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جدول بودجه بندی :چاپ كاالی مخلوط
جلسه
(هفته)

موضوعات
جلسه

محتوای قابل ارائۀ یا رئوس محتوا (کارها)

زمان (ساعت)
تئوری عملی

1

کلیات چاپ چاپ چند رنگ،رنگ ،اصول رنگ ،رنگ های اصلی،
چندرنگ دایره رنگ های فرعی ،رنگ های مکمل ،رنگ های میانی
رنگ و
كاربرد دایره رنگ ،دایره رنگ چیست،تشریح اجزای دایره رنگ
كاربرد ها و
تشریح نقش مواد مصرفی ،قوانین و مقررات کالس و آزمایشگاه ،انجام
ساخت شابلون فعالیتها و پرسشهای کالسی و آزمایشگاهی ،تشریح شایستگیهای
غیرفنی و نکات ایمنی و بهداشتی و زیستمحیطی
چند رنگ

2/5

2

اصول چاپ چند رنگ در چاپ اسكرین تخت ،مراحل ساخت
شابلون های چند رنگ
انتخاب طرح ،تعیین تعداد رنگ ،ترسیم طرح های تفكیك رنگ ،تولید
فیلم مثبت
تفكیك رنگ ها ،ایجاد عالمت در گوشه های طرح ،تفكیك رنگ از
طریق دستی و یا كامپیوتری ،انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی،
شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی

2/5

5/5

3

مراحل ساخت شابلون های چند رنگ ،تعیین تعداد رنگ ،ترسیم
چاپ طرح های
طرح های تفكیك رنگ ،ترسم فیلم های مثبت مواد کمکی مصرفی،
چند رنگ
شایستگی های غیر فنی و نکات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی

2/5

5/5

4

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

2/5

5

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

2/5

6

چاپ اسكرین با سیستم رنگی  ،CMYKچاپ رنگهای فلزی
( ،)Metalize printingچسبندگی پودر فلز به پارچه ،چاپ پیگمنت
چاپ با روش های
و اورینت روی پارچههای مخلوط ،چاپ روی پارچههای مخلوط پنبه
مختلف
پلی استر ،آموزش نکات ایمنی ،بهداشتی و زیستمحیطی ،ارزشیابی
از هنرجویان

2/5

5/5

2/5

5/5

7
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اصول چاپ
چندرنگ اسكرین
تخت و تفكیك
رنگ ها و ساخت
شابلون های چند
رنگ

بازآموزی

انجام مجدد فعالیت هایی كه الزم تشخیص داده می شود.

5/5

5/5

5/5

پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

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

مشخصات نام درس :شناخت رنگ و اصول چاپ چند رنگ
هنرآموز:
هنرستان:
پایه :دوازدهم
کلی

رئوس
محتوا
و اهداف

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

چاپ چند رنگ،رنگ ،اصول رنگ ،رنگ های اصلی،
رنگ های فرعی ،رنگ های مکمل ،رنگ های میانی
كاربرد دایره رنگ ،دایره رنگ چیست،تشریح اجزای دایره رنگ
تشریح نقش مواد مصرفی ،تشریح و نکات ایمنی و...

پارچه های چاپ شده ،با رنگ های مختلف ،نمونه های مختلف دایره رنگ ،تصاویر دایره رنگ،
وسایل،
پوستر دایره رنگ ،حافظه جانبی شامل اسالید های دایره رنگ انواع پارچه مخلوط ،توری،
مواد،
قاب ،مواد حساس ،انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه ،مواد كمكی مطابق نسخه ،میز زمان
تجهیزات
نور ،میز طراحی ،ناودانی ،وسایل كشش توری ،بشر آزمایشگاهی ،دماسنج مخصوص ،همزن دقیقه
و ابزارهای
شیشه ای ،پیپت ساده  10سی سی ،پیپت پرکن (پوآر) ،وسایل ایجاد حرارت ،ترازو ،کرنومتر
آموزشی
یا ساعت ،دستکش پالستیکی ،عینک ایمنی محافظ ،ماشین حساب ،آون
فعالیت
قبل از
تدریس

احوال پرسی ،حضور و غیاب ،بازدید تکالیف جلسات قبل ،ارائه تذکرات و قوانین و مقررات
برحسب نیاز ،دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان ،دادن فرصت به هنرجویان
جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال ،ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل

10

ارزشیابی پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه ،محاسبات آزمایش ،نسبت و
تشخیصی تناسب و ...به طور مثال1 :ـ قوانین و مقررات ،نکات ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی
یا ورودی کار با انواع ماشین آالت آزمایشگاهی و صنعتی2ـ طرح یک مسئله در مورد محاسبات آزمایش

10

از آنجایی که بخشی از شایستگی های فنی تکمیل مربوط به افزایش دانش هنرجویان
می باشد ،بنابراین هنرآموزان الزم است مباحث تئوری را به گونه ای شایسته به هنرجویان
فعالیت
منتقل کنند که هنرجویان با تلفیق این آموخته ها با مهارت و نگرشی که در حین کار کسب
ضمن
می کنند بتوانند به یک شایستگی قابل قبول در کار چاپ برسند .جهت تحقق این امر
تدریس
هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهیۀ طرح درس روزانه و سالیانه ،آخرین اطالعات در زمینۀ
نظری
موضوع تدریس را نیز مطالعه و ارائه دهد.
هنرآموز و
در این بخش رنگ را معرفی كنید تا اهمیت رنگ به خوبی مشخص شود سپس نور رنگ ها
هنرجویان
و جسم رنگ ها را تشریح كنید و به طور كامل در این باره صحبت كنید تا هنرجو تفاوت این
دو را درك كند.
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در بخش عملی هنرآموز الزم است بر طبق روال جلسات قبل و طرح درس قوانین و مقررات
آزمایشگاه را به هنرجویان تذکر دهد و آنها را ملزم به رعایت نکات بهداشتی ،ایمنی و زیستمحیطی
کند .در ضمن هنرآموز الزم است شایستگیهای غیرفنی و سایر ملزومات دیگری که یک نیروی
کار تکمیل در محیط کار باید رعایت کند ،برای هنرجویان تشریح کند و در زمان ارزشیابی
فعالیت هنرجویان ،این موارد را در هنرجویان کنترل کنند و در صورت نیاز متذکر شوند.
گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان الزم است در هر جلسه کنترل ،بررسی و ارزشیابی گردد
ضمن
و نکات ،اشکاالت ،نواقص و اشتباهات احتمالی هر گزارش به هنرجو متذکر شود و از هنرجو
تدریس
بخواهید که این موارد را اصالح کند.
عملی
در بخش تشریح موارد عملی هنرآموز الزم است ضمن معرفی کاال ،لوازم ،وسایل و تجهیزات
هنرآموز و مورد نظر از هنرجویان بخواهد در مواردی چون این جلسه كه لزوم تهیه سه یا چهار شابلون
هنرجویان برای هر گروه وجود دارد .كار را با ساختن شابلون ها آغاز كنید تا در هنگام مراحل نهایی
تولید این تعداد شابلون به لحاظ زمانی با مشكلی مواجه نشوید عملیات ساخت شابلون
مطابق پودمان یك انجام می شود .الزم است هنرجویان در این قسمت تسلط كاملی داشته
باشند زیرا قب ً
ال این عمل انجام شده است بنابراین در هنگام ساخت شابلون ،به پرسش های
هنرجویان پاسخ ندهید و آنها را پودمان یك ارجاع دهید..

180

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

20

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

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
فراگیری مفهوم رنگ
فراگیری تفاوت نور رنگ ها و جسم رنگ ها
فراگیری اهمیت شناخت تفاوت این دو گروه رنگ
شناخت تركیب دو گروه رنگ
بیان تفاوت ها و شباهت های گروه های رنگی
بیان مفهوم دایره رنگ
توضیح نمونه دایره رنگ و تشریح آن
تشریح ساختار تغییر حضور رنگ از مقدار زیاد به مقدار كم و دالیل این تغییر
توانایی ترسیم نمونه یك دایره رنگ
شناخت رنگ های اصلی و فرعی و مكمل و میانی
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پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

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

مشخصات
کلی

نام درس :اصول چاپ چند رنگ با روش اسكرین تخت
هنرآموز:
هنرستان:
پایه :دوازدهم

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

اصول چاپ چند رنگ در چاپ اسكرین تخت ،مراحل ساخت شابلون های چند رنگ
رئوس محتوا انتخاب طرح ،تعیین تعداد رنگ ،ترسیم طرح های تفكیك رنگ ،تولید فیلم مثبت
و اهداف تفكیك رنگ ها ،ایجاد عالمت در گوشه های طرح ،تفكیك رنگ از طریق دستی و یا كامپیوتری
تشریح نقش مواد مصرفی ،تشریح و نکات ایمنی و...
پارچه های چاپ شده ،با رنگ های مختلف،نمونه های مختلف دایره رنگ ،تصاویر دایره رنگ،
وسایل،
پوستر دایره رنگ ،حافظه جانبی شامل اسالید های دایره رنگ انواع پارچه مخلوط ،توری،
مواد،
قاب ،مواد حساس ،انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه ،میز نور ،میزطراحی ،ناودانی ،زمان
تجهیزات
وسایل كشش توری ،بشر آزمایشگاهی ،دماسنج مخصوص ،همزن شیشه ای ،پیپت ساده دقیقه
و ابزار های
 10سی سی ،پیپت پرکن (پوآر) ،وسایل ایجاد حرارت ،ترازو ،کرنومتر یا ساعت ،دستکش
آموزشی
پالستیکی ،عینک ایمنی محافظ ،ماشین حساب ،آون
فعالیت
قبل از
تدریس

احوال پرسی ،حضور و غیاب ،بازدید تکالیف جلسات قبل ،ارائه تذکرات و قوانین و مقررات
برحسب نیاز ،دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان ،دادن فرصت به هنرجویان
جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال ،ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل

10

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه ،محاسبات آزمایش ،نسبت و
ارزشیابی
تناسب و ...به طور مثال1 :ـ قوانین و مقررات ،نکات ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی
تشخیصی یا
کار با انواع ماشین آالت آزمایشگاهی و صنعتی 2ـ طرح یک مسئله در مورد محاسبات آزمایش
ورودی
اهمیت چاپ چندرنگ و نمونه های آن

10

از آنجایی که بخشی از شایستگی های فنی تکمیل مربوط به افزایش دانش هنرجویان
می باشد ،بنابراین هنرآموزان الزم است مباحث تئوری را به گونه ای شایسته به هنرجویان
منتقل کنند که هنرجویان با تلفیق این آموخته ها با مهارت و نگرشی که در حین کار کسب
فعالیت ضمن
می کنند بتوانند به یک شایستگی قابل قبول در کار تکمیل برسند .جهت تحقق این امر
تدریس
هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهیۀ طرح درس روزانه و سالیانه ،آخرین اطالعات در زمینۀ
نظری
موضوع تدریس را نیز مطالعه و ارائه دهد.
هنرآموز و
با نشان دادن چند چاپ چندرنگ و فراوانی آنها در زندگی ،اهمیت چاپ چندرنگ را متذکر
هنرجویان
شوید و سپس روش انجام چاپ چندرنگ در ماشین های مختلف تشریح کنید و سپس به
چاپ چندرنگ با روش اسکرین تخت و ساخت چند شابلون و چند طرح و تنظیمات مربوطه
را شرح دهید.

100
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در بخش عملی هنرآموز الزم است بر طبق روال جلسات قبل و طرح درس قوانین و مقررات
آزمایشگاه را به هنرجویان تذکر دهد و آنها را ملزم به رعایت نکات بهداشتی ،ایمنی و زیستمحیطی
کند .در ضمن هنرآموز الزم است شایستگیهای غیرفنی و سایر ملزومات دیگری که یک نیروی
کار تکمیل در محیط کار باید رعایت کند ،برای هنرجویان تشریح کند و در زمان ارزشیابی
هنرجویان ،این موارد را در هنرجویان کنترل کنند و در صورت نیاز متذکر شوند.
فعالیت ضمن گزارش کار جلسۀ قبل هنرجویان الزم است در هر جلسه کنترل ،بررسی و ارزشیابی گردد
تدریس و نکات ،اشکاالت ،نواقص و اشتباهات احتمالی هر گزارش به هنرجو متذکر شود و از هنرجو
بخواهید که این موارد را اصالح کند.
عملی
هنرآموز و در بخش تشریح موارد عملی هنرآموز الزم است ضمن معرفی کاال ،لوازم ،وسایل و تجهیزات
هنرجویان مورد نظر از هنرجویان بخواهد در مواردی چون این جلسه كه لزوم تهیه سه یا چهار شابلون
برای هر گروه وجود دارد .كار را با ساختن شابلون ها آغاز كنید تا در هنگام مراحل نهایی
تولید این تعداد شابلون به لحاظ زمانی با مشكلی مواجه نشوید عملیات ساخت شابلون
مطابق پودمان یك انجام می شود .الزم است هنرجویان در این قسمت تسلط كاملی داشته
باشند زیرا قب ً
ال این عمل انجام شده است بنابراین در هنگام ساخت شابلون ،به پرسش های
هنرجویان پاسخ ندهید و آنها را پودمان یك ارجاع دهید.

180

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

20

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

40

سنجش و
ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
مفهوم چاپ چندرنگ
ارائه چندنمونه چاپ چندرنگ روی پارچه
روش های ساخت شابلون و توری کشی و الک کشی
انجام نوردهی و عملیات رتوش با رعایت تنظیم درست
بیان انواع روش های چاپ چندرنگ
وسایل و ابزار الزم برای چاپ چندرنگ
تنظیم گیره های روی شابلون و میز چاپ
انجام چاپ تستی و رفع عیوب
انجام تنظیمات تکمیلی و چاپ پارچه نهایی
انجام عملیات تثبیت و شست وشو در صورت لزوم
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پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

طرح درس جلسه سوم :تنظیمات چاپ چند رنگ

مشخصات
کلی

نام درس :تنظیمات چاپ چند رنگ
هنرستان:
پایه :دوازدهم

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:
هنرآموز:

مراحل ساخت شابلون های چند رنگ ،تعیین تعداد رنگ ،ترسیم طرح های تفكیك رنگ ،ترسیم
رئوس محتوا
فیلم های مثبت ،مواد کمکی مصرفی ،شایستگی های غیرفنی و نکات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی،
و اهداف
ارزشیابی مستمر یا مرحله ای
وسایل،
مواد،
تجهیزات
و ابزارهای
آموزشی

انواع پارچه مخلوط،توری،قاب ،مواد حساس ،انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه،میز
نور ،میزطراحی ،ناودانی ،وسایل كشش توری ،بشر آزمایشگاهی ،دماسنج مخصوص ،همزن زمان
شیشه ای ،پیپت ساده  10سی سی ،پیپت پرکن (پوآر) ،وسایل ایجاد حرارت ،ترازو ،کرنومتر دقیقه
یا ساعت ،دستکش پالستیکی ،عینک ایمنی محافظ ،ماشین حساب ،آون

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
فعالیت قبل
و مرور نماید .همچنین هنرآموز الزم است ،کاربرد مطالب مورد تدریس را برای مشاغل
از تدریس
آیندۀ هنرجویان تجزیه و تحلیل و مرتبط نمایند .این عملکرد سبب افزایش شوق و اشتیاق
هنرجویان در فرایند یادگیری و آموزش می گردد.

10

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه ،نام و کاربرد وسایل آزمایشگاهی،
ارزشیابی
تبدیل واحدها ،محاسبات آزمایش ،نسبت و تناسب و ...به طور مثال :طرح یک مسئله در
تشخیصی یا
مورد محاسبات آزمایش با تناسب ،روش اندازه گیری دما به طور صحیح ،انواع آلودگی های
ورودی
موجود بر روی الیاف طبیعی و...

10

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

100

فعالیت ضمن
تدریس
تئوری

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
فعالیت ضمن گروهی به سمت هرج و مرج ،توهین و دعوا کشیده نشود.
قبل از شروع کار ،هنرآموز موظف است لیست کاال ،مواد مصرفی و لوازم و تجهیزات موردنیاز،
تدریس
برای هر گروه را چک کند تا روند آزمایش با اختالل همراه نشود و وقفهای در روند کار
عملی
180
آزمایشگاه ایجاد نشود .آماده نبودن مواد مصرفی ،کاال و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه باعث
و
هنرآموز
ایجاد بینظمی و سردرگمیهنرجویان و ایجاد مشکالت در امر آموزش میگردد.
هنرجویان جهت انتقال بهتر مفاهیم ،بهتر است با نمایش عکس ،فیلم ،انیمیشن ،تصاویر کتاب یا برنامه
بازدید از بخش صنعت ،هنرجویان با کارکرد انواع ماشینهای چاپ و نحوه ساخت خمیر
بیشتر آشنا شوند.

121

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

20

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

سنجش و ارزشیابی میزان شایستگی های مستمر در هنرجویان
مراحل ساخت شابلون های چند رنگ
تعیین تعداد رنگ
ترسیم طرح های تفكیك رنگ
ایجاد فیلم های و رفع عیوب فیلم های ترسیمی
تست صحت ترسیم فیلم های مثبت به شیوه درست
آشنایی با مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام چاپ و انجام عملیات چاپ
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی ،حفاظتی ،زیست محیطی ،انضباطی و...
آشنایی و پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار
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پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

طرح درس جلسه چهارم:آماده سازی شابلون و چاپ اسكرین

مشخصات
کلی

نام درس :آماده سازی شابلون و چاپ اسكرین
هنرآموز:
پایه :دوازدهم هنرستان:

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

آماده سازی شابلون ها انواع روش های تولید فیلم مثبت ،روش چاپ فیلم مثبت ،ایجاد فیلم مثبت
رئوس محتوا
روی سطح شابلون ،عكاسی شابلون با دستگاه لیزر انجام فعالیت ها و پرسش کالسی ،آماده کردن و
و اهداف
کنترل مواد و وسایل ،نقش مواد کمکی مصرفی ،نکات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی،
انواع پارچه مخلوط ،توری ،قاب ،مواد حساس ،انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه،
وسایل،
مواد،تجهیزات میز نور ،میزطراحی ،ناودانی ،وسایل كشش توری ،بشر آزمایشگاهی ،دماسنج مخصوص ،زمان
و ابزار های همزن شیشه ای ،پیپت ساده  10سی سی ،پیپت پرکن (پوآر) ،وسایل ایجاد حرارت ،ترازو ،دقیقه
کرنومتر یا ساعت ،دستکش پالستیکی ،عینک ایمنی محافظ ،ماشین حساب ،آون
آموزشی
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
فعالیت قبل از
و روانی هنرجویان و ...بپردازد .هنرآموز این موارد را در طرح درس پیش بینی و یادداشت
تدریس
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
ارزشیابی آزمایشگاهی ،تبدیل واحدها ،محاسبات رنگرزی ،نسبت و تناسب و ...به طور مثال:
تشخیصی یا 1ـ قوانین و مقررات ،نکات ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه
را نام ببرید2.ـ طرح یک سؤال در مورد لزوم سفیدگری در پارچه 3ـ روش ساخت یک
ورودی
محلول استاندارد با غلظت معین 4ـ ارزش و اهمیت سفید گری پارچه

10

در ابتدای جلسه تدریس هنرآموز خالصهای از مطالب عنوان شده در جلسۀ قبلی را برای
فعالیت ضمن
هنرجویان بازگو کند و بعد از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان ،اقدام به
تدریس تئوری
پرسش کالسی نماید .پرسش و حل تمرین بهصورت مداوم سبب افزایش آگاهی و قدرت 100
هنرآموز و
یادگیری در هنرجویان میگردد .آمادهسازی شابلونها انواع روشهای تولید فیلم مثبت،
هنرجویان
روش چاپ فیلم مثبت ،ایجاد فیلم مثبت روی سطح شابلون ،عكاسی شابلون با دستگاه لیزر

123

بعد از مرحله تدریس کالسی و ارزشیابی هنرجویان و اطمینان از فراگیری مطالب مربوط
به این جلسه ،نوبت به فرایند انجام آزمایش سفیدگری می گردد .هنرآموز پس از کنترل
لباس کار ،مسائل ایمنی و حفاظتی در آزمایشگاه ،مواد و وسایل تحویل شده به گروه ها را
کنترل می کند و از هنرجویان می خواهد که بر طبق اطالعات و نسخه های داده شده در
جدول کتاب ،محاسبات تکمیل را به صورت انفرادی یا گروهی و با مشارکت یکدیگر انجام
فعالیت ضمن دهند .در زمان سفیدگری کاالی پنبه ای و پشمی با شرایط و موادی که در جداول کتاب
تدریس عملی آمده است ،هنرآموزان الزم است در زمان آماده کردن حمام و انجام فرایند سفیدگری
180
هنرآموز و توسط هنرجویان بر میزان دقت و کیفیت کار و کنترل زمان و دمای حمام نظارت کنند.
هنرجویان 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.
فعالیت بعد از 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
تدریس
ارزشیابی

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان مطابق جدول مربوط
سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان

آماده سازی شابلون ها
انواع روش های تولید فیلم مثبت،
روش چاپ فیلم مثبت،
ایجاد فیلم مثبت روی سطح شابلون،
عكاسی شابلون با دستگاه لیزر تشریح کار و تفاوت آن با روش های معمول
تهیه شابلون های مورد نیاز برای چاپ چند رنگ
به كارگیری ابزار ها و وسایل مورد نیاز برای ساخت شابلون
آشنایی با انواع مواد کمکی مصرفی درعملیات چاپ
توانایی ساخت انواع خمیر های مورد نیاز برای انجام عملیات چاپ
رعایت کلیۀ نکات ایمنی ،بهداشتی ،حفاظتی و زیست محیطی
پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار از طریق همکاری در چاپ چندرنگ
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پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

طرح درس جلسه پنجم :نظیمات چاپ چند رنگ

مشخصات
کلی
رئوس محتوا
واهداف

نام درس :تنظیمات چاپ چند رنگ
هنرستان:
پایه :دوازدهم

هنرآموز:

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

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

انواع پارچه مخلوط ،توری ،قاب ،مواد حساس ،انواع رنگهای مورد نیاز مطابق نسخه،
وسایل،
مواد،تجهیزات میز نور ،میزطراحی ،ناودانی ،وسایل كشش توری ،بشر آزمایشگاهی ،دماسنج مخصوص ،زمان
همزن شیشهای ،پیپت ساده  10سیسی ،پیپت پرکن (پوآر) ،وسایل ایجاد حرارت ،ترازو ،دقیقه
و ابزار های
کرنومتر یا ساعت ،دستکش پالستیکی ،عینک ایمنی محافظ ،ماشین حساب ،آون
آموزشی
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
فعالیت
درس جدید باشند ،پیش از شروع درس جدید چنانچه از قبل تکلیفی برای دانش آموزان
قبل از تدریس
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

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه ،نام و کاربرد وسایل
آزمایشگاهی ،تبدیل واحدها ،محاسبات در چاپ ،نسبت و تناسب و ...به طور مثال:
1ـ قوانین و مقررات ،نکات ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی کار در آزمایشگاه
را نام ببرید2.ـ طرح یک مسئله در مورد شیب دمایی3ـ تشریح یک نسخه و نمودار
4ـ تشریح روش ساخت یک محلول استاندارد با غلظت معین

10

ارزشیابی
تشخیصی یا
ورودی

چگونه صحبت کردن و چه زمانی صحبت کردن را با هنرجویان تمرین کنید .با تک تک
هنرجویان سرکش صحبت کنید و توجیه شان کنید که چه انتظاراتی از آنها دارید.
فعالیت ضمن هم زمان با آنها صریح ،مهربان و دلسوز باشید.
100
تدریس تئوری تنظیمات چاپ چند رنگ روش چاپ دستی ،دستگاه چاپ چند رنگ بازویی ،انتخاب
رنگ بندی ،ساخت نمونه رنگ محاسبه دایره رنگ ،و چاپ دایره رنگ و تست نمونه
رنگی

125

بهتر است از فیلم و عکس آموزشی درسی و غیر درسی استفاده شود یا برنامه بازدید از
کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین مرسریزاسیون استفاده شود .تشریح روش کار با
ماشین آالت مرسریزاسیون کالف ،نخ و پارچه ،تشریح روش کار با ماشین مرسریزاسیون
غلتکی بدون زنجیر ،تشریح طرز کار ماشین های مرسریزاسیون زنجیری و غیر زنجیری
فعالیت ضمن
هنرآموزان الزم است قبل از شروع به کار عملی از وجود کاال ،مواد و تجهیزات موردنیاز
تدریس عملی
برای این آزمایش اطمینان حاصل کنند .بعد از تشریح آزمایش توسط هنرآموز180 ،
هنرآموز و
هنرجویان موظف اند محاسبات آزمایش را انجام دهند و مقدار آب و مواد مصرفی
هنرجویان
موردنیاز را به دست بیاورند .هنرآموز الزم است از تک تک هنرجویان بخواهد که به
تنهایی محاسبات را با توجه به جدول کتاب انجام دهند .هنرجویان همچنین الزم است
بعد از تحویل وسایل و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز ،عملیات مرسریزاسیون را بر طبق
دستورالعمل داده شده در کتاب ،شروع کنند و در پایان به مقایسه و استدالل بپردازند.
فعالیت بعد از
تدریس
ارزشیابی

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

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر در هنرجویان مطابق جدول ذیل

40

سنجش و ارزشیابی شایستگی های مستمر از هنرجویان
تنظیمات چاپ چند رنگ (شابلون ،میز چاپ)
روش چاپ دستی (میز چاپ و تنظیم گیره های کنار میز و پیچ های روی شابلون)
دستگاه چاپ چند رنگ بازویی نحوه انجام کار و تنظیمات مرتبط
انتخاب رنگ بندی
ساخت نمونه رنگ
محاسبه دایره رنگ
چاپ دایره رنگ و تست نمونه رنگی
توانایی محاسبه نسخه چاپ
توانایی ساخت خمیر چاپ
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی ،حفاظتی و زیست محیطی
پیشرفت هنرجو در زمینه شایستگی های غیرفنی در محیط کار از طریق همکاری با دیگر هنرجویان جهت انجام کار
مشترک
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طرح درس جلسه ششم :روش های چاپ روی كاالی مخلوط

مشخصات
کلی

نام درس :روش های چاپ روی كاالی مخلوط
هنرآموز:
هنرستان:
پایه :دوازدهم

مدت تدریس 8 :ساعت
تعداد هنرجو:

چاپ اسكرین با سیستم رنگی  ،CMYKچاپ رنگ های فلزی ( ،)Metalize printingچسبندگی
رئوس محتوا
پودر فلز به پارچه ،چاپ پیگمنت و اورینت روی پارچه های مخلوط ،چاپ روی پارچه های مخلوط
و اهداف
پنبه پلی استر ،آموزش نکات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی ،ارزشیابی از هنرجویان
وسایل،
انواع پارچه مخلوط ،توری ،قاب،مواد حساس ،انواع رنگ های مورد نیاز مطابق نسخه ،میز
مواد،
نور ،میزطراحی ،ناودانی ،وسایل كشش توری ،بشر آزمایشگاهی ،دماسنج مخصوص ،همزن زمان
تجهیزات
شیشه ای ،پیپت ساده  10سی سی ،پیپت پرکن (پوآر) ،وسایل ایجاد حرارت ،ترازو ،کرنومتر دقیقه
و ابزار های
یا ساعت ،دستکش پالستیکی ،عینک ایمنی محافظ ،ماشین حساب ،آون
آموزشی
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
فعالیت قبل تایید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز ،ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول در تدریس،
از 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

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانین و مقررات آزمایشگاه ،محاسبات چاپ ،نسبت و تناسب
ارزشیابی
و ...به طور مثال1 :ـ قوانین و مقررات ،نکات ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی کار
تشخیصی یا
در آزمایشگاه را نام ببرید2 .ـ طرح یک مسئله در مورد محاسبات آزمایش 3ـ سؤال در مورد
ورودی
خطرات و نکات ایمنی در زمان کار با مواد شیمیایی

10

چاپ اسكرین با سیستم رنگی  CMYKشامل تعریف و چگونگی انجام كار ،چاپ رنگ های
فعالیت ضمن فلزی ( )Metalize printingشامل انواع و روش های انجام كار و ابزار الزم و كاربرد ها،
تدریس چسبندگی پودر فلز به پارچه ،چاپ پیگمنت و اورینت شامل تعاریف و مواد الزم و روش 100
انجام كار روی پارچه های مخلوط ،چاپ روی پارچه های مخلوط پنبه پلی استر شامل مواد
تئوری
مورد نیاز و روش های انجام فعالیت

127

از آنجایی که هنرجویان زرنگ دوست ندارند با یکدیگر کار کنند و در یک گروه باشند و
می خواهند همه کارها را خودشان انجام دهند ،با آنها صحبت کنید و نقش های مهم در گروه
را به آنها پیشنهاد دهید .همچنین این هنرجویان را توجیه کنید که گروه به کمک ایشان
فعالیت 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 غیر درسی جهت
عملی
آموزش عینی تر استفاده کنند یا برنامه بازدید از کارخانه در رابطه با کارکرد انواع ماشین 180
هنرآموز و کربونیزاسیون را فراهم کنند.
هنرجویان هنرآموزان در شروع فرایند آزمایش در آزمایشگاه ضمن تشریح روند کار ،می بایست هر
جلسه هنرجویان را با نکات ایمنی ،بهداشتی ،زیست محیطی آشنا کنند و بر محاسبات
آزمایش ،محلول سازی و آماده کردن مواد و وسایل مورد نیاز و روند کار هنرجویان کنترل و
نظارت کند.
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

20
40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی هنرجویان
چاپ اسكرین با سیستم رنگی  CMYKشامل تعریف و چگونگی انجام كار
چاپ رنگ های فلزی ( )Metalize printingشامل انواع و روش های انجام كار و ابزار الزم و كاربرد ها
چسبندگی پودر فلز به پارچه ،چاپ پیگمنت و اورینت شامل تعاریف و مواد الزم و روش انجام كار روی پارچههای مخلوط
چاپ روی پارچه های پنبه پلی استرشامل مواد مورد نیاز و روش های انجام فعالیت
توانایی محاسبه نسخه چاپ
توانایی ساخت خمیر چاپ
توانایی انتخاب رنگ مناسب برای انجام چاپ
میزان رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی ،حفاظتی و زیست محیطی
میزان پیشرفت در شایستگی های غیرفنی در محیط کار اطمینان از تولید مناسب و با کیفیت
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وسایل و تجهیزات

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

پیپت مدرج

آشنایی با درجات روی پیپت و توانایی خواندن اعداد روی آن برحسب میلیلیتر (سیسی) ،توانایی خواندن
صحیح حجم مایع داخل پیپت ،آشنایی و توانایی گرفتن صحیح پیپت در دست ،آشنایی و توانایی پر کردن
و خالی کردن پیپت با پوآر ،آشنایی با 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 چرخ دندهای ،آشنایی با دکمههای  A , S , Eبر روی 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 اندازهگیری  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 دکمه های  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 دوره ای،
دوری ترازو از حرارت و نوسانات و جریان باد

بالن حجم سنجی
(ژوژه)

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

چراغ گاز بونزن

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

استوانه مدرج

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 حجمهای مختلف بشر ،آشنایی با جنسهای مختلف بشر ،آشنایی با اعداد و حروف درجشده
بر روی بشر ،آشنایی با کاربردهای بشر ،آشنایی و توانایی جهت قرائت حجم مایع داخل بشر ،آشنایی و
توانایی کار با بشر گیر برای جابهجایی بشر ،آشنایی و توانایی گرم کردن مایعات و محلولها در بشر

کاغذ کالک ،جوهر،
قلم راپید و میز
طراحی

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

الک حساس ،ماده
روتوش و سخت کن،

الک فتو امولسیون حاوی مواد حساس به نور ،مواد سخت کن

انواع توری ،شابلون ،پارچه بافته شده با طرح تافته از جنس پلی استر ،ابریشم ،نایلون تیغه الستیکی با سطح مقطع متفاوت
راکل ،انواع همزن با کاربرد های گوناگون ،انواع همزن های دستی ،برقی با پره های متفاوت
دستگاه پخت و
تثبیت

انواع خشک کن ها و ماشین های تثبیت با بخار یا حرارت خشک
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دانشافزایی
تفكیك رنگی در چاپ چند رنگ
در قسمت دانش افزایی الزم است تا درباره تفكیك رنگی به كمك نرم افزار هایی
چون فتوشاپ اطالعات مناسبی را در اختیار هنرآموزان گرامی قرار دهیم.
همان طور كه می دانیم تفكیك رنگی در چاپ به دو صورت انجام می شود.
ب) روش CMYK
الف) روش PANTONE
در روش  PANTONEتمامیرنگهای مشابه در یك فیلم مثبت قرار میگیرد
بنابراین به تعداد فیلمهای مثبت ایجاد شده رنگ الزم خواهیم داشتPANTONE .
نام یك كارخانه تولید رنگ است .این كارخانه رنگهای پر كاربرد را از طریق
مخلوط كردن رنگهای موجود بهوجود میآورد و از طریق فروش رنگهای آماده
درآمد كسب می كند .یكی از ابتكارات بسیار مهم این شركت ،اعالم رنگ سال است
كه هر سال توسط این شركت اعالم میشود .با توجه به اقبال عمومی به این شركت،
كارخانههای دیگر نیز از اعالم رنگ سال استقبال می كنند و با این روش محصوالت
سال به سال تغییر می كند و باعث رونق كسب و كار در حوزه صنعت نساجی میگردد.
در شكل  1نمونه اعالم رنگ سال در آغاز سال میالدی را مشاهده می كنید.

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

در شكل  1مشاهده می شود كه شركت پنتون رنگ بنفش را به عنوان رنگ سال
 2018انتخاب كرده است.
شما نیز می توانید از اطالعات موجود در شركت پنتون استفاده كنید .آدرس این
شركت به صورت زیر می باشد.
https://www.pantone.com
130

پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

تفكیك رنگی
یكی از اصول مهم در چاپ اسكرین تخت ،ساخت شابلون میباشد .برای ساخت
شابلون تهیه فیلمهای مثبت خوب و بدون ایراد بسیار مهم است .یكی از عوامل خوب
و مناسب بودن شابلون ،طرح آن میباشد .چون این طرح از طریق فیلم مثبت روی
شابلون منتقل میشود بنابراین فیلم مثبت مناسب اهمیت ویژهای دارد .تهیه فیلم
مثبت بهصورت دستی و یا به كمك رایانه انجام میشود.
روش دستی
در این روش روی چهار گوشه تصویر مورد نظر عالمت  +رسم كنید .یك كاغذ كالك
را روی تصویر قرار دهید و ابتدا عالمتهای كنار تصویر را روی كاغذ كالك رسم كنید
سپس فقط بخشی از تصویر كه قرار است در یك شابلون قرار گیرد را با قلم راپید ترسیم
كنید .این كاغذ شفاف كه فیلم مثبت نام دارد را بهطور كامل با بخشهای موردنظر
مطابقت دهید و در صورت كامل بودن ،نوارچسبها را بردارید و فیلم مثبت را در محل
تمیزی نگهداری كنید .برای بقیه رنگها نیز فیلم مثبت تهیه كنید.
نكات مهم در كیفیت فیلم مثبت تهیه شده با دست:
 1كیفیت كاغذ كالك :به عوامل زیر بستگی دارد كاغذكالك شفاف باشد ـ بدون
خط باشد ـ صاف و بدون تا باشد ـ جوهر روی آن پخش نشود
 1كیفیت قلم راپید :رنگ جوهر آن كام ً
ال مشكی باشد ـ قلم های راپید از ریز تا
درشت هركدام با توجه به خطوط مورد نظر استفاده شود
 1نحوه كار :از كثیف شدن فیلم مثبت پرهیز شود ـ قلم راپید به صورت عمودی
در دست گرفته شود ـ خطوط اضافه ترسیم نشود ـ عالیم  +در گوشه كاغذ كالك
به كمك خط كش ترسیم شود.
روش رایانه ای
در روش رایانه ای جداسازی رنگ ها را رایانه انجام می دهد و سپس از طریق
چاپگرهایی كه جوهر مناسب داشته باشند عمل تهیه فیلم مثبت انجام می گیرد.
تهیه فیلم مثبت از طریق رایانه باعث می شود كه:
 فیلم مثبت دقیق تر تولید می شود و در نتیجه كیفیت چاپ نیز باالتر می رود.
 خط خوردگی و كثیفی در كار به وجود نمی آید.
 تداخل رنگی در مرزها به وجود نمی آید زیرا رایانه دقت جداسازی باالیی دارد.
 سرعت عمل باال می رود و در نتیجه تولید طرح های جدید ارزان تر در می آید.
این موضوع می تواند باعث باالتر رفتن تنوع كار شود.
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نحوه انجام كار
در این روش از نرم افزار فتوشاپ استفاده كنید .فراگیری كامل این نرم افزار به زمان
طوالنی احتیاج دارد و مد نظر ما نیست .ما در این قسمت فقط فعالیت مورد نظر
خود را به شما آموزش می دهیم.
نكته

تصویر مورد نظر باید دارای عالمت های  +در گوشه های تصویر باشد بنابراین
قبل از هر چیز این عالیم را روی تصویر ایجاد می كنیم.

ایجاد عالمت  +با نرمافزار  Paintدر کنارههای تصویر
نرم افزار  Paintاز جمله نرم افزارهایی است كه همراه با ویندوز روی رایانه نصب
می شود كاربرد بسیار آسانی دارد .برای ایجاد عالمت های  +روی گوشه های تصویر
مراحل زیر را انجام دهید .توجه كنید تصاویر برای این بخش انتخاب كنید كه
امكان جداسازی رنگ ها را داشته باشد نمونه این تصاویر در كتاب درسی نشان
داده شده است( .شكل  8صفحه  90ـ شكل  10صفحه  92ـ تمرین  1از شكل
 13صفحه )93
مراحل كار:
تصویر مورد نظر را انتخاب می كنیم .فایل تصویر را از  pdfكتاب بردارید تا مراحل
كار یكسان باشد .این تصویر در شكل  2آمده است.

شكل 2ـ تصاویر مورد استفاده در نرم افزار فتوشاپ
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ابتدا تصویر مورد نظر را كپی كنید( .از طریق راست كلیك و یا از طریق )Ctrl - C
نرم افزار  Paintرا باز كنید و از طریق  Ctrl - Vتصویر مورد نظر را در فضای
نرم افزار نقاشی  Paintقرار دهید .شكل  3تصویر مورد نظر را پس از باز شدن در
نرم افزار  Paintنشان می دهد.

شكل 3ـ ترسیم عالمت  +با رسم خطوط موجود در نرم افزار Paint
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شكل 4ـ كپی عالمت های  +در چهارگوشه طرح

با تولید عالیم  +در گوشه های تصویر ،به کمک ابزارهای موجود در نوار ابزار ،با کپی
و جایگزینی عالیم را در چهارگوشه تصویر قرار دهید حاال از طریق  Ctrl - Cاین
تصویر را به حافظه موقت منتقل كنید تا آماده استفاده در نرم افزار فتوشاپ شود.

تفكیك تصویر از طریق فتوشاپ
ابتدا نرم افزار فتوشاپ را باز كنید و سپس تصویر مورد نظر را از كلیپ برد كپی
كنید( .از طریق راست كلیك ـ كپی و یا از طریق ) Ctrl – C
به كمك گزینه  Fileو سپس گزینه  Newچندین فایل ایجاد كنید.
تذکر
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تعداد این فایل ها باید یكی بیشتر از تعداد رنگ ها باشد .زیرا یك فایل برای
تصویر اصلی و به ازای هر رنگ نیز یک فایل الزم داریم .نام اولی را تصویر اصلی
و بقیه را با نام رنگ مورد نظر یا شماره نام گذاری کنید.
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در شكل  ،5نمونه باز شدن فایل ها برای تصویر سه رنگی مشاهده می كنید .بنابراین
به  4فایل جدید احتیاج خواهیم داشت .در شكل  5تصویر چهار فایل به وجود آمده
را مشاهده می كنید.

شكل   5ـ ایجاد فایل های جدید با نام های مناسب

برای تفكیك رنگی ،ابزار هایی روی فتوشاپ وجود دارد كه آنها را شرح می دهیم.
در شكل  ،6به ابزار جداساز رنگ توجه كنید و عوامل مهم آن را به خاطر بسپارید.
ابزار شامل نوار ابزار و ستون ابزار می باشد و هر کدام وظیفه خاصی را به عهده دارد.
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گسترش مشابه

توسعه رنگ

انتخاب ناحیه

ابزار جداساز رنگ

بزرگ نمایی
انتخاب رنگ

شكل   6ـ ابزار های الزم برای تفكیك رنگی در فتوشاپ
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ابزار جدا ساز رنگی
 برای جدا ساز رنگی ،ابزار جداساز را فعال كنید.
 تولرانس (توسعه رنگ) برای مواردی به كار می رود كه بخواهیم رنگ های
مشابهی را به این ابزار اضافه كنیم .اگر تولرانس كم باشد همان رنگی را كه
توسط ابزار جداساز رنگی انتخاب شده را می پذیرد .ولی اگر تولرانس زیاد باشد
رنگ های مشابه را نیز اضافه می كند.
 انتخاب ناحیه ،در صورتی كه الزم باشد عالوه بر انتخاب قبلی انتخاب جدیدی
را اضافه كنید كافی است دكمه  Shiftرا پایین نگه داشته و با این ابزار شكل های
جدید را اضافه كنید .با روش  Ctrl – C , Ctrl – Vكل بخش های انتخابی را
به فایل جدید اضافه كنید.
 گسترش به مشابه ( :)Coniguousاین دكمه وقتی عالمت دار باشد فقط یك
ناحیه از رنگ را انتخاب می كند ولی وقتی عالمت آن را برداریم همه رنگ های
مشابه را با هم در نظر می گیرد .اگر حتی پس از حذف عالمت انتخاب متوجه
شدید كه ناحیه را از قلم انداخته است كافی است یك بار روی همان منطقه
كلیك كنید.
كاربرد ابزار جداساز رنگی
برای انجام تفكیك رنگی و جداسازی مراحل زیر را انجام دهید:
بر روی ناحیه ای از تصویر اصلی كلیك كنید تا این تصویر انتخاب شود.
بر روی گزینه شبیه عصای سحرآمیز كلیك كنید.
عالمت دكمه  Coniguousرا بردارید تا همه رنگ های مشابه را انتخاب كند.
مقدار تولرانس را باید چند بار تنظیم كنید تا انتخاب نهایی مورد تأیید شود.
وقتی عالمت جداساز رنگی را روی یك رنگ ببرید و كلیك كنید دور نواحی
انتخابی نقطه چین شده و جابه جا می شود .می خواهیم رنگ زرد را انتخاب كنیم
بنابراین عالمت را روی بخشی از رنگ زرد می بریم و سپس چپ كلیك می كنیم.
شكل  ،7تصویر را پس از كلیك كردن روی ناحیه زرد رنگ نشان می دهد.
در این وضعیت عملیات کپی ،فقط همین ناحیه را می پذیرد.
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شكل 7ـ انتخاب رنگ زرد

همان طور كه مشاهده می كنید عالمت های  +انتخاب نشده است.
با فعال كردن دكمه انتخاب و پایین نگه داشتن دكمه  Shiftو ایجاد مربع دور
عالمت ها ،همه را با هم انتخاب كنید .در نتیجه شكل  8به وجود می اید.
نكته
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اگر كنار عالمت نرم افزار عالمت  +نیز باشد به معنای انتخاب چند ناحیه ای
می باشد .انتخاب چند ناحیه ای با پایین نگه داشتن  Shiftامكان پذیر می باشد.

پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

شكل   8ـ انتخاب عالمت ها و تصویر با هم

همه دكمه ها را رها كنید و سپس دكمه  Ctrl – Cرا با هم بزنید.
بر روی فایل زرد كلیك كنید تا این فایل انتخاب شود.
دكمه  Ctrl - Vرا بزنید تا شكل  ،9حاصل شود.

شكل 9ـ انتخاب ناحیه قرمز به همراه عالمت های +

با دکمه  shiftامکان کپی چند قسمت تصویر به طور هم زمان به وجود می آید.
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توجه كنید كه در این تصویر ناحیه زرد در یك جا متمركز شده است و دقیقاً
مانند رنگ قرمز است .بنابراین همین عملیات را برای رنگ قرمز هم تكرار كنید.
دقت كنید اگر در قسمت باالی فایل كلیك كنید می توانید فایل را جابه جا كنید
بنابراین اگر فایل رنگ قرمز را جابه جا كنیم می توانیم دو فایل را در کنار هم قرار
دهیم تا شکل  10ایجاد شود.

شكل 10ـ ایجاد ناحیه قرمز به همراه عالمت های +

برای حذف انتخاب قبلی ابتدا روی یك ناحیه از تصویر اصلی كلیك كنید و
سپس دكمه انتخاب ناحیه را بزنید و در نهایت روی گوشه تصویر اصلی كلیك كنید
تا تمام انتخاب ها غیرفعال شود.
برای انتخاب سبز نیز دقیقاً همان كار ها را انجام می دهیم در صورتی كه دكمه
 Coutiguousعالمت دار نباشد یكی از سبز ها را انتخاب می کند ولی اگر عالمت
آن را بر داریم هر دو ناحیه را انتخاب می کند .شكل  ،11این موضوع را نشان
می دهد.
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شكل 11ـ تفاوت انتخاب در حالت عالمت دار و بدون عالمت Contiguous

حال اگر در حالتی كه  Contiguousعالمت نداشته باشد مقدار تولرانس را باال
ببریم سبز كمرنگ را نیز انتخاب خواهد كرد در حالی كه با كم بودن این عدد سبز
كم رنگ را از سبز جدا می كرد .شكل  ،12این موضوع را نشان می دهد.

شكل 12ـ افزایش میزان تولرانس و تأثیر آن
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نكته مهم

همان طور كه در شكل مشاهده می كنید اگر بخواهید رنگ های یكسان ولی
پراكنده را انتخاب كنید عالمت  Contiguousرا بر می داریم ولی اگر بخواهیم
رنگ های نزدیك به هم را در یك شابلون قرار دهیم از تولرانس استفاده می كنیم.
با افزایش میزان تولرانس ،امکان انتخاب رنگ های مشابه و نزدیک به هم به وجود
می آید .با افزایش این عدد رنگ های نسبتاً دور از هم نیز انتخاب می شود.
در این تصویر همه فایل های تولید شده را با هم نشان می دهیم تا شما نیز بتوانید
مشابه آن را بسازید .شكل  13را ببینید.

شكل 13ـ تصویر چهار فیلم مثبت ایجاد شده
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برای ذخیره تصاویر به دست آمده بر روی ضربدر (×) باالی هر تصویر كلیك كنید
و سپس روی  YESرا بزنید تا كادر شكل  14باز شود.

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

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

شكل 15ـ تصویر ایجاد شده پس از دكمه YES

ابتدا محل ذخیره را انتخاب كنید و سپس فرمت ذخیره را انتخاب كنید فرمت
 PDDبرای كار كردن دوباره با فتوشاپ مناسب است ولی برای چاپ كردن فرمت
 TIFFبهتر می باشد.
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سیستم چاپ به روش CMYK
سیستم رنگی مجموعهای از رنگها میباشند كه با تركیب آنها ،رنگهای دیگر
بهدست میآید .سیستم رنگی  CMYKمخصوص چاپ میباشد .در این سیستم
چهار رنگ اصلی وجود دارد كه مابقی رنگها ،از مخلوط آنها بهدست میآید .در
جدول  1نام و رنگ این سیستم را مشاهده می كنید.
جدول 1ـ نام و رنگ سیستم رنگی CMYK
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نام رنگ

عالمت

نام انگلیسی

فیروزه ای (آبی)

C

CYAN

ماژنتا (قرمز)

M

MAGENTA

سیاه

K

BLAK

زرد

Y

YELLOW

رنگ

اهمیت این سیستم رنگی در این است كه با مخلوط كردن این چهار رنگ ،رنگهای
بسیار متنوعی تولید میشود .در شكل  27از صفحه  104کتاب درسی مشاهده
میشود كه رنگهای زرد و سیان و ماژنتا در سه گوشه مثلث قرار دارد .این رنگها
عالوه بر اینكه میتوانند دو به دو با هم مخلوط شوند و اضالع مثلث را بهوجود آورند.
هر سه رنگ نیز میتوانند با هم تركیب شده و رنگهای میانی را بهوجود آورند .این
سیستم رنگ با رنگ سیاه كامل میشود .زیرا رنگ مشكی رنگها راعمیقتر می كند
و در نتیجه رنگهای تیره و رنگ مشكی نیز ساخته میشود .در شكل  27از صفحه
 104کتاب درسی نحوه مخلوط رنگهای سیستم  CMYKرا مشاهده می كنید .با
افزودن مشكی ،در صورت لزوم رنگهای تیرهتری بهوجود میآیند.
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ساخت شابلون براساس سیستم رنگی CMYK
همان طور كه دیدید برای این سیستم چهار شابلون الزم خواهیم داشت .درحالی كه
در روش معمول چاپ اسكرین ،با چهار شابلون فقط طرح های چهار رنگ چاپ
می شود .در این روش شابلون ها ،هر كدام از رنگ ها را روی رنگ دیگر چاپ می كند
تا با هم تركیب شده و رنگ های جدیدی به وجود آیند .در شکل  17پودمان سوم
طرح چاپ شده با چهار شابلون را مشاهده می كنید.
تولید فیلم مثبت :در این روش به  4فیلم مثبت احتیاج است .و به تعداد رنگ های
تصویر ارتباطی ندارد .تفاوت اساسی در این است كه جداسازی رنگ ها از یكدیگر
با دست امكان پذیر نیست .نرم افزار فتوشاپ این كار را به راحتی انجام می دهد .در
این سیستم امكان جابه جایی رنگ ها نیز وجود ندارد .به عنوان مثال شابلون مربوط
به رنگ زرد را بایستی منحصرا ً با رنگ زرد چاپ كرد.
تفكیك رنگی در روش CMYK
همان طور كه اشاره شد تفكیك یا جداسازی رنگی منحصرا ً به كمك نرم افزار هایی
چون فتوشاپ انجام می شود .برای انجام این عمل الزم است ابتدا به كمك روش
تشریح شده عالمت های  +را در گوشه های تصویر ایجاد كرد .هرچند این عمل
را در هنگام چاپ با چاپگر و به كمك نرم افزار مشابه فتوشاپ و یا حتی نرم افزار
 Paintنیز انجام داد .در صورتی که كه فیلم های مثبت بدون این عالمت ها چاپ
شود نیز می توان با قلم راپید ،عالمت ها را در جای مناسب ترسیم كرد .در بعضی
از كارگاه های چاپ با استفاده از شابلون های یكسان و عالمت گذاری میز نور ،بدون
این عالمت ها نیز عمل شابلون سازی انجام می شود .بدیهی است كه برای اولین بار
حتماً از عالمت ها استفاده می شود و ابزار به نوعی عالمت گذاری می شود تا بدون
عالمت ها نیز شابلون سازی بدون ایراد انجام می شود .مراحل ایجاد فایل های فیلم
مثبت به صورت زیر می باشد.
ابتدا تصویر انتخابی را در صورت لزوم رتوش كنید تا برای چاپ مناسب تر شود.
فراگیری رتوش تصاویر با نرم افزار های مربوطه تخصصی است و الزم است از افراد
مسلط به این كار بهره ببرید .پیشنهاد می شود در یكی از جلسات كارگاه از اشخاص
مسلط به نرم افزار دعوت كنید و از او بخواهید كارهای زیر را انجام دهد.
1ـ حذف بخشی از ریزه كاری های تصویر :چاپ با شابلون شامل محدودیت هایی
است و بنابراین هر تصویری به خوبی چاپ نمی شود .بنابراین انتظارات خود را به
كاربر نرم افزار بگویید.
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2ـ ضخیم كردن خطوط خیلی نازك :بدیهی است خطوط خیلی نازك به خوبی
چاپ نشود .بنابراین الزم است آنها را ضخیم تر كرد تا بهتر دیده شوند.
3ـ تغییر رنگ :در صورتی كه الزم باشد بخشی از رنگ های تصاویر تغییر دهید
تا زیباتر شود.
4ـ ایجاد عالمت های  +در گوشه های تصویر
تولید فیلم مثبت در روش CMYK
با  Copyكردن از طریق راست كلیك ،و یا به كمك  Ctrl - Cتصویر را در
حافظه موقت قرار دهید(.در صورتی كه تصویر در فتوشاپ تغییر داده شده باشد،
قبل این عمل انجام شده است).
نرم افزار فتوشاپ را باز كنید و از طریق منو باز شوی  ،Fileدكمه  Newرا بزنید.
نام تصویر اصلی را بر این تصویر بگذارید .شكل  ،16نمایشگر در هنگام گزینه New
را نشان می دهد.

شكل 16ـ نمایشگر پس از دستور New

از طریق  Ctrl - Vتصویر را در این قسمت قرار دهید .پس از این مرحله صفحه
بهصورت شكل  17در خواهد آمد .توجه كنید كه  color modeرا حتماً در حالت
 CMYKقرار دهید در غیر  اینصورت نتیجه درستی در هنگام چاپ گرفته نخواهد شد.
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شكل 17ـ نمایشگر پس از دستور Ctrl-V

الزم است چهار فایل دیگر به كمك گزینه  Newساخته شود نامهای آنها را به ترتیب
 Black, Magenta, Yellow, Cyanیا آبی ـ زرد ـ قرمز و مشكی بگذارید.
روی باز شوی  Windowو سپس گزینه  Chanelsكلیك كنید .نحوه انتخاب
گزینه كانال را در شكل  18مشاهده می كنید.

کلیک کنید

شكل 18ـ گزینه  Chanelsدر نمایشگر
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پس از انتخاب گزینه كانال نمایشگر به صورت شكل  19در خواهد آمد.

شكل 19ـ نمایشگر پس از انتخاب كانال

همه كلیدهای تصویر سمت راست به جز  Cyanرا بردارید تا شكل  20بهوجود آید.

شكل 20ـ نمایشگر پس از انتخاب Cyan
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با گزینه  Ctrl - Cو سپس گزینه  Ctrl - Vتصویر به وجود آمده را در فایلی كه
به نام  Cyanساخته بودید بریزید و آن را در محل مناسب ذخیره كنید.
به ترتیب بقیه تصاویر شامل قرمز و مشكی و زرد را آماده كنید .شكل ،21
تصویر  Magentaو  Yellowرا نشان می دهد .تصاویر  22و  23نمایشگر را پس
از انتخاب گزینه های بعدی را مشاهده می كنید .در این حالت فقط گزینه مربوطه
عالمت دار می باشد.

شكل 21ـ انتخاب گزینه رنگ ماژنتا (قرمز)

شكل 22ـ انتخاب گزینه رنگ زرد
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شكل 23ـ انتخاب گزینه رنگ مشكی

با پایان این عملیات باید چهار فایل به نامهای Yellow, Cyan, Black, Magenta

ذخیره شده باشد .این چهار فایل را به یك لیتوگرافی بدهید تا فیلمهای مثبت
چاپشده روی ورق شفاف را به شما تحویل دهد.
در صورتی كه بخواهید تركیب رنگ ها را مشاهده كنید دو و یا سه عالمت رنگ را
روشن كنید تا تصویر تركیبی را نیز ببینید این تصاویر برای تبدیل به فیلم مثبت
ارزشی ندارد.
مقایسه چاپ روش  Pantoneو روش چاپ CMYK
هدف از این بخش توجه به این نكته است كه رنگ های چاپ شده به دو روش فوق
با اینكه از نظر ظاهری و با چشم ،یكسان به نظر می آیند ولی وقتی همین رنگ ها را
بزرگ نمایی كنیم تفاوت بین آنها آشكار خواهد شد .اصلی ترین تفاوت بین این دو
گروه در این است كه اگر سطح چاپ  CMYKرا زیر میكروسكوپ با بزرگ نمایی
حدود  500مشاهده كنیم .تصویر به صورت دایره های كوچك دیده می شود .این
دایره ها هر كدام زرد یا قرمز یا آبی و یا مشكی خواهند بود .در حالی كه فاصله بین
دایره ها یكسان است ولی بزرگ و یا كوچك شده دایره ها رنگ را تغییر می دهد.
به عنوان مثال در شكل های  25 ،24و  26و  27ترکیب چهاررنگ  CMYKرا
مشاهده می کنید.
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مشکی
زرد

قرمز
آبی

بزرگ نمایی

شكل 24ـ بزرگ نمایی چاپ به روش CMYK

اجزای سازنده همان رنگ یعنی رنگ های آبی ـ قرمز ـ زرد و مشكی مشخص
می شوند .می توان گفت مشخصه سطوح چاپ شده با روش  CMYKهمین
موضوع می باشد.

بزرگ نمایی

شكل 25ـ بزرگ نمایی رنگ CMYK

بزرگ نمایی

شكل 26ـ بزرگ نمایی رنگ CMYK
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بزرگ نمایی

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

در حالی كه اگر رنگهای خمیری كه قبل از چاپ مخلوط میشوند را زیر میكروسكوپ
ببینیم اثری از دایرههای رنگی دیده نمیشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه در
روش  CMYKرنگها روی سطح با هم مخلوط میشوند و از طرفی چشم ما نیز
آنها را در هم میآمیزد ولی در روش  Pantoneرنگها بهصورت محلول و یا خمیر با
هم مخلوط میشوند و با بزرگنمایی ،نیز همان رنگ دیده میشود.

بزرگ نمایی

شكل 28ـ مقایسه تصویر عادی و بزرگ نمایی شده در روش ( Pantoneاین تصاویر  350برابر
بزرگ نمایی شده است)

در این نوع چاپ با بزرگ نمایی ،سطح چاپ شده تغییر نمی كند همان رنگ اولیه
مشاهده می شود زیرا در این روش رنگ ها قبل از چاپ مخلوط شده و كام ً
ال همگن
و یكنواخت می شود .بنابراین با بزرگ نمایی این سطح چاپی ،نوع آن را می توان
تشخیص داد.
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تصاویر مهم كتاب درسی
همه تصاویر كتاب دارای مفاهیمی است كه باید به آن توجه كرد الزم است
در هنگام تدریس از هنرجویان بخواهید توجه بیشتری به تصاویر داشته باشند.
بدین ترتیب دقت هنرجویان افزایش می یابد .با نشان دادن تصاویر از هنرجویان
بخواهید نكات مهم تصاویر را بنویسند و به شما بدهند.
توضیح تصویر 4صفحه  86کتاب درسی
زرد
سبز

سبز
قرمز

فیروزه ای

سیاه
فیروزه ای

آبی

الف) مخلوط مواد رنگی

زرد
سفید

بنفش

آبی

بنفش

قرمز

ب) مخلوط نورهای رنگی

این تصویر رنگ های اصلی و فرعی را در مواد رنگی و نورهای رنگی را نشان می دهد
مواد رنگی مایع و یا جامد هستند در حالی كه نور رنگ ها به صورت پرتو می باشند
بنابراین در صنعت چاپ می توان گفت كه رنگی كه روی پارچه به وجود می آید از
گروه مواد رنگی و تصویر نمایشگر از نور های رنگی حاصل می شود.
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توضیح تصویر  7از صفحه  98کتاب درسی
زرد

ناحیه زرد ـ قرمز ناحیه زرد ـ آبی
ناحیه قرمز ـ آبی
قرمز

آبی

تصویر مربوط به دایره رنگی است مخلوط دو به دو رنگ های اصلی باعث ایجاد
این دایره رنگی می شود .دایره رنگی برای ایجاد و هدایت مخلوط رنگ ها در چاپ
بسیار مهم می باشد.
توضیح تصویر 10از صفحه  92کتاب درسی
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این تصویر را برای تفكیك رنگی انتخاب كرده ایم .تفكیك رنگی از طریق روش
جداسازی هركدام از رنگ ها انجام می گیرد .این عمل با قلم راپید و كاغذ كالك به
راحتی انجام می شود.
توضیح تصویر  27از صفحه  104کتاب درسی
Yellow

Green

Cyan

Red

Blue

Magenta

Black

در این تصویر مخلوط رنگ های زرد ـ قرمز ـ آبی را مشاهده می كنید در قسمت
مثلث رنگی نحوه تركیب رنگ ها را می بینید .اضالع مثلث تركیب دو به دوی
رنگ ها شامل زرد ـ آبی و آبی ـ قرمز و زرد ـ قرمز نشان داده شده است .با افزودن
رنگ مشكی رنگ ها را پر رنگ تر می كنند.
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توضیح تصویر  30صفحه  106کتاب درسی
D

C

B

A

فیلم مثبت مشکی

فیلم مثبت آبی

فیلم مثبت قرمز

فیلم مثبت زرد

1

2

3
چاپ شده با رنگ های چاپ شده با رنگ های

چاپ شده با

 Magenta + Yellow + + Magenta + Yellowرنگ های Yellow +
black + Cyan
Magenta
Cyan

چاپ شده با رنگ
Yellow

سطر شماره  :1این سطر مربوط به جداسازی رنگ ها به كمك نرم افزار فتوشاپ است هر
كدام از فیلم های مثبت نام گذاری شده است.
156

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

پودمان سوم :چاپ كاالی مخلوط

سطر شماره  :3این سطر ،ترتیب اضافه شدن رنگ ها ،روی هم بر سطح پارچه
را نشان می دهید ابتدا رنگ روشن و در آخر رنگ تیره چاپ شود ازسمت چپ به
سمت راست و به تدریج تصویر كامل تر می شود.آخرین تصویر سمت راست ،تصویر
كامل چاپ شده را نشان می دهد.
ستون  :Aاین ستون مربوط به رنگ زرد است.
ستون  :Bاین ستون مربوط به رنگ ماژنتا (قرمز) می باشد.
ستون  :Cاین ستون به رنگ آبی تعلق دارد.
ستون  :Dاین ستون به خمیر رنگ مشكی تعلق دارد .در همه ستونها از باال به پایین
فیلم مثبت   ـ   چاپ همان شابلون و در آخر چاپ تركیب شده را نشان میدهد.
توضیح تصویر  34از صفحه  116کتاب درسی

شکل رنگ های شاد

شکل رنگ های متوسط

رنگ های کهن سالی

شکل رنگ های با عمق کم

تصاویر رنگ بندی
تصاویر باال برای آشنایی هنرجویان با اصول رنگ بندی آمده است از هنرجویان
بخواهید تركیب های رنگی دیگری را پیدا كنند و به شما نشان دهند .رنگ بندی در
عملیات چاپ بسیار مهم است ،معموالً باید هدف از تولید پارچه را مشخص کرد و
سپس نسبت به تعیین رنگ بندی شابلون ها اقدام نمود.
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ارزشیابی شایستگی های پودمان  : 3چاپ كاالی الیاف مخلوط
شرح فعالیت تهیه شابلون چند رنگ و چاپ روی كاالی الیاف مخلوط
استاندارد عملکرد :روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ روی كاالی الیاف مخلوط با رنگزاهای مختلف ـ چاپ
با سیستم رنگی CMYK
شاخص ها :ساخت شابلون ـ تهیه خمیر به روش صحیح ـ عمل چاپ زدن ـ تثبیت ـ شست وشو ـ ساخت شابلون
چند رنگ و تنظیمات مربوطه
شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
فضای كار :كارگاه چاپ و تكمیل
تجهیزات :ترازو ـ متر ـ توری ـ قاب ـ مواد رنگزا ـ غلظت دهنده ها ـ مواد كمكی ـ دستگاه چاپ ـ میزچاپ ـ
میزطراحی ـ رایانه ـ قلم راپید ـ چاپگر فیلم مثبت ـ میز طراحی و میز نوردهی ـ وسایل ظهور شابلون
مواد مصرفی :مواد رنگزا ـ مواد كمكی ـ پارچه های پلی استر ـ پنبه و یا ویسكوز پلی استر ـ رنگ های فلزی ـ بیندر
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

ساخت قاب و شابلون با طرح چند رنگ معمولی

2

2

تنظیمات چاپ چند رنگ ساده و دستگاه چاپ بازویی

1

3

رنگ بندی با  CMYKوساخت شابلون و چاپ

1

4

چاپ با رنگ های پودر فلز و اورینت

1

5

چاپ روی پارچه های الیاف مخلوط

2

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
2ـ استفاده از لباسکار و کفش ایمنی
3ـ تمیزکردن دستگاه و محیط کار
4ـ رعایت دقت و نظم
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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*

