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کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته 
آموزشی تلقی می شوند. این بسته را سایر اجزا مانند: فیلم و نرم افزار و... کامل می کنند. کتاب 
راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام 
به روش چاپ  تولید  براساس کتاب درسی  این کتاب  آموزشی طراحی و تدوین شده است. 

افست پایه یازدهم رشته تحصیلی چاپ تنظیم شده و دارای پودمان های زیر می باشد.
1ـ تغذیه، تحویل، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

2ـ رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ
3ـ نمونه گیری چاپ افست ورقی

4ـ تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ افست رول
5 ـ تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ دیجیتال

هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:
1ـ در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت های 
یادگیری و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، منابع یادگیری، نکات مهم هنرآموزان در 
اجرا، فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های حرفه ای و 

تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
شایستگی  بر  مبتنی  ارزشیابی  براساس  افست  چاپ  روش  به  تولید  درس  در  ارزشیابی  2ـ 
است، این درس شامل 5 پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت 
می گیرد. همچنین یک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک 

نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.
پیشرفت  ارزشیابی  استانداردهای  جداول  با  مطابق  درس  این  پودمان های  از  ارزشیابی  3ـ 
تحصیلی تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب های درسی فنی     و     حرفه ای و کاردانش سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد.
4ـ زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می شود که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره 

مقدمه



12 را کسب نماید. در این صورت میانگین نمره های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس 
در کارنامۀ تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.

5 ـ ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده 
پایان  تا  دلیلی  هر  به  هنرجو  چنانچه  و  می شود  انجام  هنرستان،  هر  برنامه ریزی  با  است 
خرداد    ماه ماه شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال 

نماید. شایستگی شرکت  بر  مبتنی  ارزشیابی  در  مجدد  ارزشیابی  برای  تحصیلی 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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