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با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی ،نیاز جامعه روزبهروز به کارگران و تکنیسینهای
ماهر و تحصیل کرده بیشتر میشود که بخش بزرگی از تربیت چنین نیروهایی
در بخش فنی وحرفهای آموزش و پرورش امکانپذیر میباشد .با توجه به قدمت،
اشتغالزایی و ارزش افزودۀ باالی محصوالت صنایع نساجی انتظار میرود که
هنرآموزان عزیز با تبیین ارزش و اهمیت این رشته و زمینه و شرایطهای کاری
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 میباشد را محقق سازد .در این پودمان
سعی شده است که اهداف و برنامههای آموزشی و پرورشی طوری به هنرجویان
منتقل شود که باعث اعتالی سطح مواردی نظیر کارایی ،شایستگیهای فنی و
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 ،گوشهگیری و بیحوصلگی 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 میشود تا با توجه به حوزۀ امکانات و محدودیتهای موجود از یک سو و
تواناییها و خالقیتهای خود از سوی دیگر ،برنامۀ درسی ترسیم شده را به گونهای
به اجرا درآورد که اهداف مطلوب و مورد انتظار در اعمال و رفتار هنرجویان پدیدار
گردد .به بیان دیگر انتظار میرود که هر هنرآموزی با خواندن و عمل کردن به کتاب
راهنما ،بتواند نقش معلمی خود را در اجرای برنامۀ درسی به نحو مطلوبتری انجام
دهد و فرصتهای یادگیری مناسبی برای هنرجویان فراهم سازد.
درکتاب راهنمای هنرآموز ،مواردی نظیر پاسخ به سؤاالت هر پودمان ،معرفی مشاغل
مرتبط با پودمانها ،معرفی رشتههای تحصیلی مرتبط با پودمان ،منابع علمی
مرتبط با پودمان ،رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،انواع روشهای ارزشیابی،
انواع روشهای نمرهدهی ،خالصهای از شرح شکلها و فعالیتهای کالسی ،انواع
روشهای 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
همراه با مثال ،جداول و ابزارهای کمک آموزشی ،پاسخ به سؤاالت کتاب درسی،
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تشریح تصاویر و نکات خاص کتاب ،خالصهای از تحقیقات ،مثالهایی کاربردی و
ملموس ،تشریح یا مثالهایی از درآمدزایی فعالیت ،انواع روشهای بودجه بندی
زمانی و مکانی هفتگی و سالیانه ،معرفی نرم افزارهای کاربردی ،تشریح نحوۀ انجام
کار ،دانش افزایی ،تعاریف و اصطالحات ،موارد بهداشتی ،توجهات زیستمحیطی،
حفاظتی ،نکات ایمنی ،شایستگیهای فنی و غیرفنی و ...تشریح میشود.
هدف از ارائه این پودمان ،آشنایی هنرجویان با اهداف و مفاهیم مرتبط با تهيه
قاب ،توري کشي ،الک کشي ،عکاسي ،رتوش ،راکل کشي ،انواع غلظت دهنده ها،
چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي مستتقيم ،راکتيو ،خمي پيگمنت ها و انواع
چاپ برداشت (برداشت رنگي ،برداشت سفيد) می باشد .در شروع این پودمان
الزم است واژه چاپ و اهداف کلی عملیات چاپ بر روی کاالی نساجی برای
هنرجویان تشریح شود.
همواره با طرح پرسش ،فعالیت کالسی ،شکل و تصویر ،نمای شماتیک ،جداول،
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 دروسی نظیر چاپ پارچه که جنبه تئوری و عملی دارد ،الزم است در حین
تدریس و کار عملی هنرجویان ،مصداقهای شایستگیهای فنی و غیرفنی برای
هنرجویان تبیین و تشریح شود .هنرآموز به همراه هنرجویان الزم است در کل فرایند
تدریس و کار عملی خود را ملزم به پیادهسازی و اجرای شایستگیهای فنی و غیرفنی
در محیط کار بداند و ضرورت کسب این شایستگیها 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.
کل ساعت آموزش درس چاپ و تکمیل کاالی نساجی در یک سال
تحصیلی  300ساعت می باشد که به صورت جلسۀ  8ساعته در هفته
(حدود  6ساعت واقعی) ارائه می شود .مقدار  60درصد کل زمان آموزش
( 180ساعت) به آموزش عملی و مقدار  40درصد کل زمان آموزش
( 120ساعت) به آموزش نظری یا تئوری اختصاص یافته است.
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جدول بودجهبندی پودمان چاپ کاالي سلولزي
هر پودمان شامل حداقل شش جلسه اصلی و حداکثر یک جلسه مرور ،رفع اشکال،
بازآموزی و ...می باشد .در جدول 1بودجه بندی زمانی و مکانی پودمان چاپ
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)

4

موضوعات
جلسه

محتوای قابل ارائه یا رئوس محتوا (کارها))

زمان (ساعت)
تئوری عملی

1

قاب سازي و تهيه قاب ،توريکشي ،الککشي ،عکاسي ،رتوش،
شابلون سازي
ِ
رعايت قوانین و مقررات کالس و آزمایشگاه ،انجام
فعالیتها و پرسشهای کالسی و آزمایشگاهی ،تشریح
شایستگیهای غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و
زیست محیطی

2/5

2

قاب سازي و تهيه قاب ،توريکشي ،الککشي ،عکاسي ،رتوش،
شابلون سازي
ِ
رعايت قوانین و مقررات کالس و آزمایشگاه ،انجام
فعالیتها و پرسشهای کالسی و آزمایشگاهی ،تشریح
شایستگیهای غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و
زیست محیطی

2/5

3

کلیات
کلیات چاپ کاالي سلولزي ،اهداف کلی چاپ کاالي
کاالي
چاپ
سلولزي ،تهيه انواع غلظتدهندهها و آمادهسازي
با
سلولزي
خميرهاي چاپ ،چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي
مواد رنگزاي مستقيم ،پخت و تثبيت کاالي چاپ شده شستوشوي
مستقيم کاالي چاپ شده ،ساخت خمير با غلظت معین و
استاندارد ،انجام محاسبات ،رعايت قوانین و مقررات
کالس و آزمایشگاه ،انجام فعالیتها و پرسشهای
کالسی و آزمایشگاهی ،تشریح شایستگیهای غیرفنی
و نکات ایمنی و بهداشتی و زیستمحیطی

2/5

5/5

5/5

5/5
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کلیات چاپ کاالي سلولزي ،اهداف کلی چاپ کاالي
سلولزي ،تهيه انواع غلظتدهندهها و آمادهسازي
خميرهاي چاپ ،چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي
کلیات
چاپ کاالي راکتيو ،پخت و تثبيت کاالي چاپ شده شستوشوي
سلولزي با کاالي چاپ شده ،ساخت خمير با غلظت معین و
مواد رنگزاي استاندارد ،انجام محاسبات ،رعايت قوانین و مقررات
کالس و آزمایشگاه ،انجام فعالیتها و پرسشهای
راکتيو
کالسی و آزمایشگاهی ،تشریح شایستگیهای غیرفنی
و نکات ایمنی و بهداشتی و زیستمحیطی.

2/5

5

کلیات چاپ کاالي سلولزي ،اهداف کلی چاپ کاالي
سلولزي ،تهيه انواع غلظت دهنده ها و آماده سازي
خمير هاي چاپ ،چاپ پارچه سلولزي با مواد رنگزاي
کلیات
خمي ،اکسيداسيون و ظاهر کردن رنگ چاپ شده،
چاپ کاالي
پخت و تثبيت کاالي چاپ شده شست وشوي کاالي
سلولزي با
چاپ شده ،ساخت خمير با غلظت معین و استاندارد،
مواد رنگزاي
انجام محاسبات ،رعايت قوانین و مقررات کالس و
خمي
آزمایشگاه ،انجام فعالیت ها و پرسش های کالسی و
آزمایشگاهی ،تشریح شایستگی های غیرفنی و نکات
ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی.

2/5

6

کلیات چاپ کاالي سلولزي ،اهداف کلی چاپ کاالي
سلولزي ،تهيه انواع غلظت دهنده ها و آماده سازي
خمير هاي چاپ ،چاپ پارچه سلولزي با پيگمنت ها،
کلیات
پخت و تثبيت کاالي چاپ شده شست وشوي کاالي
چاپ کاالي
چاپ شده ،ساخت خمير با غلظت معین و استاندارد،
سلولزي با
انجام محاسبات ،رعايت قوانین و مقررات کالس و
پيگمنت ها
آزمایشگاه ،انجام فعالیت ها و پرسش های کالسی و
آزمایشگاهی ،تشریح شایستگی های غیرفنی و نکات
ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی.

2/5

7

کلیات چاپ کاالي سلولزي ،اهداف کلی چاپ کاالي
سلولزي ،تهيه انواع غلظتدهندهها و آمادهسازي
خميرهاي چاپ ،چاپ برداشت (رنگي و سفيد)
کلیات چاپ
پارچه سلولزي با پيگمنتها ،پخت و تثبيت کاالي
برداشت
چاپ شده شستوشوي کاالي چاپ شده ،ساخت
(سفيد و
خمير با غلظت معین و استاندارد ،انجام محاسبات،
رنگي) کاالي
رعايت قوانین و مقررات کالس و آزمایشگاه ،انجام
سلولزي
فعالیتها و پرسشهای کالسی و آزمایشگاهی ،تشریح
شایستگیهای غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و
زیستمحیطی.

2/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5

استاندارد فضای آموزشی کالس و کارگاه چاپ
اجرای فرایند یاددهی و یادگیری درس چاپ 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  6/5در  8/5متر مربع می باشد .در این کالس ها فضای الزم
به ازای هر دانش آموز  2تا  2/5متر مربع می باشد .حداقل ارتفاع کالس درس 3
متر می باشد که بهتر است  1/5متر 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
آزمایشگاه نباید کمتر از  3/8متر باشد و مساحت آن در حدود  150متر مربع
باشد .حداقل میزان روشنایی عمومی جهت هر آزمایشگاه  200تا  300لوکس و
جهت تشخیص رنگ و عیوب احتمالی پارچه  300تا  500لوکس می باشد .یک
آزمایشگاه استاندارد الزم است به میز کار ،تجهیزات جنبی ،سیستم تهویه و هود
اختصاصی ،شیرآالت آب ،حوضچه سابلون شويي با شیلنگ و سرشیلنگ با قابليت
تغيير 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
عالئم و هشدارهای ایمنی ،وسایل حفاظت فردی ،جعبۀ کمک های اولیه ،تابلو
عالئم و هشدارهای ایمنی و چهارگانه (لوزی) خطر ،فایل و کمد و قفسه بندی،
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
مهم ترین و اثربخش ترین بخش مدیریت تدریس ،داشتن طرح درس می باشد.
مطالبی و مواد درسی هر جلسه که قرار است هنرآموز با توجه به مدت زمانی
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.
6
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طرح درس روزانه برنامۀ مدون و سنجیده می باشد که هنرآموز قبل از تدریس،
برای یک جلسۀ درس تهیه می کند و به دالیلی که در ادامه آمده است ،جهت هر
جلسۀ آموزشی ضروری می باشد.
 1داشتن 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.
 2داشتن 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.
 3داشتن طرح درس روزانه سبب می شود که هنرآموز با اعتماد به نفس و
آمادگی بیشتر در کالس درس و آزمایشگاه حاضر شود.
 4در جریان تهیۀ طرح درس ،هنرآموز فرصت پیش بینی مشکالت احتمالی
تدریس را پیدا می کند و به هنرآموز در انتخاب روش ها ،فنون و الگوهای
مناسب تدریس کمک می کند.
 5وجود طرح درس ،موجب می شود که ارزیابی تدریس هنرآموز توسط
بازرس یا ارزشیاب به آسانی صورت بگیرد.
 6طرح درس به هنرآموز کمک می کند تا برای تهیه وسایل و تجهیزات
آموزشی پیش بینی های الزم را بکند.
 7طرح درس باعث تنظیم زمان آموزش و برقراری نظم و ترتیب در کالس
درس و آزمایشگاه می گردد.
 8طرح درس عامل بسیار مؤثری در بهبود فرایند امر یاددهی ـ یادگیری میباشد.
 9طرح 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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طرح درس جلسه اول و دوم :تهيه قاب و آماده سازي شابلون

مشخصات
کلی

نام درس :تهيه قاب و آماده سازي شابلون
هنرستان:
پایه :دوازدهم

مدت تدریس :یک جلسه  8ساعته
تعداد هنرجو:
هنرآموز:

جنس قاب ،مزاياي و معايب جنس قاب فلزي و چوبي ،نوع اتصال ،گونيا بودن اضالع ،تراز بودن يا مسطح
رئوس
محتوای ،بودن چهار گوشه و اضالع قاب ،صيقلي بودن سطح قاب ،رفع خلل و منافذ قاب تا خمير در آن نفوذ نکند.
اهداف ويژگي چسب ،تعيين اندازه ابعاد قاب با توجه به طرح
قاب سازي ،توري کشي ،الک کشي ،طراحي و عکاسي ،رتوش و سخت کردن و شست وشوي طرح تهيه
و
موضوعات قاب فلزي يا چوبي ،تست سالمت قاب توسط هنرآموز،
توضيح:
1ـ اجزاي قاب قب ً
ال آماده مي شود تا در زمان محدود کار عملي ،امکان تهيه قاب وجود داشته باشد.
2ـ در هنرستان هايي که امکان تهيه قاب وجود ندارد! بايد از قاب ساخته شده با ويژگي هاي الزم
استفاده شود.
3ـ زمان کار عملي قاب سازي به فعاليت 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
کالس و آزمایشگاه ،انجام فعالیت ها و پرسش های کالسی و آزمایشگاهی ،استفاده از فناوری های
دیداری و شنیداری ،تشریح شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی،
ارزشیابی مستمر یا مرحله ای توری در مش هاي گوناگون با الياف مختلف جوهر يا مرکب مخصوص
قلم راپيت الک و حساس به نور و سخت کن مواد شوينده براي شست وشوي الک سخت شده جهت
اصالح طرح هايي که خراب شده است .چسب آهن يا چسب هاي دو جزيي کاغذ کالک
کتاب درسی و همراه هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری معرفی شده
مواد،
وسایل ،در کتاب درسی ،فناوریهای دیداری و شنیداری ،کالس و آزمایشگاه استاندارد ،عکس و
تجهیزات ،پوستر ،نمودار ،جدول ،اسالید ،برنامه بازدید از آزمایشگاهها و کارخانجات چاپ پارچه،
ماشین آالت ماژیک و وایتبرد ،وسایل ارائه مطلب با پاورپوینت ،کاتالوگ ماشینآالت بخش تکمیل
مقدماتی پارچه ،فضاهای آموزشی کالسی و آزمایشگاهی استاندارد ،وسيله مورد نياز براي
ابزار و
رسانه های قاب چوبي وسايل مورد نياز براي فارسي بري يا فاق و زبانه گيره پيشدستي انواع سوهان
چوب بري چکش و ميخکش وسايل مورد نياز براي قاب فلزي وسايل مورد نياز براي فارسي
کمک
آموزشی بري دستگاه جوش سنگ فرز انواع سوهان برادهبرداري ،ماسک ،دستکش ،عینک محافظ ،زمان
چوب مقاوم در مقابل برابر رطوبت و فشار در ابعاد مناسب چسب چوب کاغذ سنباده با تدریس
شمارههاي مناسب پيچ و ميخ قوطي آهني يا آلومينيومي در ابعاد مناسب کاغذ سنباده با (دقیقه)
شمارههاي مناسب ماشين توريکشي پنو ماتيک سوزنهاي توريکشي دستي ناوداني ميز
طراحي ميز عکاسي انواع قلم راپيد حوضچههاي شستوشو ميز کار جهت توريکشي و...
چکش پالستيکي گيره مناسب براي توريکشي قلم مو جهت چسبزني توري در مشهاي
گوناگون با الياف مختلف جوهر يا مرکب مخصوص قلم راپيت الک و حساس به نور و سخت
کن مواد شوينده براي شستوشوي الک سخت شده جهت اصالح طرحهايي که خراب
شده است .چسب آهن يا چسبهاي دو جزئي کاغذ کالک
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فعالیت قبل ذکر یاد و نام خدا و عنوان کردن یک پیام اخالقی ،دینی ،درسی ،انضباطی یا اجتماعی
از تدریس 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
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 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 ،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 و ترسیم ها توسط
هنرجویان با کمک هنرآموز.
ارزشیابی پرسش از چند هنرجو در مورد اطالعات قبلی هنرجو و به صورت فی البداهه ،نظیر
تشخیصی قوانین و مقررات آزمایشگاه ،نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی ،تبدیل واحدها ،محاسبات
آزمایش ،نسبت و تناسب ،اهمیت قاب و شابلون مناسب و ...به طور مثال1 :ـ یک لیتر
یا
ورودی چند سی سی یا میلی لیتر یا سانتی متر مکعب می باشد؟ 2ـ یک کیلوگرم چند گرم
می باشد؟ 3ـ یک ساعت چند دقیقه و ثانیه است؟ 4ـ برخی از قوانین و مقررات ،نکات
از
هنرجویان ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه را نام ببرید5 .ـ طرح یک
مسئله در مورد محاسبات آزمایش به همراه تناسب   6ـ 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 نياز   8ـ طرز کار ابزارآالت مورد نياز براي تهيه قاب و شابلون سازي
9ـ روش توري کشي و الک کشي و...
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فعالیت 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
ضمن
تدریس به پرسش کالسی نماید .پرسش و حل تمرین به صورت مداوم سبب افزایش آگاهی و
قدرت یادگیری در هنرجویان می گردد.
تئوری
هنرآموز و نمایش اهم مطالب درسی از طریق پاورپوینت یا تخته کالس ،شرح اهمیت و تعریف
هنرجویان موضوع درس ،پرسش های کالسی هدف دار:
آيا مي دانيد:
صنعت چاپ چه قدمتي دارد؟
تعريف چاپ چيست؟
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روش چاپ دستي چه ويژگي دارد؟
روش چاپ ماشيني چه ويژگي دارد؟
مراحل شابلون سازي چيست؟
راکل چيست و چه ويژگي دارد؟
خمير چاپ چيست؟
تثبيت مواد رنگزا در چاپ يعني چه؟
انواع مواد تعاوني مورد مصرف در صنعت چاپ کدام اند؟
غلظت دهنده چيست؟ انواع آن کدام اند؟
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 ،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 تهيه شابلون ،افزایش ارزش افزوده
کاال ،زیبایی ،دوام ،احساس خوب زیردست و ...با قاب سازي و تهيه شابلون ،تشریح
کلیاتی از انواع عملیات قاب سازي و تهيه شابلون ،تشریح علت های ويژگي هاي قاب و
شابلون

100

فعالیت 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،
ضمن
تدریس تعریف و تشریح عملیات کارگاهي ،معرفی وسایل و تجهیزات و ماشین آالت مرتبط،
گروه بندی هنرجویان در گروه های  3یا  4نفری با معیار های گفته شده و مشخص
عملی
هنرآموز و کردن سرگروه ،تحویل وسایل آزمایشگاهی به گروه ها برطبق لیست تحویلی به آنها ،بیان
هنرجویان قوانین و مقررات به همراه نکات ایمنی ،بهداشتی ،زیست محیطی ،حفاظتی ،انضباطی
و شایستگی های غیرفنی و فنی ،فعالیت آزمایشگاهی هنرجویان در کارگاه چاپ 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
کارگاه ،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.
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.
تشریح دستورالعمل های کار کارگاهي و تحویل دادن وسایل کارگاه به سرگروه های
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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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 ارزشیابی از فعالیت های کالسی و عملی هنرجویان در طول زمان تدریس
سنجش و تئوری ،عملی و در زمان بازدید از تجهیزات ،ماشین آالت و امکانات بخش صنعت برطبق
ارزشیابی جدول نمونه

40

فعالیت
بعد از
تدریس

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان
انواع مواد در تهيه قاب
انواع مواد آهاری و اهداف آهارزنی نخ و آهارگیری در پارچه
انواع توري
انواع قلم راپيد و جوهر آن
انواع الک حساس ،سخت کن ها و مواد رتوش
انواع طرح و زمان الزم براي نوردهي به آن
انواع توري
انواع ماشين هاي توري کشي
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 خواندن برچسب راهنمای مواد و تجهیزات ،استفاده از گیره یا دستکش مخصوص جهت جابه جایی اجسام
داغ ،پرهیز از دست کاری سیم های برق ،کلید ،پریز و تابلوهای برق ،پرهیز از دست کاری تنظیمات ماشین ها ،پرهیز
از جابه جایی وسايل 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...
میزان شایستگی های غیرفنی ،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.)...
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه اول و دوم تهيه قاب و
آمادهسازي شابلون
تعريف مش و انواع توري ،شست وشو و چربي زدايي توري.
ويژگي الک و حساس به نور ،مراحل الک کشي يکنواخت.
مراحل طراحي ساده.
مراحل عکاسي ،ذکر اليه هاي مختلف ميز عکاسي و رتوش کردن و سخت کردن.
مراحل شست وشوي شابلون براي استفاده مجدد.
انتخاب توري مناسب،توري کشي قابل قبول.
الک کشي ،ترسيم طرح بر روي ورق کالک.
نوردهي ،رتوش کردن سخت کردن.
شست وشوي شابلون براي استفاده مجدد در صورت نياز.
ساخت قاب جنس قاب (مزايا و معايب).
انواع اتصال (با رسم تصوير).
عوامل مؤثر در تعيين ابعاد قاب.
عدم منافذ باز در قاب.
انتخاب توري و توري کشي تعريف توري.
تفاوت اندازه سوراخ هاي تور دروازه فوتبال و تور ميز تنيس روي ميز چيست؟ (درک مفهوم مش).
مفهوم نمره توري و اثر آن در چاپ.
مفهوم درصد سطح باز يا منطقه باز و اثر آن در چاپ.
الک و الک کشي عملکرد انواع چسب هاي دو جزئي را توضيح دهيد (درک مفهوم پليمريزاسيون).
توضيح ويژگي فيلمهاي دوربينهاي عکاسي قديمي (در مفهوم اثر نور در پليمريزاسيون فتوامولسيونها).
اهميت ايجاد سطحي يکنواخت از الک بر روي شابلون چيست؟
چرا حرکت ناوداني از پايين به باال مي باشد ؟
طرح و طراحي :تعريف طرح.
تعريف قلم راپيت و جوهر آن با ذکر ويژگي هاي آن.
تعريف کاغذ کالک.
نوردهي يا عکاسي ،رتوش و سخت کردن اثر نور در پليمريزاسيون.
تعريف رتوش کردن.
ويژگي ماده سخت کن چيست ؟
رابطه بين زمان نوردهي با شدت منبع نور ،فاصله منبع نور تا شابلون و...

12

پودمان اول :چاپ منسوجات سلولزي
شست وشوي شابلون جهت استفاده مجدد اگر طرح ايجاد شده بر روي شابلون مشکل داشته
باشد ،چه بايد کرد؟
اگر طرح شابلون ايجاد شده منسوخ شده باشد ،چه بايد کرد؟
ساخت قاب گونيا بودن زاويه ها.
مسطح بون قاب.
صيقلي 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 خمير مصرفي و...
جنس مناسب از توري انتخاب شود.
کنترل يکنواختي در کشش توري در همه جهات و همه گوشه ها.
الک و الک کشي کنترل سطحي يکنواخت از الک بر روي شابلون.
طرح و طراحي با توجه به طرح انتخاب شماره قلم مناسب.
شست وشوي شابلون جهت استفاده مجدد کنترل صحت شست وشوي شابلون براي استفاده
مجدد.
ساخت قاب :قاب گونيا باشد.
قاب مسطح باشد.
قاب صيقلي 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؟ يا خير؟
انتخاب توري و توري کشي با توجه به ابعاد قاب و ظرافت طرح آيا نمره توري صحيح انتخاب
شده است؟ يا خير؟
با توجه به ابعاد قاب و نمره توري آيا توري با جنس مناسب انتخاب شده است؟
با توجه به ميزان توليد آيا جنس توري مناسب انتخاب شده است؟ يا خير؟
با توجه به نوع خمير چاپ مصرفي آيا جنس توري مناسب انتخاب شده است؟ يا خير؟
الک و الک کشي سطح الک با ريزي سنج کنترل شود.
طرح و طراحي :مطابقت طرح ترسيم شده با طرح داده شده.
نوردهي يا عکاسي ،رتوش و سخت کردن آيا طرح به درستي بر روي شابلون ايجاد شده است؟
شستوشوي شابلون جهت استفاده مجددآيا همه منافذ توري شابلون شسته شده کام ً
ال باز شده است؟
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آیا می دانید

نكته مهم

نمایش فیلم
و عکس

14

بر طبق آمار حدود  10درصد یادگیری از طریق خواندن 20 ،درصد از طریق
شنیدن 30 ،درصد از طریق دیدن 50 ،درصد از طریق دیدن و شنیدن70 ،
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.
هنرآموزان الزم است در تمامی جلسات به شایستگی های غیرفنی هنرجویان
در محیط کالس و کارگاه توجه کنند و در بهبود شرایط کاری سالم و مؤثر
در بین هنرجویان توجه شود .هنرآموزان الزم است به این نکته توجه کنند
که هنرجویان به غیر از کسب شایستگی های فنی باید خود را جهت مواجه
با شرایط محیط های کاری اجتماعی نیز آماده کنند .بنابراین در طول سال
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.
هنرجویان در سالهای گذشته با محاسبات آزمایش ،مفاهیم غلظت و ...آشنا
شدهاند .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع محاسبات آزمایش در طول سال،
هنرآموزان الزم است این بحث را با جدیت بیشتری دنبال کنند و با تمرینها و
فعالیتهای کالسی برنامهریزی شده ،مشکالت هنرجویان را در این بخش مرتفع
کنند .بخش محاسبات کار ،شاه کلید ورود به مباحث کارگاه میباشد و هنرجویان
بدون انجام محاسبات صحیح قادر به تهيه قاب و آمادهسازي شابلون نمیباشند.
هنرآموزان میتوانند جهت آشنایی بیشتر هنرجویان با وسایل کارگاهی و نحوۀ
عملکرد آنها به همراه قوانین و مقررات ،نکات ایمنی ،بهداشتی ،حفاظتی و
زیستمحیطی و ...در کارگاه از فیلمها ،تصاویر آموزشی و انیمیشنهای 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 میتواند از فناوری دیداری و شنیداری آموزشی نیز استفاده کند.
هنرجویان در بازدید از مراکز صنعتی الزم است موارد فنی نظیر نمای شماتیک
ماشینآالت ،شرح وظایف اپراتورها ،میزان تولید هر ماشین ،نحوۀ راهاندازی و توقف
ماشین ،جنس ماشینآالت ،قسمتهای اصلی ماشینها ،نحوۀ سرویسکاری،
سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ،وسایل جابهجایی مواد و محصوالت ،لوازم و
تجهیزات مورد نیاز ،نام تجاری مواد شیمیایی مصرفی ،روش ساخت و آماده کردن

پودمان اول :چاپ منسوجات سلولزي

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 شایستگیهای غیرفنی که در محیط کار کارخانه مشاهده کرده
است را در گزارش خود قید کند.
اكثريت هنرجویان به شدت نيازمند محبت و غمگساري میباشند ،آنها احتياج دارند
كه كسي درد آنها را بداند و به حال آنها برسد .لذا اگر آنها را تا حدي راضی كنيم
همواره ما را دوست خواهند داشت .پس اگر نسبت به كالس ابراز محبت و يك دلي
كنيم ،ناخودآگاه ،همكاري بيشتري براي پيشرفت كالس انجام ميدهند .به جاي
اينكه با جمالتي نظير « اين مشكل خودتان است» ،مسائل كالس شما ربطي به
من ندارند و »...آنها را پشت ديوار غربت بگذاريم ،سعي كنيم هنرجویان را با خود
همراه كنيم و متوسل به عواطف عاليه آنها بشويم .با جمالتي نظير «در همان وهله
اول برخوردمان حس كردم ،شاگردي ،كوشا ،خوش قول ،شرافتمند ،با غيرت ،درس
خوان هستي» شاگرد را جهت پذيرفتن مسئوليت آماده كنيم .در ضمن اگر اشتباهي
داريم با اين جمله «ممكنه اشتباه از من باشه بهتره دوباره مرور كنيم» و يا نظير آن
بايد صادقانه و راحت به آن اعتراف كنيم که «هر شخصی ممکن است خطا و اشتباه
کند ولی حق ندارد اشتباهات خود را تکرار کند».
همواره از تحقیرکردن ،مسخرهکردن ،تحکیمکردن ،بیادبی ،توهینکردن ،بیاحترامی،
زخم زبان ،ناپایداری رفتاری ،سختگیریها و تکالیف بیجا ،پرهیز کنید.
موارد اخالقی ،ایمانی ،مهارتهای کار و زندگی ،روابط اجتماعی و روابط کار ،اخالق
حرفهای ،نحوۀ ارتباط درست با مافوق و همکار و همشاگردی ،آداب فردی و اجتماعی
و ...را برای هنرجویان بیان کنید.
پاسخ فعاليت كالسي  1صفحه 5
درباره هر كدام از تصاوير شكل 1کتاب درسی يك جمله بنويسيد.
منظور از اين فعاليت كالسي آشنايي و تفكر و تعمق درباره چگونگي ايجاد نقش
روي پارچه ميباشد .توجه کنید که ایجاد نقش روی پارچه منحصر به چاپ نسبت
و روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد.
پاسخها:
الف) چاپ روي يك لباس به كمك دستگاه چاپ ديجيتال
ب) ايجاد نقش روي پارچه به كمك راكل و شابلون و خمير چاپ
پ) ايجاد نقش روي پارچه به كمك قرار دادن پرزهاي رنگي روي پارچه
ت) ايجاد نقش با سوزاندن رنگهاي روي پارچه به كمك ليزر

نکته های
تدریس

فعالیتکالسی
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ث) ايجاد چاپ روي پارچه به كمك غلتك هاي گوناگون
ج ) ايجاد نقش به كمك برش قطعات پارچه و نصب آن روي پارچه ديگر
چ) ايجاد نقش با برش پرزهاي روي پتو و توليد نقشي متفاوت
ح) ايجاد نقش به كمك چوب حكاكي شده و آغشته به رنگ و كوبيدن روي پارچه
پرسش

فعالیتکالسی

صفحه  :10اگر خمیر چاپی حاوی ذرات درشت باشد و از توری هایی با مش باال
استفاده شود چه مشكلي پديد مي آيد؟
پاسخ :وقتي مش توري باالتر ميرود منافذ آن ريزتر ميگردد به همين خاطر ذرات
درشت نميتواند از اين منافذ عبور كنند و منافذ توری را میبندد.
پاسخ فعاليت كالسي  2صفحه 11
اندازه لكه قرمز در دو تصوير
يكسان است .از اين تصوير چه
نتيجه اي مي گيريد؟

هرچه مش توري زياد شود اندازه منافذ كوچك تر ميشود و يك لكه در حالي كه
از منافذ يك توري با مش کم به راحتي عبور مي كند ولي باعث گرفتگي منافذ
توري با مش باال ميگردد .از طرفي در شابلون ظريف (مش باال) سمت راست
ظرافت طرح دايره قرمز بيشتر از شابلون سمت چپي است که مش کمتر دارد.
هرچه مش شابلون بيشتر باشد طرحهاي ظريفتر را چاپ ميکند ولي خطر
گرفتگي سوراخهاي شابلون بيشتر ميشود لذا بايد در شابلونهاي مش باال از
خميرهاي چاپ استفاده کرد که ذرات خمير مناسب با اندازه سوراخ شابلون باشد.
فعالیتکالسی
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پاسخ فعاليت كالسي  3صفحه 11
شكل روبه رو محل نگهداري توري
را نشان مي دهد چه نكات مهمي
درباره اين تصوير به ذهنتان
مي رسد؟
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پاسخ:
الف) همه توري ها به طور افقي قرار دارند و روي هم تا نشده اند.
ب) رنگ هاي توري ها با هم تفاوت دارد (معموالً شركت هاي سازنده توري،
توري هاي جديدشان را با رنگ متفاوتي مي سازند تا به راحتي شناخته شوند).
پ) برش توري كام ً
ال صاف باشد.
ت) محل نگهداري توري ها خشك و تميز است.
ث) روی كناره توري مشخصات آن نوشته شده است.
پاسخ پرسش  2صفحه 13
چرا نبايد بر روي توري شسته شده دست بكشيد؟
پاسخ :شستوشوي توري ،براي از بين بردن چربيها و كثيفيهاي روي توري است
تا فتو  امولسيون به خوبي روي توري قرار گيرد .دست انسان حاوي چربي است و با
كشیدن دست ،چربي به توري منتقل ميشود.

پرسش

پس از آنکه قاب شابلون تخت در زير توري در جاي مناسب قرار گرفت ،چهار طرف
توري توسط گيرههاي پنوماتيک کامأل مقابل يکديگر (قرينه هم) با نيروي يکسان قابل
تنظيم بهطور همزمان کشيده ميشود .توري توسط چسب دو جزئي به قاب ميچسبد.
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پرسش

پاسخ پرسش  3صفحه  :14آيا
مي توانيد مشخص كنيد از بين دو
ظرف كوچك كدام یک حاوي ماده
حساس كننده و كدام ظرف حاوي ماده
سخت كننده مي باشد؟

پاسخ :ظرفي كه تيره تر باشد حاوي حساس كننده است زيرا حساس كننده
را بايد دور از نور نگهداري كرد به همين خاطر ظرف آن را تيره مي سازند ولي
ظرف روشن تر حاوي سخت كننده مي باشد .سخت كننده به نور حساسيت
ندارد و خراب نمي شود.
پاسخ بحث كنيد صفحه 15
زبري سنج الك حساس چه فايده اي
دارد؟ درباره فوايد آن با هم بحث
كنيد.

شكل 11ـ پودمان  1كتاب درسي

پاسخ :دستگاه زبري سنج که ضخامت اليه الک بر روي همه سطح شابلون
را اندازه گيري مي کند .براي كنترل همه سطح شابلون ،دستگاه را روي همه
سطح قرار مي دهند و عدد خوانده شده را يادداشت مي كنند .در صورتي كه اعداد
پراكندگي زيادي داشته باشد ،الك كشي بايد تكرار گردد.
پرسش

پاسخ پرسش 4صفحه 15
پرسش :چرا جهت حرکت ناودانی از
پایین به طرف باال می باشد؟

شكل 10ـ پودمان   1
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عمل الک کشی از پایین به باال ساده تر می باشد .الک یکنواخت تر پخش می شود.
از طرفی با این عمل از ریزش الک روی سطح توری جلوگیری می گردد.
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شابلون الک کشیده را زیر نور کم و یا نور قرمز قرار دهید برای الک کشی
ناودانی مخصوص حاوی الک را از پایین به سمت باال و با زاویه حدوداً  60درجه
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 پرسش 5صفحه 16
ـ هرچقدر شدت نوردهی منبع نوری بیشتر شود آنگاه زمان کمتری برای
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
نوردهی اختصاص می یابد .از نظر قوانین فیزیک گفته می شود که شدت
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.
پاسخ پرسش 6صفحه 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.
میزان نور کم

میزان نور زیاد

منافذ به آسانی باز می شود.

منافذ به آسانی باز نمی شود.

در هنگام ظهور ،الک ها ریزش می کند.

خطوط ریز اص ً
ال باز نمی شود.

خطوط درشت تر در می آید.

خطوط به صورت نقطه چین باز می شود.

خطوط ناصاف و بریده بریده می شود.

سطوح بزرگ خوب باز نمی شود.

میزان بیشتری از منافذ باز می گردد.

طرح ها ناقص باز می شوند.

الیه الک استحکام کافی ندارد.

استحکام الیه الک زیاد است.

پرسش

پرسش
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طرح درس جلسه سوم :چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم
نام درس :چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم
مشخصات کلی
هنرآموز:
هنرستان:
پایه :دوازدهم

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

تئوري:
براي چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم ،معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و
تعيين نقش آن مواد ،تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
عملي:
براي چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم ،تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به
همراه انواع مواد تعاوني حاوي ماده رنگزاي مستقيم ،چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن

مواد،تجهیزات
و ابزار های
آموزشی

ميز چاپ آزمايشگاهي ،دستگاه بخار ،آون ،شابلون و راکل بشر يا سطل يک ليتري
و پنج ليتري
قاشق ،ترازوي ديجيتالي با دقت صدم گرم
زمان
آلجینات سدیم ،دترجنت ،کربنات سدیم ،سود ،ماده رنگزاي راکتیو ،امولسیفایر
دقیقه
هگزامتا فسفات ،لودیگول ،غلظت دهنده امولسیونی ،پارچه سلولزي ،ضدکف ،اسید
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

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

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

ابتدا به معرفی مواد خمير چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم بپردازید و
نقش مواد آن را بیان کنید .می توانید از هنرجویان بپرسید برای چه اهدافی برخی
پارچه ها سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم چاپ می کنند؟ بعد به پاسخ های هنرجویان
و نظرات آنها گوش دهید و به بحث و تبادل نظر بپردازید.
آيا مي دانيد:
کاالي سلولزي به چه مواد رنگزاي چاپ مي شوند؟
ويژگي چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم چيست؟
خمير چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم چه ويژگي دارد؟
دستورالعمل تثبيت و شستوشوي کاالي سلولزي چاپ شده با مواد رنگزاي مستقيم چيست؟

100

ارزشیابی
تشخیصی یا
ورودی

فعالیت ضمن
تدریس تئوری
هنرآموز و
هنرجویان

20
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فعالیت ضمن
تدریس عملی
هنرآموز و
هنرجویان

فعالیت بعد از
تدریس
سنجش و
ارزشیابی

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 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 ماشینآالت،
شرح وظایف اپراتورها ،میزان تولید هر ماشین ،نحوۀ راهاندازی و توقف ماشین ،مسیر حرکت
پارچه ،جنس ماشینآالت ،قسمتهای اصلی ماشینها ،نحوۀ سرویسکاری ،سیستمهای
گرمایشی و سرمایشی ،وسایل جابهجایی 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 شایستگیهای غیرفنی که
در محیط کار کارخانه مشاهده کرده است را در گزارش خود قید کند.

180

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 شایستگی های مستمر از هنرجویان مطابق جدول نمونه

40

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر از هنرجویان
مواد رنگزاي مستقيم
معرفي غلظت دهنده
انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ
شست وشو و تثبيت
چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم
تهيه انواع غلظت دهنده
تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني حاوي ماده رنگزاي مستقيم
چاپ کاال
شست وشو و تثبيت کاالي چاپ شده

21

اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم :چاپ کاالي
سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده ،تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده رنگزاي مستقيم
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت 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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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
با آنها پرهیز کنید .البته گاهی مواقع می توان با یک شوخی مؤدبانه و به جا
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 ،نگاههای 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.
همواره این نکته را در نظر بگیرید که خشم ،عصبانیت و از کوره در رفتن
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
می دهد .البته زمانی که رفتار هنرجو ،سالمتی همکالسی هایش را 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 یقین
دهید که از وی دلخور نیستید.

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

نکته های
تدریس

پرسش

آلجينات سديم محيط بسيار مناسبي براي رشد و تکثير ميکروارگانيسم هاي موجود
در هوا مي باشد و از قدرت آلجينات سديم مي کاهد .از همين رو براي تأمين غلظت
مناسب ،مقدار مصرف از خمير مادر را افزايش مي دهد .الزم به ذکر است که خمير
آلجينات در  10ـ  pH = 5تغيير ويسکوزيته نمي دهد و در  pH = 3رسوب نموده
در  pHباالتر از ده به ژل تبديل مي شود.
23

فعالیتکالسی

بررسی کنید غلظت دهنده کتیرای آماده شده چه  pHدارد؟ آيا می توانید از
کاغذ  pHمتر استفاده کنيد؟.
کتيرا يک نوع پلي ساکاريد متشکل از گاالکتوز ،فروکتوز ،زيلوز ( ،)Xyloseارابينوز،
را منوز و گلوکورونيک اسيد ( )Glucuronic Acidاست که حالليت خوبي در آب
داشته و توليد محلول غليط مي نمايد .کتيرا در آب   6ـ   pH  =  5تأمین مي نمايد .اين
خمير در محيط هاي اسيدي تا  pH =  2پايدار مي باشد.

پرسش

چرا در چاپ پارچه با رنگدانهها ،از غلظتدهندههای مصنوعی استفاده ميشود؟
چون پارچه چاپ شده با رنگدانه ها (پيگمنت ها) معموالً پس از چاپ شسته
نمي شوند ،براي تأمين زيردست مناسب از غلظت دهنده هاي مصنوعي يا
امولسيوني استفاده مي شود.

طرح درس جلسه چهارم :چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي راکتيو

مدت تدریس 8 :ساعت
نام درس :چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي راکتيو
مشخصات کلی
تعداد هنرجو:
هنرآموز:
هنرستان:
پایه :دوازدهم
رئوس محتوا
و اهداف

معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده رنگزاي راکتیو
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن

وسایل ،مواد،
تجهیزات
و ابزار های
آموزشی

ميز چاپ آزمايشگاهي ،دستگاه بخار
قاشق ،ترازوي ديجيتالي با دقت صدم گرم
آلجینات سدیم ،دترجنت ،کربنات سدیم ،سود ماده رنگزاي راکتیو ،امولسیفایر
هگزا متافسفات ،لودیگول ،غلظتدهنده امولسیونی ،پارچه سلولزي ضدکف اسید
استیک

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 فرایند یادگیری و آموزش میگردد.

10
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ارزشیابی
تشخیصی یا
ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات کارگاهي ،نام و کاربرد وسایل
کارگاهي ،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 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؟
موضوع هاي قابل بررسي در هر فعاليت 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

فعالیت ضمن
تدریس تئوری

انواع آلودگی هایی که در پارچه های سلولزي ممکن است وجود داشته باشد برای
هنرجویان تبیین کنید.
آيا مي دانيد:
تفاوت چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي راکتيو يک مرحله اي و دو مرحله اي
چيست؟
چاپ کاالي ويسکوز با مواد رنگزاي راکتيو چه ويژگي دارد؟
دستورالعمل تثبيت و شست وشوي کاالي سلولزي چاپ شده با مواد رنگزاي راکتيو
چيست؟

100

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 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.

25

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
دمایی و زمانی ماشین ها ،تبیین خطرات و نکات ایمنی کار با ماشین ها ،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 ،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

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
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 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
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي ماده رنگزاي راکتیو
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن

26
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم:
(پخت و شستوشوی کاالی نساجی)
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده رنگزاي راکتیو
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت 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 کام ً
ال 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.

27

نکته های
تدریس

بهداشت و ایمنی

فعالیت کالسی 5

همواره این شعر را به یاد داشته باشید که «به شیرین زبانی و لطف و خوشی ،توانی
که پیلی به موییکشی ».اگر بنا شد از عملکرد هنرجویی انتقاد شود ،قبل از انتقاد از
نقاط قوت او تعریف و تمجید کنید .به جای سختگیری بیشتر اهل پیگیری باشید.
به تکتک 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 حرفزدن موجب میشود انسان بتواند کلمات بهتر و
عمیقتری بر زبان جاری کند .انسانی اقتصاد زبان را رعایت میکند که با آگاهی و
اطالعات قبلی سخن بگوید .کم گفتن و گزیده گفتن اصلی است که موجب میشود
عمق و تأثیرگذاری کلمات بیشتر شود .معلم باید در انتخاب کلمات خود دقت کند
و حرفهایی در کالس بزند که مرتبط با درس باشد .اگر معلمی در کالس عادت
داشته باشد زیاد حرف بزند بعد از مدتی ،دانشآموزان او را جدی نخواهند گرفت.
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.
تحقیق کنید که به چه علت در چاپ با مواد رنگزای راکتیو از غلظت دهنده
آلجینات سدیم و یا ترکیب آن با غلظت دهنده امولسیون استفاده می شود؟
الف) اين نوع غلظت دهنده به علت دفع گروه هاي آنيوني رنگينه ها توسط گروه هاي
کربوکسيل يونيزه شده در محيط هاي قليايي ،براي ساخت خمير چاپ رنگينه هاي
راکتيو بسيار مناسب و متداول است.
ب) غلظت دهنده هاي امولسيوني ،در دماي تثبيت فرار بوده از پارچه جدا مي شود
لذا زير دست مناسبي تأمين مي کنند .درخشندگي خمير امولسيوني زياد ولي به
دليل اثرات مخرب زيست محيطي و خطر آتش سوزي کمتر توصيه مي شوند.
پرسش  9صفحه  33کتاب درسی:
مقدار مواد الزم برای اکسیداسیون حمامی به حجم  100میلی لیتر را محاسبه
کنید .جدول  13پودمان  1مواد الزم به منظور اکسیداسیون با آب اکسیژنه (حجم
حمام  100میلی لیتر)
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نام ماده

مقدار مصرف برحسب میلی لیتر بر  100میلی لیتر

اسید استیک

0/2 ml

آب اکسیژنه %3

0/35 ml
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طرح درس جلسه پنجم :چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي خمي

مشخصات کلی

رئوس محتوا
و اهداف

نام درس :چاپ کاالي سلولزي با مواد رنگزاي خمي
پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي ماده رنگزاي خمی
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن

ميز چاپ آزمايشگاهي ،دستگاه بخار
وسایل ،مواد ،قاشق ،ترازوي ديجيتالي با دقت صدم گرم
زمان
غلظت دهنده هاي طبيعي ،کتيرا ،دترجنت ،گلیسیرین احیاکننده (رونگالیت ،انالیت)
تجهیزات و
دقیقه
ابزار های آموزشی ماده رنگزاي خمی کربنات پتاسیم پارچه سلولزي
اسید استیک ،آب اکسیژنه
فعالیت
قبل از تدریس

ارزشیابی
تشخیصی یا
ورودی

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
و یادداشت می کند .البته مدت این کارها نباید زیاد طوالنی باشد زیرا درنگ های
طوالنی عالوه بر اینکه از زمان یادگیری می کاهد ،اشتیاق هنرجویان برای آموختن
را هم کاهش می دهد.

10

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.
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؟

10
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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 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.
آيا مي دانيد:
چاپ کاالي پنبه اي با مواد رنگزاي خمي چه ويژگي دارد؟
روش ساخت خمير چاپ خمي چگونه است؟
دستورالعمل تثبيت و شستوشوي کاالي پنبهاي چاپ شده با مواد رنگزاي خمي چيست؟

100

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 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
نسخه های داده شده در جدول کتاب ،محاسبات تکمیل را به صورت انفرادی یا
گروهی و با مشارکت یکدیگر انجام دهند .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 از تدریس

جمعبندی و خالصه کردن و نتیجهگیری از مطالب ارائه شده ،انجام ارزشیابی مرحلهای
از هنرجویان ،تعیین تکالیف و فعالیتهایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس
و منزل

20

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان مطابق جدول مربوط

40

ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده زنگزاي خمی
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن

30
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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 تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده رنگزاي خمی
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت 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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ایمنی در کار

 1به هنرجویان آموزش دهید که در زمان خروج از آزمایشگاه از بسته بودن
شیرهای اصلی گاز و آب اطمینان حاصل کنند .همچنین وسایل برقی را از برق
خارج کنند 2 .آموزشهای الزم برای زمان بروز حوادث را با هماهنگی هنرستان
آموزش دهید ،به عنوان مثال آموزش دهید که به هیچ وجه آتشسوزی حاصل از
برق را با آب خاموش نکنند که سبب برقگرفتگی کل هنرجویان میگردد 3 .طرز
کار با کپسولهای آتشنشانی را فرا بگیرند تا در صورت بروز آتشسوزی بتوانند از
هر کپسول در جای خودش و بر طبق دستورالعمل استفاده شود.

طرح درس جلسه ششم :چاپ کاالي سلولزي با پيگمنت ها

مشخصات
کلی

نام درس :چاپ کاالي سلولزي با پيگمنت ها
هنرستان:
پایه :دوازدهم

هنرآموز:

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
رئوس محتوا تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي پیگمنت
واهداف
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن
وسایل کمک آموزشی و ابزارهای آموزشی
وسایل ،مواد،
ميز چاپ آزمايشگاهي ،دستگاه بخار ،آون ،شابلون و راکل ،بشر يا سطل يک ليتري و پنج
زمان
تجهیزات
ليتري ،همزن مکانيکي و شيشه اي
دقیقه
و ابزار های
غلظت دهنده امولسیون ،تیلوز بیندر فسفات دی آمونیوم ،پیگمنت ،اوره ،نرم کن
آموزشی
پارچه سلولزي ،قاشق ،ترازوي ديجيتالي با دقت صدم گرم

فعالیت
قبل از
تدریس

32

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
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

پودمان اول :چاپ منسوجات سلولزي

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 زیستمحیطی 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.
ارزشیابی
نقش مواد در خمیر چاپ چیست؟
تشخیصی یا
ساخت غلظت دهنده به روش صحیح
ورودی
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

چگونه صحبت کردن و چه زمانی صحبت کردن را با هنرجویان تمرین کنید .با تک   تک
فعالیت ضمن
هنرجویان سرکش صحبت کنید و توجیهشان کنید که چه انتظاراتی از آنها دارید.
تدریس
هم زمان با آنها صریح ،مهربان و دلسوز باشید.
تئوری
تشریح اهداف چاپ با پیگمنت

100

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
فعالیت ضمن
موظف اند محاسبات آزمایش را انجام دهند و مقدار آب و مواد مصرفی مورد نیاز را به دست
تدریس
بیاورند .هنرآموز الزم است از تک تک هنرجویان بخواهد که به تنهایی محاسبات را با توجه
عملی
به جدول کتاب انجام دهند .هنرجویان همچنین الزم است بعد از تحویل وسایل و مواد
هنرآموز
آزمایشگاهی مورد نیاز ،عملیات چاپ را بر طبق دستورالعمل داده شده در کتاب ،شروع
و
کنند و در پایان به مقایسه و استدالل بپردازند.
هنرجویان
آيا مي دانيد:
چاپ کاالي پنبه اي با پيگمنت ها چه ويژگي دارد؟
اجزاي تشکيل دهنده خمير چاپ پيگمنت چيست؟
دستورالعمل تثبيت و شست وشوي کاالي سلولزي چاپ شده با پيگمنت ها چيست؟
ِ

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

ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان مطابق جدول ذیل

40

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر از هنرجویان
معرفي انواع غلظت دهنده

33

انواع مواد تعاوني
تعيين نقش مواد مصرفي
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده
روش هاي تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي پیگمنت
انجام عمليات چاپ کاال
شست وشو و تثبيت كاال

اهم مطالب و نکات درسی جلسه ششم :چاپ کاالي
سلولزي با پيگمنتها
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي پیگمنت
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت 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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غلظت دهنده به صورت صحیح ساخته شده باشد.
خمیر چاپ کام ً
ال 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 های بهداشتی ،ایمنی ،حفاظتی ،زیست محیطی

نكته

هنرآموز در همان جلسات ابتدایی هنرجویان را با عالئم و هشدارهای ایمنی،
مایعات و مواد پرخطر ،تجهیزات و قطعات پرخطر ،عالئم روی برچسب مواد،
محلولهای خطرناک ،اعمال و شرایط ناایمن در کارگاه و کارخانجات و ...آشنا
کنند و دستورالعمل استفاده از مواد و تجهیزات به شیوۀ صحیح را برای هنرجویان
تشریح کنند .هنرآموزان موظفاند 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 میشود 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.

يکي از راه هاي شناسايي پارچه چاپ شده آن است که تفاوت عمق چاپ در پشت و روي پارچه
است .اين تفاوت در چاپ با رنگ پيگمنت و چاپ انتقالي (عكس برگردان) بيشترين مقدار است.
به هر میزان چاپ به پشت پارچه نفوذ کند عالوه بر کاهش عمق طرح چاپ شارب بودن چاپ را
نیز از دست می دهیم.
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پرسش

چرا منسوجات چاپ شده با پیگمنتها ،نیاز به شستوشو ندارند؟
غلظتدهندههاي امولسيوني ،در دماي تثبيت فرار بوده از پارچه جدا ميشوند در
نتیجه زير دست مناسي تأمين ميکنند .درخشندگي خمير امولسيوني زياد ولي
به دليل اثرات مخرب زيستمحيطي و خطر آتشسوزي کمتر توصيه ميشوند.
غلظتدهندههاي مصنوعي با درصد کمتري (نسبت به غلظتدهندههاي طبيعي)
به ويسکوزيته مناسب ميرسند.
پس اگر پارچههاي چاپ شده با رنگ دانهها (پيگمنتها) ،شستوشو داده نشود.
زير دست مناسبي دارند.

طرح درس جلسه هفتم :چاپ برداشت سفيد و رنگي کاالي سلولزي

مشخصات نام درس :چاپ برداشت سفيد و رنگي کاالي سلولزي
هنرآموز:
هنرستان:
پایه :دوازدهم
کلی
رئوس
محتوا
و اهداف

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني،حاوي ماده زنگزاي خمی
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت آن

وسایل کمک آموزشی
وسایل ،ميز چاپ آزمايشگاهي ،دستگاه بخار ،آون ،شابلون و راکل ،بشر يا سطل يک ليتري و پنج
ليتري ،همزن مکانيکي و شيشه اي
مواد،
زمان
تجهیزات غلظت دهنده کتیرا ،دترجنت ،ماده احیاکننده (انالیت ،رونگالیت) سفیدکن نوری ،ماده رنگزاي
دقیقه
و ابزار های خمی ،گلیسیرین ،کربنات پتاسیم،
آموزشی پارچه سلولزي،
قاشق ،ترازوي ديجيتالي با دقت صدم گرم

فعالیت
قبل از
تدریس
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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،
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 کمک هنرآموز

10
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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؟
ارزشیابی در این نوع چاپ از چه نوع غلظت دهنده هایی می توان استفاده نمود؟
تشخیصی معیار انتخاب برای ماده رنگزای جانشین شونده چیست؟
یا ورودی 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)

فعالیت
ضمن
تدریس
تئوری

تعریف معنا و مفهوم واژه برداشت رنگي و سفيد برای هنرجویان
آيا مي دانيد:
چند نوع چاپ برداشت بر روي کاالي سلولزي امکان پذير است؟
ويژگي چاپ برداشت سفيد بر روي کاالي سلولزي چيست؟
ويژگي چاپ برداشت رنگي بر روي کاالي سلولزي چيست؟
دستورالعمل تثبيت و شست وشوي کاالي سلولزي در چاپ برداشت سفيد چيست؟
دستورالعمل تثبيت و شست وشوي کاالي سلولزي در چاپ برداشت رنگي چيست؟
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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
فعالیت
را به آنها پیشنهاد دهید .همچنین این هنرجویان را توجیه کنید که گروه به کمک ایشان
ضمن
احتیاج دارد و کارها و شایستگی های ایشان در ارزشیابی لحاظ می گردد.
تدریس
هنرآموزان بهتر است از فیلم ،اسالید ،انیمیشن و عکس آموزشی درسی و غیردرسی جهت
عملی
180
آموزش عینی تر استفاده کنند یا برنامه بازدید از کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین
هنرآموز
کربونیزاسیون را فراهم کنند.
و
هنرآموزان در شروع فرایند آزمایش در آزمایشگاه ضمن تشریح روند کار ،می بایست هر جلسه
هنرجویان
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.
فعالیت بعد جمع بندی و خالصه کردن و نتیجه گیری از مطالب ارائه شده رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت،
از تدریس ذکر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان ،ارزیابی تدریس خود
ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان مطابق جدول ذیل
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سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده رنگزاي خمی
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت 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 سفيد
و رنگي کاالي سلولزي
معرفي غلظت دهنده ،انواع مواد تعاوني و تعيين نقش آن مواد
تعيين روش هاي چاپ ،شست وشو و تثبيت
تهيه انواع غلظت دهنده تهيه خمير چاپ به همراه انواع مواد تعاوني ،حاوي ماده رنگزاي خمی
چاپ کاال ،شست وشو و تثبيت 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 کام ً
ال 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.

نکات بهداشتی ،ایمنی ،زیست محیطی

نكته

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 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.

ميزان قابليت برداشت مواد رنگزاي مصرفي در کار عملي خود را تعيين کنيد.
 1با توجه به اينکه قابليت برداشت مواد رنگزا به ساختمان مولکولي ماده
رنگزا بستگي دارد .با مراجعه به بروشور شرکت توليدکننده مي توان قابليت
برداشت هر ماده رنگزا را مشخص کنيم.
 2در اقدامي عملي با آزمايش برداشت سفيد بر روي کاالي رنگرزي شده
مي توان قابليت برداشت مواد رنگزا را به صورت کيفي مقايسه نماييم.

تحقیق کنید
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دانش افزایی
مشخصات توری چاپ

انتخاب نوع توری به عوامل ذیل بستگی دارد:
 1نوع ماده رنگزای مصرفی در چاپ
 2نوع پارچه ای که می خواهیم آن را چاپ کنیم
 3روش انتقال خمیر چاپ به پارچه
از مهم ترین مشخصات توری های چاپ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 1نمره مش
نمره مش در توری های چاپ اسکرین تخت
مطابق شکل به تعداد نخ در سانتی متر گفته
می شود.توری های گاز را با نام مش ارزیابی
می کنند .اندازه مش های معمول از  45تا 210
در بازار موجود می باشد .معموالً اندازه مش های
ظریف تر کاربردی هایی غیر از نساجی دارند.

شکل مش توری

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

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 ( )Wو قطر نخ گاز ( )dبه کمک فرمول
ذیل قابل محاسبه می باشد.

شکل مفهوم درصد مناطق باز

W2 / 100
)(W + d

= α0

4ـ حجم خمیر از نظر تئوری
حجم خمیر از نظر تئوری به کمک ضخامت ( )Dو درصد مناطق باز توری  α0از
فرمول ذیل قابل محاسبه است.
 cm3  α / D
Vth  2  = 0
100
 m 

شکل حجم خمیر از لحاظ تئوری
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محاسبه حجم عبور خمير به لحاظ تئوري انجام ميشود و سپس از نظر عملي
آزمايش صورت ميگيرد .هر چند تفاوت مقادير بسيار كم ميباشد ولي چون مدت
زمان طوالني عمل چاپ انجام ميگيرد جمع همين مقادير كم نيز بسيار قابل توجه
خواهد بود .اين محاسبات از نظر مهندسين كارخانههاي توليد توري اهميت زيادي
دارد .در هنگام انتخاب توري از روي كاتالوگهاي مربوط به توري عوامل مورد نظر
توجه داشته باشيد و به توصيههاي كاتالوگهاي مربوط به توري را به كار ببنديد.

راکل
راکل باید با زاویه  45درجه 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
آن را با سنباده تیز کرد .البته لبه گرد راکل در مواقع خاص ،مانند زمانی که
می خواهیم قشر ضخیمی از خمیر چاپ از سوراخ های توری رد شود مورد استفاده
قرار می گیرد .لبه های راکل به اشکال مختلف برای کاربردهای گوناگون ساخته
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
در صورتی که می خواهید قاب شابلون را با چوب بسازید می توانید از یکی از
روش های اتصال ،به منظور متصل کردن اضالع چهارچوب قاب استفاده نمایید:

اتصال سر به سر

42

اتصال روی هم

اتصال فارسی

اتصال فاق و زبانه
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چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای مستقیم
ماده رنگزاي مستقيم به دليل ثبات شست وشويي کم و اثر لکه گذاري زياد بر روي
طرح و زمينه پارچه ،کمتر در صنعت چاپ بر روي کاالي سلولزي استفاده مي شود.
دليل ثبات شست وشوي
چاپ کاالي پلي آميد (نايلون) با مواد رنگزاي اسيدي به
ِ
کم و اثر لکه گذاري باال هم کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.
به گفته يک رنگرز هاي تجربي ،برخي از مواد مستقيم داراي شيد هاي آبي فيروزه اي
و سبز ،در چاپ بر روي کاالي پلي آميد (نايلون) مورد استفاده قرار مي گيرد که
ثبات شست وشويي بهتري تأمين مي شود.

چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای راکتیو
به منظور چاپ با مواد رنگزای راکتیو بر روی کاالی سلولزی تنها غلظتدهنده طبیعی
که میتوان استفاده کرد ،آلجیناتسدیم میباشد.اگر از غلظتدهندههای طبیعی
دیگر استفاده شود ،اکثرا ً به مواد رنگزا واکنش میدهند و جذب ماده رنگزا را کاهش
میدهند .اگر چه خود آلجیناتسدیم هم دارای گروههای هیدروکسیل میباشد ،ولی
به مقدار بسیار کمی با ماده رنگزا واکنش میدهد.در مقابل گروههای کربوکسیل
یونیزه شده آلجینات ،آنیون ماده رنگزا را دفع میکنند و به کسب راندمان باالی چاپ
کمک میکنند .به عنوان غلظتدهنده میتوان از غلظتدهندههای مصنوعی بر پایه
آکریالت و یا امولسیون نیز استفاده کرد .همچنین میتوان از ترکیب دو غلظتدهنده
امولسیونی و آلجیناتسدیم 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.
معموالً 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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شكل كاتالوگ مواد رنگزای راکتیو مخصوص چاپ
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از روشهای متداول چاپ مواد رنگزای راکتیو میتوان به روشهای 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 کردن ـ خشک کردن ـ پد ـ بچ ـ سیلیکات سدیم ـ شستوشو ـ خشک کردن

چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای خمی
مواد رنگزای خمی محلول ،دارای روش چاپ آسان تری نسبت به مواد رنگزای
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.
معموالً برای رسیدن به شید هایی با عمق کم و رنگ های روشن از آنها استفاده
میشود.
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 بخار ـ کلرات (یک مرحلهای)
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.
نام ماده

مقدار مورد نیاز بر حسب گرم

ماده رنگزای خمی محلول
گلیسیرین
آب
ایندالکاپی آ ( %4غلظت دهنده)
آمونیوم سولفات (آزادکننده اسید)
سدیم کلرات (اکسیدکننده)
آمونیوم وانادات (کاتالیزور)
آمونیا ( %25جلوگیری کننده از اکسیداسیون زود رس)
آب یا غلظت دهنده

X

Y

حجم کل

 1000گرم

50
100
450
30ـ40
40
10
10

نسخه چاپ

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

روش اسید سولفوریک (دو مرحلهای)
از این روش در مواردی استفاده میشود که امکان بخار دادن به پارچه چاپ شده وجود
نداشته باشد.در این روش ابتدا کاال چاپ و خشک میشود .عملیات تثبیت در حمامی
حاوی  20سیسی در لیتر اسیدسولفوریک  96درصد و  50گرم در لیتر سولفاتسدیم
به مدت  6الی  10ثانیه در دمای  60الی  70درجه سانتیگراد انجام میشود.

چاپ کاالی سلولزی با پیگمنتها
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پیگمنت ها یا رنگدانه هایی که معموالً در چاپ پارچه از آنها استفاده می شود معموالً
رنگدانه های معدنی (به عنوان مثال کربن سیاه به عنوان رنگدانه سیاه) ،آزوییک
نامحلول ،خمی (به صورت احیا نشده) ،آنیلین سیاه و یا فتالوسیانین می باشند.
به منظور سهولت در استفاده از پیگمنت ها در کارخانجات معموالً به صورت پودر
عرضه نمی شوند .کارخانجات سازنده پیگمنت ها آنها را با اضافه کردن موادی
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(معموالً بهصورت فرمول محفوظ و انحصاری) به صورت مرکب به ویسکوزیتهای
مشخص درمیآورند .همچنین میتوان از اکسید روی ،دیاکسید تیتان و ...به عنوان
رنگدانه سفید (پیگمنت سفید) به همراه بیندر استفاده کرد .معموالً کارخانجات
سازنده خمیرهای چاپ به منظور سهولت در مصرف ،خمیرهای چاپ آماده که حاوی
پیگمنت سفید میباشند را به به بازار عرضه میکنند .این خمیرهای چاپ آماده را
میتوان مستقیماً و بدون هیچگونه افزودنی بر روی کاال چاپ کرد .همچنین میتوان
با افزودن پیگمنتهای الوان به این خمیرهای چاپ به رنگ دلخواه رسید .ممکن
است این خمیرهای 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 پارچههای حلقوی و یا پارچههای کش (الکرا دار) با
خمیرهای چاپ معمولی چاپ شوند در اثر حالت کشسانی پارچه ،خمیر چاپ تحمل
این حالت را نداشته و فرم و طرح خود را از دست میدهد .به همین منظور معموالً
برای پارچهها به خاصیت کشسانی از خمیرهای چاپ االستیک استفاده میکنند .این
خمیرهای چاپ بر پایه پلیاورتان میباشند و همانند پارچه خاصیت کشسانی دارند.
در کل خمیرهای چاپ آماده مخصوص چاپ پیگمنت را میتوان به سه گروه تقسیمبندی
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.
معموالً به منظور چاپ رنگی بر روی پارچه هایی به زمینه تیره از خمیر های
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 میتوان از خمیرهای چاپ
حاوی پیگمنت سفید استفاده نمود .همچنین خمیرهای چاپ آماده با پیگمنتهای
طالیی ،نقرهای نیز به منظور چاپ در بازار موجود میباشند .برخی از کارخانجات
سازنده خمیرهای چاپ پیگمنت خمیرهایی را ارائه دادهاند که حاوی فسفر میباشند،
در اثر چاپ پیگمنتها با این خمیرهای چاپ با توجه به خاصیت فسفر در تاریکی
جلوهای درخشان و نورانی در طرح ایجاد میگردد .خمیرهای چاپ آماده برای ایجاد
سطح پفکی ،سطح پوست هلوئی و ...نیز در بازار موجود میباشد.
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
یکی از عمده مشکالت چاپ با خمیر های چاپ آماده این است که خمیر های
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
پیگمنت ،خمیر هایی را بر پایه آب ارائه دادند که به راحتی پس از چاپ شسته
می شوند و مانع از ایجاد توری گرفتگی می شوند.

چاپ برداشت مستقیم و رنگی کاالی سلولزی
چاپ برداشت به دو صورت چاپ برداشت سفيد و چاپ برداشت رنگي انجام
مي گيرد .در چاپ برداشت سفيد مواد برداشت كننده كل رنگ روي پارچه را از بين
مي برند .چون بخش چاپ شده در طرح پارچه در نهايت بايستي سفيد شود بنابراين
اوالً مواد برداشت کننده را تا آنجا كه ممكن است افزايش مي دهند( .بيشترين حد
افزايش جايي است كه برداشت سفيد به خوبي انجام گردد ولي به پارچه آسيب
وارد نشود يا مقدار آسيب به پارچه قابل قبول باشد ).بنابراين چون افزايش ميزان
مواد برداشت کننده به هر مقدار امكان پذير نيست بايد رنگ هاي با قابلیت برداشت
بیشتری به كاربرد تا اين رنگ ها ،آسان تر برداشته شوند .در حقيقت از رنگ هاي
قابل برداشت تري استفاده شود .اين رنگ ها در كاتالوگ ها مناسب برداشت سفيد
طبقه بندي مي شوند.
در چاپ برداشت رنگي چون قرار است به جاي رنگ قبلي رنگ جديدي قرار گيرد.
بنابراين اوالً شدت برداشت رنگ زمينه ،نسبت به برداشت سفيد كمتر ميباشد .و از
طرفي چون رنگ جديدي جايگزين ميشود .رنگ جديد بايد در مقابل مواد برداشت
مقاوم باشد .در صورتي كه رنگ جايگزينشونده تيره باشد مواد برداشت كننده كمتري
مورد نياز است ولي اگر رنگ جايگزين شونده روشن باشد ،مواد برداشت كننده
بيشتري مورد نياز است.
هالوئینگ
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:
 1پارچه رنگرزی شده با محلول  5تا  10گرم 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
 2کاهش مقدار احیاکننده در خمیر به مقدار حداقل الزم
 3خشک کردن بخار با ازدیاد دمای آن و کاهش مقدار گلیسیرین
 4استفاده از مقدار بیشتری سودا به جای پتاس
 5افزایش 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
روی کاال ترکیب شده و ماده رنگزا را به وجود می آورند .از دالیل اهمیت مواد
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 اص ً
ال 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
دی آزونیوم ،ابتدا باید نفتل به صورت محلول در بیاید ،برای این عمل دو روش
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.
برای حل کردن نفتل به روش گرم ،ابتدا نفتل مورد نیاز در حدود 20ـ 2گرم
در کیلوگرم را به وسیله همان مقدار روغن قرمز ترکی خمیر کرده و به مقدار
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الزم محلول سود  33درصد ،به آرامی به آن می افزاییم تا یک محلول شفاف
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  1گرم 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  Gـ  ASباید 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.
وسایل مورد نیاز

تعداد

دستگاه بخار
آون
هیتر
قاب شابلون آماده
رنگ کش (راکل)
بشر  500میلی لیتر
همزن شیشه ای
ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم

 1دستگاه
 1دستگاه
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
 1دستگاه

برای درست کردن محلول نفتل با توجه به روش فوق می توان از نسخه ذیل
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.
نام مواد
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وزن ماده بر حسب گرم برای
وزن ماده بر حسب گرم در لیتر
نیم لیتر محلول

نفتل AS
روغن قرمز ترکی
سود %33
آب جوش

10
15
22
953

جمع

1000

500

پس از اینکه کاال در درجه حرارت 95ـ 90درجه سانتی گراد به این محلول آغشته
شد توسط فوالرد با پیک آپ  75درصد نفتل اضافه را از آن خارج می کنیم،
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بالفاصله کاال در درجه حرارت حدود  100درجه 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.
پس از خشک شدن کاالی آغشته به نفتل ،عمل چاپ با خمیرحاوی نمک
دی آزونیوم صورت می گیرد.
نام مواد

مقدار مورد نیاز برحسب گرم

نمک دی آزونیوم
دیسپرس کننده
اسید استیک ()% 50
غلظت دهنده کتیرا %7
آب یا غلظت دهنده

10ـ70
1ـ3
20ـ30
  500ـ600
Y

جمع

1000

برای تهیه خمیر ،ابتدا نمک دی آزونیوم با یک ماده دیسپرسکننده مناسب و آب خمیر
میشود و با افزودن آب سرد و اسید استیک رقیق میگردد .سپس با غلظتدهنده
تازه آماده شده کتیرا به کمک همزن مخلوط میشود .نمکهای دیآزونیوم در درجه
حرارتهای باال تجزیه میشوند .بهترین درجه حرارت مناسب برای خمیر چاپ حاوی
نمکهای دیآزونیوم 15ـ 10درجه سانتیگراد میباشد .ماده دیسپرسکننده برای
معلق نگه داشتن نمکهای دیآزونیوم و چاپ یکنواخت استفاد میشود و اسیداستیک
نیز حاللیت و نفوذ نمکها را افزایش میدهد .پس از عمل چاپ ابتدا کاال خشک شده
و سپس به ترتیب ذیل عملیاتی روی آن صورت میگیرد.
ـ قرار دادن کاال در یک حمام حاوی 7ـ 2گرم در لیتر بیسولفیتسدیم در دمای
90ـ 80درجه سانتیگراد ،این عمل بدین منظور صورت میگیرد که امکان لکهگذاری
نمکهای دیآزونیوم 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 12ـ 10گرم در لیتر
و مقدار سود 1/5ـ   0/5گرم در لیتر
قرار دادن کاال در آب جوش حاوی 3ـ 2گرم در لیتر کربنات سدیم و   5ـ 2گرم
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.
نام مواد

وزن بر حسب گرم بر کیلوگرم وزن بر حسب گرم بر  500گرم

غلظت دهنده کتیرا %7
اسید استیک %50

600
20
380
2

جمع

1000

آب یا غلظت دهنده
دیسپرس کننده

500

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

جدول آشنایی با کاربرد و ویژگیهای 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  6خالصه ای از توانمندی های مورد نیاز جهت کار با
وسایل آزمایشگاهی پرکاربرد مرور می شود.
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جدول 6ـ آشنایی با کاربرد و ویژگی های وسایل آزمایشگاه چاپ پارچه
وسایل و تجهیزات

توانمندیها ،ویژگیها و دستورالعمل استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه چاپ

پیپت مدرج

آشنایی با درجات روی پیپت و توانایی خواندن اعداد روی آن بر حسب میلیلیتر (سیسی)،
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 خطاهای ابزاری و
انسانی ،آشنایی با حروف درج شدۀ  TDو  TCبر روی پیپت ،آشنایی با کاربردهای پیپت مدرج

پیپت پرکن (پوآر)

آشنایی با انواع پیپت پرکن با مکندۀ پالستیکی و چرخدندهای ،آشنایی با دکمههای A ,S ,E

برروی پوآر ،آشنایی با عملکرد مکش و تخلیه در پیپت پرکنها ،توانایی کار با پیپت پرکن (پوآر)،

کاغذ PH, PHمتر

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

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 دکمههای  On, Off, Tara. Zeroو ...بر روی ترازو ،آشنایی با رعایت
نکات ایمنی در زمان کار با ترازو ،آشنایی با کاربردهای ترازوی آزمایشگاهی ،کالیبراسیون
ترازوی آزمایشگاه به صورت دورهای ،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 نشتیابی 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

آشنایی با انواع استوانه های مدرج شیشه ای و پالستیکی ،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 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 کاغذ نيمهشفاف ،قلمهاي مخصوص طراحي که ضخامتهاي نوک آن متفاوت است و با جوهرهاي
راپيد و ميز طراحي مخصوص ،ميز طراحي با پايه متحرک ،پيچهاي تنظيم زاويه و ارتفاع ،سطح شيشهاي و منبع نوري
الک حساس ،ماده
روتوش و سخت کن

الک فتو امولسيون حاوي مواد حساس به نور،

انواع توري ،شابلون،
راکل ،انواع همزن

پارچه بافته شده با طرح تافته از جنس پلي استر ،ابريشم ،نايلون تيغه الستيکي با سطح
مقطع متفاوت با کاربرد هاي گوناگون ،انواع همزن هاي دستي ،برقي با پره هاي متفاوت

دستگاه پخت و تثبيت انواع خشک کن ها و ماشين هاي تثبيت با بخار يا حرارت خشک
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قوانین و مقررات آزمایشگاه چاپ پارچه
در سال های قبل به برخی از مهم ترین نکات ایمنی ،بهداشتی ،زیست محیطی،
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
برای هنرجویان بازگو و در عمل پیاده سازی گردد .در ادامه به برخی از مهم ترین
قوانین کار در آزمایشگاه پرداخته می شود.
 1از پذیرش هنرجو بدون روپوش کار در آزمایشگاه خودداری شود.
 2هرگونه شوخی ،شتابزدگی ،دویدن و هل دادن اشخاص در محیط آزمایشگاه
ممنوع میباشد.
 3هنرجویان موظف به نگهداری صحیح از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه و اقالم
تحویل شده به آنها می باشند.
 4هنرجویان موظف به نظافت میز کار و تمیز نگه داشتن اطراف آن تا پایان
آزمایش می باشند.
 5استفاده از دستکش ،ماسک و عینک مخصوص ،پیش بند پالستیکی و سایر
وسایل ایمنی در مواقع ضروری.
 6آشنایی هنرجویان با عالئم برچسپ مواد شیمیایی ،عالئم و هشدارهای ایمنی
در محیط کار.
 7آشنایی هنرجویان با خطرات احتمالی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و راه های
پیشگیری از آن.
 8اجتناب از تخلیۀ مواد شیمیایی ،خطرناک و آالیندۀ محیطزیست در فاضالب یا
سطل زبالۀ معمولی.
 9جمع آوری مناسب مواد و محلول های خطرناک و خنثی سازی آنها در ظروف
مخصوص و دفع ایمن آنها.
 10آشنایی هنرجویان با خطرات آتشسوزی و برقگرفتگی در محیط آزمایشگاه و راه
پیشگیری و مقابله با آنها.
 11پرهیز هنرجویان به خوردن ،آشامیدن و بوییدن مواد شیمیایی ناشناخته در
آزمایشگاه.
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 12الصاق برچسب بر روی تمامی ظروف مواد مصرفی و محلول های موجود در
آزمایشگاه با ذکر تاریخ تهیه محلول های مورد استفاده.
 13شست وشوی ظروف و وسایل آزمایشگاهی بعد از اتمام کار با شوینده و با فشار
کم آب.
 14خالی نگه داشتن مسیرهای تردد و روی میز کار از وسایل غیرضروری و مزاحم.
 15مواد شیمیایی ،سمی و ناشناخته را در زیر هود به کار ببرید و هواکش و تهویه
را همواره روشن کنید.
 16کنترل تمامی شیرهای گاز ،آب و برق در آغاز تا پایان کار و کنترل بست های
شیلنگ گاز و چراغ گاز آزمایشگاه.
 17آشنا 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.
 18همواره تأکید کنید که هنرجویان ،اسید یا باز را به آرامی داخل ظرف آب
بریزید ،برعکس این کار خطرناک می باشد.
 19از مخلوط کردن و تنظیف مواد شیمیایی ،حاللها و محلولها با دست اجتناب کنید.
 20از هرگونه اعمال و شرایط ناایمن که باعث بروز حادثه میشود ،اجتناب کنید.

ارزشیابی شایستگی پایانی مراحل کار واحد یادگیری پودمانها
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
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.
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 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
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در سیستم ارزشیابی جدید ،یک سری از کارهای هر هنرجو با گزینههای درست
یا نادرست ارزشیابی میشود .برخی از ارزشیابیهای کارهای هنرجو با سه عبارت
«پایینتر از حد انتظار»« ،در حد انتظار» و «باالتر از حد انتظار» بیان میشود.
منظور از پایینتر از حد انتظار به این معنا میباشد 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 میدهد .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 میباشد.

یادگیری و سنجش و ارزشیابی هنرجویان ،شایستگی های فنی و غیرفنی به همراه
مواردی نظیر ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی ،انضباطی ،نگرش و ...در
محیط کار مد نظر قرار بگیرد و به هنرجویان تأکید کنند که جهت قبولی در
هر پودمان الزم است  2نمره از  3نمرۀ شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت،
توجهات زیست محیطی و نگرش و ...را کسب کنند .در ضمن هنرآموزان می توانند
تا  20درصد 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
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 پایانی هر فصل یا پودمان بر اساس ابزارهای سنجش در آموزش بر اساس
شایستگی نظیر مشاهدۀ عملکرد و فرایند انجام کار هنرجو ،آزمونهای مهارتی،
مشاهدۀ محصول و فرایند کار ،گزارشات پایانکار و بازدیدها ،شایستگیهای غیرفنی،
ایمنی ،بهداشتی ،انضباطی ،توجهات زیستمحیطی ،نگرش و ...در مراحل کار در
جدول و چک لیست ارزشیابی پایانی انجام میشود.
در تمامی ارزشیابی های مرحله ای و پایانی ،هنرآموز الزم است که موارد زیر را
در ارزشیابی ها در نظر بگیرد:
 1شایستگی (توجه به توانایی انجام کار به طور مؤثر و در شرایط مختلف برابر
استاندارد شغل)
 2دانش (توجه به مجموعۀ معلومات نظری و توانمندی ذهنی الزم برای
رسیدن به توانمندی و شایستگی)
 3مهارت (توجه به هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به توانمندی و
شایستگی)
 4نگرش (توجه به رفتارهای عاطفی نظیر مهارت های غیرفنی و اخالق حرفه ای
مورد نیاز برای رسیدن به شایستگی)
 5بهداشت ،ایمنی ،توجهات زیستمحیطی (توجه به رعایت موارد و مالحظاتی
در هر کار ،جهت جلوگیری از حوادث و خطرات و جلوگیری از آسیب رساندن به
محیطزیست).

از نظر مؤسسات مهارت آموزی ،ارزشیابی و سنجش روشی برای تعیین کیفیت
مهارت ها 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 خود را به افراد و کارفرمایان ارائه دهند .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 کسب توانایی
انجام کار صحیح و استاندارد و کسب شایستگی الزم در شغل و حرفه می باشد.

57

استاندارد عملکرد شایستگی های غیرفنی
(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،
پیاده سازی  5Sو HSE
4ـ توجه به موارد بهداشتی ،ایمنی ،حفاظتی وتوجهات 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 ،امانت داری ،رعایت
عدم انجام كليه
اصول آرگونومی ،عشق ،عالقه و گرایش به کار ،صرفه جویی در مواد پايين تر امور مربوط به
مصرفی ،نگهداری درست از وسایل و تجهیزات ،احساس رضایت و
ايمني و بهداشت 1
از
شادمانی از کار ،اجرای دقیق دستورالعمل کار آزمایشگاه ،کنترل نظافت انتظار فردي و حفاظت
تجهیزات و ماشین آالت،
محيط زيست
انجام كليه امور
مربوط به ايمني
و بهداشت فردي
در حد و حفاظت محيط
2
انتظار
زيست (ایمنی،
بهداشت ،توجهات
زیست محیطی
ونگرش)

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

بلی
خیر

*** معیار های شایستگی انجام کار ***
کسب حداقل نمرۀ شایستگی فنی  2در هر مرحلۀ کاری
کسب حداقل نمرۀ شایستگی غیر فنی  2از بخش شایستگی های غیرفنی
کسب حداقل میانگین نمرۀ شایستگی فنی  2از تمام مراحل کار

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

ارزشیابی شایستگی هاي پودمان  :1چاپ كاالي سلولزي
شرح فعاليت :تهيه شابلون و چاپ روي كاالي سلولزي
استاندارد عملکرد :روش ساخت شابلون و تهيه خمير و چاپ روي كاالي سلولزي با رنگزاهاي مختلف
شاخص ها :ساخت شابلون ـ تهيه خمير به روش صحيح ـ عمل چاپ زدن ـ تثبيت ـ شست وشو
تجهیزات و ابزار و شرایط انجام کار
فضاي كار :كارگاه چاپ و تكميل
تجهيزات :ترازو ـ متر ـ توري ـ قاب ـ مواد رنگزا ـ غلظت دهنده ها ـ مواد كمكي ـ دستگاه چاپ ـ ميزچاپ ـ
ميزطراحي ـ رايانه ـ قلم راپيد ـ ميز طراحي و ميز نوردهي ـ وسايل ظهور شابلون
مواد مصرفي :مواد رنگزا ـ مواد كمكي ـ بيندر ـ پارچه پنبه و ويسكوز
معيار شايستگي:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

ساخت قاب و شابلون

2

2

تهيه خمير چاپ

2

3

چاپ روي پنبه با مواد رنگزاي مختلف

1

4

چاپ روي ويسكوز با مواد رنگزاي مختلف

1

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
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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