تا و برش
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talangorpsygroup.com  
talangorpsygroup.@yahoo.com  

BF

تصویر18

تصویر19
 یک فرم 8 صفحه ایی
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فرم بندی کتاب

دركتابخانـه مدرسـه تعـداد صفحـه های چند كتـاب را يادداشـت كنيد.)صفحه های كه شـماره نشـدند را 
هـم محاسـبه كنيـد(  و سـپس اعـداد را بر16 تقسـيم  و در جدول زير بنويسـيد.

اعداد بدست آمده تعداد فرم آن كتاب ها هستند، بعنوان مثال:20 فرم ، 35/5 فرم  ،  12/75 فرم

شـروع صفحه ها از سـمت چپ اسـت يا سـمت راسـت؟ ............... پايان كتاب با شـماره صفحه زوج اسـت 
يا فـرد؟................

تمرین

تمرین

جدول شمارة2

کتاب شماره 4کتاب شماره 3کتاب شماره 2کتاب شماره 1
................................................................................................................تعداد صفحه ها
................................................................................................................ تقسيم بر 16 

تصویر 20

از تمريـن بـاال يـاد گرفتيـم كـه تعـداد صفحه های يـك كتا ب عـدد زوج اسـت. و تعداد صفحـه ها هم 
مضربـی از عدد8 ، 16 و 32 اسـت.
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بــرای اطمينــان از انجــام تمــام مراحــل كار و جلوگيــری از ضــرر و زيــان مالــی و هــدر رفتــن وقــت، پــس 
از پايــان هــر كار از طريــق چــك ليســت پيشــنهادی، كار نهايــی را كنتــرل كنيــد.

مراحل کنترل ارسال سند به ليتوگرافی، تهيه زینک و برای فرم بندی

جدول شمارة3

محاسبه اندازه از لحاظ زيبايی و ابعاد استاندارد به جهت صرفه جويی كنترل ابعاد طرح با كاغذ و مقوا مصرفی
در هزينه و جلوگيری از درو ريز كاغذ و مقوا

تبديل عكس RGBبه  CMYK  با پسوند Tiff و  Dpi 300عكس
خارج كردن متن از فونت به عكس در نرم افزارهای ايالستريتور و *فونت

       create outiine ( Ai -Id( اينديزاين
برای جلوگيری از خطا در چاپ از تركيب رنگ سه و چهار تايی رنگ فونت و خطوط نازک

استفاده نشود مانند:  
به طور پيش فرض در برنامه های نرم افزار وكتور برای سهولت *اور پرينت:

 Overprint بودن رنگ مشكی، گزينه Overprint  و اطمينان از
 Overprint فعال است. )بدين ترتيب خطای ناشی از عدم استفاده

  Edit جلوگيری می شود.( بنا به ضرورت، طراح می تواند از اين مسير
Preferrnces  -   Appearance of Black   -  گزينه را فعال يا غيرفعال 

كند. 
تصاوير و متن، بايد به نحوی قرار گيرد كه در زمان بُرش در چاپخانه نزديكی حروف و شكل به خط برش

هيچ آسيبی به آن ها وارد نشود. دقت كنيدكه درطراحی فاصله 
نوشته ها از لبه كار دقيق محاسبه شده باشد.

در كليه كارهای چاپی خطوط راهنمای محل برش و خط تا، برای نمايش خطوط تا و برش
كارگران" خط زن" و برشكار مشخص می شود. اين خطوط در محلی 

قرار می گيرند كه بعد از پايان كار دور ريخته شود. 
تهيه پی دی اف )PDF) كارها به دليل قابليت باز شدن در كليه پسوند ذخيره، سند مشتری

برنامه ها و نيز امنيت طرح مهم است.
برای جلوگيری از خطا و راهنمايی ليتوگرافی، چاپ و ... تهيه ماكت ماكت و پرينت نهايی

ضروري است.

(c:50 m:30 y:50 k:40(
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قوانيـن و مقـررات: از ضوابـط و مقـررات قانونی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی: چاپ متن تمـام التين به نکته
نحـوی كـه بـه مخاطب، خارجی بـودن يـك كاالی توليد داخـل را القاء كند. 

چاپ اوراق تجاری، سربرگ، ضمانت نامه، منوط به احراز هويت قانونی صاحب سفارش خواهد بود و....

مسير تبدیل فونت به تصویر در نرم افزار ایالستریتور 

   )Overprint( اور پرینت

 اور پرینــت: يكــی از رايج تريــن مشــكالت چاپــی، فضــای ســفيد بيــن نوشــته ها و يــا نمادهــاي گرافيكــی 
ــه ای  ــگ روی زمين ــد رن ــا چن ــك مشــكی ي ــا خطــوط باري ــن  نوشــتار ب ــر مت ــال: اگ ــوان مث ــه عن اســت. ب
رنگــی قــرار بگيــرد، بــا كوچك تريــن لغــزش و حركتــي در زمــان چــاپ، فاصلــه ای بيــن رنــگ بــاال و رنــگ 

ــه كيفيــت چــاپ آســيب مي رســاند. ــه ايجــاد مــی شــود كــه ب پس زمين

تصویر 21

تصویر 22
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اســتفاده از اورپرينــت )Overprint) بــه تجربــه شــخصي طــراح و شــرايط طــرح بســتگی دارد و بايــد كــه بــا 
ــرات ناخوشــايند  ــرا در صــورت بوجــود آمــدن تغيي ــش و اطــالع از نتيجــه كار از آن اســتفاده كــرد. زي دان
پــس از چــاپ؛ ليتوگرافــی و چاپخانــه پاســخ گو نبــوده و تمــام مســئوليت كار بــا طــراح، اجــرا كار يــا ناظــر 

چــاپ خواهــد بــود.  

 ( Overprint ( ــان از اورپرينــت ــرای ســهولت و اطمين ــور، ب ــزار وكت ــرض در برنامه هــای نرم اف ــه طــور پيش ف ب
بــودن رنــگ مشــكی گزينــه اورپرينــت )Overprint) فعــال اســت. 

ــد از ايــن مســير Edit - Preferrnces - Appearance of Black گزينــه را فعــال  ــه ضــرورت، طــراح می توان بنــا ب
يــا غيــر فعــال كنــد.

   Id  و Ai  در نرم افزارهای Overprint مسير

در نرم افـزار Ai يـك طـرح به دلخواه رسـم كنيد، سـپس مانند مسـيری كه در تصوير مشـاهده می كنيد. 
نوشـته ها و رنگ هـا را ابتـدا از حالـت اورپرينـت Overprint  خـارج كنيـد و دوبـاره در حالـت اورپرينت 

) Overprint ) قـرار دهيـد. از هر دو حالـت پرينت بگيريد.

تصویر 23

فعالیت 
كارگاهی
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تصویر24
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                  
      فرم بندي يك فايل بر اساس نوع آن )كتاب، كارت دعوت، كاتالوگ و ...( با توجه به اندازه كاغذ و مقوا و تهيه فايل نهايي و ارسال آن براي چاپ 

استاندارد عملکرد: 

اجــراي فرمبنــدي و تهيــة زينــك و چيدمــان فايل هــاي ارســالي از طــرف مشــتري بــا رعايــت اصــول چــاپ )لــب پنجه، خــط بــرش، خــط تــا، ابعــاد كاغــذ، نــوع دســتگاه و...(
شــاخص هــا:

1- فرم بندي بر اساس سفارش                                                                 
2- انتخاب زنيك بر اساس فرم بندي 

3- كنترل ترام ها و ابعاد فايل بر اساس زنيك و دستگاه چاپ          
4- خروجي نهايي                 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 60 دقيقه

مكان: كارگاه گرافيك
تجهيزات: رايانه

ابزار و تجهیزات :  ارائه نمونه كار - سنجش شفاهي و كتبي                                      

معیار شایستگی:

ارزشیابی شایستگی فرم بندي

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                2كنترل فايل براي فرم بندي1

                2اجراي فرم بندي نهايي2

                2كنترل نهايی طرح3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1- يادگيري مداوم و كسب اطالعات

2- دقت و تمركز در اجرای كار
3- شايستگی تفكر و يادگيری مادام العمر

4- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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3

 جلدسازی و صحافی

برای جلدسازی و صحافی، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

در ايــن واحــد يادگيــري مهارت هــاي ويــژه صحافــي بــه هنرجويــان آمــوزش داده مي شــوند تــا شايســتگي 
اجــراي آن در كارگاه بــراي امــور صحافــي )جــزوات، كتــاب و يــا هــر مكتــوب ديگــري( را كســب كننــد.

ــا انــواع  انتخــاب يكــي از انــواع  صحافــي )ســيمي، مفتــول، چســب گــرم، دوخــت( بــراي ســاخت جلــد ب
مــواد )مقــواي ســاده و يــا روكــش دار ســلفون ، پارچــه، گالينگــور( بــا توجــه بــه نــوع ســفارش كتــاب، كاتالــوگ 

و مجلــدات ماننــد آن در نشــر و مطبوعــات
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صحافی   

صّحافی چيست؟ به غير از كتاب چه نوع كارهايی براي آماده شدن نياز به صّحافي دارند؟
صّحاف كيست و چه كارهايي را انجام می دهد؟

ــچ و ...( و  ــول، پان ــب، مفت ــا )چس ــت آن ه ــم، دوخ ــار ه ــده در كن ــا ش ــای ت ــب دادن فرم ه ــل ترتي ــه عم ب
ــود. ــه می ش ــي« گفت ــد( »صحاف ــازي )تجلي جلدس

تصویر 1
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تصویر 2 - انواع صحافي 

فرم ها در الی هم قرار گرفته و  مفتول
به وسيله مفتول يا منگنه دوخته 

مي شوند.

نوعي از صحافي مفتولي است كه به  مفتول )لوپ(
شكل حلقه است و براي قرارگيري در 

كالسور كاربرد دارد.

 اوراق پس از پانچ با فنرهاي   فنر سيمی و پالستيكي
پالستيكي يا سيمي به هم متصل 

مي شوند.

اوارق پس از دسته شدن از عطف بسته  ته بند پالستيكي )شيرازه(
مي شوند.

فرم ها روي هم قرار مي گيرند و از ته، ته دوخت،گالينگور،جلد سخت
دوخته مي شوند.

فرم ها يا اوراق روی هم قرار گرفته از ته چسب چسب گرم
قسمت عطف برش خورده و سپس 

چسب زده مي شود.

از همة انواع صحافي براي به دست فانتزی
آوردن يك شكل جديد از صحافي 

استفاده مي كنند )هر جنس و هر نوع 
از موارد مصرفي(.

روزنامه
 بروشور

پس از چاپ بدون دوخته شدن  
توسط "تا" صفحات در داخل هم قرار 

مي گيرند.
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در تصويــر)3(، نمونــه كارهايــی را كــه صحافــان انجــام مي دهنــد مشــاهده می كنيــد. بــا پيشــرفت تكنولــوژی و 
ماشــين آالت اتوماتيــك، هنــوز هــم صحافــی بــه روش ســنتي و دســتی در بيــن مــردم محبوبيــت ويــژه اي دارد. 

تصویر 3 

قاب كتاب و  جعبه های نفيس

انواع كاليته، پارچه، چرم، 
گالينگور، چوب و...

زيردستی

كالسور و زونكن

پوشه

جلد تقديرنامه، قاب سازی با چرم طبيعی يا مصنوعی و ...
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تعـدادی از انـواع محصـوالت چاپـی را كه در جدول زير آمده اسـت تهيه كنيد و به كارگاه بياوريد و سـپس 
نكات خواسته شـده را در جدول بنويسيد.

فعالیت 
گروهی

جدول شماره 1

اندازة کاغذ ابعاد عطفابعاد جلد
متن

ابعاد کاغذ 
قبل از برش 1

نام قطع بر اساس 
جدول شماره 2  2

كتاب درسی

راهنمای هنرجو

كتاب رمان

كتاب شعر

كتاب كودک 

دفتر

سر رسيد

تقويم روميزی

تقويم ديواری

تقويم جيبی

بروشور

مجله 

روزنامة اطالعات

روزنامة همشهری

.........................

1- رجوع شود به متن اضافه برش در فرم بندی صفحه 29
2- رجوع شود به كتاب همراه هنرجو، جدول قطع كتاب و نشريات
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1- برخی از مراحل اين نوع صحافی مانند » تا و ترتيب« به صورت ماشينی انجام می شود.  

مراحل صحافی  

آخريــن مرحلــة كار يــك اثــر چاپــی ماننــد كتــاب، كاتالــوگ، بروشــور، مطبوعــات و... بــا صحافــی بــه پايــان 
می رســد. فراينــد صحافــی شــامل نــكات فنــی بســياري اســت كــه قبــل از چــاپ بايــد بــه آن توجــه كــرد. 
طراحــان بايــد پيــش از انجــام طراحــی و چــاپ محصــول، بــا مشــورت صحــاف، فايــل را متناســب بــا اصــول 

و نــوع صحافــی، آمــاده كننــد.
ــه  ــود ك ــازی مي ش ــه آماده س ــه مرحل ــت و در س ــينی اس ــتی1 و ماش ــه دو روش دس ــاب ب ــی كت صحاف

از: عبارت انــد 
- آماده سازی بدنه يا متن كتاب )تا، ترتيب، دوخت(؛

- ساخت جلد ؛
- تجليد و يا اتصال جلد با بدنه.

ــاب  ــوگ، كت ــور، كاتال ــر، بروش ــاب، دفت ــواع كت ــن ان ــا مت ــه ي ــن: بدن ــای مت ــازی فرم ه ــف- آماده س ال
راهنمــا، دفترچــه تلفــن، انــواع نشــريات ماننــد مجلــه، هفته نامــه، ماهنامــه، فصلنامــه و ماننــد اين هــا ابتــدا 

ــرم، منظــم مي شــوند. ــه صــورت ف ب
ــا  ــذ ب ــوا، كاغ ــواد شــامل مق ــواع م ــا ان ــا ماشــينی ب ــه صــورت دســتی ي ــد: جلد ســازی ب ــاخت جل ب- س

ــرد.  ــام مي گي ــواد انج ــاير م ــه  و س ــواع پارچ ــرم، ان ــور، چ ــلفون، گالينگ ــش س روك
ج- تجلید: بعد از ساخت جلد، ترتيب و دوخت فرم های چاپی، بدنه به جلد متصل می شود.
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تا   

ــط  ــا، توس ــاي« آن ه ــكل »ت ــاس ش ــر اس ــي( و ب ــرم چاپ ــف )ف ــای مختل ــده در اندازه ه ــاپ ش ــای چ ورق ه
ماشــين »تــا« می شــوند. ايــن توليــدات شــامل : نقشــه های جغرافيايــی، روزنامــه، كتــاب، دفتــر، بروشــور و... اســت.

فرم ها پس از »تا« توسط تسمه ای پارچه ای بسته می شوند.)تصاوير 4 تا 7(

آيـا مي دانيـد يـك كتـاب 224 صفحـه ای كـه فرم بنـدی آن بر اسـاس16 صفحه اسـت، با چند فـرم چاپ 
شـده است؟

پرسش

گاهـی تعـداد فرم هـای يـك كتـاب آن قـدر زيـاد اسـت كـه حفـظ، نگـه داری و شـماره گذاری فرم هـای تا نکته
شـده، فراينـد دشـواري خواهد بـود. بنابراين فرم هـاي اين نوع از كتاب ها در زمان تجليد به وسـيلة تسـمه  

نگـه داري مي شـوند )تصوير 7(.

تصویر 4 
 فرم 16 صفحه ای، 8 صفحه رو ، 8 صفحه پشت با عالمت های تا و برش

تصویر 5 
دستگاه بر اساس نوع تا تنظیم می شود                    

تصویر 6
فرم های تا شده  

تصویر 7
 هر فرم توسط تسمه بسته می شود
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ترتيب

فرم هــای تــا شــده بــر اســاس شــمارة آن هــا، از فــرم يــك تــا فــرم نهايــي روی ميــز چيــده و ترتيــب می شــوند. 
ترتيــب فرم هــا بــه دو روش دســتی و ماشــينی انجــام می شــود. بــرای جلوگيــری از اشــتباه و مشــخص بــودن 
ابتــدا و انتهــای فــرم، ماننــد تصويــر، لبــة آخريــن فــرم را رنــگ می زننــد. بدين وســيله يــك بلــوک صحافــی 

نشــدة مســتقل، بــا فرم هــای تــا شــدة منظــم و ترتيــب شــدة كتــاب، كاتالــوگ و... آمــاده می شــود.

تصویر8 
رنگ قرمز نشانة انتهای فرم است                    

16 صفحـه متـن )8 ورق( را در نرم افـزار  word  بـه صـورت پشـت و رو )تـك بـرگ( پرينـت و تكثير كنيد. 
سـپس ورق هـا را بـه ترتيبـی در روی ميـز كارگاه چيدمـان كنيـد كـه هنگام برداشـتن ورق هـا، صفحه ها 

پشـت سـر هـم قـرار بگيرند. برای مشـخص شـدن انتهـای فـرم از ماژيك اسـتفاده كنيد.

فعالیت 
گروهی
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روش قرارگيری فرم ها در زمان ترتيب کردن

ــه دو روش  ــوع كار ب ــه ن ــه ب ــا توج ــده، ب ــا ش ــای ت ــد، فرم ه ــاهده می كني ــر 9 مش ــه در تصوي ــور ك همان ط
ــوند. ــب می ش ترتي

 1- فرم ها داخل يكديگر قرار می گيرند.
 2- فرم ها روی هم قرار مي گيرند.

ــه منظــور جلوگيــری از كمتــر شــدن خطــای  ــا دســت ترتيــب می شــوند، ب از آنجــا كــه اكثــر آثــار چاپــی ب
انســانی در زمــان مونتــاژ فرم بنــدی، عالمت هــای راهنمــا ) تصويــر10(  بــرای ترتيــب كــردن فرم هــا توســط 

ــوند. ــرار داده می ش ــف ق ــة عط ــد در ناحي فرم بن

تصویر9

تصویر10
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ــه و... شــامل: دوخــت،  ــم، دفترچــه، روزنام ــه، تقوي ــاب، مجل ــواع كت ــرای ان ــج اتصــال فرم هــا ب شــيوه هاي راي
منگنــه )مفتــول( و چســب اســت.

ــراي اتصــال فرم هــاي  ــا جلــد ســخت )ماننــد گالينگــور، چــرم و ...(، از شــيوة دوخــت ب ــراي كتاب هايــي ب  ب
چــاپ شــده اســتفاده مي شــود. پــس از مرحلــة تــا و ترتيــب، بلوک هــاي كتــاب بــه وســيلة ماشــين دوختــه 

می شــوند. ايــن نــوع صحافــی بســيار بــادوام و بــا كيفيــت اســت )تصويــر 11(.

دوخت

انواع شيوه های اتصال فرم ها 

تصویر11
نحوة دوخت در صحافی ته دوخت
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منگنه یا دوخت مفتولی

ته چسب

ــد  ــار مانن ــول كن ــه و مفت ــد مجل ــط مانن ــول وس ــوع  مفت ــول، دو ن ــي مفت ــوم در صحاف ــيوه هاي مرس از ش
ــت. ــي، اداري و ... اس ــزوات درس ج

در اين روش، فرم ها يا به صورت  اوراق آزاد يا به يكي از روش هاي تصوير )9( ترتيب مي شوند.

ــوع  ــرم اســتفاده مي شــود و در دو ن ــواع كتاب هــاي گالينگــور و جلدهــاي ن ــي ان ــراي صحاف ــه ب  شــيوه اي ك
چســب گــرم و چســب ســرد وجــود دارد.

ــدی شــده  ــا فرم بن ــه ي ــد پايان نام ــرگ( مانن ــك ب ــه صــورت اوراق آزاد )ت ــاب، ب ــوک كت ــرد: بل ــب س چس
ــه هــم متصــل می شــود.  ــه وســيلة چســب ب ــب و ســپس ب ترتي

ــد آن، توســط دســتگاه، چســب گــرم 1 زده و  ــر و مانن ــوگ، دفت ــاب، كاتال ــوک كت ــرم: عطــف بل ــب گ چس
ســپس جلد گــذاری می شــود ) تصويــر13(.        

1- چسب در اثر حرارت تبديل به مايع می شود و پس از خشك شدن كاماًل سفت شده و جلد را به كتاب محكم نگه می دارد.

تصویر13
 چسب زنی عطف بلوک کتاب

تصویر12
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جلدســازي )تجليــد( انتخــاب پوششــی بــرای نگــه داری اوراق كتــاب توســط مــواد و مصالحــی از قبيــل مقــوا، 
ــا ســاختن  ــر زيب ــد را هن ــد آن اســت. بســياری از صاحب نظــران تجلي ــز، گالينگــور و مانن ــی، فل پارچــه، گون

ــواع مقوايــی، گالينگــور1 ، چــرم، پارچــه و ... اســت.  جلــد نيــز می نامنــد. جنــس جلدهــا از ان
به طور كلي جلد ها به دو گونه نرم و سخت هستند:

1- جلــد نــرم یــا شــومیز2 : از مقــوای 250 گرمــی ســاخته می شــود و بــه طــور معمــول بــرای اســتحكام، 
بــا روكــش ســلفون همــراه اســت.

2- جلــد ســخت: جلــدي اســت كــه از مقوايــی بــا روكشــی از چــرم، پارچــه، گالينگــور، كاغــذ چــاپ شــده 
بــا روكــش ســلفون و ... ســاخته شــده باشــد.

1-  نوعی پارچه يا پالستيك روكش شده
2- نام تجاري نوعي مقوا است.

تصویر15

ساخت جلد

تصویر14
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با توجه به تصاوير، يك جلد ساده بسازيد.
فعالیت 
كارگاهی
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تصویر16
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اتصال بدنه  به جلد

در ايــن مرحلــه از صحافــی، بلوک هــاي كتــاب، مجلــه، بروشــور و ماننــد آن، بــه وســيلة جلــد بــه هــم متصــل 
ــر  ــر زي ــود. تصاوي ــد ب ــاوت خواه ــزي متف ــی، توجلدري ــوع صحاف ــاس ن ــر اس ــزی(1. ب ــو جلدري ــوند) ت می ش

مراحــل كار را نشــان مــی دهــد.
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1- اصطالح رايج در بازار صحافان 
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تصویر17
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1-  يـك بـرگ كاغـذ تحريـرA4 را بـه شـكل 4 يـا 8 صفحه ايـی »تـا« بزنيـد. سـپس ماننـد  تصوير يك 
بسـازيد. دفترچه 

صحافـی يـا جلـد كـردن كتـاب، دفتـر و... شـامل مجموعه ای از كارهاسـت كـه روش هـای متنوعی برای 
انجام آن وجـود دارد.

از نمونه هـای گوناگـون دفتـر، كتـاب، مجلـه، آلبـوم ومـواردي از ايـن قبيـل عكاسـی كنيـد و در كالس 
دربـارة نـوع صحافـي و زيبايـی و كاربـردی بـودن آن گفت و گـو كنيـد.

2- بـا كليـد واژه هـای »صحافی«،»انـواع صحافی«، »توليـد دفتر«، »انـواع دفتر«، »صحافی سـيمی« در 
اينترنـت جسـت وجو كنيـد و مراحـل و نـكات فنـي را كـه دربـارة آن هـا يافته ايـد يادداشـت كنيـد و در 

كالس ارائـه دهيد.
3- نمونه هـای مختلفـی از انـواع صحافـی را ماننـد تصويـر )1( جمـع آوری كنيـد. سـپس  نـوع صحافـی 

آن هـا را در جدول بنويسـيد.

فعالیت 
كارگاهی

تصویر18
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جدول شماره 3

ته چسبمفتول) لوپ( 
جلد نرم )مقوایی(

ته دوخت  
جلد سخت

تا دارد/ نداردپانچسیمی

كتاب درسی

بروشور

مجله

كتاب شعر

كتاب داستان

دفتر

سر رسيد

تقويم روميزی

تقويم ديواری

تقويم جيبی

روزنامه

......................

......................



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                  
     انتخاب نوع صحافي با شناخت مواد و ابزار الزم براي يك كتاب يا مجله يا جزوه و ساختن يك جلد متناسب با نوع كاربرد آن

استاندارد عملکرد: 

انتخــاب يكــي از انــواع  صحافــي )ســيمي، مفتــول، چســب گــرم، دوخــت( بــراي ســاخت جلــد بــا انــواع مــواد )مقــواي ســاده و يــا روكــش دار ســلفون ، پارچــه، گالينگور( بــا توجه 
بــه نــوع ســفارش كتــاب، كاتالــوگ و مجلــدات ماننــد آن در نشــر و مطبوعات

شاخص ها:
1- اصطالحات تخصصي چاپ 

2- شناخت مواد شناسي
3- شناخت انواع كاغذ و مقوا 

4- شناخت انواع چسب و قالب ها
5- شناخت جلد مناسب

6- عطف سازي و چسباندن و پرس صفحات
7- كنترل نهايي براي تحويل سفارش

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 70 دقيقه

مكان: كارگاه گرافيك
تجهيزات: مداد و كاغذ، چسب، كاتر، خط كش

ابزار و تجهیزات: مداد و كاغذ، كاتر، خط كش، چسب، مقوا  )انواع مختلف(، برش زن، دستگاه پرس

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی جلدسازي و صحافي  

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1انتخاب نوع صحافی و متريال1

                2كنترل كاغذ ها و متريال جلد 2

                2ساخت جلد و صحافي3

                2كنترل  نهايی4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1- بكارگيری فناوری های جديد 

2- دقت و تمركز در اجرای كار
3- شايستگی تفكر و يادگيری مادام العمر

4- مديريت مواد و تجهيزات 
5- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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منابع  و ماخذ تصویری

فصل 2
Herb lubalin

Rami hoballa

ابراهیم حقیقی
ادوارد زهرابیان
تهمتن امینیان
حامد مغروری

حسین چمن خواه
حسین خسروجردی

داریوش مختاری
دامون خانجانزاده
رضا بختیاری فرد

رضا عابدینی
سید مهدی حسینی

صداقت جباری
فرهود مقدم

قباد شیوا
المان تقی دوست

محمد احصایی
محمد اوزجای/ ترکیه

محمد توکلی
مرتضی ممیز
مسعود سپهر

مسعود نجابتی
مصطفی اسدالهی

مصطفی اوجی
میثم اشعری

فصل 3
David Sharon 

    Deborah Melmon

  Ewa Polkewska

  James mcmullan

    Jane simmons



   Kasia nowowiejska

Korky  Poul

  lane smith 

Lisa Evans

  Lorinda Bryan cauley

Lucy Fleming

 Maja kastelic

  Melanie Florian

Oliver Jeffers

  Oliyer strich

  Samara Hardy

 Sharon harmer

 Simona sanfilippo

  Tracy bishop

ایلگار رحیمي 
آتنا شمس اسفندیاري   

آزیتا آرتا  
آناهیتا لیموئي  
بهار اخوان   
پژمان رحیمي زاده  

حدیثه قربان 
حمیدرضا بهرامي  

راشین خیریه
روشنک عضدي 

زهره پرهیزکاري 
سارا طبیب زاده 

سارا نارستان
سارا عضدي   

ساره محمدپور 
سمیه علیپور   

سید میثم موسوي       
شیدا محمدي 

شیرین شیخي  
صبا موسي زاده 
طوي علي نژاد  

عاطفه فتوحي  
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عسل حاذقي
علي بوذري  
علي میري  

علیرضا گلدوزیان
عطیه ضیغمي  

غزاله بیگدلو 
فاطمه حق نژاد 

فاطمه متألّه 
فریبا اصلي   

فیروزه گل محمدي  
گلبرگ کیاني  

گلنار ثروتیان  
لیدا معتمد       

مریم  محمودي مقدم  
مریم روحي     

مژگان طائي نیا  
ملیکا سعیدا 

مهدیه صفایي نیا 
مهشید دارابي 

مهکامه شعباني   
میترا چرخیان  
نجوا عرفاني  

ندا حیدري
نرگس دالوري 

نسرین خسروي 
نسیم بهاري 

نسیم نوروزي  
نگین احتسابیان  

نگین حسین زاده 
نیلوفر برومند

نغمه صالحي
ندا عظیمي  
نیلوفر جابري  

هدي حدادي   
یاسمن ثروتیان 
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطير خود در اجرای سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سياست اجرايی مهم دنبال می كند. برای تحقق اين امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارة كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های درسی 
را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحليل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبيرخانة راهبری دروس و مديريت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی اين همكاران، اسامی دبيران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی را در اين زمينه داشته و 

با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای اين كتاب ياری كرده اند به شرح زير اعالم می شود.

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

فارس میترا منصوری آردکپان10گیالن طیبه پورنصیری1

البرز سیده محبوبه زرین قلم11کرمان مریم سلطانی بناوندی2

شهرتهران گلنوش عطار12آذربایجان شرقی زهره کرمی3

کرمان افسانه ضرابی13اصفهان فرانک ایلبیگی4

هرمزگان ایمن محمودزاده دهبارزی14اردبیل حجت مجرد5

آذربایجان غربی سهیال بگلو15مازندران سیما سلیمانی6

خراسان رضوی هادی عزیزی فر16مرکزی احسان مرادی سنجانی7

قم مالک علیزاده17قزوین فاطمه گرا می پور8

گلستان مریم ذهبی9

کتاب طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت چاپ ـ کد 211593


