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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 اپچبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه  17/4/1893جلسه تاریخ  ازدهمینیای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: اپچدرسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  1893برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  این (1ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (2ماده 

تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه 

برای اجرا ابالغ ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، 

 می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  8به مدت  1893-1899این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (8ماده 

 دارد.نیاز بازنگری 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 سپیده بارانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  دبیر

 غالمرضا کیانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  نایب رئیس
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 مقدمه -1-1
است که  یيهاحوزه ینترمهمصنایع تولیدي در جهان و همچنین در کشور ما، از  ینترگستردهیکي از  عنوانبهصنعت چاپ 

 .دهديممبتني بر توان علمي و تجربي نیروي انساني مرتبط با آن تداوم حیات  شدتبه

مختلف، موضوع آموزش و تربیت نیروي  يهارشتهبسیار متنوع دانشي و  يهاحوزهذ بسیار پیشرفته و نفو آالتینماشوجود 

مختلف  يهابخشبراي کار در این صنعت فراگیر را الزامي کرده است. این نیاز و ضرورت آن تا آنجاست که  یازموردنانساني 

 آموختگاندانشدانشگاهي و  یالنالتحصفارغدر سیستم کاري خود، بدون وجود  يوربهرهصنعت چاپ، براي ایجاد و ارتقاي 

 با اختالالت عمده و بسیار پر چالش مواجه هستند. عمالًمتخصص و متعهد این رشته، 

فعالیت در براي نیروي توانمند تخصصي تربیت  يبسترسازکارداني، در راستاي دوره در  چاپبرنامه درسي  روینازا

 است. شدهیمظتن چاپمشاغل  بزرگ و متوسط و کوچک، يهاشرکت

هاي هاي مختلف شامل قابلیتینهزم درفناوري  بر تحوالتاین برنامه سعي دارد در سطح ملي، صنعتي به تغییرات مبتني 

را به تخصص  ایشانباشد و  گوپاسخو نیاز بازار  شغلي و نقش آنان در کشور هايیگاهجا، چاپ آموختگاندانش یازموردن

 نش سوق دهد.مبتني بر مهارت و مبتني بر دا

 

 تعریف -1-2
کارهاي فني و  ینهدرزمالزم  يهامهارتسطح کاردان، سطح شغلي مشخصي است. کاردان فردي است که دانش، بینش و 

 کسب نماید.مبتني بر اندیشیدن و خالقیت و  ياحرفهاخالق  بریهتکرا با  در صنعت چاپ تخصصي

 

 هدف -1-3
در  چاپ يهاشغلنیاز بازار کار و  ینتأمبراي  ياحرفه بااخالقکارآمد، ماهر و  هدف دوره، آموزش و تربیت نیروي انساني

در  چاپاحراز مشاغل  محدود یا يوکارهاکسب ياندازراه براي گذراندن این دوره توانایي الزمه پس از ک هستجامعه 

 خواهد داشت.مربوطه را و مؤسسات  هاشرکت

 

 اهمیت و ضرورت -1-4 
، ضرورت اهمیت طراحي رشته چاپ گسترده موجود در صنعت خصوصي و مشاغل يهاسازمانو  یعاصن ،هاشرکتنیاز 

 نماید.يمرا ایجاب  چاپکارداني 

 

 التحصیالننقش و توانایي فارغ - 1-5
 لیتوگرافي هايدستگاهبا  کار -

 کلیشه سازي هايدستگاهبا  کار -

 سیلندر سازي هايدستگاهکار با  -

 کوچک پیش از چاپ هايکارگاهاحل کار در مر ریزيبرنامه -

 چاپ افست رول هايدستگاهبا  کار -

 چاپ افست ورقي هايدستگاهبا  کار -

 چاپ فلکسوگرافي و روتوراور هايدستگاهبا  کار -

 واحدهاي کوچک چاپ افستمراحل کار در  ریزيبرنامه -

 ي و روتوگراورکوچک چاپ فلکسوگراف هايکارگاهمراحل کار در  ریزيبرنامه -
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 چاپي هايسفارش بازاریابي -

 تخصصي آالتماشین اندازيراهنصب و  -

 آالتماشینانجام انواع تعمیرات جزئي و کلي  -

 کار با ابزار دقیق کنترل کیفیت مواد و محصوالت چاپي -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 اپراتور لیتوگرافي -

 اپراتور ماشین چاپ افست رول -

 اشین چاپ افست ورقياپراتور م -

 سرپرستي کارگاه چاپ افست -

 اپراتور چاپ روتوگراور -

 اپراتور چاپ فلکسو گرافي -

 چاپ يهاسفارش مدیر -

 نظارت فني چاپ -

 

 سایر مشاغل

 سرپرست واحد نگهداري و تعمیرات چاپخانه

 سرپرست کارگاه لیتوگرافي

 يساز یلندرسسرپرست کارگاه 

 سازيسرپرست کارگاه کلیشه 

 يبندبسته هايیلمفسرپرست واحد لمینت 

 سرپرست کارگاه چاپ فلکسو گرافي و روتوگراور

 چاپ افست )ورقي و رول( هايینماشمکانیک و نصاب 

 صحافي هايینماشمکانیک و نصاب 

 لیتوگرافي هايینماشمکانیک و نصاب 

 چاپ روتوگراور هايینماشمکانیک و نصاب 

 چاپ فلکسوگرافي هايینماشمکانیک و نصاب 

 چاپ آالتینماشتعمیرکار برق 

 چاپ يهاسفارشبازاریاب 

 مسئول کنترل کیفیت چاپ

 متصدي برآورد قیمت

 مدیر تولید

 

 

 



8 
 

 طول دوره و شکل نظام -1-7 
ستاني و دوره تابیک نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و  سال 2کارداني  دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

هفته آموزش و یک هفته امتحانات  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16هر نیمسال شامل 

ساعت در  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل نیمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهي

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهي

 باشد.نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبط  و کاردانشي احرفهي فني و هاشاخه آموختگاندانش -

 وروديقبولي درآزمون -

 دارا بودن شرایط عمومي -

 

 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9
 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 36 736 46 نظري

  75تا  55 64 1296 26 عملي

  111 111 2132 72 جمع

 

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 12 11 5 پایه

 39 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوین : فصل دوم -2
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 چاپرشته  پیوسته ردانيکا دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
تعدا

 د

واح

 د

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
مباني نظري " يیک درس از گروه درس

 "اسالم
2 32 1 32   

4 
اخالق  "يیک درس از گروه درس

 "اسالمي
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 چاپرشته پیوسته  کارداني دوره عمومي جدول دروس مهارت -2-2

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

 نیازهم نیازپیش تعداد ساعت
 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 اصول و فنون مذاکره 1

ومهارت کاوش درفضاي سوادرسانه اي  2

 مجازي
2 16 32 48   

   - - - 2 جمع

 .دروس فوق الزامي است از واحد 2گذراندن * 
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 چاپرشته پیوسته  کارداني دورهپایه  دروسجدول  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 فیزیک نور 1

 فیزیک نور  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک نور 2

   32 1 32 2 شیمي عمومي 3

 شیمي عمومي  32 32 1 1 آزمایشگاه شیمي عمومي 4

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 5

 فیزیک مکانیک  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک مکانیک 6

   48 1 48 3 ریاضي عمومي 7

   241 96 144 12 جمع
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 چاپرشته  پیوسته کارداني دوره جدول دروس تخصصي -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 1پیش از چاپ  فناوري 1

  64 64 1 1 1پیش از چاپ  فناوريکارگاه  2
 از پیش فناوري

 1 چاپ

   32 1 32 2 1چاپ  فناوري 3

 1 چاپ فناوري  64 64 1 1 1چاپ  وريفناکارگاه  4

   64 48 16 2 2پیش از چاپ  فناوري 5

  64 48 16 2 2چاپ  فناوري 6
 از پیش فناوري

 2 چاپ

  1 چاپ فناوري 81 64 16 3 فرآیندهاي تکمیلي چاپ 7

  شیمي عمومي 32 1 32 2 1مواد علم  8

 1مواد علم   48 48 1 1 آزمایشگاه مواد 9

  ریاضي عمومي 81 48 32 3 ني تولیدمحاسبات ف 11

  خارجيزبان  48 1 48 3 فنيزبان  11

  1مواد علم  64 48 16 2 چاپي بسترهايشناخت و کاربرد  12

   64 48 16 2 چاپ دیجیتال فناوري 13

   96 96 1 2 طراحي چاپ يافزارهانرمکارگاه  14

15 
مدیریت رنگ و استانداردسازي پیش 

 از چاپ
  فیزیک نور 64 48 16 2

  فیزیک مکانیک 48 32 16 2 1 ینماشاجزاي  16

   81 48 32 3 وکارگاه برق مباني 17

   64 48 16 2 کارآفریني 18

   241 241 1 2 کارآموزي 19

   1328 992 336 39 جمع
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 کارداني پیوسته رشته چاپ دورهاختیاري  جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 عتتعداد سا
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملي نظري

  1مواد علم  48 32 16 2 چاپ يهامرکبفرموالسیون  1

 32 1 32 2 تولید یزيربرنامه 2
محاسبات فني 

 تولید
 

   64 48 16 2 آالتینماشسرویس و نگهداري  3

4 
در  زیستمحیطبهداشت و  ایمني،

 صنعت چاپ
2 16 32 48   

   64 48 16 2 ل چاپيکنترل کیفیت محصو 5

   - - - 6 جمع

 دروس فوق الزامي است. از واحد 6 گذراندن *      
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  چاپرشته  پیوسته س کاردانيوبندي پیشنهادي در ترمجدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 1فناوري پیش از چاپ  1

  64 64 1 1 1کارگاه فناوري پیش از چاپ  2

  64 48 16 2 فناوري چاپ دیجیتال 3

  96 96 1 2 افزارهاي طراحي چاپکارگاه نرم 4

  22 0 22 2 دانش خانواده و جمعیت 5

  32 1 32 2 «اسالمياخالق » يیک درس از گروه درس 6

  32 1 32 2 فیزیک مکانیک 7

  32 32 1 1 یزیک مکانیکآزمایشگاه ف 8

  32 1 32 2 شیمي عمومي 9

  32 32 1 1 آزمایشگاه شیمي عمومي 11

  - - - 71 جمع

 
 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 1چاپ  فناوري 1

  64 64 1 1 1چاپ  فناوريکارگاه  2

 شیمي عمومي 32 1 32 2 1مواد علم  3

  48 48 1 1 آزمایشگاه مواد 4

  32 1 32 2 فیزیک نور 5

  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیک نور 6

  - - - 2 درس اختیاري 7

  48 1 48 3 زبان خارجي 8

9 
مباني نظري  "يیک درس از گروه درس

 "اسالم
2 32 1 32  

  32 32 1 1 بدنيتربیت 11

  48 1 48 3 ریاضي عمومي 11

  - - - 21 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  64 48 16 2 2فناوري پیش از چاپ  1

  64 48 16 2 2فناوري چاپ  2

 1 فناوري چاپ 64 48 16 3 فرآیندهاي تکمیلي چاپ 3

 1مواد علم  64 48 16 2 شناخت و کاربرد بسترهاي چاپي 4

  81 48 32 3 وکارگاه برق مباني 5

 فیزیک مکانیک 48 32 16 2 1 ینماشاجزاي  6

  - - - 2 درس اختیاري 7

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 8

  - - - 19 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 زبان خارجي 48 1 48 3 زبان فني 1

 ریاضي عمومي 81 48 32 3 محاسبات فني تولید 2

3 
مدیریت رنگ و استانداردسازي پیش از 

 چاپ
 فیزیک نور 64 48 16 2

  64 48 16 2 کارآفریني 4

  - - - 2  مهارت عمومي درس 5

  - - - 2 درس اختیاري 6

  241 241 1 2 کارآموزي 7

  - - - 71 جمع
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 سرفصل دروس : سومفصل  -3
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  رفیزیک نو درس -3-1
 نوع درس: پایه

 :نیازپیش

 -نیاز: هم

 نور آشنایي دانشجویان با فیزیک :هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت( 

 عملي نظري

1 
و  خورشیدگرفتگي –سایه سایه و نیم –نور  هايچشمهانواع  -ماهیت نور و شناخت آن 

 گرفتگيماه
4 1 

2 
حقیقي  تصویرهايمفهوم  -تصویر در آینه تخت  - هاآینهقوانین بازتابش در  -بازتابش نور 

 و مجازي

 

4 1 

3 
 هايویژگيروي با رسم شکل و بیان ک هايآینهتشکیل انواع تصویر در  -کروي  هايآینه

 تصویر
4 1 

 1 4 زاویه حد –بازتابش کلي  -ضریب شکست نور  -قوانین شکست نور  –شکست نور  4

5 

رسم پرتوهاي نوري  – هاعدسيتعیین کانون و تصویر در  –محدب و مقعر  هايعدسي

ویر با رسم تص هايویژگيو بیان  هاعدسيتعیین محل تصویر در  – هاعدسيخاص در 

 شکل

4 1 

 1 4 بازتابش کلي در منشور –پاشندگي نور در منشور  6

7 
ترکیب نورهاي رنگي  –نور  هايصافي – کمانرنگینتشکیل  –طیف نور سفید  هايرنگ

 اصلي و فرعي هايرنگ –
4 1 

 1 4 میکروسکپ و ...( -ابزارهاي نوري )دوربین عکاسي  8

 1 32 جمع

 
 
 
 

مومي و تخصصي مورد انتظارهاي عمهارت -ب  

 

 
 
 
 
 
 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هايسامانهمباني انتشار نور و 

 نوري

 

 1392 جهاد دانشگاهي  ملیحه سادات کاظمي

 دیوید هالیدي مباني فیزیک جلد سوم

 رابرت رزنیک

 یرل واگر

 بینخوشا محمدرض

 نظرخوش

 1394 نیاز دانش

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

 بیان درس، مباحثه، تکرار و تمرین 

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش و ارزشیابي درس روش سنجش

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 (ترمپایانو  ترممیان)کتبي  هايآزمون ،شفاهي هايپرسش

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

یا دکتراي فیزیک لیسانسفوق  

 

نیاز درسمساحت تجهیزات و وسایل مورد  

و ملزومات یک کالس درس دانشجو 31کالس درس با ظرفیت   
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 رآزمایشگاه فیزیک نو درس -3-2
 نوع درس: پایه

 -: نیازپیش 

 فیزیک نورنیاز: هم

 تيمقدما نور فیزیک هايآزمایشآشنایي دانشجویان با  :هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت( 

 عملي نظري

 4 1 سایهسایه و نیم -واگرا و همگرا  پرتوهاي -نور  هايچشمهبررسي  1

 2 1 بررسي قوانین بازتابش 2

 2 1 متقاطع هايآینهتصویر در  –حقیقي و مجازي  تصویرهاي -تصویر در آینه تخت  3

 2 1 محدب و مقعر هايآینهبررسي کانون  4

 3 1 کروي هايآینهبررسي تصویر در  5

 2 1 بررسي قوانین شکست نور 6

 2 1 تعیین کانون عدسي 7

 3 1 هاعدسيبررسي تصویر در  8

 2 1 منشور بازتابش کلي 9

 3 1 السطوحمتوازيشکست نور در تیغه  11

 4 1 اصلي و فرعي هايرنگ –ه و ترکیب نور تجزی -طیف نور  –پاشندگي نور  11

 3 1 نوري ابزارهاي 12

 32 1 جمع

 

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     

     

 

 (و یادگیري مطلوب درس شرایط آموزشي)استانداردهاي آموزشي  – د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

 عملي و تجزیه و تحلیل هايآزمایشارائه  
 

 -یابيعیب) ون شناسایيآزم -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... خود هاي تحقیقاتي،فعالیت

 پرسش هاي شفاهي، آزمون هاي عملي و تئوري

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

 فوق لیسانس یا دکتراي فیزیک

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

یه هاي پا -ریل فلزي -یدهاي مختلفاسال -ي محدب و مقعرهاعدسي –تخت و کروي  هايآینه –منبع نور )کیت نور شامل 

 نگه دارنده و ...(
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   شیمي عمومي درس -3-3
 نوع درس: پایه

 -نیاز:پیش

 -نیاز: هم

انواع حاللها، محلولها، هدف کلي درس: یادگیري شیمي مواد و شیوه فرموالسیون مواد ساده، مفهوم واژگان کاربردي شیمیایي، 

 چسب ها، ساختار و جایگاه ترکیبات و مواد شیمیایي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 2 منشا عناصر، جدول تناوبي و نظریه هاي اتمي 1

 1 2 مواد، عناصر، مواد خالص، مولکولها، مخلوط 2

 1 3 وند هاي یوني و کوواالنسي، نامگذاري ترکیبات یوني و کوواالنسيانواع پی 3

 1 2 ، پیوند هاي هیدروژني، ملکولهاي واندروالسالندن نیروهاي چسبندگي، نیروهاي بین ملکولي، 4

 1 2 استیوکیومتري 5

 1 2 مول و جرم مولي 6

 1 3 ساختار هاي لوئیس 7

 1 2 و احیاء عدد اکسایش و واکنش هاي اکسیداسیون 8

9 
، کسر مولي و PPmموالریته، نرمالیته،) مختلفمحلول ها انواع و خواص، غلظت، واحد هاي 

 درصد(
3 1 

 1 2 و بافر و شناساگر هاي اسید و باز pHاسید ها و بازها، نظریه هاي مختلف،  11

 1 2 محلول هاي الکترولیت و غیرالکترولیت، فشار اسمزي و اسمز معکوس 11

 1 2 ایعات، گرانروي و کشش سطحيم 12

 1 2 رسوب و کمپلکس هاي معدني 13

 1 3 تیتراسیون 14

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 پذیريهاي مرکزي و پراکندگي و مسئولیتآوري و گردآوري اطالعات و محاسبات شاخصجمع

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (منبع فارسي و خارجي 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 نشر دانشگاهي علي پور جوادي چارلز مورتیمر 2 و 1کتاب شیمي عمومي 

General Chemistry R. H. Petrucci  Prentice Hall 2117 

 1392 کساکاوش  روح اهلل کاشانکي شیمي در صنعت چاپ

 

 (دگیري مطلوب درسشرایط آموزشي و یا)استانداردهاي آموزشي  – د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

 بیان درس، مباحثه، تکرار و تمرین 

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 ... سنجي و هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 میان ترم و پایان ترم()آزمون هاي کتبي  ،پرسش هاي شفاهي

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

کار تخصصي در صنعت چاپ سال سابقه 2با  شیمي مهندسي فوق لیسانس یا دکتراي  

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

و ملزومات یک کالس درس جودانش 31کالس درس با ظرفیت   
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 آزمایشگاه شیمي عمومي درس -3-4
 نوع درس: پایه

 نیاز:پیش

 شیمي عمومينیاز: هم

ز ابتزار در محتیط آزمایشتگاه شتیمي، شتیوه کتاربرد و نگهتداري ا مورداستتفادههدف کلي درس: آشنایي با ابزار و تجهیزات 

ساده در محیط آزمایشگاه و نکات مربوط به رعایت اصول ایمنتي در کتار  هايآزمایشآزمایشگاهي، شیوه کار با مواد و انجام 

 در محیط آزمایشگاه شیمي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 1 ایمني در آزمایشگاه شیمي 1

 2 1 آشنایي با ظروف و مواد آزمایشگاه شیمي 2

 2 1 استفاده از ترازو 3

 2 1 استفاده از بالون ژوژه براي تهیه محلول هاي شیمیایي 4

 2 1 روش کار با بورت و پیپیت 5

 4 1 تهیه محلول هاي شیمیایي با غلظت مشخص 6

 2 1 تعیین چگالي مایعات و جامدات 7

 2 1 ساخت محلول هاي بافر و pH و اندازه گیري باز شناساگرهاي رنگي اسید و 8

 3 1 رو شهاي حجمي تیتراسیون و ساخت محلول هاي استاندارد 9

 3 1 تعیین و محاسبه سختي آب 11

 2 1 رنگ سنجي )کالریمتري( 11

 2 1 و وزن سنجي رسوب گیري  12

 2 1 ایشنگهداري نتایج و استفاده از نرم افزار در انجام محاسبات آزم 13

 2 1 محاسبات خطا در نتایج آزمایش 14

 32 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
، رعایت ایمني، صرفه جویي پذیريمسئولیت، هاي مرکزي و پراکندگيآوري و گردآوري اطالعات و محاسبات شاخصجمع

 در مصرف مواد

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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 (منبع فارسي و خارجي 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Laboratory Manual for 
Principles of General 
Chemistry 

J. A. Beran  WILEY 2114 

chemical principles in the 

laboratory 11th edition E. J. Slowinski  
Saunders 
Golden 
Series 

2116 

Fundamentals of Chemistry: 
Laboratory Studies 

Brescia, F.  Elsevier 2112 

 

 شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس() استانداردهاي آموزشي -د

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) ، مشاهده رفتارشده، تولید نمونه ترکیباتسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ه درس شیمي عمومي و تجهیزات مربوطهفضاي الزم براي انجام فعالیت هاي مربوط ب

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توستط متدرس تتدریس گتردد. حتل تمترین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.له توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام ميمسئ

انجام تمام آزمایش ها و ترکیبات مواد بایستي ابتدا توسط مدرس انجام شده و دانشجویان براي هر مرحله از کتاري کته انجتام 

وضتیحات مي شود، یادداشت برداري کرده، سپس و پس از بیان و تشریح فرآیند انجتام شتده و تاییتد دقیتق و کامتل بتودن ت

 دانشجو از سوي مدرس، اجازه انجام عملیات کاري به ایشان داده مي شود.

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرك تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در صنعت چاپ 2دارا بودن مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي شیمي و 
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 فیزیک مکانیک درس -3-5
 نوع درس: پایه 

  :نیازیشپ

  هم نیاز:

 مکانیکآشنایي دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک  :هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 2 تبدیل یکاها -مللي یکاها اندازه گیري و دستگاه بین ال 1

2 
برآیند بردارها )ترسیمي و  تعیین -جبر بردارها  –کمیت هاي فیزیکي )بردارها و نرده اي ها( 

 (تحلیلي
4 1 

3 

 سینماتیک(:) يشناسحرکت 

مفاهیم مکان، جابجایي، سرعت متوسط و سرعت لحظه اي، شتاب متوسط و شتاب لحظه اي 

 زمان(-زمان و شتاب-ان، سرعتزم -با ذکر نمودارها )مکان

4 1 

 1 5 حرکت در راستاي قائم -حرکت مستقیم الخط افقي با سرعت ثابت و شتاب ثابت  4

 1 3 زمان تناوب و بسامد -شتاب جانب مرکز  -حرکت دایره اي یکنواخت  5

6 

 نیرو و حرکت:

نیروي عمود  معرفي نیروهاي مکانیکي )نیروي وزن، نیروي کشش ریسمان، -قوانین نیوتن 

 حل مسائل مرتبط با قانون دوم نیوتن -بر سطح، نیروي اصطکاک، نیروي فنر و ...(

6 1 

 1 3 ايدینامیک حرکت دایره -قانون گرانش  7

8 
پایستگي  -انرژي پتانسیل )گرانشي و کشساني(  -انرژي جنبشي  -مفهوم کار نیروي ثابت 

 انرژي مکانیکي
5 1 

 1 32 جمع

 

 ي عمومي و تخصصي مورد انتظارهامهارت -ب
پذیري، رعایت ایمني، صرفه جویي هاي مرکزي و پراکندگي، مسئولیتآوري و گردآوري اطالعات و محاسبات شاخصجمع

 در مصرف مواد

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 واحد تعداد

 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و مباني فیزیک مکانیک 

 گرما

 جلد اول

 دیوید هالیدي

 یرل ،رابرت رزنیک، 

 واگر

 محمد رضا خوش بین

 خوش نظر

انتشارات 

 نیازدانش
 

 فیزیک دانشگاهي

 جلد اول

مارک ، فرانسیس سرز

 هیو یانگ، زیما نسکي
 فضل اهلل فروتن

 علوم دانشگاهي

 
 

  انتشارات فاطمي مهران اخباریفر فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

 بیان درس، مباحثه، تکرار و تمرین 
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -سئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي شفاهي، حل مپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 میان ترم و پایان ترم()آزمون هاي کتبي  ،پرسش هاي شفاهي

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

 فوق لیسانس یا دکتراي فیزیک

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ملزومات یک کالس درس دانشجو 31کالس درس با ظرفیت 
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 کمکانی آزمایشگاه فیزیک درس -3-6
 پایهنوع درس:  

 :نیازپیش

 نیاز: فیزیک مکانیکهم

 آشنایي عملي دانشجویان با مفاهیم و قوانین فیزیک و یادگیري کار در محیط آزمایشگاه :هدف کلي درس

 فصل آموزشي و رئوس مطالبسر –الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت( 

 عملي نظري

 2 1 آشنایي با ابزارهاي اندازه گیري طول )متر و کولیس( 1

 2 1 آشنایي با ریزسنج و گوي سنج 2

 3 1 اندازه گیري جرم حجمي اجسام مختلف 3

 2 1 محاسبه ضریب اصطکاک ایستایي سطوح افقي و شیب دار 4

 2 1 محاسبه ضریب اصطکاک جنبشي سطوح افقي و شیب دار 5

 3 1 محاسبه ضریب سختي فنر 6

 3 1 تعیین زمان نوسان فنر هاي سخت و نرم –بررسي حرکت نوساني در فنر  7

 4 1 ماشین آتوود()بررسي قوانین نیوتون  8

 4 1 تعیین برایند نیرو ها )میز نیرو( 9

 3 1 یا اهرم( ماشین هاي ساده )قرقره 11

 4 1 محاسبه زمان تناوب آونگ ساده 11

 32 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
پذیري، رعایت ایمني، صرفه جویي هاي مرکزي و پراکندگي، مسئولیتآوري و گردآوري اطالعات و محاسبات شاخصجمع

 در مصرف مواد

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 1 تعداد ساعت
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 (ارسي و خارجيحداقل سه مورد منبع ف)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

     

     

     

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

 درس، مباحثه، تکرار و تمرینبیان  
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهلیتمسئو)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

انجام آزمایش تکرار و تمرین-هاي عملي  

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

 فوق لیسانس یا دکتراي فیزیک

 

 جهیزات و وسایل موردنیاز درسحت تمسا

 دانشجو و تجهیزات ارائه شده در زیر: 12آزمایشگاه با مساحت مناسب براي 

گوي سنج، ترازو، دستگاه محاسبه ضریب اصطکاک افقي وشیبدار، مکعب چوبي با سطوح داراي  متر فلزي، کولیس، ریز سنج،

برنجي یا سربي با طول هاي متفاوت، پایه و وزنه هاي قالب جنس متفاوت، فنر با سختي متفاوت، آونگ با گلوله هاي هاي 

 دار، ماشین آتوود، زمان سنج دیجیتالي، میز نیرو، قرقره هاي ساده و مرکب، آونگ هاي ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 ریاضي عمومي درس -3-7
 نوع درس: پایه 

 : نیازپیش

 نیاز: هم

 آشنایي دانشجویان با مطالب پایه ریاضي :لي درسهدف ک

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 

 یاد آوري تابع:

 قدر مطلق اي، جزء صحیح،اي، چند ضابطهچند جمله )مفهوم تابع و معرفي انواع توابع

 (نمایي و لگاریتمي معرفي توابع مثلثاتي، معکوس مثلثاتي،

6 1 

صورت مبهم ) -مفهوم حدود چپ و راست  -حد در یک نقطه  مفهوم یادآوري حد: 2
0
درحد  (0

 توابع گویا

4 1 

3 

تعبیر فیزیکي و هندسي  ،مشتق، مشتق یک تابع به کمک تعریف مشتق تعریف مشتق:

معکوس  ،لگاریتمي  ،نمایي ،کسري ،لثاتيمث ،فرمولهاي مشتق توابع مختلف )جبري،مشتق

 مثلثاتي(، مشتق ضمني و پارامتري، مشتق مراتب باالتر

12 1 

4 

جدول  ،بدست آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع  ،و نزولي بودن توابع صعودي کاربرد مشتق:

از  مفهوم دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبي با استفاده ،رسم توابع ساده ،تغییرات توابع

 دیفرانسیل

11 1 

5 
تغییر ) گیريهاي انتگرال روش،گیري هاي ساده انتگرالفرمول ،انتگرال نامعین ،تابع اولیه انتگرال:

 (متغیر، جزء به جزء، تجزبه به کسرهاي ساده
14 1 

 1 2 ها xمحاسبه سطح محصور به منحني و محور  -انتگرال معین  کاربرد انتگرال: 6

 1 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارتمهار -ب
 پذیريآوري و گرداوري اطالعات و مسئولیتمحاسبه ریاضي، جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 امیدکومش  فرج اله اکرم 1 عموميریاضي 

 1382 کانون پژوهش  مرادي تیمور (6ریاضي عمومي )ریاضي 

 1382 خالدین  سیدعبداله موسوي ریاضیات عمومي

 1386 آهنگ قلم  محمدعلي کرایه چیان 1 عموميریاضیات 

 1389 تدوین  سیدابوالقاسم میرطالبي، محمدعلي دهقاني 1 عموميریاضي 

 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) و ارائه درس روش تدریس

(.مطالعه موردي و  

 بیان درس، مباحثه، تکرار و تمرین 
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –ئله حل مس -هاي شفاهيپرسش

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

 فوق لیسانس یا دکتراي ریاضي

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وسایل و امکانات معمول مورد نیاز کالس نظري
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 1پیش از چاپ  فناوريدرس  -3-8
 نوع درس: تخصصي  

 پیش نیاز: 

  :هم نیاز

هاي به کار رفته در ماشین آالت پیش از چاپ در حوزه چاپ افست و ارزیابي  فناوريدرک و کاربرد هدف کلي درس: 

 ها فناوريها و شیوه هاي رشد و توسعه این نیازمندي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

مان یادگیري ز

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
فرمت فایل هاي ارسالي براي چاپ، شناخت فونت، فایل هاي رستر و فایل هاي شناخت 

 وکتور
4 1 

 PDF 3 1 یلفاو تولید  Postscreirtخصوصیات فایل هاي شناخت  2

3 
، همپوشاني، لب پوشاني، GCR UCR ، شناخت و اصالح رنگ مشکيPDFفایل اصالح 

 TVI ، ارزش افزوده رنگTVSهایي رنگ ارزش ن
4 1 

 1 2 نرم افزارهاي صفحه بندي و مونتاژ 4

5 
هاي پیش از چاپ و نحوه استفاده از آن ها، تفکیک رنگ، ارسال به دستگاه هاي نمونه 

 خروجي
2 1 

6 
تن هاي به هم پیوسته، تن هاي از هم گسسته و نحوه تولید رسترایز، مفهوم انواع ریپ، 

 ایه روشنتصویر س
5 1 

7 
دات گین در مفهوم ترام، زاویه ، پنتون هايرنگتفکیک رنگ و چنل سازي براي ، رنگمفهوم 

 لیتوگرافي و اصالح آن
3 1 

8 
پلیت، حساس به نور و حساس به گرما، ساختار پلیت، ضخامت پلیت، آب پذیري و انواع 

 آب گریزي، ضخامت پلیمر روي پلیت
2 1 

9 
واع تابشگر لیزري، طول موج و توان پرتوهاي لیزر، شیوه عملکرد پرتوهاي پرتوهاي لیزر و ان

 لیزر بر سطح پلیت چاپ افست
4 1 

 1 3 ، تغذیه، نگاشت، شستشو و ثبوت، گامینگCTPتولید پلیت توسط نحوه ، CTPانواع  11

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
، رعایت مراحل انجام کار یتظاهري پل هايویژگيک رنگ، شناخت انواع پلیت و کنترل سیستم ریپ، تفکی شناخت جزییات

 در رایانه

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Exploring Digital PrePress Reid Anderson  Thomson Delmar 

Learning 
2116 

The All New Print Production 

Handbook David Bann  Watson-Guptill 2117 

Getting It Printed 

How to Work With Printers 

and Graphic Imaging 

Services to Assure Quality, 

Stay on Schedule and Control 

Costs 

Eric Kenly  HOW Books 2114 

 

 (زشي و یادگیري مطلوب درسشرایط آمو)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل 

 شود.نشجویان تحت نظارت مدرس انجام ميمسئله توسط دا
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)فتار انشایي، مشاهده ر

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، سنجش عملکرد –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در پیش از چاپ و چاپ 5یا دکتراي چاپ، فوق لیسانس یا دکتراي گرافیک با حداقل فوق لیسانس 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفره 31تجهیزات یک کالس 
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 1پیش از چاپ  فناوريکارگاه درس  -3-9
 صي نوع درس: تخص

 نیاز:پیش

 1پیش از چاپ  فناوري :هم نیاز

هاي به کار رفته در ماشین آالت پیش از  فناوريدرک و کار با هدف کلي درس: 

 ها فناوريو شیوه هاي رشد و توسعه این  یهاچاپ در حوزه چاپ افست و ارزیابي نیازمند

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ت()ساع

 عملي نظري

 1 12 (، ...prenectکار عملي در محیط نرم افزاري یکي از نرم افزارهاي گردش کار معتبر ) 1

 12 1 و انجام عملي تنظیمات نرم افزار در تمام بخش ها Preflightکار در محیط نرم افزاري  2

3 
ازي فایل مونتاژ شده کار در محیط نرم افزاري نرم افزارهاي مونتاژ و صفحه بندي و آماده س

 براي خروجي گرفتن
1 12 

4 

کار در محیط نرم اقزاري سیستم هاي ریپ و انجام تنظیمات بخش هاي اصلي آن. انجام 

درجه و انجام  1،31،45،91، تزاویه گذاري هاي متفاوت با CMYKزاویه گذاري ترامهاي 

 و سایر تنظیمات اصلي Trapping ،Overprintتنظیمات 

1 12 

5 
ر با ابزارهاي کنترل کیفیت فیلم و پلیت هاي چاپ افست و انجام تنظیمات و رفرنس دهي کا

 و سنجش پلیتها هاآنبه 
1 6 

 6 1 کار در محیط نرم افزاري ریپ براي زاویه گذاري رنگهاي پنتون در چاپ افست 6

 4 1 رو تجزیه و تحلیل یک هد تابشگر لیز CTPانجام تنظیمات اصلي و کار با دستگاه  7

 64 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
کار با دستگاه ، ظاهري پلیت، خروجي گرفتن فایل هايویژگيکار با سیستم ریپ، تفکیک رنگ، شناخت انواع پلیت و کنترل 

CTP ،رعایت اصول ایمني و دقت در انجام کار 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     

     

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 64 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 ، تکرار و تمرینبیان درس، مباحثه 

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...رعایت اخالق حرفهپذیري، مسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، سنجش عملکرد –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

پیش از چاپ سال سابقه کار تخصصي در  5، فوق لیسانس یا دکتراي گرافیک با حداقل فوق لیسانس یا دکتراي چاپلیسانس، 

 و چاپ

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

، رایانه هاي ویژه طراحي گرافیک و خروجي گیري چاپ، نرم CTPفضاي آموزشي نظري و محیط کارگاهي شامل تجهیزات 

 RIP، سیستم Impositioningنرم افزارهاي افزارهاي طراحي متناسب با نیاز استاد، 
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 1چاپ  فناوري درس -3-11
 تخصصي  نوع درس

 -نیاز: پیش

 - :هم نیاز

هاي به کار رفته در ماشین آالت چاپ در حوزه  فناوريدرک و کار با هدف کلي درس: 

افست( و ارزیابي نیازمندي ها و شیوه هاي رشد و توسعه این  فناوريعطف )چاپ در صنعت نشر و بسته بندي غیر من

 ها فناوري

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
خصوصیات و استانداردهاي مواد و مولفه هاي شیمیایي کاربردي در ماشین هاي چاپ 

 رول و ورقيافست 
3 1 

2 
هاي نوین در آن در ماشین هاي چاپ  فناوريسیر تکامل مکانیزم مرکب دهي و ساختار 

 افست رول و رقي
4 1 

3 
سیر تکاملي مکانیزم رطوبت دهي و ساختار تکنولوژِ هاي نوین در آن در ماشین هاي 

 چاپ افست رول و ورقي
4 1 

 1 3 چاپ افست فناوريتجزیه و تحلیل شیمیایي فرآیند چاپ در  4

5 
عیب یابي و تجزیه و تحلیل ایرادهاي چاپي اصلي در ماشین هاي چاپ افست رول و 

 ورقي
5 1 

6 
تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم هاي هوشمند و حسگرها در کنترل حرکتي ماشین هاي 

 چاپ افست رول و ورقي
3 1 

7 
چاپ در ماشین هاي  هاآنو شیوه کار  UVتجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم خشک کن 

 افست ورقي
3 1 

 UV 2 1سیر تکامل خشک کن هاي  8

9 
در ماشین هاي چاپ  هاآنو شیوه گار  IRتجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم خشک کن 

 افست ورقي
3 1 

11 
چاپ  فناوريتجزیه و تحلیل شرایط و دالیل به کار گیري انواع خشک کن ها متناسب با 

 )ورقي/رول(
2 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
شیمیایي و فیزیکي مواد مصرفي در چاپ افست، توان تجزیه و تحلیل مشکالت چاپي و شناخت روش  هايویژگيشناخت 

 ، دقت عمل در فرایند تحلیلها، تالش براي ایجاد ارتباط منطقي میان مولفه هاي گوناگونهاآنهاي رفع 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (بع فارسي و خارجيحداقل سه مورد من)منبع درسي  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

رانانتشارات فني ای حسین یاراحمدي  راهنماي عملي چاپ افست  1389 

Offset Lithographic Technology 
Kenneth F.Hird 

Charles E Finley 
 Goodheart-

Willcox 
2119 

Handbook on Printing 

TechnOffset, Flexo, Gravure, 

Screen, Digital, 3D Printing 
NIIR  NIIR 2117 

The Complete Book on Printing 

Technology NIIR  NIIR 2117 

Handbook of Print Media Hlmut Kipphan  Springer 2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د

هي، اي، پژوهشي، گروتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

(.مطالعه موردي و  

 انجام عملیات کاري به طور منظم و پیوسته 
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيشبیههاي انجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس گيویژ

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با حداقل 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وسایل و امکانات معمول مورد نیاز کالس نظري
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  1 چاپ فناوريکارگاه  درس -3-11
 نوع درس: تخصصي 

  نیاز:پیش

 1چاپ  فناوري :هم نیاز

هاي به کار رفته در ماشین آالت چاپ در حوزه چاپ در صنعت نشر و بسته بندي غیر  فناوريکار با هدف کلي درس: 

 ها اوريفنافست( درک و ارزیابي نیازمندي ها و شیوه هاي کار و رشد و توسعه این  فناوريمنعطف )

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
رول و انجام تنظیمات مولفه هاي شیمیایي مانند ردسصد کار با ماشین هاي چاپ افست ورقي و 

 Conductivity، کنترل PHرطوبت دهي، کنترل و تنظیم میزان الکل، کنترل و تنظیم میزان 
1 8 

2 

کنترل قطر نوردهاي مرکب دهي، تعیین موقعیت مکاني هر کدام از نوردها، بررسي ساختار و 

جنس قشرهاي مختلف نوردها، بررسي مکانیزم تنظیم فشار و فیلر نوردها در داخل دستگاه، رسم 

 شماتیک مکانیزم تنظیم فشار نوردها به طور ساده

1 8 

3 

موقعیت مکاني هر کدام از نوردها، بررسي ساختار و  کنترل قطر نوردهاي رطوبت دهي، تعیین

جنس قشرهاي مختلف نوردها، بررسي مکانیزم تنظیم فشار و فیلر نوردها در داخل دستگاه، رسم 

 شماتیک مکانیزم تنظیم فشار نوردها و مکانیزم کلي سیستم رطوبت رساني به طور ساده

1 8 

4 

کامل، بررسي اجزاي تشکیل دهنده و بررسي  بازکردن اجزاي یک میل پنجه با دقت و آرامش

شیوه عملکرد مکانیکي پنجه، رسم شماتیک ساده یک پنجه و اجزاي آن، شیوه تنظیم فشار و 

 فیلرگیري پنجه ها

1 8 

5 

باز کردن، بررسي و تجزیه و تحلیل اجزاي سیستم هاي دوتایي بگیر، بازکردن و تجزیه و تحلیل 

بررسي اجزاي یک سیستم حسگر نوري و چگونگي عملکرد اجزاي سیستم نشان، بازکزدن و 

حسگرهاي جلوي سنجاق در تشخیص رسیدن کاغذ و بررسي حالت هاي اعالم خطا و صدور 

 دستور توقف ماشین

1 8 

6 

و باز کردن و بررسي اجزاي این سیستم و بازخواني دستور العمل  UVکار با مکانیزم خشک کن 

ین سیستم، بررسي حجم اشغال فضا توسط این سیستم در خطاهاي و ایرادهاي ممکن براي ا

 ماشین چاپ

1 8 

7 

و باز کردن و بررسي اجزاي این سیستم و بازخواني دستور العمل  IRکار با مکانیزم خشک کن 

خطاهاي و ایرادهاي ممکن براي این سیستم، بررسي و تجزیه و تحلیل حجم اشغال فضا توسط 

 این سیستم در ماشین چاپ

1 8 

8 

کار با مکانیزم تونل/یونیت خشک کن حرارتي در دستگاه هاي رول، شناخت عملي اجزاي آن، 

شناخت مکانیزم هاي حرکتي داخل یونیت، کار تجزیه و تحلیل شرایط عملکردي بخش هاي 

 مختلف یونیت از جمله بخشتولید دما و بخش گردش و انتقال جریان هواي داخل یونیت

1 8 

 64 1 جمع

 عملي نظري 

 1 1 حدتعداد وا

 64 1 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
کار با دستگاه هاي چاپ افست، تنظیمات سیستم هاي خشک کن، رفع عیوب کلي، رعایت ایمني در مراحل انجام کار با 

 تجهیزات، نظم و حفظ پاکیزگي محیط در انجام کار با مواد مطرفي و ابزار

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

     

     

     

     

 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 یات کاري همراه با بیان تحلیلي و شرح مراحل دقیقمباحثه و انجام عمل
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)، مشاهده رفتار انشایي

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 ، رعایت نظم و موارد زیست محیطيحل مسئله سنجش عملکرد -هاي شفاهيپرسش

 

 (حصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق ت)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با حداقل لیسانس، 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه چاپ افست
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 2پیش از چاپ  فناوري درس -3-12
 نوع درس: تخصصي 

 -نیاز: پیش

 - :زهم نیا

فناوري هاي به کار رفته در ماشین آالت حوزه پیش از چاپ در صنعت بسته بندي منعطف ) فناوريکار با هدف کلي درس: 

 ها فناوريهاي کلیشه سازي فلکسو گرافي و سیلندر روتوگراور( و ارزیابي نیازمندي ها و شیوه هاي رشد و توسعه این 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوا رئوس ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 هايویژگيمعرفي شیوه هاي سیلندر سازي فعلي و گذشته و بیان ویژگي ها، محدودیتها، مزایا، معایب و تحلیل 

 اقتصادي هر کدام. تحلیل روش هاي سیلندر سازي از رویکرد زیست محیطي
3 1 

 12 1 از مرحله تراش و الیه برداري تا آماده سازي براي نگاشت رهانجام مراحل سیلندرسازي در حالت استفاده دوبا 2

3 
شناخت مکانیزم عملکردي سیستم حکاکي الکترومکانیکي و شیوه انتقال فایل و تصویر نگاري بر روي سیلندر 

 روتوگراور، تحلیل سازگاري سرعت و حرکت انتقالي هد با سرعت چرخش سیلندر
3 3 

4 
تورمکانیکي، تجزیه اجزاي هد حکاکي، تجزیه و تحلیل میکروسکوپي سوزن حکاکي از الک حکاکي فناوريکاربا 

 ،نظر شکل نوک، جنس، اندازه و طول عمر
2 7 

5 
و شیوه تنظیمات ابزار کنترل کیفیت سیلندرهاي چاپ روتوگراور و تحلیل حالت هاي مختلف  معرفي ویژگي ها

 ردن عیوب و نواقصمطلوب نبودن سیلندر تهیه شده و روش هاي برطرف ک
2 3 

6 

معرفي انواع کلیشه چاپ فلکسو گرافي، شیوه هاي کلیشه سازي فلکسو، بیان ویژگي ها، محدودیتها، مزایا، معایب 

و تحلیل صرفه اقتصادي هر کدام و ارزیابي مقایسه اي زمان، هزینه و آسیب هاي زیست محیطي بین تهیه سیلندر 

مقایسه روش هاي کلیشه سازي از رویکرد زیست محیطي، تشریح رابطه نوع  روتوگراور و کلیشه فلکسو، تحلیل و

 کلیشه با عملیات طراحي و آماده سازي فایل کلیشه

2 2 

 4 1 نمونه گیري تست سیلندر 7

8 
هر کدام. معرفي ابزارها و  هايویژگي، ضخامت، کاربرد و جنس، بیان فناوريانواع کلیشه در چاپ فلکسو از نظر 

 هاآناي ساخت کلیشه، شیوه هاي تنظیم و کار با دستگاه ه
1 4 

 5 1 انجام مراحل کلیشه سازي 9

11 
و شیوه تنظیمات ابزار کنترل کیفیت کلیشه هاي فلکسو و تحلیل حالت هاي مختلف مطلوب  معرفي ویژگي ها

 نبودن کلیشه تهیه شده و روش هاي برطرف کردن عیوب و نواقص
2 2 

 2 1 لیشه، مزایا، جنس و شیوه نگاشت این نوع از کلیشهاسلیو در ک فناوري 11

 4 1 نمونه گیري تست کلیشه 12

 48 16 جمع

 

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
کار با دستگاه هاي پیش از چاپ فلکسو گ روتوگراور، تنظیمات دقیق و رفع عیوب کلي تجهیزات کاري، رعایت ایمني در 

 تجهیزات، نظم و حفظ پاکیزگي محیط در انجام کار با مواد مطرفي و ابزار مراحل انجام کار با

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

The All New Print Production 

Handbook David Bann  Watson-Guptill 2117 

Handbook on Printing 

TechnOffset, Flexo, Gravure, 

Screen, Digital, 3D Printing 
NIIR  NIIR 2117 

The Complete Book on Printing 

Technology NIIR  NIIR 2117 

Handbook of Print Media Hlmut Kipphan  Springer 2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 موضوعات، حل مسئله، مباحثه و تکرارمباحثه و بیان تحلیلي 

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (یب و ...رفع ع

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي -اهيهاي شفپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با حداقل لیسانس و 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 فضاي مناسب براي اجراي کالس نظري
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 2چاپ  فناوري درس -3-13
 نوع درس: تخصصي 

 -نیاز: پیش

 2چاپ پیش از   فناوري :هم نیاز

هاي به کار رفته  فناوريکار با هدف کلي درس: شناخت و توان تحلیل در فرآیند 

افي و چاپ هاي چاپ فلکسو گر فناوريدر ماشین آالت حوزه چاپ در صنعت بسته بندي منعطف و غیر منعطف )

 ها فناوريروتوگراور( و ارزیابي نیازمندي ها و شیوه هاي رشد و توسعه این 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هايویژگيسیر تکامل مکانیزم هاي مرکب دهي در ماشین هاي چاپ فلکسو، شناخت 

دو نوردي، تحلیل دالیل جایگزیني و رشد سیستم آنیلوکسي،  سیستم آنیلوکسي و سیستم

 انواع سیستم هاي مرکب دهي آنیلوکسي و تفاوت ها و مزایاي هر کدام

2 2 

2 

هاي آنیلوکس، مولفه هاي مهم در ساخت سیلندرهاي آنیلوکس و میزان اثر  فناوريانواع 

سیلندر آنیلوکس مناسب مولفه هاي مهم در انتخاب گذاري آن ها در مرکب دهي بهینه، 

جنس و ساختار فیزیکي سیلندرهاي آنیلوکس و شیوه ، براي چاپ سفارش هاي مختلف

تحلیل رابطه حجم مرکب دهي، با دقت عمل در ، هاي نگهداري از آن آنیلوکس

 ، تحلیل رابطه حجم و کیفیت مرکب دهي با زاویه داکتر بلیدشستشوي سیلندر

3 2 

 2 1 آنیلوکس، کنترل و تنظیم فشار آنیلوکس بر کلیشه،حمل و نصب درست و ایمن  3

4 

انواع ماشین هاي چاپ فلکسوگرافي، مزایا و نواقص هر کدام، تحلیل میزان اثرگذاري 

تغییرات دمایي محیط و ماشین در سیلندر مرکزي و کیفیت چاپ، بررسي نواقص چاپي 

در تماس کلیشه با  ناشي از افزایش و کاهش فشار در مراحل مختلف از جمله فشار

 هاآنانیلوکس و بستر چاپي و شیوه هاي کنترل و جبران 

4 3 

5 
ماشین چاپ فلکسو کارتن  هايویژگيتنظیمات و کار با ماشین فلکسو کارتن، تفاوتها و 

 با سایر روش هاي چاپ روي کارتن
1 6 

 4  مربوطههاي مکانیزم کنترل کشش در ماشین هاي فلکسو و روتو و تنظیمات  فناوري 6

 1 3 چاپ فیلم هاي ترنسفر، نیازمندي ها و مواد مصرفي ویژه 7

 11 1 کار با ماشین هاي چاپ فلکسوگرافي و انجام تنظیمات اپراتوري 8

 11 1 کار با ماشین هاي چاپ روتوگراور و انجام تنظیمات اپراتوري 9

11 
ور، تجزیه یک سیستم هاي انتقال مرکب در ماشین هاي چاپ فلکسو و روتوگرا فناوري

 اجزاي مختلف آن هايویژگيانتقال مرکب و تحلیل 
2 4 

11 

تفکیک بخش هاي مختلف سیستم خشک کن و مراحل کنترل و تنظیم خشک کن ها در 

ماشین هاي چاپ فلکسو و روتو گراور، تجزیه یکي یونیت خشک کن و تحلیل عملکرد 

 ع 8 آناجزاي 

2 4 

 48 16 جمع

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 ومي و تخصصي مورد انتظارهاي عممهارت -ب
کار با دستگاه هاي چاپ فلکسو گ روتوگراور، تنظیمات دقیق و رفع عیوب کلي تجهیزات کاري، رعایت ایمني در مراحل 

 انجام کار با تجهیزات، نظم و حفظ پاکیزگي محیط در انجام کار با مواد مطرفي و ابزار

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ن منبععنوا

Hand Book of Printing 

Packaging and Laminations 

Shrikant Prabhakar 

Athavale 
 August 2113 2113 

The Essential Handbook for 

Flexography & Packaging 

Printing 

Harper  Whitmar 
Publications Ltd 

2114 

The All New Print Production 

Handbook David Bann  Watson-Guptill 2117 

Handbook on Printing 

TechnOffset, Flexo, Gravure, 

Screen, Digital, 3D Printing 
NIIR  NIIR 2117 

The Complete Book on Printing 

Technology NIIR  NIIR 2117 

Handbook of Print Media Hlmut Kipphan  Springer 2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 انجام عملي مراحل کار و تنظیمات دقیق تجهیزاتمباحثه و بیان تحلیلي موضوعات، 
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش نجش و ارزشیابي درسروش س

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (..اي و .پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 عملي، رعایت اصول ایمني آزمون -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 صصي در چاپسال سابقه کار تخ 5فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با حداقل لیسانس و 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 محیط کارگاهي چاپ فلکسو و روتوگراور
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 پتکمیلي چا فرآیندهاي درس -3-14
 نوع درس: تخصصي 

 1فناوري چاپ  :نیازیشپ

  -هم نیاز:

 مه ریزي واحد هاي کاري در حوزه پس از چاپکار با تجهیزات و برنا توانایيهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 8 2 انواع دایکات روتاري و تخت و انجام کار با انواع ماشین هاي موجود 1

2 
شینهاي انجام ، سلفون، ورني سرد و گرم و ماUVانواع پوشش هاي سطوح چاپ شده شامل 

 کار
2 8 

 8 2 انواع متاالیز و کلد فویل و شیوه هاي انجام کار 3

 8 2 )دانش و عملیات کاري( هاآنمکانیزم هاي برش گیوتیني و شیوه عملکرد  4

 8 2 لمینت غیر فیلمي، ماشین ها، مکانیزم هاي کاري، انواع چسبهاي مصرفي 5

 8 2 انواع سلفون و ماشین هاي سلفون کشي 6

 8 2 دستگاه هاي آنالوگ و دیجیتال فویل کوبي دوار و تخت )طالکوب( 7

 8 2 انواع پاکت، ساخت پاکتها، دستگاه ها و تجهیزات مربوطه 8

 64 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
عایت اصول ایمني و رعایت مسئولیت پذیري، ر –شناخت و توان کار با ماشین هاي دایکات، یو وي موضعي، سلفون کش 

 موارد زیست محیطي

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  يمنبع درس -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Handbook on Printing 

TechnOffset, Flexo, Gravure, 

Screen, Digital, 3D Printing 
NIIR  NIIR 2117 

The Complete Book on 

Printing Technology NIIR  NIIR 2117 

Handbook of Print Media Hlmut Kipphan  Springer 2111 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 مباحثه و بیان تحلیلي موضوعات، انجام عملي مراحل کار و تنظیمات دقیق تجهیزات

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاهساختانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون عملي، رعایت اصول ایمني، آزمون کتبي -هاي شفاهيپرسش

 (تبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مر)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5لیسانس و فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با حداقل 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 محیط کارگاهي فرآیندهاي پس از چاپ
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 1 موادعلم  درس -3-15
 نوع درس: تخصصي  

 شیمي عمومينیاز: پیش

 -نیاز: هم

در واکنش با سایر مواد به منظور بهینه  هاآنمهم  هايویژگيهدف کلي درس: آشنایي با مواد مصرفي در صنعت چاپ و 

 سازي فرآیند تولید در صنعت چاپ

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 1 3 تقسیم بندي مواد، ساختار اتم، ساختمان الکتروني اتم، جدول تناوبي عناصر 1

 1 2 انواع پیوندهاي اتمي عناصر 2

 1 1 خواص و رفتار مکانیکي مواد 3

 1 4 فوالدها، فلزات غیر آهني، مواد سرامیکي، مواد مصنوعي، مواد مختلط )کامپوزیت ها( 4

 1 2 دخواص فیزیکي موا 5

 1 2 ، انواع پیوند، سینتیکمولکول مفاهیم اولیه: قانون بقاي جرم، انرژي، اتم، 6

7 
، الکترولیت، آب، سختي آب و هاآن هايویژگياسیدها و بازهاي مصرفي در صنعت چاپ، 

 اندازه گیري آن، بافرها و ...
2 1 

 1 2 شیمي هیدروکربن، الکل ها، حاللهاي آلي و معدني 8

 1 2 پیش از چاپ، تشکیل فیلم عکاسي، امولسیون هالید نقره، عوامل ظهور فیلم،شیمي  9

11 

بندي انواع مرکب چاپ براساس حالل، تکنیک چاپ، خصوصیات  دسته مرکب هاي چاپ،:

 فیزیکي و شیمیایي، سیالیت

مواد اولیه مرکب چاپ، معرفي انواع مرکب چاپ افست، فلکسو، گراور، سیلک، اینکجت و 

 یووي

3 1 

 1 2 مکانیسم هاي خشک شدن و تشکیل فیلم مرکب 11

 1 3 روشهاي اندازه گیري خصوصیات فیزیکي و شیمیایي مرکب 12

 1 2 آشنایي با مرکب یووي، ساخت فرموالسیون و ویژگیها 13

 1 2 مرکب اینکجت: انواع، ساخت، خصوصیات فیزیکي و روشهاي تست 14

 1 32 جمع

 

 تخصصي مورد انتظارهاي عمومي و مهارت -ب
 پذیريهاي مرکزي و پراکندگي و مسئولیتآوري و گردآوري اطالعات و محاسبات شاخصجمع

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 دانشگاه صنعتي اصفهان  حسین تویسرکاني اصول علم مواد

 1392 کساکاوش  روح اهلل کاشانکي عت چاپشیمي در صن

پیشرفتهاي فناوري مرکبهاي 

 چاپ

حسین محمدلو، محمد حسین 

 افشار
 1393 چشمه آدینه 

What the Printer Should 

Know About Ink Dr. Nelson R.Eldred  GATFPress 2111 

Chemistry and 
Technology of 
Printing and Imaging 
Systems 

P. GREGORY  Springer 1996 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

ن و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و تمری قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)ار شده، تولید نمونه کسازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

درس تدریس گردد. حل تمرین و تمرین و تکرار توسط م قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

سال سابقه کار تخصصي و تجربي در  3دارا بودن مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي مواد یا مهندسي شیمي، 

 پصنعت چا

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شرایط اجراي کالس نظري
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  آزمایشگاه مواد درس -3-16
 نوع درس: تخصصي 

 نیاز: پیش

 1 علم موادنیاز: هم

ر و تجهیزات کنترل، آزمایش و اندازه هدف کلي درس: شناخت عملي اجزا تشکیل دهنده مواد مصرفي در صنعت چاپ و ابزا

 مورداستفادهگیري 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
، هاآن، هدایت الکتریکي و اندازه گیري pHاسیدها و بازها، الکترولیت، آب، سختي آب، 

 بافرها و ...

 

1 4 

 4 1 در صنعت چاپ مورداستفاده، الکل ها، حاللهاي آلي و معدني حاللها: هیدروکربن ها 2

 2 1 شیمي پیش از چاپ، تشکیل فیلم عکاسي، امولسیون هالید نقره، عوامل ظهور فیلم 3

4 
، ساخت انواع کلیشه فلکسو گرافي و هاآنساخت پلیت افست، انواع پلیت و خصوصیات 

 س، شابلون سیلک، سیلندر گراور، کلیشه لترپرهاآنخصوصیات 
1 2 

5 

بندي انواع مرکب چاپ براساس حالل، تکنیک چاپ، خصوصیات فیزیکي  دسته مرکب چاپ:

 و شیمیایي، سیالیت

 مواد اولیه مرکب چاپ

 معرفي انواع مرکب چاپ افست، فلکسو، گراور، سیلک، اینکجت و یووي

1 4 

 2 1 مکانیسم هاي خشک شدن و تشکیل فیلم چاپي 6

7 
افزودنیهاي چاپ از جمله: خشک کن، واکس، نرم کن، ضد پشت زن، آنتي  آشنایي با

 اسکاتیف، ضد چسب، ریتارد و ...
1 4 

8 
روشهاي اندازه گیري خصوصیات فیزیکي و شیمیایي مرکب از جمله: صالیه، چسب، 

 خشک شدن، قدرت رنگي و ... سرعت ویسکوزیته، سیالیت،
1 8 

9 
در صنعت چاپ همچون: رزین، رنگدانه، حالل  رداستفادهموتست و بررسي کیفي مواد اولیه 

 و افزودنیها
1 4 

 4 1 آشنایي با مرکب یووي، ساخت فرموالسیون و ویژگیها 11

 2 1 مرکب اینکجت: انواع، ساخت، خصوصیات فیزیکي و روشهاي تست 11

12 
، رال، فام رنگ، *، پنتون CIE L * a * bعلم رنگ: مفهوم نور، رنگ، تفاوت رنگها، استاندارد 

 براقیت، دانسیته رنگ و ...
1 4 

13 
کاغذ: مواد اولیه، تولید و بازیافت، ویژگیهاي کاغذ )جذب، سفیدي، براقیت، اسیدیته، مرکب 

 پذیري و ...( و مشکالت چاپ مربوط به کاغذ
1 2 

 48 1 جمع

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 –موارد زیست محیطي  –پذیري مسئولیت -مواد از جمله مرکب و بسترهاي چاپي  هايویژگيانجام اندازه گیري هاي 

 مدیریت زمان

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Advanced Printing and 
Packaging Materials and 
Technologies 

Ouyang Yun, Xu Min, 
Yang Li, Liu Xunting 

 

TRANS 
TECH 
PUBLICATI
ON 

2115 

 1392 کساکاوش  روح اهلل کاشانکي شیمي در صنعت چاپ

Paint and Coating Testing 
Manual 

Joseph V. Koleske  ASTM 1995 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،احثهسخنراني، مب) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 تکرار –بحث تحلیلي و ثبت نتایج حاصل از ازمایش ها  –انجام سنجش ها با رعایت اصول ایمني 
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 و ...سنجي  هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 حل تمرین و مسئله و انجام آزمایش ها و میزان انجام کار در قالب گروه توسط دانشجویان

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

در سال سابقه کار تخصصي و تجربي  3دارا بودن مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد یا دکتراي مهندسي مواد یا مهندسي شیمي، 

 صنعت چاپ

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و فورد زان، هاي ویسکوزیمتر -صالیه  سنگ -آزمایشگاهي میکسر- Tack-o-scope محیط آزمایشگاهي تخصصي دستگاه

Larray - چاپ دستگاه -یووي  کن خشک دستگاه -میکرون  31 و 6 اپلیکاتور -الکتریکي  آون I.G.T - pH-Meter - 

Conductivity-Meter - اسپکتروفوتومتر  –سنج  براقیت - (امولسیفیکاسیون تست) دوک دستگاه- Pantone color 

cue 
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 محاسبات فني تولید درس -3-17

 نوع درس: تخصصي 

 نیاز: ریاضي عموميپیش

 نیاز: هم

 رآورد هزینه هاي تولید در صنعت چاپ و انجام محاسبات فني طي فرآیند تولیدتوانایي در محاسبه و ب هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
محاسبات سطوح هندسي، محاسبه سطوح مرکب، محاسبه حجم، محاسبه جرم، محاسبات 

 انتقال حرکت با تسمه
11 8 

 1 2 جزاء و عوامل بهاي تمام شدههزینه یابي )حسابداري صنعتي( و انواع هزینه و ا مباني 2

 1 2 تعیین و تفکیک مولفه هاي تولید در صنعت چاپ 3

4 
محاسبات برآورد کاغذ مصرفي در تولید به روش رول و ورقي و محاسبه باطله چاپ و پرت 

 کار
4 2 

 3 2 محاسبات حجم بستر چاپي و تخصیص فضا 5

 2 2 محاسبه سایر مواد مصرفي )فرم چاپ، مرکب، حاللها( 6

 2 2 محاسبه مونتاژ سفارش چاپي متناسب با روش تولید 7

 1 2 مفهوم و محاسبه نسبت طالیي 8

 1 2 صحافي، سلفون، پوشش دهي یو وي، ورني() چاپمحاسبات خدمات پس از  9

 6 2 چهامحاسبه گشتاور مورد نیاز براي ترکمتر و بستن پی 11

 24 2 کاربرد رایانه در محاسبات فني و برآورد هزینه 11

 48 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
برآورد هزینه سفارشات چاپي به صورت محاسبه نوشتاري و استفاده موثر از نرم افزار هاي  –محاسبات سطوح هندسي 

 مدیریت زمان محاسبات –حاسبات دقت در م – EXCELمحاسبه گر و صفحات گسترده 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Richtwerte Für 

Flachdruckkalkulation 
Leo Daivid abofer / 

walter zerbe 
 

Bildungsverband: 

Schweizerischer 

Buchdrucker 
 

     

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)دهاي آموزشي استاندار – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 سباتتحلیل مفاهیم و فرآیند محا – EXCELمباحثه و بیان تحلیلي موضوعات، انجام محاسبات در نرم افزار 

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...حرفه پذیري، رعایت اخالقمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 تحلیل موارد مطرح شده در کالس –آزمون عملي تحت نرم افزار  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5دکتراي چاپ با حداقل  لیسانس و فوق لیسانس یا

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 EXCELکالس درس نظري و سایت کامپیوتر با نرم افزار 
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  فنيزبان  درس -3-18
 نوع درس: تخصصي 

 يزبان خارج :نیازیشپ

تخصصي در حوزه توانایي خواندن و درک مطالب متون هدف کلي درس:  هم نیاز:

 صنعت چاپ از جمله: کاتالوگ ها، بروشورها و راهنمایي کاربري ماشین االت

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 6 صي صنعت چاپ در زبان انگلیسيترجمه و معادل سازي فارسي واژگان تخص 1

2 
ترجمه و درک مطلب متون تخصصي در معرفي روش هاي رایج چاپ از جمله: افست، 

 روتوگراور، فلکسو گرافي، پد، سیلک اسکرین، دیجیتال
12 1 

 1 3 در جمالت هاآنتشخیص حالت هاي فعل، صفت، قید و اسم کلمات فني و کاربرد  3

4 
عمومي واژگان تخصصي و سایر معادل هاي تخصصي واژگان تشخیص و بیان معادل 

 تخصصي
3 1 

 1 6 ترجمه و درک مطلب متون مربوط به راهنماي کاربري ماشین آالت تخصصي 5

 1 6 ترجمه و درک مطلب متون مربوط به راهنماي تعمیراتي و رفع عیب ماشین آالت 6

 1 6 و کار با ماشین آالت ترجمه و درک مطلب متون مربوط به ایمني کار در محیط 7

 1 6 ترجمه و درک مطلب متون مربوط به کنترل کیفیت چاپ 8

 1 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 نظم و دقت در ترجمه متون –مسئولیت پذیري  –درک مطالب و متون تخصصي 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

PrinectColor and Quality Heidelberg  Heidelberg 2111 

Handbook on Printing TechnOffset, Flexo, 

Gravure, Screen, Digital, 3D Printing NIIR  NIIR 2117 

The Complete Book on Printing 

Technology NIIR  NIIR 2117 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)آموزشي  استانداردهاي –د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 صصيبیان مفاهیم تخصصي و تمرکز بر درک مطلب و استفاده از واژگان تخ –استفاده از متد آموزش زبان خارجي 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...رفهپذیري، رعایت اخالق حمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5لیسانس و فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با حداقل 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس درس نظري
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   چاپي بسترهاي کاربرد شناخت ودرس  -3-19
 نوع درس: تخصصي 

 1 علم مواد :نیازپیش

  :هم نیاز

 صول و کاربرد زمینه هاي چاپيهدف کلي درس: آشنایي با ا

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 2 چاپي هايزمینه انواع 1

 8 2 هاآن هايویژگيسطوح کاغذي و  2

 4 2 هاآن هايویژگيو  سطوح پلیمري 3

 6 2 هاآن هايویژگيو  ايپارچهسطوح  4

 4 2 هاآن هايویژگيو  ايشیشهسطوح  5

 2 1 سطوح چاپ شونده سایر 6

 2 1 چاپي هايزمینه انواع کیفیت کنترل و تولید 7

 2 2 چاپ براي هازمینه انواع سازيآماده 8

 1 1 بنديبسته و چاپ کیفیت بهبود جهت در چاپي نوین بسترهاي 9

 1 1 پذیرتخریبزیست بسترهاي چاپي 11

 48 16 جمع
 

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 پذیريیتمسئول –و دامنه کاربرد سطوح چاپ شونده مختلف  هایژگيوشناخت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کاغذ
 - ممتاز پورعلیرضا 

 شهره مدرسي تهراني
 1381 ب ایرانخانه کتا 

Printing Technology for 
Flexible Substrates 

  InterLingua 
Publishing 

2116 

Graphic Communications Z. A. Prust  Goodheart-Willcox 2111 

Chemistry and Technology of 
Printing and Imaging Systems P. Gregory  Springer 1995 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)ي استانداردهاي آموزش – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 آزمون کتبي عملکرد و آزمون عملي –حل مسئله  -هاي شفاهيپرسش

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي شفاهي، پرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش طرح پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –مستمر کالسي  هايفعالیت -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

سال سابقه کار تخصصي در  5ل یا دکتراي مهندسي شیمي با حداق لیسانسفوقیا دکتراي چاپ یا  لیسانسفوقلیسانس و 

 چاپ

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

در صنعت چاپ، ترازوي  مورداستفادهمتر، انواع کاغذ و مقواي  3متر در  1وسایل معمول اداره یک کالس نظري، میز کار 

 لز و ...دقیق براي سنجش تا دقت دهم گرم، انواع سطوح چاپ شونده از جنس هاي مختلف انند شیشه، ف
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   چاپ دیجیتال فناوري درس -3-21
 نوع درس: تخصصي  

  -نیاز:پیش

  -:هم نیاز

شناخت و کاربرد انواع فناوري ها و شیوه عملکرد مراحل مختلف انتقال تصویر در دستگاه هاي چاپ  هدف کلي درس:

 هاآنبهینه سازي کیفیت چاپ در دیجیتال و کنترل و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 دیجیتال چاپ فرایند بر اي مقدمه 1

2 

جوهرافشان و لیزري، انواع دستگاه هاي جوهر افشان و لیزري ورقي و  تکنیک هاي چاپ

یزري تجاري و اداري، تفاوتها و الزامات تولید، هزینه هاي رول، ماشین هاي جوهر افشان و ل

و تولید هر کدام، مولفه هاي موثر در کیفیت چاپ، رابطه بستر، جوهر، سرعت  آماده سازي

 چاپ، شرایط محیطي، تکنولوژِ افشانه و نگاشت و عمر مفید قطعات حساس با کیفیت چاپ

3 2 

 12 2 پیوسته واسته،خ براساس قطره ترمال، هاي پیزو، فناوري 3

 4 2 الکتروفوتوگرافي چاپ فناوري 4

 4 2 حرارتي چاپ فناوري 5

 4 2 یونوگرافي چاپ فناوري 6

 4 2 منتوگرافي چاپ فناوري 7

 2 2 دیحیتال در روش هاي چاپ نوین و عملکرد هاي فناوري 8

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
دقت  –مسئولیت پذیري  – هاآنش هاي مختلف ماشین هاي چاپ دیجیتال و توان تنظیمات و راه اندازي شناخت اجزا و بخ

 لحاظ موارد زیست محیطي –عمل 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دیجیتال چاپ و نشر صنعت با آشنایي
 امیر ایماني، غالمرضا

 هاريب
 1396 ویهان انتشارات 

The Digital Printing Handbiik Tim Daly   Amphoto Books 2112 
Modern Technology of Printing 

and Writing Inks 
NIIR  NIIR 2117 

Color Desktop Printer 

Technology 

Mitchell Rosen, 

Noboru Ohta 
 CRC Press 2116 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت

https://www.amazon.com/Tim-Daly/e/B001JSE23S?ref=dbs_p_pbk_r00_abau_000000
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده دریفهاي تعرسرفصل

 در کارگاه. رو ش یادگیري عملي. حضور شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 و ...سنجي  هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در چاپ 5لیسانس و فوق لیسانس یا دکتراي چاپ با 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تجهیزات آموزشي نظري و ماشین آالت چاپ دیجیتال اعم از دستگاه چاپ لیزري محیط کارگاهي شامل 

(Electrophotography دستگاه چاپ دیجیتال جوهر افشان، نازل چاپ جوهر افشان به تعداد )عدد، دستگاه چاپ  11

 مستري
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  چاپافزارهاي طراحي کارگاه نرم درس  -3-21
 نوع درس: تخصصي  

  :نیازیشپ

  هم نیاز:

، نرم افزارهاي هدف کلي درس: توانایي استفاده تخصصي از نرم افزارهاي طراحي با توجه به نیازها و خصوصیات فایل چاپي

 .PDFنهایي فایل افزارهاي با ساختار وکتور، نرم افزارهاي صفحه آرایي و نرم افزار ویرایش  مبا ساختار رستر، نر

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
)مفاهیم برداري،  و وکتور )مفهوم پیکسل( تخصصي نرم افزارهاي رستر خصوصیاتشناخت 

 مختصات(
1 8 

2 
براي  ، تنظیمات رزولوشن مناسبRaster( در نرم افزارهاي Documentمفهوم سند )

 Psچاپ، محدوده سند شامل محدوده برش، محدوده امنیت )مارجین( در نرم افزار 
1 8 

3 
، تنظیم رزولوشن، محدوده چاپ، محدوده برش، Vector سند در نرم افزارهايتنظیم 

 Aiمحدوده امنیت )مارجین( در نرم افزار 
1 6 

4 
گ مناسب بر اساس (، تنظیم و تدوین رنColor Modeو تبدیل فضاي رنگي )تنظیم 

 Psپروفایل هاي رنگي در نرم افزار 
1 8 

5 
صحیح کلمه و پاراگراف )کاراکتر و پاراگراف(، اندازه قابل قبول براي چاپ، رنگ، تنظیم 

 Ai, Id( در نرم افزارهاي Over print, Trappingزمینه، همپوشاني و لب پوشاني، )
1 8 

6 
تفاده از زمینه هاي رنگي، میزان مرکب پذیري تیره، مشکي براي اس هايرنگصحیح تنظیم 

 در نرم افزارهاي رستر و وکتورکاغذ، 
1 8 

 PS 1 6 در نرم افزارهاي عکس، فشرده سازي، فرمت  7

 Ps 1 6رنگ خاکستري در عکس، نرم افزار تنظیم  8

 Ps 1 6در نرم افزار  کنتراستبا مفهوم عمق رنگ، روشنایي و آشنایي  9

11 
رنگي، ارزش افزوده  متغییرهايپروفایل هاي رنگي، مفهوم دات گین و ارزش با آشنایي 

 متغییرهاي رنگي
1 6 

 4 1 پروفایل هاي رنگيتنظیم  11

 6 1 در نرم افزارهاي وکتور و رستر PDFفایل ارسال  12

 16 1 ، ایالستریتور، کورلکار در فضاي نرم افزارهاي طراحي فتوشاپ 13

 96 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 – PSکار در فضاي نرم افزار  –کار در فضاي نرم افزارهاي طراحي  –درک مفاهیم پیکسل و ترام و وکتور و بیت مپ 

 مسئولیت پذیري –مدیریت زمان 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پ، اش تام، رنگ و کنترل کیفیت مدیریت
ولي کیهان 

 نژاد
 1395 کتاببیهق 

 ISO 15931-7:2111استاندارد 

https://www.iso.or

g/standard/55843.ht

ml 

  2111 

 ISO 15176-1:2115استاندارد 

https://www.iso.or

g/standard/41317.ht

ml 

  2115 

GETTING IT RIGHT IN PRINT: DIGITAL 
PREPRESS FOR GRAPHIC DESIGNERS 

Mark Mint  
Harry N. 

Abrams 
2115 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،، مباحثهسخنراني) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 ش یادگیري عملي.در کارگاه. رو  حضور شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...رعایت اخالق حرفهپذیري، مسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 چاپ پیش از سال سابقه کار تخصصي در 3با  گرافیک فوق لیسانس یا دکتراي -ي چاپ فوق لیسانس یا دکترا

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ... Ai ،id ،psسایت رایانه با ریانه هاي مطلوب طراحي و نرم افزاریهاي 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/standard/55843.html
https://www.iso.org/standard/55843.html
https://www.iso.org/standard/55843.html
https://www.iso.org/standard/40317.html
https://www.iso.org/standard/40317.html
https://www.iso.org/standard/40317.html
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   و استاندارد سازي پیش از چاپ مدیریت رنگ درس -3-22
 نوع درس: تخصصي 

 فیزیک نورنیاز: پیش

  -:هم نیاز

توانایي تشخیص رنگ مناسب بر اساس متغییرهاي مختلف در صنعت چاپ، شناخت استانداردهاي حاکم بر هدف کلي درس: 

 صنعت چاپ در زمینه پیش از چاپ و آماده سازي لوح انتقال طرح.

 رئوس مطالب سرفصل آموزشي و -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
مفهوم رنگ، فضاهاي رنگي مختلف، شناسایي و اندازه گیري متغییرهاي وابسته به رنگ، 

 تعریف رنگ بر اساس فضاي سه بعدي و غیر وابسته به دستگاه، دستگاههاي سنجش رنگ
4 1 

 4 2 اي سنجش ضخامت مرکبدستگاههسنجش رنگ، دستگاههاي کار با  2

 3 2 ترام بر روي پلیتو زاویه درصد سنجش  3

 1 2 سنجش پلیتمتغییرهاي  4

 Adobe Acrobat Pro، 1 4با نرم افزار  کار 5

 PDF 2 1فایل  درعیب یابي مفهوم  6

 4 1 افزارهاي عیب یابينرم  7

 8 1 رنگيبر اساس پروفایل هاي  فایل رنگاصالح  8

 4 1 یري دات گین در پلیتگاندازه  9

 8 1 اصالح دات گین در لیتوگرافي 11

 8 2 رنگ مشکي، اصالح همپوشاني و لب پوشانياصالح  11

 5 2 شرایط محیطي لیتوگرافي، چیدمان دستگاهها، دما، رطوبت و نگهداري مواد اولیهاصالح  12

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
ولیت ئمس –دقت و مدیریت زمان  –عیب یابي در یک فایل چاپي و استاندارد سازي فایل چاپ  –ل هاي رنگي شناخت مد

 پذیري

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 کتاب بیهق کیهان ولي نژاد P.H کیفیت کنترل و رنگ مدیریت

Book Digital Color 
Management 

Jan-Peter Homann  Springer 2118 

PrinectColor and Quality Heidelberg  Heidelberg 2111 

Color Management 
Understanding and Using ICC 
Profiles 

Phil Green 
Michael Kriss 

 Wiley 2111 

 

 (مطلوب درس شرایط آموزشي و یادگیري)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 در کارگاه. رو ش یادگیري عملي. حضور شود.ارت مدرس انجام ميمسئله توسط دانشجویان تحت نظ

 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

لي و هاي عمپرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (سوابق تحصیلي و تجربي مدرك تحصیلي، مرتبه علمي،)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در پیش از چاپ 5فوق لیسانس یا دکتراي گرافیک با  -فوق لیسانس یا دکتراي چاپ 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ویج  تجهیزات مورد نیاز براي اجراي کالس نظري، اسپکترو پلیت، اسپکتروفتومتر، لوپ دیجیتال، پلیت نگاشت شده، مدیا

 استاندارد کنترل پلیت
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   1 ماشیناجزاء   درس -3-23
 نوع درس: تخصصي  

 نیاز: فیزیک مکانیکپیش

 - :نیازهم

تولیدي و تجزیه و تحلیل شرایط اجزاي مختلف و عمومي  –هدف کلي درس: شناخت فني از اجزاي ماشین آالت صنعتي 

 ماین آالت براي بهینه سازي کاربري از ماشین آالت

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 2 اجزاي ماشین هاي صنعتي و طبقه بندي آن ها 1

 1 2 ، مزایا و مقایسه با سایر اتصاالتهاآنانواع اتصاالت، ویژگي ها و شیوه ایجاد  2

 2 1 پیچ ها 3

 3 1 محورها 4

 2 2 فنرها 5

 3 2 یاتاقان ها 6

 4 2 کوپلینگها، کالچ ها و ترمزها 7

 4 1 چرخ دنده ها 8

 4 1 چرخ دنده و چرخ زنجیر 9

 4 1 کابل ها 11

 4 1 بادامک ها 11

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 تمرکز بر یادگیري –رعایت ایمني  –ماشینهاي تولیدي  شناخت ویژگي ها و کاربرد اجزاي

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 آشنا هدایت مونایي اسپات دوم و اول جلد ماشین اجزاء طراحي

  جواد زرکوب اصول طراحي مکانیزم ها
جهاد دانشگاهي صنعتي 

 صفهانا
1366 

 1376 دانشگاه تهران عباس راستگو ارومن آرتورجى طراحي مکانیزم ها جلد اول

Machinary Handbook   Industrial Press Inc 2111 

Design of Machine Elemants R.L. Norton   2111 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) رسروش تدریس و ارائه د

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 کارگاه. رو ش یادگیري عملي.در  حضور شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهلیتمسئو)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در پیش از چاپ 3فوق لیسانس یا دکتراي مکانیک با  -نس یا دکتراي چاپ فوق لیسا

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وسایل معمول اداره یک کالس نظري، ویدیو پروزکتور، انواع فنرها، یاتاقان ها، انواع بالبرینگ، انواع بوش، کلگي آپارات 

ماشین هاي تولیدي، در یزم هاي کنترل کشش رول، مکانیزم حرکتي نورد صالیه، مکانیزم کالچ ماشین افست ورقي، مکان

 مکانیزم ترمز ماشین هاي تولیدي
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  وکارگاه برق مباني درس -3-24 
 نوع درس: تخصصي  

 -نیاز: پیش

 - :هم نیاز

آشناي با مفاهیم برقي ماشین آالت و کسب آمادگي براي طي دوره هاي تخصصي برق ماشین آالت صنعت  س:هدف کلي در

  چاپ

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 هاواحدها و مقیاس

 (SIآشنایي با سیستم آحاد )

 ترتر و کوچکط با واحدهاي بزرگدهي براي ارتباآشنایي با سیستم ده

 دهي(نوشتن عدد با واحد مناسب و با استفاده از سیستم ده) نمایش مهندسي اعداد

2 - 

2 

 هاي زیرآشنایي با تعاریف و واحد کمیت

 [C( ]Q, q) بارالکتریکي

 [A( ]I, i) جریان

 [V( ]V, v) ولتاژ

 [W( ]P. p) توان

2 - 

3 

 شناخت عناصر الکتریکي

 ولتاژ و جریان مستقلمنابع 

 منابع ولتاژ و جریان وابسته

 مقاومت، سلف، خازن

 هاها و خازنها، سلفسري و موازي کردن منابع، مقاومت

2 - 

4 

 آشنایي با قوانین پایه در تحلیل مدارهاي الکتریکي

 قانون اهم

 (KVL, KCLقوانین کیرشهف )

 مدار با دو گره( -تحلیل گره و مش )مدار با یک حلقه

2 - 

5 
 آشنایي با ولتاژ و جریان متناوب

 شکل موج ولتاژ و جریان متناوب

 دوره تناوب

 فرکانس

 ايتوان لحظه

 توان متوسط

 مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان

 توان ظاهري و ضریب توان

 توان اکتیو، توان راکتیو و توان مختلط

4 - 

6 

 آشنایي با مدارهاي سه فاز

توان  -ولتاژ خط، جریان خط -اژ فاز، جریان فاز، توان فاز(: ولتY-Y) اتصال سه فاز ستاره

 خط

توان  -ولتاژ خط، جریان خط -(: ولتاژ فاز، جریان فاز، توان فاز∆) اتصال سه فاز مثلث

 خط

4 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 48 32 تعداد ساعت
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7 

 آشنایي با مباني الکترومغناطیس

 تعریف میدان مغناطیسي طبیعي

 میدان مغناطیسي اطراف سیم، حلقه و سیم پیچ حامل جریان

 نیروي لورنس، پدیده القاء، خودالقایي و جریان هاي القایي گردابي )فوکو(

 کاربردهاي الکترومغناطیس در صنعت

 

4 - 

8 

 هاي الکتریکيآشنایي با ماشین

 هاي الکتریکي ازنظر نوع تبدیل انرژيآشنایي با ماشین

 آشنایي با مولد ساده جریان مستقیم و اجزاي تشکیل دهنده آن

 د جریان ساده جریان مستقیمطرز کار مول

 آشنایي با موتور جریان مستقیم

 طرز کار موتور جریان مستقیم

 روش تغییر جهت گردش در موتور جریان مستقیم

 هافاز و چگونگي عملکرد آنفاز و سهآشنایي با موتورهاي الکتریکي تک

 هافاز و اجزاي تشکیل دهنده آنفاز و سهآشنایي با ترانسفورماتور تک

 شنایي با تبدیل ولتاژ و تبدیل جریان در ترانسفورماتورآ

فتاز و آشنایي با اجزاي تشکیل دهنتده و چگتونگي عملکترد یتک اتوترانستفورماتور تک

 فازسه

8 - 

9 

 آشنایي با اصول اولیه ایمني در برق

 گرفتگيبرق

 زدگيبرق

 گرفتگيعوامل مؤثر در برق

 مرگ در اثر برق گرفتگي

 گرفتگياز خطرات برق گیريهاي پیشروش

 گرفتگيهاي حفاظت در برابر برقروش

4 - 

11 

 تابلویي( -قابل حمل) گیري الکتریکيهاي اندازهآشنایي با دستگاه

 آمپرمتر

 مترولت

 متراهم

 متروات

 وارمتر

- 4 

11 

 شناسایي و استفاده از ابزارها و وسایل مورداستفاده در کارگاه برق

 ر ضعیف و فشار قوي(فشا) انواع سیم و کابل

بندي، فرم) آشنایي با چگونگي اتصاالت و نصب وسایل الکتریکي و الکترونیکي

 هاي غیر لحیمي(کاري و اتصال دهندهلحیم

 هاباز و بسته نمودن الکتروموتورها، ترانسفورماتورها و توضیح ساختمان داخلي آن

- 4 

 4 - ایي و اجراي مدارهاي مربوطآشنایي با وسایل و مدارات مورداستفاده در روشن 12
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 پل، کلید دو پل، کلید تبدیلکلید تک

 پریز

 شستي

 دیمر

13 

با وسایل مورداستفاده در مدارات فرمان و اجراي مدارهاي فرمان  و کار مقدماتي آشنایي

 مقدماتي

هاي سیگنال، تایمر(، المپ) بي متال(، رله زماني) کنتاکتور، فیوز، شستي، رله حرارتي

 محافظ جان کلید

 يالحظه صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه 

 نقطه دو از کنترل يالحظه صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه

 نقطه کی از کنترل صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه

 نقطه دو از کنترل صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه

 کیاتومات استپ صورتبه فاز سه الکتروموتور ياندازراه

- 6 

14 
 و کاربردهاي آن در مدارهاي قدرت و فرمان PLCبا  ي و کار مقدماتيآشنای

   با اینورترهاي صنعتي، انواع، ویژگي ها و کاربردها و کار مقدماتي آشنایي
- 4 

 4 - جهیزات الکتریکي و الکترونیکي در ماشین هاي پیش از چاپ با ت و کار مقدماتي آشنایي 15

16 

هاي الکتریکي و الکترونیکي مورداستفاده در تابلو فرمان با قسمت و کار مقدماتي آشنایي

 ي چاپماشین ها

 

- 4 

17 
ماشین هتاي هاي الکتریکي و الکترونیکي مورداستفاده در با قسمت و کار مقدماتي آشنایي

 پس از چاپ
- 8 

 48 32 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
س پروژه و موارد اي مختلف درس را داشته و بتواند از آن در دردانشجو پس از گذراندن این درس توانائي تکرار عملي بخشه

 مشابه استفاده کند.

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 گروپ اصول الکترونیک
احمد ریاضي، سید محمد 

 صموتي و محمود همتایي

مجتمع آموزش و پژوهش 

 تکنولوژي تهران
1384 

تشریح اصول مهندسي 

 الکترونیک

حسین چشمه 

 قاصاباني
 

انتشارات جهاد دانشگاهي 

 )دفتر مرکزي(
1395 

، 1کار درجه کتاب برق

 3و  2
  

انتشارات سازمان فني و 

 ايحرفه
1396 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، یشگاه، پروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزما اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 حضور در کارگاه. رو ش یادگیري عملي. شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش سروش سنجش و ارزشیابي در

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش ار، ارائه مقاالت و طرحپوشه مجموعه ک (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 چاپ سال سابقه کار تخصصي در پیش از 3فوق لیسانس یا دکتراي برق با 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه میکرو کنترلرها –ابزار موجود در کارگاه برق قدرت 
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  کارآفریني درس -3-25 
 نوع درس: تخصصي 

  -نیاز:پیش

  -:هم نیاز

کارآفریني را فرا گرفته و بتواند  -نوآوري–ن درس مباني نظري خالقیت هدف کلي درس: فراگیر پس از گذراندن ای

 طرح توجیهي و ارایه بوم کارآفریني در زمینه صنعت چاپ و حوزه هاي مربوطه را انجام دهد.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

موفقیت و هاي کلي اقتصاد مقاومتي و فریني با توجه به سیاستي کارآاهمیت وضرورت توسعه

خودیابي و خودشناسي  -هاي رسیدن به موفقیتراه -ي مسیر شغلي: تعریف موفقیتزیربرنامه

زندگینامه -گذاريمثبت اندیشي و هدف -چراهاي موفقیت )چیستي و چرایي( -از دیدگاه علم

 غليي مسیرهاي شزیربرنامه -کارآفرینان موفق

1 - 

2 

توسعه  -فرآیند خالقیت -ضرورت و نقش خالقیت -خالقیت فیتعر خالقیت و نوآوري:

 -توهم خالق -افزایش خالقیت )طوفان فکري هايروشو  هافن -آنخالقیت و موانع 

تعریف  -ي و آزمون محصولسازنمونه -تخریب خالق شومپیتر  -دلفي و ...(  -اسکمبر

معرفي  -انواع نوآوري  -سطوح نوآوري -فرآیند نوآوري -قیتتفاوت نوآوري و خال -نوآوري

نظام ملي نوآوري ایران، پارک علم و فناوري، مرکز رشد ) ينوآورو ساختارهاي حمایتي  هانظام

 تبدیل ایده به محصول -فناوري، مراکز نوآوري( 

2 - 

3 

تأثیرات -خطرها -آفرینيفرآیند کار -کارآفریني وکارآفرین -فیتعر مفاهیم و کلیات کارآفریني:

رویکردهاي رفتاري -صفات کارآفرینان -ي و فرهنگي و اخالقي کارآفرینياقتصاد اجتماعي،

هنر تیم سازي و کار  -ي(اجتماع ي،سازمان انواع کارآفریني )فردي، -کارآفریني انگیزه-کارآفریني

-ایده -خلق ایده هايروش -تعریف ایده -ایده و ایده پردازي -عناصر فرایند کارآفریني -تیمي

 وکارکسبایده  -هاي یافتن 

2 - 

4 

باورها و هنجارهاي قالب بر محیط  -ي توسعه و فرهنگ کارآفرینيکارهاراه :وکارکسبفرهنگ 

 -وکارکسبتدوین برنامه طرح  -در ایران و سایر کشورها وکارکسبفرهنگ  -موفق وکارکسب

 -انتخاب نوع شرکت-انتخاب نام -وکارسبکانتخاب شکل قانوني و تأسیس  -انتخاب مکان

مالي و گردآوري منابع و  نیتأم -وکارکسبي برداربهرهو پروانه  سیتأسمراحل صدور جواز 

 امکانات

2 - 

5 
 -خلق فرصت -کشف فرصت -فرصت فیتعر :وکارکسبتشخیص فرصت و تحلیل محیطي 

 وکارکسبتحلیل فضاي  -وکارکسبتحلیل محیطي  -منشأ فرصت
1 - 

6 

وکار کسبکارکردهاي مدیریت -ي چرخه عمر کسب و کارمعرف :وکارکسبمدیریت 

ساختار وکار )کسبمباني مدیریت منابع انساني در  -ي، کنترل(راهبرد ي،دهسازمان ي،زیر)برنامه

و ارتقاء  آموزش و استخدام نیرو، جذب ،وکارکسبي وربهرهي انساني و روین ،وکارکسبیک 

8 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 انواع ،وکارکسبمقررات تأسیس وکار )کسبمسائل حقوقي در -دستمزد( و حقوق نیرو،

 برند، trade markتجاري  عالمت ،patentمالکیت معنوي حق انحصاري  میمفاه ،هاشرکت

 هاگزارش هیته تأمین مالي،وکار )کسبمدیریت مالي  -واردات و صادرات( مقررات ،تیرايکپ

 ،محل محصول،) يابیبازارآشنایي با عوامل مهم  يابیزارباو  فروش مسائل خرید، -مالي شرکت(

مشتري ) يرقابتي هاطیمح شناخت آتي( و نقش آن در استراتژي بازاریابي، توسعه ،متیق

، فنون ارتباطات و آن، سرعت و راحتي(، تبلیغات و ابزارهاي خدمات نوآوري، تیفیک مداري،

 وکارکسب ( درICTارتباطات )نقش فناوري اطالعات و -مذاکره

7 

 -خالصه اجرایي طرح کسب و کار-ي طرح کسب و کار در صنعت چاپ معرف :وکارکسبطرح 

برنامه  -برنامه فروش -(فنيبرنامه تولید ) -نامه بازاریابيبر -وکارکسببرنامه منابع انساني 

 یک واحد پیش از چاپ، چاپ یا پس از چاپ کار و کسبمدل  -مالي
- 48 

 48 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب    
با قابلیت رقابت در شرایط  صنعت چاپدر توانائي ایجاد کاروکسب هاي نو دانشجو پس از گذراندن این درس با داشتن ایده

 را داشته باشد.موجود 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

خالقیت نوآوري کار 

 آفریني
  حسین نریماني

انتشارات کانون 

 پژوهش
1393 

 1393 نگاه دانش  محموداحمدپورداریاني-سید محمد مقیمي مباني کارآفریني

کارآفریني یک جرعه از 

 نهایتبي
  علیرضا فیض بخش

موسسه کار و 

 اجتماعي امور
1391 
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 (شي و یادگیري مطلوب درسشرایط آموز)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 رخت آویز–ساعت دیواري –تخته هوشمند  -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر 4متر و طول 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) س و ارائه درسروش تدری -

 (.مطالعه موردي و

بازدید گروهي دعوت از  ...اي، پژوهش، گروه، مطالعه موردي واي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه

 دگاههاي ويکارآفرین موفق و استفاده از دی

  

رفع -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورفهپذیر، رعایت اخالق حمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجي و...

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرك تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي -

-ر کارگاهبا داشتن سه سال سابقه مدیریتي و اجرایي د یکي از گرایش هاي رشته چاپکارشناسي ارشد یا کارشناسي دکتري، 

 هاي

 شنا به واحدهايمدرک کارشناس ارشد کارآفریني آ دارا بودن حداقلاندازي یک واحد کارگاهي، یا و سابقه راه مربوطه 

 در بخش هاي مختلف صنعت چاپ سال سابقه کار عملي 5چاپ و حداقل صنعت 
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 وزيکارآم درس -3-26
 نوع درس: تخصصي  

 -نیاز:پیش

  -:هم نیاز

مهارت آموزي در محیط کار در ابعاد تخصصي، روابط فردي و شرایط محیط واقعي کار، مسایل زیست  هدف کلي درس:

 محیطي، مسایل ایمني و ساسیتگذاریهاي کاري

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 انجام عملیات کاري در فرآیندهاي پیش از چاپ هر کدام از روش هاي چاپي 

 241 

 انجام عملیات کاري در فرآیندهاي چاپ افست رول و ورقي 

 انجام عملیات کاري در فرآیندهاي چاپ فلکسو بسته بندي منعطف و فلکسو کارتن 

 انجام عملیات کاري در فرآیندهاي چاپ روتوگراور 

 انجام عملیات کاري در فرآیندهاي آماده سازي فایل هاي چاپي 

 انجام عملیات کاري در فرآیندهاي پس از چاپ شامل دایکات هاي صنعتي و روتاري 

 انجام عملیات کاري در واحد سفارشات و برآورد قیمت سفارشهاي چاپي 

 و یا سرویس هاي ماشین آالتانجام عملیات کاري در واحدهاي خدمات مهندسي تعمیرات  

 انجام عملیات کاري در واحدهاي چاپ دیجیتال 

 انجام عملیات کاري در کارخانجات ساخت و تولید ماشین آالت 

 انجام عملیات کاري در کارخانجات ساخت و تولید مواد و ملزومات صنعت چاپ 

 و چاپ پد انجام عملیات کاري در واحدهاي صنعتي چاپ سیلک اسکرین 

 241 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

     

     

     

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 241 - تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،مباحثه سخنراني،) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

انتقال تجارب کار در محیط هاي صنعتي به ویژه مسایل زیست محیطي و مسایل ایمني و همچنیني انتقال تجارب مربوط به 

 وامل انساني.پیچیدگي هاي مربوط به روابط انساني و فعالیت کاري در کنار سایر ع

آموزش رازداري و رعایت اخالق حرفه اي به دانشجویان و آماده شدن ایشان براي ورود به عرصه هاي عملي و کسب و کار 

 و تالش براي کسب درآمد و رعایت الزامات آن
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 
 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس یژگيو

 چاپ دکتري، کارشناسي ارشد، کارشناس یکي از گرایش هاي رشته چاپبا حداقل  سال سابقه کار در صنعت
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 فرموالسیون مرکب هاي چاپ درس -3-27
 اختیاريدرس: نوع  

 1علم مواد نیاز: پیش

  -:هم نیاز

 هدف کلي درس: ویژگي ها و ساختار مرکب هاي مصرفي در روش هاي مختلف چاپ

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 8 4 (...و اسکرین رس،لترپ گراور، گرافي، فلکسو لیتوگرافي،) سنتي چاپ مرکب فرموالسیون 1

 8 3 ...(و جوهرافشان الکتروفتوگرافي،) دیجیتال چاپ مرکب فرموالسیون 2

 4 2 نوین هاي مرکب فرموالسیون 3

 4 2 مرکب هاي ویژه چاپ و بسته بندي موادغذایي 4

 2 2 نانو مرکب  5

 4 2 امنیتي مرکب هاي 6

 2 1 هوشمند مرکب هاي 7

 32 16 جمع

 

 

 اي عمومي و تخصصي مورد انتظارهمهارت -ب
 نظم -رعایت اصول زیست محیطي  –شناخت فرموالسیون انواع مرکب هاي چاپ 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 پیشرفتهاي فناوري مرکبهاي چاپ
حسین محمدلو، محمد 

 حسین افشار
 1393 چشمه آدینه 

What the Printer Should 

Know About Ink 
Dr. Nelson 

R.Eldred 
 GATFPress 2111 

The Printing ink manual R. H. Leach  Springer 1993 

Modern Technology of 

Printing and Writing Inks Jeff Schewe  NIIR 2117 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت

http://www.google.com/search?hl=en&sa=N&biw=1280&bih=609&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+H.+Leach%22&ei=7_3BT96xL8rZ4QS269G_CQ&ved=0CDYQ9Ag
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

پژوهشي، گروهي، اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 در کارگاه. رو ش یادگیري عملي. حضور شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -حل مسئله، آزمون کتبي، عملکردي هاي شفاهي،پرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش و طرحپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت  (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، آزمون عملي –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 چاپسال سابقه کار تخصصي در پیش از  5با  مهندسي مواد یا شیميفوق لیسانس یا دکتراي 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 انواع مرکبه و تونر هاي جامد و مایع هايویژگيفضاي مورد نیاط براي طرح مسایل نظري، فضاي آزمایشگاهي تست و کنترل 

( ویسگوزمتر، همزن مرکب دستي، میز کار، ظروف انواع مرکب شامل مرکب چاپ Tackometerدستگاه کنترل چسبندگي )

 ,PVCرقي، افست رول، روتوگراور، فلکسو گرافي، چاپ سیلک اسکرین براي روي سطوح با جنس مختلف مانند افست و

PP, PE... شیشه، پارچه و ، 

 ، آشکار ساز مرکبهاي حرارتيX511، ذره بین UVتستر مرکب نامرئي 
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   زي تولیدبرنامه ری درس -3-28
 اختیارينوع درس:  

 محاسبات فني تولیدپیش نیاز: 

  -هم نیاز:

 ایجاد توانایي برنامه ریزي تولید براي یک واحد کارگاهي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
، رویکردهاي کمي، ماتریس کمي، تحلیل نقطه سربه مدل ها) عملیاتکلیاتي از مدیریت تولید و 

 سر، رویکرد سیستمي، اولویت هاي پیاده سازي و اخالقیات(
5/1 1 

2 
انقالب صنعتي، مدیریت علمي، جنبش روابط انساني، ) عملیاتسیر تحول مدیریت تولید و 

 مدل هاي تصمیم گیري و علم مدیریت و تاثیر تولیدکنندگان ژاپني(
5/1 1 

 1 2 رویه هاي اصلي، سایر رویه هاي مهم، شرح عملیات شرکت هاي مهم() کاریه هاي کسب و رو 3

4 
استراتژي موقعیت محصول، استراتژي موقعیت فرایند، انتخاب نوع ) تولیدکلیاتي از برنامه ریزي 

 (فناوري
2 1 

5 
طراحي چیدمان  ، انتخاب فرایند، چیدمان تجهیزات،فناوري) تجهیزاتانتخاب فرایند و چیدمان 

 محصول، متوازن کردن خط، طراحي چیدمان فرایندي(
2 1 

 1 2 برنامه ریزي بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت() ریزيانواع برنامه  6

 1 3 کلیات برنامه ریزي نیازمندي مواد و برنامه ریزي منابع تولید 7

 1 3 ادغامي( تشریح فرایند برنامه ریزي تولید) ادغاميبرنامه ریزي تولید  8

 1 3 زمان بندي اصلي و نحوه به دست آوردن آن() تولیدبرنامه زمان بندي اصلي  9

11 

نحوه تعیین ظرفیت موجود، مقایسه ظرفیت مورد نیاز ) نیازبرنامه ریزي سرانگشتي ظرفیت مورد 

سبه با ظرفیت موجود، اصالح برنامه زمان بندي اصلي، تکنیک هاي این نوع برنامه ریزي، محا

 میزان منابع و مراکز کاري مورد نیاز(

3 1 

11 

برنامه ریزي نیازمندي به موادمکانیسم برنامه ریزي نیازمندي به مواد، نمودار برنامه ریزي 

نیازمندي به مواد، ذخیره احتیاطي و زمان احتیاطي، برنامه ریزي نیازمندي به مواد در برابر نقطه 

 کاربرد برنامه ریزي نیازمندي به مواد در برنامه ریزي تولید سفارش، کنترل تولید با حلقه بسته،

4 1 

 1 3 شرح و محاسبه ظرفیت مورد نیاز() نیازبرنامه ریزي ظرفیت مورد  12

13 
اطالعات مواد اولیه، وضعیت کامل موجودي ها، ) تولیدبانک هاي اطالعاتي برنامه ریزي 

 العات ماشین آالت و تجهیزات(اطالعات فرایند تولید، اطالعات مراکز کاري، اط
2 1 

 1 32 جمع

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 رعایت نظم و موارد زیست محیطي –مسئولیت پذیري  – برنامه ریزي تولید براي یک واحد کارگاهي

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 شارسال انت ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 مقدمه اي بر برنامه ریزي تولید
رسول  دکتر احمد ماکویي

 علي حسیني
 1394 دانش پرور 

 ویلیام جي استیوسنون مدیریت عملیات ویراست دهم
دکتر علي حاتمي فیروزآبادي، 

 دکتر محسن شفیعي نیک آبادي
 1394 نص

 سیستم هاي مدیریت تولید
جیمي براون، جان هارن، 

 جیمز شیونان

ي غضنفري، مهندس دکتر مهد

 سروش اصغري

دانشگاه علم 

 و صنعت
1388 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  لب سخنراني و بحث و گفتگو،قا شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيي شبیههاانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

 آزمون کتبي، –فعالیت هاي مستمر کالسي  -هاي شفاهيپرسش

 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در صنعت چاپ 5یا مهندسي صنایع با  –فوق لیسانس یا دکتراي مهندسي چاپ 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 فضاي مناسب براي اجراي کالس نظري
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 هداري ماشین آالتسرویس و نگ درس -3-29
 اختیارينوع درس:  

  -:نیازیشپ

  -هم نیاز:

توانایي در برنامه ریزي و انجام امور سرویس و نگهداري و امور کلي تعمیرات برقي و مکانیکي ماشین هدف کلي درس: 

 تولیدي در صنعت چاپ آالت

 س مطالبسرفصل آموزشي و رئو -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 2 برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات ماشین آالت تولیدي 1

 3 2 روانکاري هاي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساالنه ماشین هاي تولیدي 2

3 
هاي روغنکاري  ابزارهاي روانکاري، انواع روانکار مانند انواع روغن ها، انواع گریس، مکانیزم

 در ماشین هاي چاپ
1 4 

 8 2 سرویس و بهسازي مکانیزم هاي متحرک از جمله پنجه ها، بالبرینگ ها، بوش ها و یاتاقانها 4

 4 1 سرویس تجهیزات الکترونیک و حسگرها 5

 8 2 سرویسکاري مکانیزم هاي انتقال مرکب در ماشین هاي چاپ افست 6

 4 2 ال مرکب در ماشین هاي چاپ فلکسو گرافيسرویسکاري مکانیزم هاي انتق 7

 4 2 سرویسکاري مکانیزم هاي انتقال مرکب در ماشین هاي چاپ افست روتوگراور 8

 6 1 ابزارها کاري در سرویس و تعمیرات مکانیکي 9

 6 1 ابزارهاي کاري در سرویس و تعمیرات الکترونیک 11

 48 16 جمع

 

 انتظار هاي عمومي و تخصصي موردمهارت -ب
 –مدییت زمان  –نظم و دقت عمل  –شناخت مولفه هاي مهم در برنامه ریزي سرویس و نگهداري ماشین آالت تولیدي 

 مسئولیت پذیري

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نگهداري و تعمیرات بهره ور 

 فراگیر

دانشگاه فردوسي   ناصر جاللي

 مشهد
1387 

وري سازمان توسعه بهره ورنگهداري و تعمیرات جامع بهره

 اآمریک

مهندس بهنام 

 فرقاني

 
2111 

دکتر علي حاج   ریزي نگهداري و تعمیراتبرنامه

 شیرمحمدي

 غزل
1388 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش و ارزشیابي درس روش سنجش

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

بتدا و پیش از دست زدن دانشجویان به تجهیزات، فرآیند کار را به طور عملي با دقت و با توصیه بر این است که مدرس ا

آرامش و با رعایت نکات ایمني و همچنین با رویکرد حفظ محیط زیست و منایع موجود، یک مرحله فرآیند سرویس یا 

 تعمیرات مورد نظر را به انجام برساند

 

 (علمي، سوابق تحصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مرتبه )هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در صنعت چاپ 5یا مهندسي مکانیک با  –فوق لیسانس یا دکتراي مهندسي چاپ 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ن و محیط کارگاهي، انواع گریس پمپ، روغندان، فولي کشها، آپار ترک، انواع آچار تخت، آل –فضاي آموزشي مباحث نظري 

 ...، انواع پیچ گوشتي و انبر قفلي و انبردست و ...
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 ایمني، بهداشت و محیط زیست در صنعت چاپ درس -3-31
 اختیارينوع درس: 

  -:نیازیشپ

  -هم نیاز:

در ماشین آالت و چگونگي انجام ایمن کار،  درک و یادگیري نکات ایمني و شناخت اجزاي خطرساز بالقوههدف کلي درس: 

 رعایت بهداشت محیط و انجام فعالیت ها مبتني بر حفاظت از محیط زیست

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 1 حفاظت صنعتي و رشد ایمني 1

 1 2 در محیطهاي کاريتجزیه و تحلیل و شناخت علل ایجاد حوادث  2

 1 1 نقش آمار در تجزیه و تحلیل و پیشگیري از حوادث 3

 4 2 هاآنحوادث شغلي و محیطي و شیوه هاي محدود کردن و کنترل و مبارزه با  4

 4 1 هاآنتجهیزات ایمن ساز در دستگاههاي تولیدي و شیوه عملکرد  5

 1 3 بهداشت کار و بیماري هاي حرفه اي 6

 4 2 سي عوامل و مالحظات انساني )ارگونومي(مهند 7

 2 1 مولفه هاي مخرب در مواد و ابزارهاي مصرفي در صنعت چاپ 8

 5 1 میزان تخریب زیست محیطي در مواد و تجهیزات صنعت چاپ 9

 5 1 شیوه هاي کنترل و دفع حاللهاي و پس ماندها در صنعت چاپ 11

 5 1 هاي آلي در ماشین هاي چاپ صنعتيتجهیزات و شیوه هاي دفع بخارات حالل 11

 UV 1 3تجهیزات و روش هاي محافظت فردي در برابر تشعشعات خشک کن هاي  12

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
رعایت کامل اصول زیست  –مسئولیت پذیري  –دقت عمل  –درک و به کار گیري اصول ایمني کار با تجهیزات تولیدي 

 محیطي

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  يمنبع درس -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 برآیند پویش  بابک کاظمي ایمني و بهداشت کار

SAFETY, HEALTH, AND 
ENVIRONMENTAL CONCEPTS 
FOR THE PROCESS INDUSTRY 

Michael R. 
Speegle 

 
Cengage 
Learning 

2112 

     کاربري ماشین آالت صنعت چاپ راهنماي

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  فتگو،قالب سخنراني و بحث و گ شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)ید نمونه کار شده، تولسازيهاي شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

رار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و تمرین و تک قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

 
 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در صنعت چاپ 5فوق لیسانس یا دکتراي مهندسي چاپ با 

 

 رسمساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز د

تجهیزات مورد نیاز براي کالس نظري، حضور در محیط واقعي و کاربا ماشین آۀات از بعد محیط زیست، تجزیه و تحلیل 

 حین کار بخشهاي حالل سوز ماشین هاي چاپ روتوگرارو.
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 کنترل کیفیت محصول چاپي درس -3-31
 ارياختینوع درس:  

  -:نیازیشپ

  -هم نیاز:

 توانایي کنترل کیفیت چاپ محصوالت چاپ شده از جهات مختلفهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 3 استانداردهاي صنعت چاپ و الزامات هر کدام 1

 6 2 هاآن نوارهاي رنگي و اجزاي تشکیل دهنده 2

3 
خاص آن و چرایي استفاده از آن در کالریمتري و  هايویژگيو  labفضاي رنگي 

 اسپکتروفتومتري
2 1 

 12 2 سنجش درستي و دقت فرم چاپ در روش هاي مختلف چاپي 4

 8 2 دنسیتومتري چاپ در روش هاي مختلف 5

 11 2 کالریمتري و اسپکترو فتومتري 6

7 
چاپ از جمله اندازه گیري دات گین، لغزش چاپ، فشار چاپ و  مولفه هاي سنجش کیفیت

... 
2 8 

 4 1 سنجش چگالي سطح چاپ شونده 8

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 انگیزش در کار –مسئولیت پذیري  – هاآنشناخت انواع استانداردهاي تخصصي صنعت چاپ و شیوه هاي به کارگیري 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل  يدرس منبع -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

کیفیت کنترل رنگ مدیریت .اچپ تام.  دکیهان ولي نژا    هودانا 

Handbook on Printing 

TechnOffset, Flexo, Gravure, 

Screen, Digital, 3D Printing 
NIIR  NIIR 2117 

The Complete Book on Printing 

Technology NIIR  NIIR 2117 

Handbook of Print Media Hlmut Kipphan  Springer 2111 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.دي ومطالعه مور

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

استفاده از نمونه هاي چاپ شده داراي کالربار استاندارد براي  شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

 دارد از بخش هاي بسیار مهم کالس و ساعت عملي مي باشد.با نرم هاي استان هاآنسنجش مقادیر و مقایسه 

 شیوه کار با ابزار سنجش و رفرنس دهي به دستگاه ها را مدرس انجام مي دهد.
 

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيشبیه هايانجام کار در محیط (رفع عیب و ...

ها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)انشایي، مشاهده رفتار 

 سنجي و ... هاي تحقیقاتي، خودفعالیت

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  و گفتگو،قالب سخنراني و بحث  شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

 
 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه کار تخصصي در صنعت چاپ 5فوق لیسانس یا دکتراي مهندسي چاپ با 

 

 و وسایل موردنیاز درس مساحت تجهیزات

نفر، دنسیتومتر، اسپکتروفتومتر، پلیت سنج، لوپ دیجیتال  15تجهیزات اجراي کالس نظري، میز کار کنفرانسي به تعداد 

1111X 
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 هاپیوست 



83 
 

 یکپیوست 
 پیوسته چاپکارداني  دورهنیاز  تجهیزات استاندارد مورد

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 انواع مرکب چاپ افست 71*51ماشین چاپ افست  1

 انواع مرکب چاپ فلکسو و روتوگراور 51*71( CTPماشین پلیت ) 2

 پلیت چاپ افست (IC PLATEدستگاه کنترل پلیت ) 3

 سیلندر چاپ روتوگراور X-RITEگاه دنسیتومتر دست 4

 کلیشه چاپ فلکسوگرافي X-RITEدستگاه اسپکتروفتومتر  5

 انواع کاغذ و مقوا ترام سنجش کلیشه فلکسودستگاه  6

 لیفتر دستي COLOR CUEدستگاه رنگ خوان  7

 ماسک محافظ مواد شیمیایي 1111X (MAGNIFIRE)لوپ دیجیتال  8

 دستکش کار با مواد شیمیایي رنگ 4یجیتال دستگاه چاپ د 9

  رنگ چاپ دیجیتال تکدستگاه  11

  111CMماشین برش اتوماتیک دهانه  11

  لیفتر حمل بار دستي 12

  الکل سنج دیجیتال 13

  (conductivitymeterرسانایي سنج دیجیتال ) 14

  دما سنج دیجیتال 15

  رطوبت سنج دیجیتال 16

  جیتالآچار ترک دی 17

  انواع آچار و ابزار کار عمومي 18

  رایانه با گرافیک مناسب 19

  دستگاه چاپ روتوگراور )مدل آموزشي( 21

  دستگاه چاپ فلکسوگرافي )مدل آموزشي( 21

  دستگاه سیلندر سازي )مدل آموزشي( 22

  دستگاه کلیشه گیري فلکسو )مدل آموزشي( 23

  اغذدستگاه سنجش مقاومت کششي ک 24

  دستگاه سنجش چسبندگي مرکب 25

  دستگاه سنجش آب پذیري رکب 26

  دستگاه سلفون کشي 27

  موضعي UVدستگاه چاپ  28

  دستگاه صحافي چسب سرد 29

  پرس صحافي 31

  دستگاه پانچ کاغذ دستي 31

  جعبه نور استاندارد 32
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 دوپیوست 
 چاپ رشتهپیوسته  يکاردان دوره ازین مورد مدرس استاندارد مشخصات

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

سابقه  مقطع

تدریس و 

 تجربه کاري

تدریس  نام دروسي که مجاز به

 کارشناسي است
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 سال 3 * *  مهندسي چاپ 1

 فناوري - 1 چاپ از پیش فناوري

 2 چاپ از پیش فناوري - 1 چاپ

 فرآیندهاي - 2 چاپ فناوري -

 فني محاسبات -چاپ  تکمیلي

 شناخت -تخصصي  زبان -تولید 

 فناوري -چاپي  بسترهاي کاربرد و

 فزارهايا نرم -دیجیتال  چاپ

 و رنگ مدیریت -چاپ  طراحي

 –چاپ  از پیش استانداردسازي

 صنعت در کار حقوق -کارآفریني 

 ریزي برنامه - کارآموزي –چاپ 

 و سرویس -چاپ  صنایع در تولید

 ایمني، -آالت  ماشین نگهداري

 در زیست محیط و بهداشت

 کیفیت کنترل -چاپ  صنعت

 –مباني چاپ  –چاپي  محصول

 مذاکره اصول و فنون

چاپ/چاپ مهندسي 2 سال 5   *   

 – 1 چاپ از پیش فناوريکارگاه 

 فناوري - 1 چاپ فناوريکارگاه 

 2 چاپ فناوري - 2 چاپ از پیش

 چاپ تکمیلي فرآیندهاي -

 سال 5 * *  مهندسي شیمي 3

 -چاپي بسترهاي کاربرد و شناخت

 شیمي آزمایشگاه -عمومي  شیمي

 هاي مرکب فرموالسیون - عمومي

 -دیجیتال  چاپ فناوري - چاپ

آالت  ماشین نگهداري و سرویس

- 

 مواد آزمایشگاه - 1 مواد علم سال 3 * *  مهندسي مواد 4

 سال 5 * *  مهندسي مکانیک 5
 و سرویس - 1 ماشین اجزاي

 -آالت  ماشین نگهداري
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 کارآموزي

 کارآموزي - مباني برق سال 3 * *  مهندسي برق 6

 الس 5 * *  گرافیک 7

 نرم - 1 چاپ از پیش فناوري

 مدیریت -چاپ  طراحي افزارهاي

 از پیش استانداردسازي و رنگ

 کارآموزي –چاپ 

 ریاضي عمومي - * *  ریاضي 8

 - * *  فیزیک 9

آزمایشگاه فیزیک  –فیزیک نور 

 –فیزیک مکانیک  -نور 

 آزمایشگاه فیزیک مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


