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جلسه
تعريف استاندارد، انواع استاندارد اول

استاندارد به معنی،شيوه نامه، قاعده كلی و قانون قطعی برای طی مسير و رسيدن 
به هدف يكسان در توليد يک محصول )چاپی( و يا انجام خدمت  می باشد. استاندارد 
الزم  ويژگی های  عمومی  برای  توافقات  يا  مرسوم  مؤثق  و  صحيح  منبع  توسط 
محصول يا خدمت، تعيين يا تدوين می شود. استاندارد ها برحسب دامنه قرارداد ها، 
توافقات و موقعيت مكانی كارگروه تدوين كننده آن به استانداردهای سازمانی، ملی، 

منطقه ای و بين المللی  طبقه بندی می شوند.

شيوه تدريس  

تعريف استاندارد :
هنرآموز محترم ابتدا به شرح تصوير صفحه اول پودمان بپردازيد كه يک مسير يا 
پروسه توليد را نشان می دهد )برنامه ريزی، اجرا، كنترل و اصالح( سپس ادامه دهيد 
كه هدف از اين مسير رسيدن به يک هدف )محصول،خدمت( يكسان يا تكرار پذير 
می باشد.  انجام شدن بهينه اين فرايند نياز به قواعدی دارد كه حد يا حدود قابل 
قبول آن عملكرد را نشان دهد. كنترل و اصالح تكرار پذيری محصول يا خدمت 
به عنوان  درصد  و  نسبت ها  ارقام،  و  اعداد  مانند  اندازه گيری  قابل  مقادير  توسط 
معيار انجام می گيرد. اين معيار ها برای دستيابی به حداقل درجه كيفيت با ثبات 
و قابل قبول توسط مشتری در محصول نهايی استفاده می شوند. استاندارد مبنای 
قضاوت عملكرد و نشانگر اين مطلب است كه آيا رسيدن به اهداف يكسان محقق 
شده است ؟ سپس قطعه ای را مثال بزنيد كه در يک واحد تراشكاری توليد شده 
است، برای اينكه نشان داده شود اين قطعه استاندارد است نياز به ابزار اندازه گيری 
و يک اندازه تعيين شده می باشد. صفحه مدرج ابزاراندازه گيری معيار و محدوده 
اندازه تعيين شده استاندارد ما می باشد. بعضی از شاخص های استانداردسازی برای 
محصوالت توليدی شامل وزن، ابعاد، عيارمی باشند. در صنعت چاپ برای رسيدن 
به يک نمونه چاپی مطابق ارژينال و تكرارپذيری چاپ آن در بازه های زمانی متفاوت 
در چاپخانه های مختلف نياز به استاندارد می باشد. برای مثال برای تعيين كيفيت 
رنگ يک محصول، از استاندارد 12647 و با معيار گركول و به روش G7 اين فرايند 

انجام می شود.
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ISOGracol

باالنس خاكستریمقادير Labاولويت اول

چاقی ترامچاقی تراماولويت دوم

مقادير Labدنسيتهاولويت سوم

استاندارد سازماني/كارخانه ای )Factory Standard( : توضيح داده شود اين 
استانداردها در واحدهای توليدی يا سازمان ها تدوين و مورد استفاده قرار می گيرند. 
بهبود خود  اقدام جهت  و  بررسی  اجرا،  فرايند طرح ريزی،  برای  توليدی  واحدهای 
يا كارخانه ای  اصولی را به عنوان استاندارد به كار می گيرند. استانداردهای سازمانی 
واحد  در  مثال  برای  هستند.  بين المللی  و  منطقه ای  ملی،  استانداردهای  زيربنای 

قطعه سازی استاندارد كارخانه ای با اعداد فرضی به شرح زير تعيين می شود.

پارامتر 
كيفی

ابزار 
مالحظاتكنترل كنندهتلرانس/اندازهمرحله كنترلكنترلی

A5±15ابتدای توليدكوليس mm
اپراتور + ابزار 
كنترل كيفی

B45≥ابتدای توليدكوليسmm
اپراتور + ابزاركنترل 

كيفی
 45 كمتراز  اندازه 

شد نبا ميليمتر

Dاپراتور + ابزاركنترل 1±35ابتدای توليدكوليس
كيفی

E15≥ابتدای توليدكوليسmm
اپراتور + ابزاركنترل 

كيفی
 15 كمتراز  اندازه 

ميلی مترنباشد

استاندارد ملی: توضيح دهيد اين استاندارد در هر كشوری به منظور حفظ منافع 
ملی از جمله اهداف زير تدوين می گردد. 

 تدوين و نشر استانداردهای ملی )رسمی( به عنوان تنها مرجع رسمی كشور
توليد  كاالهای  كيفيت  بردن  باال  استاندارد،  تدوين  به منظور  تحقيقات  انجام   

داخلی، كمک به بهبود روش های توليد و كارايی صنايع
 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
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 كنترل كيفی كاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگيری از صدور 
كاالهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهای مشابه  خارجی 

و حفظ بازارهای بين المللی
 كنترل كيفيت كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمايت از 

مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلی و جلوگيری از ورود كاالهای نامرغوب
رسمی  اوزان،  سيستم  بين المللی به عنوان  تدوين استانداردهای  در  مشاركت   
كاليبره كردن وسايل سنجش با مرجعيت اداره اوزان و مقياس های دفتر بين المللی 

اوزان و مقياس ها
 آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر 

مقايسه ای و صدور گواهينامه  های الزم
 آموزش مستمر مسئولين كنترل كيفيت واحدهای توليدی

استاندارد ملی ايران : در ادامه شرح دهيد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
رسمي  استاندارد  مي تواند  قانون  برطبق  كه  ايران  در  است  سازماني  تنها  ايران 
فراورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي استاندارد 
اندازه  اجباري اعالم نمايد. http://standard.isiri.gov.ir و برای مثال استاندارد 
به وسيله كميسيون  كه  ورقي  افست  ماشين هاي چاپ  در  مورد مصرف  ورق هاي 
شيميايي  صنايع  ملي  كميته  جلسه  سي امين  در  شده  تدوين  و  تهيه  رنگ  فني 
مورخ 59/12/12 تصويب گرديد. پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و به استناد 
ماده يک ) قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
مي گردد.  منتشر  ايران  رسمي  استاندارد  به عنوان  ماه 1349(  آذر  مصوب  ايران 

جدول زير حدود قطع ورق را نشان می دهد.

كاغذهای  ابعاد  مقادير  می كنيد  مالحظه  كه  همانگونه  محترم  هنرآموزان 
امروزه در صنعت  اندازه هايی كه  با  ايران  ملی  استاندارد  مندرج در جدول 
چاپ ايران وجود دارند تفاوت هايی دارد كه ممكن است ناشی از تغييرات 

ايجاد شده در گذر زمان باشد.

نکته
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استاندارد منطقه ای )Local Standard( : توضيح دهيد اين استاندارد جهت 
تعدادي كشور همجوار  از  تجاري، در منطقه اي خاص، متشكل  مبادالت  تسهيل 
اعمال  و  منتشر  تهيه،  مشترك  بازرگاني  مبادالت  داراي  كشور هاي  از  گروهي  يا 
همسايه  كشورهای  از  گروهی  فنی  مدارك  و  مستندات  ديگر  به عبارت  مي شود، 
به منظور بهره مندی از كيفيت مشترك و زبان عمومی  در مكاتبات، تجارت و تبادل 
كاال، اين مجموعه استانداردها را تشكيل می دهد مانند استاندارد هاي اروپايي كه 
اعتبار  اروپا مصداق و  اتحاديه  براي كاال هاي مورد مبادله در كشور هايCE عضو 
دارد و عالمت اختصاري آن CEكه مخفف Conformite Europeenne به معناي 
انطباق با استاندارد هاي اروپايي است و نشان مي دهد كه كاالي موردنظر با شرايط 
تعيين شده درباره ايمني، بهداشت، محيط زيست و حمايت از مصرف كننده انطباق 
دارد. اگر صادركننده و واردكننده يک كاال مقيم دو كشور در منطقه اي خاص مثل 

اروپا باشند بايد تابع همان استاندارد منطقه اي مورد نظر باشند.
اين  دهيد  توضيح   :  )International Standard( بين المللی  استاندارد 
راه حل هايی  تدوين  راستای  از 160 كشور جهان در  بيش  با مشاركت  استاندارد 
برای باال بردن توانايی عملكرد در تمام زمينه ها مانند نيازمندی های كسب وكار و 
نيازهای وسيع تر جامعه فعاليت می كند. مهم ترين سازمان بين المللی استاندارد كه 
به اختصار  ايزو خوانده می شود، اين سازمان وظيفه تدوين و انتشار استانداردهای 
بين المللی را به عهده دارد. سازمان ايزو  شبكه گسترده ای را تشكيل می دهد كه 
جهان  مختلف  كشور   162 در  استاندارد  حوزه  مسئول  ملی  نهادهای  آن  اعضای 
هستند. در اين شبكه هر كشور تنها يک عضو محسوب می شود. دبيرخانه مركزی 
سازمان ايزو، كه هماهنگی كل اين تشكيالت را برعهده دارد، در شهر ژنو كشور 

سوئيس مستقر است.

جدول حدود قطع ورق 
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استاندارد های ايزو 9000

كاربردنام استاندارد

  )ISO 9000(شامل دستورالعمل های جامع

  )ISO 9001(.شامل كيفيت طراحی، توسعه، ساخت، توليد و تحويل به مشتری می  شود

  )ISO 9002( شامل تخمين كيفيت برای سازمان های توليد كننده و ارائه دهنده خدمات
و نصب

  )ISO 9003(استاندارد كنترل نهايی و تست كاال

  )ISO 9004(سيستم مديريت كيفيت

بردن  باال  زمينه  در  بين المللی  استانداردهای  اين   : چاپ  مهم  استانداردهای 
ازچاپ، كنترل كيفيت و مواد مصرفی تدوين  از چاپ، چاپ، پس  عملكرد پيش 

شده اند.

استانداردهای اختصاصی  ايزو  برای صنعت چاپ 

روش های اندازه گيری و پارامترهاايزو 1ـ12647 )1996(  

فيلم های تفكيكی رنگی )كيفيت فيلم، ترام گذاری و زاويه ترام، شكل ايزو 2ـ12647 )1996(
نقاط، تلرانس اندازه تصوير جمع اندازه های تون ها، ميزان خاكستری(، 
غير  و  می  تواند گالسه  آن كه  و جنس  )رنگ سطح چاپ پذير  چاپ 
گالسه باشد، رنگ های مركب پس از چاپ، براقيت مركب، تلرانس 
تن های  گستردگی  ميزان  و  تلرانس ها  ترام،  چاقی  تصوير،  پردازش 

می  شود. متوسط( 

استاندارد مربوط به چاپ افست كلدست و لترپرس برای روزنامه ايزو 3ـ12647 )1998(

استاندارد چاپ گراورايزو 4ـ12647

استاندارد چاپ سيلک اسكرين  ايزو 5  ـ12647 )2001(

استاندارد چاپ فلكسوايزو 6  ـ12647
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 استاندارد تبادل داده های الكترونيکايزو 7ـ12647  

تكنولوژی چاپ، پليت های افست و ابعاد كارهای چاپی ايزو 12635 )1996(

تكنولوژی چاپ، تعيين خواص ژئولوژيكال )سيال بودن( مركب های ايزو 12664 )1996(
خميری با استفاده از ويسكومتر

 استاندارد مركب های افست برای چاپ سه رنگ و چهار رنگايزو 2864

تكنولوژی چاپ، كنترل فرايند، ظهور پليت ايزو 12218 )1997(

تكنولوژی چاپ، الستيک برای چاپ افست ايزو 12636 )1998(

تكنولوژی چاپ تبادل داده های ديجيتال در پيش از چاپ ايزو 1ـ15930 )2001(

استاندارد های نمونه گيری

  UKONS رنگ، استاندارد چهار  فيلم های  هنری(،  )كارهای  آرت ورك  بخش های  برای 
كار چاپی توليد  و  نمونه گيری  پليت،  ظهور 

 SNAP  استاندارد چاپ آگهی روزنامه در سيستم افست رول كلدست استاندارد

Pira استاندارد چاپ رنگی افست استاندارد

 BRUNNER  استاندارد نوار كنترل رنگاستاندار

 Gracol خروجی، استاندارد ،)image  capture( برنامه ريزی، طراحی، ضبط و دريافت تصوير
چاپ، صحافی، عمليات تكميلی

         
استانداردهای صنعت چاپ و رسانه

 DINـISO 12647كنترل فرايند برای كليه روش های چاپ

DINـISO 2846استانداردهای مركب چاپ

DINـISO 13655اندازه گيری و رنگ سنجی طيفی
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DINـISO 15930برای تبادل داده PDF/X استانداردهای

DINـISO 12640ICC جدول سنجش برای داده های اندازه گيری

DINـISO 12642جدول سنجش برای داده های اندازه گيری

DIN –E 16614مشخصات فنی كاغذ

DIN16621ـISO 12636معيار های سنجش برای الستيک

 DIN 16620ـISO12218معيار های سنجش برای پليت های چاپ

DIN 53211  ـ استاندارد گرانروی مركب4

DIN 19306كنترل كيفيت قابليت حركتی ورق1ـ

DIN 53124PH اندازه گيری

DIN ISO 8296اندازه گيری مركب تست

دانش افزايی

لوگوی استاندارد ايران: 14اكتبر)22 مهر( هرسال، به نام »روزجهانی استاندارد« 
نامگذاری شده است. مؤسسه »استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران« نام رسمی ارگانی 
است كه وظيفه تهيه استانداردها را برای كاالهای گوناگون برعهده دارد و اين آرم 

استاندارد را برای كاالها صادر می كند.
 Institute of Standard and Industrial به صورت سازمان  اين  انگليسی  نام 

Research of Iran است كه به اختصار ISIRI می شود.
انجمن  توسط  استانداردسازی  فرايند  ژاپن  كشور  در   : ژاپن  استاندارد  لوگوی 
استانداردهای  كميته  توسط  و  شد  تشكيل   1921 سال  در  ژاپن  ملی  استاندارد 
انجمن  در سال 1945  در جنگ  ژاپن  بعد شكست  از  منتشر شد.  ژاپن  صنعتی 
استاندارد كار خود را شروع كرد و در سال 1946 استانداردهای صنعتی ژاپن اعالم 

 . JIS به JES و در سال 1949 تصويب شد. از
 )Japanese Industrial Standards )JIS( )日本工業規格 Nihon Kōgyō Kikaku

تبديل شد.
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استانداردهای صنعتی ژاپن مخفف JIS می باشد

Japanese Industrial Standards Committee )JISC(

مخفف عالئم استاندارد بعضی از كشورها

JISCاستاندارد ژاپنANSIاستاندارد امريكا

NFاستاندارد فرانسهCEاستاندارد اروپا

KSاستاندارد كرهSAAاستاندارد استراليا

NZSاستاندارد نيوزيلندCSAاستاندارد كانادا

SSاستاندارد سوئدISIRIاستاندارد ايران

BSاستاندارد بريتانياBSIاستاندارد انگلستان

ISاستاندارد ايرلندUNIاستاندارد ايتاليا

DINاستاندارد آلمانGOSTاستاندارد روسيه

در سال 1304 شمسی اولين حركت مدون در ارتباط با استاندارد و استانداردنويسی 
در ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها آغاز گرديد. در سال 1332 يک اداره 
كاالهای  كنترل  زمينه  در  كه  شد  تأسيس  بازرگانی  اداره  نظر  زير  آزمايشگاهی 
قانون  توليدات داخل كشور فعاليت می كرد. در سال 1339  وارداتی، صادراتی و 
»اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران« در شش ماده به تصويب مجلس وقت رسيد. 

در اين سال ايران رسماً به عضويت سازمان بين المللی استاندارد پذيرفته شد.
ايزو  سازمانی غيردولتی است كه پل ارتباطی بين بخش عمومی  و خصوصی محسوب 
ساختار  از  بخشی  ايزو  سازمان  عضو  نهادهای  از  بسياری  سو  يک  از  زيرا  می شود 
دولتی كشور خود هستند و از سوی ديگر ساير اعضای سازمان ايزو، راه حل هايی را 
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كه برآورده می سازد دارد كه كاماًل خصوصی هستند، از طريق مشاركت تشكل های 
توانايی  ايزو  سازمان  تركيبی،  چنين  با  می كنند.  همكاری  سازمان  اين  با  صنعتی 

سازماندهی و دستيابی به اجماع در زمينه راه حل هايی را كه برآورده می سازد دارد.

مؤسسه های جهانی استانداردسازی فرايند چاپ

تاريخچهفعاليت مؤسسهنام اختصارینام مؤسسه

كميته فنی شماره 
130

130ISOTC استانداردسازی
تعريف، 

ذخيره سازی و 
جابجايی فايل های 

ديجيتال

از سال 1960 شروع به كار كرد 
و در سال 1980 استانداردسازی 

پيش از چاپ انجام داد و 
سازمان های بسياری را در زير 

مجموعه خود دارد.

انجمن صدور 
گواهينامه محيط كار

انجمن 
SCGM

ارائه گواهينامه های 
كيفيت، سالمت 
و سيستم های 

مديريت محيط  كار 
در صنعت چاپ، 
بسته بندی و رسانه

برنامه های  هلندی  مؤسسه  اين 
صدور گواهينامه سطح استاندارد را

می كند. اجرا   ISO
        WWW.SCGM.NL

مركز رقابت 
تكنولوژی چاپ و 

رسانه

Ugra تحقيقات، ارزيابی
و بهبود كيفيت 

صنعت چاپ

اين مركز رقابت تكنولوژی 
سوئيسی به صورت مستقل ضمن 
ارزيابی و بهبود كيفيت صنعت 
چاپ، گواهينامه های استاندارد 
برای مواد مصرفی، اشخاص و 

شركت ها را ارائه می دهد.
WWW.ugra.ch

انجمن های صنايع 
چاپ آلمان/سازمان 

vdm

Vdm/Fogra ارائه گواهينامه
استاندارد فرايند 

افست

توسط  آلمان  در   bvdm سازمان 
دو انجمن bvdm و Fogra  اقدام 
ايزو  استاندارد  گواهينامه  به صدور 

می كنند افست  چاپ 
WWW.Psoinsider.de

سازمان تجارت و 
كارفرمای صنايع 

چاپ و رسانه

Bvdm كنترل فرايند و
استانداردسازی 

پيش از چاپ،چاپ 
و پس از چاپ

يازده عضو خدمات  با  سازمان  اين 
واحد های  به چاپخانه ها،  را  خود 
پيش از چاپ، دفاتر فنی و گرافيكی 

ارائه می دهند از چاپ  و پس 
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Fogra مؤسسهFOGRA

تحقيق و كنترل 
فرايند چاپ و مواد 
و رسانه به صورت 

بين المللی

اين مؤسسسه با بيش از 50 عضو 
علمی ، فنی شامل فيزيک دان 
و شيمی دان در جهت ارتقای 

مهندسی صنعت چاپ به صورت 
بين اللملی برای استانداردسازی 

صنعت چاپ كار می كنند. 
www.intergraf.eu

مؤسسه 
استانداردسازی چاپ 
رول تجاری نشريات

SWOP

استانداردسازی 
و آموزش و ارائه 
گواهينامه چاپ 

رول

اين كميته از سال 1970 شروع 
به كار كرد و در سال 1986 اولين 
دفترچه دستورالعمل های چاپ را 
جهت ارتقای استانداردهای چاپ 
رول حرارتی ارائه كرد در سال 

19999 شروع به صدور گواهينامه 
SWOP نمود و در سال 2005 

فعاليت حرفه ای را  در بحث 
آموزش و استانداردسازی شروع 

كرد.

سازمان 
IDEALLIANCE

GRACOL

فرايند اندازه گيری 
مشخصات قابل 

برآورد و كنترل در 
چاپ افست

اين سازمان در سال 1996 
تحقيقات خود را برای بهبود 
عملكرد در صنعت هنرهای 

گرافيكی شروع كرد و با كنترل 
مشخصه های اندازه گيری و 

مرجع، تغييرات قابل توجهی در 
نمونه گيری چاپ افست انجام 
داد و با نمونه گيری های متعدد 
در امريكای شمالی عامل بهبود 

كيفيت در چاپ افست شد.

سازمان 
IDEALLIANCE

G7 كاليبراسيون و
كنترل فرايند چاپ

اين گواهينامه به مجموعه هايی 
كه سيستم و دستگاه های خود را 
براساس روش اين سازمان كاليبره 
كرده ارائه می شود. در اين روش 

با كنترل دانسيته چاپ خاكستری 
خنثی با رنگ مشكی كيفيت 

تعيين می شود.
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه اول

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

تشخيص  آن  به لوگوی  توجه  با  را  استاندارد  مصرفی  مواد  و  تجهيزات 
می دهم.

لوگوی استاندارد ايران و ژاپن را تشخيص می دهم.

استاندارد كارخانه ای  يک محصول صنعتی را تشخيص می دهم.

استاندارد ملی بعضی از كشورها را به وسيله عالمت اختصاری آنها تشخيص 
می دهم.

استاندارد بين المللی )ايزو(  محصوالت را تشخيص می دهم.

تشخيص  آنها  اختصاری  عالمت  به وسيله  را  چاپ  صنعت  استاندارد های 
می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي  ارزشيابي

تشخيص  آن  به لوگوی  توجه  با  را  استاندارد  مصرفی  مواد  و  تجهيزات 
می دهد.

لوگوی استاندارد ايران و ژاپن را تشخيص می دهد.

استاندارد كارخانه ای  يک محصول صنعتی را تشخيص می دهد.

استاندارد ملی بعضی از كشورها را به وسيله عالمت اختصاری آنها تشخيص 
می دهد.

استاندارد بين المللی )ايزو( محصوالت را تشخيص می دهد.

تشخيص  آنها  اختصاری  عالمت  به وسيله  را  چاپ  صنعت  استاندارد های 
می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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اطالعات  به گردآوری  از تشكيل كارگروه  بعد  استاندارد  تدوين  برای  ايزو  مؤسسه 
می پردازد سپس اطالعات را برای تعيين استاندارد به رأی گيری می گذارد. صنعت 
چاپ به عنوان يكی از مهم ترين صنايع ريشه در جوامع بشری دارد. اين صنعت با 
انواع روش های چاپی در توليد محصوالت و خدمات مختلف به كار گرفته می شود. 
از هنرجويان سؤال كنيد كه در منزل و يا محيط اطراف خود چند كار چاپی را نام 
ببرند و ذهن آنها را متوجه اين نكته كنيد كه اكثر محصوالت اطراف ما دارای چاپ 
می باشند از نام برند و مشخصات محصول گرفته تا رنگ آنها و حتی مشخصات 
روی قطعات الكترونيكی آنها سپس به صنعت بسته بندی و نقش مهم چاپ در آن 
بپردازيد و يا در بخش فرهنگ و هنر و گسترش علم در جوامع بشری برای رسيدن 
به يک محصول چاپی استاندارد، يكسان و سازگار با محصول و مصرف كننده نياز 

به  استانداردسازی اين صنعت می باشد. 

جلسه
دوم

چگونگی تهيه استاندارد، ضرورت استانداردسازی در 
صنعت چاپ

شيوه تدريس 

از  كارگروهی  ابتدا  استاندارد  يک  تدوين  برای  دهيد  توضيح   : كارگروه  تشکيل 
متخصصين زمينه های مختلف  از بخش دولتی و خصوصی تشكيل می شود. اين 
كارگروه در مؤسسه ايزو بر اساس آمار منتشرشده در پايان ماه آگوست سال 2011، 
سازمان ايزو دارای 162 عضو، 219 كميته فنی و 561 كميته فرعی و 2478 كارگروه 
است كه در رشته های مختلف از كشاورزی و ساختمان گرفته تا مهندسی مكانيک 
و تجهيزات پزشكی و جديدترين فناوری های روز به تدوين استانداردهای بين المللی 
و  منتشرشده  سازمان  اين  توسط  استاندارد  تعداد 18578  تاكنون  دارند.  اشتغال 
دارد. كشور جمهوری اسالمی ايران در 360  تدوين  نيز در دست  استاندارد   3948
كميته فنی و فرعی سازمان ايزو از جمله كميته فنی فناوری اطالعات متناظر با 

كميته فنی مشترك فناوری اطالعات )JTC1( عضويت دارد.

گردآوری اطالعات: توضيح داده شود متخصصين در گروه ها يا كميته های تخصصی 
وظيفه تحقيق، بررسی و پردازش اطالعات برای تدوين و نشر استانداردهاي ملی ـ 
داخلي،  كاالهاي  كيفيت  بردن  باال  و  استاندارد  تدوين  به منظور  تحقيقات  انجام 
خودكفايي  جهت  در  صنايع  كارايي  افزايش  و  توليد  روش هاي  به بهبود  كمک 
كشورـ ترويج استانداردهاي ملي ـ نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري ـ كنترل 



16

كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي 
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ 
اجباري  استاندارد  مشمول  وارداتي  كاالهاي  كيفي  كنترل  بين المللي  بازارهاي 
به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود 
كاالهاي نامرغوب خارجي ـ راهنمايي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 
و مصرف كنندگان ـ مطالعه و تحقيق درباره روش هاي توليد، نگهداري، بسته بندي 
و ترابري كاالهاي مختلف ـ ترويج سيستم متريک و كاليبراسيون وسايل سنجش ـ 
آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر 

مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم را به عهده دارند.

رأی گيری: توضيح دهيد برای جمع بندی كليه نظرات و يادداشت ها و تحقيقات 
برای تدوين استاندارد كارگروه متخصصين رأی گيری می كنند. 

رابطه ايجاد سازمان چاپي و استاندارد : توضيح دهيد برای باالبردن بهره وری 
در سازمان چاپی نياز به استانداردهای بسيار جامع و گسترده ای است تا كليه عوامل 
مؤثر در چرخه توليد يک كار چاپي از طراحی، ليتوگرافی، چاپ، عمليات تكميلی، 
اين  بدون  كنند.  برقرار  ارتباط  يكديگر  با  بتوانند  دستگاه  فروشنده  و  خريدار،  تا 
استانداردها ارتباط مناسب بين بخش هاي مختلف صنعت چاپ انجام پذير نيست. 
ارتباط بين سازمان و استاندارد از بدو تأسيس و در مرحله ساخت تأسيسات و نصب 
ماشين آالت تا توليد محصول نهايی الزامی  است و در نتيجه منجر به رشد سازمان 

و توليد محصول با كيفيت با حداقل قيمت تمام شده می شود.

محل فعاليت : توضيح دهيد محل فعاليت سازمان بايد دارای ويژگی هايی به شرح 
زير باشد:

دسترسی آسان به مشتری
دسترسی آسان به منابع و مواد مصرفی مورد نياز

دسترسی پرسنل در كمترين زمان به سازمان
نداشتن منعی برای فعاليت از نظر شرايط زيست محيطی

دسترسی آسان به شاهراه های ارتباطی
دسترسی به انرژی و آب مصرفی

دسترسی به ارگان ها و نهاد ها )آتش نشانی، مراكز درمانی، نيروی انتظامی(
امكان گسترش دادن سازمان در آينده

 وسعت محل كار: توضيح دهيد رعايت استانداردهای محيط كار برحسب قوانين 
ماشين آالت،  سازنده  شركت های  محيطی،  زيست  مؤسسات  طرف  از  شده  وضع 
تجهيزات و مواد مصرفی الزامی می باشد. اين مؤسسات و سازندگان برحسب الزامات 
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محيط زيست و نحوه استفاده ايمن كاربر از ماشين آالت محيط مناسب را پيشنهاد 
و  بگيرند  درنظر  را  احتمالی  توسعه  وسعت  بايد  سازمان ها  اينكه  می دهند ضمن 

فضای الزم برای اين كار را محاسبه كنند. 
 پيش از چاپ

 ليتوگرافی
 چاپ ديجيتال

 چاپ
 اتاق مشتری

دستگاه های  دهيد  توضيح  چاپ:  صنعت  در  توليدی  ماشين های  حاشيه 
به نياز  توجه  با  و  آن نصب می شوند  اطراف  در  ملزوماتی هستند كه  دارای  چاپ 
نياز به سرويس و نگهداری و  آنها توسط كاربر و همين طور  آماده سازی و تنظيم 
جابه جايی توسط واحد فنی بايد فاصله مناسب را برای آنها درنظر گرفت. تجهيزات 

جانبی دستگاه شامل موارد زير می باشند

تغذيه،  واحدهای:  در  مكنده  و  دمنده  پمپ های  شامل  الكتروموتورها   : موتورها 
تحويل و چاپ، نياز به فاصله بيش از يک متر )جهت تعويض فيلترها و گريس كاری( 
دارند. در ضمن اين الكتروموتورها به علت توليد گرما نياز به فاصله از دو طرف سمت 

دستگاه و از طرف ديوارهای سالن دارند.

مصرفی،  مواد  و  ملزومات  دستگاه ها،  به نوع  توجه  با  جانبی دستگاه ها:  فاصله 
فاصله جانبی دستگاه محاسبه می شود. درصورت نياز به عبور ليفتراك و جک های 

باالبر و همين طور مخازن مركب اين فاصله ها رعايت می شود.
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تخليه  و  بارگذاری  به نياز  توجه  با  تحويل  و  تغذيه  واحدهای  در   : فاصله طولی 
سطوح چاپ شونده و نحوه اين عمليات اين فاصله رعايت می شود كه گردش جک 
پالت به همراه سطح چاپ شونده به انضمام محل قرارگيری كاربر فاصله حداكثر را 

مشخص می كند.

دانش افزايی

قانون  ازاين  بايد  باشد  نگارش شده  به خوبی  استانداردی كه   :  SMART قانون 
پيروی كند.

 )Specific(مشخص
 )Measurable( قابل قياس و اندازه گيری

)Achievable( دست يافتنی
 )RELEVANT( وابسته و مرتبط

 )TimeـBounder( روز آمد
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه دوم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

می توانم نمودار  تدوين استاندارد را رسم كنم.

يک سازمان استاندارد چاپی را تشخيص می دهم.

استاندارد برای محل فعاليت سازمان تدوين می كنم .

را  آن  بودن  استاندارد  و  می كنم  كنترل  را  ماشين های چاپ  بين  فاصله 
می دهم. تشخيص 

محل كار استاندارد را برای يک چاپخانه تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي  ارزشيابي

می تواند نمودار  تدوين استاندارد را رسم  كند.

يک سازمان استاندارد چاپی را تشخيص می دهد.

استاندارد برای محل فعاليت سازمان تدوين می كند.

را  آن  بودن  استاندارد  و  می كند  كنترل  را  چاپ  ماشين های  بين  فاصله 
می دهد. تشخيص 

محل كار استاندارد را برای يک چاپخانه تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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بهره وری  و  راندمان  رفتن  منجربه  باال  تجهيزات  و  كار  محيط  استانداردسازی 
و  باكيفيت  توليد محصول  توليد منجربه   سازمان می شود و ضمن كاهش هزينه 
افزايش طول عمر ماشين آالت و فراهم شدن محيطی سالم برای كارگران می شود.

جلسه
 استانداردسازی محيط کار و تجهيزات سوم

شيوه تدريس 

انتخاب تجهيزات توليدي: سازمان توليدی برحسب نوع توليد و توسعه توليد 
بايد ماشين آالت خود را تهيه كند. اين تجهيزات بايد برحسب حجم توليد، ابعاد 
محصول موردنظر، فرايند توليد برای رعايت استانداردهای كيفی خريداری می شود. 

شرح   : استاندارد  انرژی  تأمين 
استاندارد  انرژی  تأمين  برای  دهيد 
باد،  مانند  طبيعی  عوامل  از  بايد 
با  و  كرد  استفاده  خورشيد  و  آب 
فسيلی  سوخت های  از  شدن  دور 
به سالمت محيط زيست كمک كرد. 

منابع تأمين انرژی: تأمين انرژی در سازمان ها بر حسب نوع مصرف متفاوت می باشد. 
استفاده از انرژی های سبز و سازگار با 
محيط زيست برای روشنايی محيط و 
مصارف غيرصنعتی كاربرد دارد ولی 
تجهيزات و ماشين آالتی نياز به انرژی 
فعلی  تكنولوژی  كه  دارد  صنعتی 
به وسيله  انرژی  اين  تأمين  درصدد 

انرژی استاندارد می باشد.

منابع مصرف انرژی : برچسب انرژی مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي 
وسايل انرژي بر آشنا مي سازد. در هفت رنگ از سبز تا قرمز و با هفت حرف التين 
G تا A مشخص شده است كه هر حرف و هر رنگ نشان دهنده درجه اي از مصرف 
انرژي وسيله است. حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر كمترين مصرف انرژي و 
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قرمز  رنگ  با   G حرف  و  وسيله  كارايي  بيشترين 
وسيله  كارايي  كمترين  و  بيشترين مصرف  نشانگر 
مي باشد. با توضيحات فوق در هنگام خريد وسايل 
سازمان چاپ، مصرف كننده با ديدن رتبه  انرژي از 
ميزان مصرف انرژي و كارايي وسيله آگاه مي شود 
به وسايل  نسبت  را  مصرف  كم  وسيله  مي تواند  و 
مشابه  تشخيص داده و انتخاب نمايد. در ادامه يک 

نمونه برچسب مصرف انرژي ارائه شده است.

برچسب انرژی

بازدهی بيشتر

بازدهی كمتر

انرژی

و  مكانيكی  تأسيسات  بخش  تأسيسات به  دو  دهيد  شرح  استاندارد:  تأسيسات 
تأسيسات الكتريكی تقسيم می شود. اين تأسيسات برحسب عملكرد و محصول توليدی 
سازمان و سازگاری نوع تأسيسات با محيط، تجهيزات و محصول توليدی، مواد مصرفی، 
ايمنی كارگاه و كاربر انتخاب و برحسب و تعاريف پيشنهادی استانداردسازی می شوند. 

برخی از تأسيسات مكانيكی و الكتريكی به شرح زير می باشند:
 تأسيسات حرارتی
 تأسيسات برودتی

 تأسيسات بهداشتی )آب و فاضالب(
 تأسيسات تهويه مطبوع

 تأسيسات استخر 
 تأسيسات آتش نشانی )اطفای حريق(

 تأسيسات گازرسانی
 سيستم های بخار

 تأسيسات الكتريكی
 روشنايی

 برق رسانی
 هوشمندسازی سازمان

 تلفن
 آنتن مركزی

 سيستم اعالم حريق
 اجرای شبكه رايانه ای

 منبع تغذيه اضطراری 
 اجرا و خدمات آسانسور و پله برقی 

 دوربين مداربسته
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تهويه                                                            برودتی

نيروی انسانی استاندارد: شرح دهيد نيروی انسانی استاندارد در صنعت چاپ 
بايد دارای تجربه علمی كافی و مهارت هايی مانند تسلط بر زبان تخصصی، تسلط بر 
كار با رايانه، توانايی جسمی برحسب وظيفه محوله، قدرت تجزيه و تحليل مشكالت 
احتمالی و تشخيص راه حل آنها، آگاهی از مكانيزم كاركرد دستگاه، آگاهی از مبانی 
شيمی و فيزيک در عملكرد توليد، آگاهی از مبانی سرويس و نگهداری تجهيزات، 
جسمی،  سالمت  به نفس،  اعتماد  كار،  محيط  بهداشت  و  ايمنی  كيفيت،  كنترل 

روحی، آمادگی ، عالقه به پيشرفت علمی و سمت كاری داشته باشد.

كيفيت  بهبود  باعث  استاندارد  مصرفی  مواد  از  استفاده   : استاندارد  اوليه  مواد 
مصرفی  مواد  می شود.  بهره وری  بهبود  و  راندمان  رفتن  باال  و  توليدی  محصول 
استاندارد باعث افزايش طول عمر تجهيزات سازمان، سالمت كاربر و مصرف كننده 
و كاهش ماده مصرفی می شود. شركت های توليد كننده اين مواد با درنظر گرفتن 

پارامترهای بسياری زير نظر سازمان استاندارد اين محصوالت را توليد می كنند. 
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دانش افزايی

الزامات HSE : كليه پيمانكاران موظف اند كاركنان خود را با تجهيزات ايمنی و 
آتش نشانی آشنا نمايند، تا در هنگام وقوع حوادث با توجه به شرح وظايف محوله 
و در صورت نياز از اين تجهيزات استفاده نمايند. جهت استفاده از اين كپسول ها 
بايد به برچسب روی آنها توجه شود چرا كه روی اين برچسب ها اطالعاتی در مورد 
كپسول مورد استفاده نوشته شده است. هر كپسول، ويژه خاموش كردن نوع خاصی 
از آتش طراحی شده و استفاده نادرست از آنها ممكن است باعث مشتعل تر شدن 
پروژه های  نزديک  به تعامل  توجه  با  ناپذيری گردد.  بروز خسارات جبران  و  آتش 
امری  پروژه  تجهيزات در سطح  به وجود  توجه  و مردم،  زندگی شهری  با  عمرانی 

اجتناب ناپذير است.

بهداشت محيط : درخصوص سرويس های بهداشتی و اختصاصاً حمام در هر پروژه 
به ازای هر 15 نفر كارگر يک دوش آب گرم و سرد و در مواردی كه شاغلين آنها با 
سموم مواد شيميايی، مواد عفونت زا و يا مواد غذايی سروكار دارند برای 1 الی 10 
نفر كارگر يک دوش آب گرم و سرد درنظر گرفته می شود. درخصوص توالت نيز 
برای 9ـ1 نفر شاغل حداقل 1 توالت، برای 24ـ10 نفر شاغل حداقل 2 توالت، برای 
49ـ25 نفر شاغل، حداقل 3 توالت، برای 74ـ50 نفر شاغل، حداقل 4 توالت، برای 
100ـ75 نفر شاغل، حداقل 5 توالت و در مواردی كه تعداد شاغلين آنها بيش از 
100 نفر است به ازای هر سی نفر اضافی حداقل يک توالت درنظر گرفته می شود. 
توالت و حمام ازنظر بهداشتی بايد محيط كف و ديوار توالت و حمام از كاشی باشند 
و از نظر بهداشت فردی نيز دارای شير آب سرد و گرم سالم باشند. در برخی از 
مواردی كه غذا داخل سايت پروژه طبخ می شود، آشپزخانه از نظر بهداشت محيط 
كف از سنگ و ديوار از كاشی خواهد بود و تمام پرسنلی كه با مواد غذايی سر و كار 
دارند  بايد كارت سالمت داشته باشند. محل اسكان نيز در پروژه هايی كه كارگران 
زيرا می تواند منشأ  اهميت می باشد  بسيار حائز  بهداشتی  نظر  از  مقيم می باشند 

انتقال بيماری باشد.

صفحه 18 :
پری فاليت به معنی چک كردن سيستماتيک فايل های گرافيكی تهيه شده 
برای ارسال به انواع دستگاه های خروجی اعم از ليتوگرافی و چاپ ديجيتال 
است تا از تطابق خصوصيات فنی اين فايل ها با مشخصات از پيش تعريف شده 
چاپ اطمينان حاصل شود. اين فرايند باعث می شود از طوالنی شدن زمان 
توليد به علت اشكال در فايل و نياز به توليد مجدد فايل جلوگيری شود ضمن 

اينكه از ايجاد ضرر مالی و از دست رفتن اعتبار حرفه ای جلوگيری می كند.

بحث كالسی
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صفحه 18:
مزايای استانداردسازی باال رفتن بهره وری در اثر توليد محصول يا خدمت 

يكسان و با كيفيت است كه منجر به جذب مشتری و ارباب رجوع می شود.

كار كالسی

صفحه 19:
رايانه، نرم افزارهای گرافيكی، پرينتر يا پروفر )نمونه گير(، پليت ستر، نرم افزار 
برش،  دستگاه  رنگ،   4 چاپ  ماشين  پليت،  پانچ  دستگاه  پروسسور،  ريپ، 

دستگاه تاكنی، دستگاه چسب گرم يا مفتول زنی

كار در كالس

صفحه 21: 

برای توليد مجالت علمی پر تيراژ معموالً از كاغذ تحرير رول نوع كاغذ
بدون پوشش يا پوشش دار استفاده می شود

گراماژ مناسب 70 گرم بر سانتی متر مربعگراماژ كاغذ

معموالً از خشک كن های حرارتی استفاده می شودنوع مکانيزم خشک كن

مركب های پايه حالل يا هيت ستنوع مركب

ماشين رول 8 رنگ مجهز به سيستم تغذيه بدون توقفنوع ماشين چاپ

پژوهش كنيد
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه سوم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

تجهيزات توليدی استاندارد برحسب سفارش را تشخيص می دهم.

منابع تأمين انرژی استاندارد را تشخيص می دهم.

بر چسب استاندارد مصرف انرژی محصوالت را تشخيص می دهم.

تأسيسات مكانيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهم.

تأسيسات الكترونيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهم.

نيروی انسانی استاندارد را برحسب عملكردش تشخيص می دهم.

مواد اوليه استاندارد را برحسب كيفيت عملكرد تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي  ارزشيابي

تجهيزات توليدی استاندارد برحسب سفارش را تشخيص می دهد.

منابع تأمين انرژی استاندارد را تشخيص می دهد.

برچسب استاندارد مصرف انرژی محصوالت را تشخيص می دهد.

تأسيسات مكانيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهد.

تأسيسات الكترونيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهد.

نيروی انسانی استاندارد را برحسب عملكردش تشخيص می دهد.

مواد اوليه استاندارد را برحسب كيفيت عملكرد تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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جلسه
استانداردسازي محيط کارچهارم

برای  سازگار  و  مناسب  بستری  فراهم كردن  به منزله  كار  محيط  استانداردسازي 
منجر  نتيجه  در  كه  است  مصرفی  مواد  و  تجهيزات  ماشين آالت،  كاربر،  زنجيره 
به توليد محصول با كيفيت و باال رفتن راندمان توليد می شود. برای اين امر نياز 
پارامترهای پيشنهادی شركت های سازنده ماشين آالت، مواد مصرفی و  به رعايت 
واحدهای كنترل كيفيت با در نظر گرفتن محيطی ايدئال برای فعاليت های كاربر 

می باشد.

شيوه تدريس

استانداردسازی محيط در صنعت چاپ: 
توضيح دهيد يک سازمان چاپی برای توليد يک محصول استاندارد نياز به محيطی 
مناسب و سازگار دارد كه در آن ماشين آالت و تجهيزات و مواد مصرفی و كارگران 

بتوانند وظايفشان را به صورت تعريف شده و ايمن انجام دهند. 

درمحيط  هوا  به تهويه  نياز  عوامل  مهم ترين  دهيد  توضيح  محيط:  هوای  تهويه 
كارگاه های چاپ كاهش آالينده های مضر، دفع گرد و غبار حاصل از عملكرد دستگاه، 
با كاربر و  برای محيط كار و تعديل دمای كار متناسب  نياز  تأمين اكسيژن مورد 
شرايط عملكرد ماشين آالت می باشد. اين تهويه می تواند به دو صورت دمشی مانند 
سيستم های هواساز و سرمايشی و به صورت مكشی مانند فن های دمنده به فرايند 
پاكسازی ذرات معلق گرد و غبار كاغذ و مقوا و  بپردازند.  هواساز ها وظيفه  تهويه 
معموالً  در  نزديكي  واحد  دارند.  به عهده  را  از  چاپ  معلق  در  هوا  ناشی   پودرهای 
 پودرپاش  جهت  گردش  هوا  و  جذب  پودر  چاپ  نصب  می شود.  اين  سيستم هاي 
تميزكننده  هوا  اغلب  ذرات  معلق  پودر  را  با  مكش  هوا  در  باالي  قسمت  تحويل  ماشين 
 و  برگشت  هواي  تميز  با  رطوبت  و  دماي  مناسب  به  سالن  چاپ،  در  يک  سيكل  بسته 
 به  گردش  درمي آورند. تجهيزات مكشی نيز مانند فن های مكنده وظيفه مكش هوا را 
در كارگاه و در قسمت هايی از دستگاه مانند واحد های الكترونيكی تهويه هوا به عهده 
دارند. برای استانداردسازي محيط كارگاه يكی از شاخص های موجود كيفيت هوای 
محيط می باشد كه تحت عنوان شاخص استاندارد آالينده های PSI مورد بررسی قرار 

می گيرد. برای اندازه گيری آالينده ها پارامترهايی به شرح صفحه بعد وجود دارد.
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پارامتر به التين پارامتر به فارسی واحد

O2 اكسيژن %

O3 ازن ppm

Dry Dust غلظت ذرات در حالت خشک mg/m3

Wet Dust غلظت ذرات در حالت مرطوب mg/m3

TSP غلظت كل ذرات معلق محيطی µg/m3

 
مقدار وضعيت

عددي
 شرح

كيفيت هوا رضايت بخش و آلودگي هوا به ميزان 50ـ0 خوب
كم يا بدون خطر است.

كيفيت هوا قابل قبول است، اگرچه براي درصد 100ـ51سالم
كمي از افرادي كه نسبت به آلودگي هوا حساس 

هستند ممكن است خطرساز باشد.

گروه های 150ـ101ناسالم براي گروه های حساس از  تعدادي  روي سالمتي  است  ممكن 
مردم  عموم  بر  باشد.  داشته  اثر  جامعه  حساس 

اثر گذار نيست.

كند. 200ـ151ناسالم تهديد  را  افراد  همه  سالمتي  است  ممكن 
جدي  خطر  آلودگي  به  حساس  برايگروه های 

تلقي مي شود.

جدي 300ـ201بسيار ناسالم آسيب  معرض  در  افراد  سالمتي  هشدار، 
قرار دارد.

شرايط اضطراري، كليه سطوح جامعه در معرض 301ـ201خطرناك
جدي آلودگي هوا قرار دارند

شدت جريان هوای محيط: ابتدا توضيح دهيد به داليل مختلفی مثل تهويه هوا 
و تعديل دمای هوا نياز به جريان هوا به دو صورت مكشی و دمشی می باشد. اين 
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جريان هوا بايد متناسب با شرايط محيط كارگاه تنظيم شود. نامناسب بودن شدت 
اين جريان می توان مشكالتی را برای كاربر، عملكرد چاپ و تبخير حالل ها داشته 
باشد. شدت جريان در سرعت باال می تواند تبديل به وزش باد شود و مشكالتی مثل 
تغيير دما، تغيير رطوبت، جابه جايی سطوح چاپ شونده و ايجاد مشكل برای كاربر 
از مشكالت ديگر در عملكرد چاپ تبخير رطوبت مناطق آب پذير  می شود. يكی 
پليت می باشد كه باعث زمينه آوردن )سياه كردن( در چاپ می شود. شدت جريان 
هوا می تواند باعث باال رفتن سرعت تبخير محلول رطوبت دهی و ساير حالل های 
مصرفی شود. اين مشكل ضمن ايجاد بار مالی باعث افزايش آلودگی هوای محيط 
نرم افزار  و  به تجهيزات  نياز  هوا  جريان  شدت  اندازه گيری  برای  می شود.  كارگاه 
محاسبه آن می باشد كه بعد از بارگذاری اطالعات مورد نياز سرعت جابه جايی هوا را 
در طول ساعت كار كارگاه بر حسب متر مكعب بر ثانيه بر روی نمودار ثبت می كند. 

ميزان دمای محيط: توضيح دهيد تعيين دمای محيطی استاندارد برای محيط 
بايد سازگار و مناسب برای كاربر، ماشين آالت و تجهيزات آن، مواد مصرفی  كار 
درجه   29 تا   21 حدود  در  مقدار  اين  چاپ  كارگاه های  در  باشد.  كار  كيفيت  و 
می باشد ضمن  ايده آلی  دمای  كاربر  برای  دما  اين  است.  تعيين شده  سانتی گراد 
اينكه ماشين آالت نيز توسط سازندگان به صورتی طراحی می شوند كه با اين دما 
سازگار باشند. استفاده از روغن های با گرانروی مناسب و طراحی و ساخت قطعات 
در بازه دمای مذكور و استفاده از مكانيزم های خنک كننده مكانيكی و الكترونيكی 



فصل اول : استاندارد سازي محيط كار و تجهيزات

29

در  نيز  مصرفی  مواد  كنندگان  توليد  آنهاست.  اولويت های  از  دما  اين  حسب  بر 
ساخت مواد مصرفی فرار مانند حالل ها و روغن ها فرموالسيون مناسب و سازگار 
با اين دما را مد نظر دارند. كيفيت چاپ عامل ديگری است كه با دمای محيطی 
ارتباط دارد. با توجه به ارتباط مستقيم دما و رطوبت نياز به كنترل اين دو شاخص 
به صورت مستقيم  دما  تغيير  الزامی می باشد.  كارگاه های چاپ  دائمی در  به صورت 
انتقال و نشست  بر كيفيت چاپ تأثير گذار می باشد. از جمله تغيير در گرانروی، 
مركب، تغيير در سرعت تبخير و كشش سطحی محلول رطوبت دهی، تغيير در 

رطوبت محيط و ايجاد مشكالت فيزيكی در سطوح چاپ شونده می شود. 

شدت نور محيط: توضيح دهيد كه با تغيير شدت نور محيط )كاهش، افزايش( 
نوری  منابع  نبودن  استاندارد  می كند.  تغيير  اطراف  رنگ های  انسان  چشم  برای 
به وجود می آورد.  را  برای سفارش دهنده و كاربر مشكالتی  هنگام تشخيص رنگ 
مشتری در يک شرايط نوری رنگ را می پسندد و در شرايط نوری متفاوتی كار را 
به طراح سفارش می دهد و كاربر در يک شرايط نوری مركب را تركيب و يا چاپ 
توجه  با  و  می كند  دريافت  ديگری  نوری  شرايط  در  را  رنگ  مشتری  و  می كند 
به اين مطلب كه در هر شرايط نوری رنگ تغيير معنای رنگی می دهد برای حل 
اين مشكل نياز به يک نور استاندارد می باشد كه مبنای آن نور روز )دی اليت( در 
ساعات ميانی است. به اين منظور با نصب  المپ هاي  فلورسنت  )مهتابي( با  شدت 
 نور  تابش  645  الي  755  لوكس  )واحد  تابش  نور( در ميز كاربری  )اپراتوري( شدت 
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نور استاندارد فراهم می شود.  استفاده  از  المپ هاي  )با  دماي  500  درجه  كلوين( 
 كه  همان  شدت  نور  فوق  را  تأمين  مي كند  و  يا  نصب  قاب هاي  با  المپ  فلورسنت 
 به  صورت  آويز  با  تابش  نور  سفيد  )با  دماي  3700  درجه  كلوين(  به  صورت  موازي  با 
 امتداد  ماشين  چاپ اين نور تأمين می شود  بايد  توجه  داشت  كه  جعبه ها  و  قاب هاي 
 المپ ها  )به ويژه  از  نوع  آويز( نبايد  باالي  واحدهاي  چاپ  نصب  شوند،  چرا  كه  به  طور 
 طبيعي  ذرات  گردوغبار،  كاغذ  و  پودر  ماشين  به  مرور  زمان  جذب  آنها  شده  و  با  اندك 
 حركتي  به  صورت ذرات جامد  داخل  مركبدان  و  يا  البه الي  نوردهاي  مركب  و  يا  آب 
 ريزش  خواهند  كرد. با نصب برچسب شناسايی رنگ بر روی رنگ سفارشی، پروف 
يا  نور محيط  يا تحويل مشخص می شود شدت  يا نمونه كاردر هنگام سفارش و 

منبع نور استاندارد می باشد. 

ميزان رطوبت محيط: توضيح دهيد رطوبت استاندارد در محيط كار بايد سازگار و 
مناسب برای كاربر، ماشين آالت و تجهيزات آن، مواد مصرفی و كيفيت توليد باشد. 
سپس بر حسب نمودار صفحه 28 تأثير رطوبت بر سالمتی كاربر را شرح دهيد. 
تجهيزات  و  به ماشين آالت  می تواند  مناسب  رطوبت  عدم  كه  دهيد  ادامه  سپس 
زنگ  و  الكترونيک  سيستم های  در  اشكال  باعث  زياد  رطوبت  برساند.  آسيب  آن 
زدگی قطعات فلزی می شود. همين طور رطوبت بر مواد مصرفی مثل سطوح چاپ 
شونده مشكالتی مثل به هم چسبيدن سطوح يا تغيير شكل آن را به وجود می آورد. 
رطوبت  كاهش  مشكالت  از  شونده  چاپ  سطوح  در  ساكن  الكتريسيته  ايجاد  يا 
می باشد. رطوبت سالن توليد می تواند اثر مستقيم بر كيفيت چاپ بگذارد. رطوبت 
در سطح چاپی باعث مشكالتی مثل خشک شدن مركب، عدم رجيسترينک و تغيير 
شكل محصول نهايی می شود.  دما  و  رطوبت  نسبي بايد  در  كل  ايام  سال  به  دقت 

كنترل كيفيت نور

كنترل درجه دمای نور

برچسب شناسايی رنگ، قابل الصاق بر روی پروف، كارچاپی

تغيير رنگ نوار مشخصه،درصورتی كه منبع موری 5000

درجه كلوين نباشد
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 كنترل  و  تنظيم  شود.  رطوبت  نسبي  آن  45%  الي  50%  با  تلرانس  5%+  تعيين  شده 
 است.  به طور معمول  براي  سالن  چاپ،  نصب  يک  سيستم  هواساز  )HVAC( مجزاي 
 از  ساير  بخش ها  توصيه  مي شود.  همچنين  نصب  يک  ثّبات  حداقل  و  حداكثر  دما  و 
 رطوبت  نسبي  در  محل  مي تواند  كنترل  هفتگي  و  يا  حتي  روزانه  را  امكان پذير  سازد. 
 ثبت  كتبي  در  جداول  و  نمودار  جداگانه  مي تواند  در مواردي جهت  پيگيري  ايرادهاي 
 چاپي  كاربرد  مؤثري  داشته  باشد.برای اندازه گيری اين پارامتر در محيط كارگاه از 
رطوبت سنج های كارگاهی و برای اندازه گيری رطوبت كاغذ از رطوبت سنج های 
شمشيری استفاده می شود كه وارد اليه های كاغذ می شود. ميزان رطوبت كاغذ بايد 
بين 55 تا 65 درصد باشد و دمای مناسب نيز در بازه 23 تا 26 درجه سانتی گراد 
می باشد. واحد اندازه گيری رطوبت گرم بر متر مكعب می باشد. سپس ارتباط بين 

تغيير دما و رطوبت را بر حسب جدول زير شرح دهيد. 

دماگرم بر متر مکعب

2/938-6/7

4/8490

9/40110

13/2715/6

17/3020

18/4521/1

30/3930

دانش افزايی

آلودگی هوا: آلودگی هوا يعنی وجود يک يا چند آالينده نظيرگرد و غبار، فيوم ها، 
ميست ها، دوده، گازهای سمی و ذرات ريز جامد و مايع موجود در هوا در غلظت هايی كه 
سالمتی انسان و موجودات زنده را تهديد می كند و باعث آسيب به اشيا و اموال می شود. 
علل عمده آلودگی هوا در پروژه های عمرانی وجود آالينده های ناشی از فعاليت های 
انسانی، خودروها و... می باشند كه برخی از آنها شامل آزبست، اكسيدهای سولفور، 
سرب، منواكسيدكربن، ذرات معلق و اكسيدهای نيتروژن می شود. آلودگی هوا اثرات و 

پيامدهايی بر روی انسان، گياه و حتی اشيا نظير ساختمان ها و اجسام نيز دارد.
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اندازه گيری صدای محيطی

واحدپارامتر به فارسیپارامتر به التينرديف

1Lmaxتراز صوت ماكزيممdB

2Lminتراز صوت مينيممdB

3Leq 30تراز صوت معادل 30 دقيقهdB

صفحه 24:
در واحد تغذيه و تحويل شدت جريان هوا موجب پخش شدن سطوح چاپ 
شونده می شود. موجب آزار كاربر می شود. در واحد چاپ باعث تبخير محلول 
رطوبت دهی روی پليت شده و در كيفيت چاپ مشكل ايجاد می كند. جريان 
اجسام  وارد شدن  احتمال  و  كار  و رطوبت در محيط  دما  تغيير  باعث  هوا 

سبک به داخل ماشين می شود.

فعاليت 
پژوهشی

صفحه 23: 
وجود گرد و غبار باعث اشكال در سنسورهای تشخيص دهنده، مسدود شدن 
فيلترهای تهويه هوای دستگاه، اختالل در قسمت های الكترونيكی، مشكل در 
منبع ليزر دستگاه، ايجاد بيماری های تنفسی و پوستی برای افراد، كاهش نور 

استاندارد محيط، آلودگی محيطی بر روی لوازم و تجهيزات مانند مانيتورها

پژوهش كنيد

صفحه 34: 
تغيير دما باعث تغيير گرانروی مركب می شود و در نشست مركب بر روی 
مركب،  شدن  خشک  مشكالت  می كند.  ايجاد  اختالل  چاپ شونده  سطح 
ايجاد الكتريسته ساكن بر روی سطح چاپ شونده، چروك شدن سطح چاپ 

شونده هنگام چاپ و مشكالت رجيستری در چاپ می باشد.

پژوهش كنيد



فصل اول : استاندارد سازي محيط كار و تجهيزات

33

صفحه 28:
می دهد.  نشان  انسان  سالمت  بر  را  رطوبت  و  دما  تأثيرگذاری  نمودار  اين 
باكتری ها در رطوبت نسبی بيشتر از 60 درصد و كمتر از 40 درصد افزايش 
رشد دارند و ويروس ها در رطوبت بيش از 70 درصد و كمتر از 50 درصد 
شروع به رشد می كنند. قارچ ها در رطوبت نسبی بيش از 60 درصد رشد خود 
را آغاز می كنند انگل ها در رطوبت نسبی بيش از 50 درصد رشد خود را آغاز 
می كنند عفونت های تنفسی در رطوبت نسبی كمتر از 50 درصد رشد خود 
را آغاز می كنند. آلرژی ها در كمتر و بيشتر از رطوبت 50 درصد رشد خود 
از 30 درصد  را شروع می كنند. واكنش شيميايی در رطوبت نسبی بيش 

افزايش می يابد. گاز اوزن در رطوبت كمتر از 80 درصد افزايش می يابد.

فعاليت 
كالسی

صفحه 28: 
كاهش رطوبت باعث تغيير شكل و افزايش الكتريسته ساكن در كاغذ می شود.

پژوهش كنيد

صفحه 25: 
لفاف  كردن  باز  و  كاغذ  استاندارد  انبارش  محيطی،  رطوبت  و  دما  كنترل 

بسته بندی آن در زمان مناسب، رعايت زمان انتقال سطح به چاپخانه 

سؤال
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 كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه چهارم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

سيستم های تهويه هوا را تشخيص می دهم.

استاندارد بودن شدت جريان هوا را در محيط تشخيص می دهم.

ميزان دمای مناسب را در چاپخانه اندازه گيری می كنم.

نور استاندارد محيط های مختلف را در سازمان چاپ تشخيص می دهم.

ميزان رطوبت استاندارد را برای محيط های مختلف تشخيص می دهم.

اثرات تغيير دما را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهم.

اثرات تغيير رطوبت را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي ارزشيابي

سيستم های تهويه هوا را تشخيص می دهد.

استاندارد بودن شدت جريان هوا را در محيط تشخيص می دهد.

ميزان دمای مناسب را در چاپخانه اندازه گيری می كند.

نور استاندارد محيط های مختلف را در سازمان چاپ تشخيص می دهد.

ميزان رطوبت استاندارد را برای محيط های مختلف تشخيص می دهد.

اثرات تغيير دما را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهد.

اثرات تغيير رطوبت را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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ابزار آالت و مواد مصرفی در مرحله توليد بر حسب نوع و محل استفاده آنها مطابق 
متناسب  بايد  استانداردسازي  راستای  در  ابزارها  می شوند.  ساخته  استانداردها  با 
آنها  بهينه و كاليبراسيون  نگهداری  به كار گرفته شوند.  و  انتخاب  استفاده  نوع  با 
اين فرايند را كامل می كند. مواد مصرفی نيز بايد بر حسب استفاده آنها درست 
انتخاب شوند و در شرايط ايمن و مناسب نگهداری شوند. استانداردسازي نيروی 
انسانی در حوزه عمومی و تخصصی با گذراندن دوره های آموزشی پايه و تخصصی 

می شود. كار  محيط  منجربه استانداردسازي 

جلسه
 پنجم

استانداردسازي ابزار و مواد مصرفی، استانداردسازي 
نيروی انسانی

شيوه تدريس 

ابزارهای اندازه گيری: 
دارای  سازنده  شركت  توسط  اندازه گيری  ابزار  كه  دهيد  توضيح  هنرجويان  برای 
پيش فرض های استانداردی می باشند كه كاربرد آن وسيله و شيوه استفاده از آن 
در شرايط محيطی مناسب و همين طور كاليبراسيون آنها را بر حسب دفعات كاربرد 
و زمان  بايد طبق دستور العمل  ارائه می دهد. مصرف كننده  و مدت زمان مصرف 
پيشنهادی شركت كاليبراسيون دستگاه مورد نظر را جهت استانداردسازي انجام 
دهد. كاليبراسيون عملياتی است برای كنترل و تنظيم دقت و صحت اندازه گيری 
پارامترهای كيفی دستگاه ها برابر استانداردهای تعريف شده كه توسط شركت های 
اندازه گيری  با  معموالًً  دستگاه  مديريت  سيستم  می شوند.  داده  ارائه  سازنده 
و  می دهد  نمايش  مشخصي  عدد  با  را  آنها  شركت  توسط  شده  ارائه  پارامتر های 
برداری  به صورت  اندازه گيری سيستم آن را  تغيير كيفی و كمی در مؤلفه مورد  با 
به عدد ديگری تبديل و نمايش می دهد. سپس برای مثال تعدادی از دستگاه ها را 

برای هنرجو مختصر شرح دهيد.
مانند  می رود  به كار  ابعاد  اندازه گيری  برای  مختلف  انواع  در  ابزار  اين  كوليس: 
ضخامت سطوح چاپ شونده معموالً دقت اندازه گيری آنها دهم ميلی متر می باشد. 
كاليبره بودن آنها به اين صورت مشخص می شود كه در هنگام چسبيدن شاخک های 

آنها بايد برابر صفر نشان داده شود.
PH سنج: برای اندازه گيری PH اسيدها و بازها به كار می رود. واحد اندازه گيری 
 PH 5 با  مايع  دو  در  آن  كاليبراسيون  برای  و  می باشد  زيمنس  ميكرو  برحسب 
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شاخص  به عنوان  اعداد  اين  و  می شود  داده  قرار  شده  تعيين  دمای  در   PH 7 و 
به دستگاه داده می شود. سپس ابزار با استفاده از اين داده ها مقادير را اندازه گيری 

می كند.
سطوح  روی  بر  مركب  فيلم  ضخامت  اندازه گيری  برای  ابزار  اين  چگالی سنج: 
چاپی به كار می رود تا نشست استاندارد مركب را در تن پالت ها تعيين كند. برای 
كاليبراسيون اين ابزار از تست های چاپی دارای تاريخ مصرف استفاده می شود كه 
مقادير را با قرار دادن اين تست چارت ها زير دستگاه و ذخيره كردن مقدار داده 

انجام می شود. به عنوان ترام 100 درصد 
به جريان  اجازه  به منظور  گرانش  از  ويسكوزيته  فنجان های  سنج:  ويسکوزيته 
يافتن يک مايع از ميان يک روزنۀ قرار گرفته در انتهای يک مقدار دقيق، استفاده 
می كنند كه در طول زمان و دمای مشخص به منظور محاسبۀ مقدار ويسكوزيته 
از  عبارت اند  ويسكوزيته  فنجان های  متداول ترين  شود.  اندازه گيری  می تواند 

 .Zahn و   Ford, Ford Dip كاپ های 
رسانايی سنج: ابزار اندازه گيری كيفی محلول رطوبت دهی »رسانايی سنج« می باشد 
با عبور  و  به كار می رود  الكتريكی در محلول رطوبت  اندازه گيری هدايت  برای  كه 
اندازه گيری سرعت عبور جريان مقدار  جريان الكتريكی از محلول رطوبت دهی و 
كانداكتيويته آن را نمايش می دهد و با افزايش مقدار ذرات رسانا در محلول سرعت 
عبور جريان بيشتر می شود. برای كاليبراسيون اين دستگاه بايد دو محلول كاليبراسيون 
آن را تهيه كرد. يكی از محلول ها دارای هيچ ناخالصی )رسانايي( نمی باشد و هدايت 
الكتريكی محلول دوم )2760ميكرو زيمنس( می باشد و با قرار دادن دستگاه در هر 
كدام از اين محلول ها و ذخيره كردن آن در حافظه سيستم دستگاه كاليبره می شود.

مواد مصرفی:
توضيح داده شود مواد مصرفی بايد در دو مرحله استانداردسازي شوند. هنگام توليد 
و زمان مصرف، در زمان توليد اين مواد شركت های توليد كننده بايد با در نظر گرفتن 
پارامترهايی مانند سازگار و مناسب بودن ماده با محل مصرف يا مصرف كننده و تاريخ 
مصرف توليد خود را زير نظر مؤسسه استاندارد توليد كند و دستورات الزم برای 
مصرف بهينه را در شرايط محيطی و مقدار مورد نياز و دستور مصرف به مصرف كننده 
ارائه كند. انتخاب درست مواد مصرفی توسط توليدكنندگان ماشين آالت، تجهيزات 
و مواد مصرفی در ارتباط مشخص و توصيه می شوند. سازندگان موظف به ثبت تاريخ 
انقضا، و شرايط انبارداری و ويژگی ها، تركيبات، اثرات مضر و ايمن بودن آن می باشند. 
شيميايی،  مواد  بهداشتی  اثرات  درباره  اطالعاتی  حاوی   MSDS برگه جمله  از 

خصوصيات فيزيكی و شيميايی و كمک های اوليه در شرايط اضطراری می باشد. 
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آموزش پايه:
توضيح دهيد اين آموزش ها جزء الزامات محيط كار می باشد و اكثر عمومی می باشند 
مانند آموزش و ارزيابی كلی از محيط كار، تجهيزات و امكانات، خطرات ايمنی يا 
بهداشتی كه كارگران بايستی آنها را فرا گيرند. اين آموزش ها بايستی دربرگيرنده 
قوانين و دستورالعمل های ايمنی برای انجام واكنش صحيح در شرايط اضطراری 
باشند. برای راهنمايی هنرجويان آيين نامه ايمنی كار در صنايع چاپ را در كتاب 

همراه هنر جو از اين دست می باشند در ادامه اين موارد را ذكر كنيد 
و نحوه  با كارشان  بهداشتی مرتبط  و  ايمنی  آموزش شناسايی و كنترل خطرات 

آنها كنترل 
آنها  سالمتی  ضامن  و  الزم  شغلشان  برای  كه  بهداشت  و  ايمنی  قوانين  آموزش 

می باشد
آموزش كاربر قبل از اينكه به او كار جديدی واگذار گردد، در خصوص خطرات آن 

كار
آموزش نظافت محيط كار به منظور پيشگيری از حوادث 

آموزش ضرورت استفاده از تجهيزات حفاظت فردی )PPE( راه ديگری برای كنترل 
خطرات محيط كار 

آموزش طرح واكنش در شرايط اضطراری، كه تأمين كننده سالمتی كاركنان، تجهيزات 
و محيط زيست است.

چگونه كار خود را به صورت ايمن و بی خطر انجام دهند.
آموزش استفاده صحيح و نگهداری از ابزار، تجهيزات و ماشين آالت 

 )MSDS(آموزش تشخيص مواد شيميايی و آشنايی با برگه اطالعات ايمنی مواد شيميايی
شناسايی و كنترل خطرات

آموزش های تخصصی:
اين آموزش ها در راستای باال بردن بهره وری و كيفيت توليد انجام می شود. اين 
ارتقای  از مزايای اين آموزش ها  نياز به مشاركت كارگر و كارفرما دارد.  آموزش ها 
سطح شغلی كارگران و دستمزد آنها بر حسب سطح آموزش و كاهش مصرف مواد 
مصرفی، باال رفتن راندمان توليد و ارتقای كيفی توليد می توان نام برد. برای مثال 
توضيح دهيد در يک فرايند توليد كار چاپی كه شامل طراحی، ليتوگرافی و چاپ 
است، اگر اين افراد بر كار يكديگر آگاهی داشته باشند می توانند ضمن ارائه يک كار 

مناسب اشكاالت احتمالی و محل بروز آن را به راحتی تشخيص دهند.
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دانش افزايی

بهداشت حرفه ای و آموزش: در اين قسمت می بايد كارگر قبل از شروع به كار 
يک سری آزمايشات بدو استخدام را پشت سر گذارد، سپس برای كار جذب شود 
اما اين معاينات يا انجام نمی شود و يا فقط همان آزمايش های بيمه تأمين اجتماعی 
انجام می شود. در اكثر سازمان ها جهت اعزام بيمار وجود ندارد و به تبع پزشک نيز 
در محل پروژه مستقر نمی باشد. لذا لزوم حضور پزشک و وجود درمانگاه خيلی در 
اين گونه پروژه ها احساس نمی شود. ولی جعبه كمک های اوليه در هر شرايطی برای 
يک كار عمرانی يک نياز مبرم می باشد تا در صورت وقوع حوادث سطحی بتوان آن 

را درمان كرد و يا از شدت وخامت آن كاست.

صفحه 31: 
در كتاب راهنمای هنرآموز سال دوازدهم فلكسوگرافی و روتوگراور روش كار 
با ميكرومتر و كوليس آورده شده است و در كتاب راهنمای هنر آموز سال 

يازدهم روش كار با الكل سنج و PHسنج نيز آمده است.

پژوهش كنيد

صفحه 32: 
انتخاب درست مركب بر حسب سطح چاپ شونده و تجهيزات خشک كن 
از  بسياری  دارد.  ارتباط  بسته بندی ها  مصرفی  مواد  با  مركب  سازگاری  و 
به آن  نكاتی كه كمتر  از  يكی  واقع  در  دارند.  اشتعال  آلی خطر  حالل های 
توجه  با  حاللی  هر  حالل هاست.  يا  اشتعال  نقطه  مسئله  می شود،  توجه 
به آتش گير بودن خود، نقطه اشتعالی دارد. توجه به نقطه اشتعال حالل های 
مصرفی، مانع خسارت و خرابی های احتمالی ناشی از كار با آنها خواهد شد. 

حتی بخار برخی از حالل ها برای سالمت انسان هم مضر است. 

فعاليت كالسی
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه پنجم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

ابزارهای اندازه گيری را تشخيص می دهم.

كاربرد هر كدام از ابزارها را تشخيص می دهم.

مواد مصرفی مناسب را برای چاپ تشخيص می دهم.

با يكی از ابزارهای اندازه گيری كار می كنم.

آموزش های پايه را تشخيص می دهم.

آموزش های تخصصی را تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي ارزشيابي

ابزارهای اندازه گيری را تشخيص می دهد.

كاربرد هر كدام از ابزارها را تشخيص می دهد.

مواد مصرفی مناسب را برای چاپ تشخيص می دهد.

با يكی از ابزارهای اندازه گيری كار می كند.

آموزش های پايه را تشخيص می دهد.

آموزش های تخصصی را تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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می گيرد.  صورت  بهره برداری  و  ساخت  مرحله  دو  در  تجهيزات  استانداردسازي 
معموالً سفارش دهنده تجهيزات با توجه به بودجه خود و محصول توليدی تجهيزات 
مورد نياز را سفارش داده و سازنده با رعايت استاندارد های تدوين شده آنها را توليد 
می كند. در اين راستا تجهيزات بايد با در نظر گرفتن شرايط محيطی سازمان بعد 

از توليد، منتقل، نصب و مورد بهره برداری قرار می گيرند. 

جلسه
استانداردسازي تجهيزاتششم

شيوه تدريس 

چاپی  روش های  در  دهيد  توضيح  چاپ:  از  پيش  تجهيزات  استانداردسازي 
نيازمند  چاپی  فرم  توليد  تجهيزات  می باشد.  متفاوت  چاپی  فرم  توليد  مختلف 
آنها  خروجی  تا  می باشند  نگهداری  و  سرويس  و  تنظيم  كنترل،  كاليبراسيون، 
كاهش  بهره وری،  افزايش  باعث  تجهيزات  اين  استانداردسازي  باشد.  استاندارد 
زمان توليد، تكرار پذيری توليد، كاهش مواد مصرفی و باال رفتن كيفيت فرم چاپی 
می شود. در ادامه مؤلفه های استانداردسازي اين واحد را به اين گونه شرح دهيد. 

استانداردسازي تجهيزات
برای  چاپ:  فرم  انواع  با  متناسب  فرم  تهيه  دستگاه های  كاليبراسيون 
شركت های  توسط  استاندارد  چاپی  فايل  نمونه  يک  دستگاه ها  اين  كاليبراسيون 
سازنده در نرم افزار دستگاه ذخيره می شود و در بازه های زمانی مشخص بر حسب 
توليد  از  بعد  فايل چاپی است كه  اين  به توليد  ساعت كار دستگاه كاربر مستلزم 
فايل، نمونه فرم چاپی و نمونه چاپ شده آن بر روی سطح چاپ شونده به وسيله 
مشخصه ها و عالئم روی فرم مورد ارزيابی و كنترل كيفيت چشمی و ابزاری قرار 
می گيرد. بعد از كنترل شاخص ها اختالف آنها به دست می آيد و با تغيير مقادير 
ليزر  فاصله  تغيير  يا  نمودار  در يک  ترام  مقادير چاقی  مانند  در دستگاه  شاخص 

كاليبره كرد.  زمان مشخصی  برای  را  می توان دستگاه 
تجهيزات نمونه گيری: پروفر ها وظيفه نمونه گيری از فايل چاپی را قبل از توليد 
فرم چاپی به عهده دارند. اين فرايند به منظور بازسازی يا شبيه سازی فرم چاپی 
قبل از توليد فرم می باشد. اين تجهيزات برای اينكه بتوانند عمليات شبيه سازی 
را به درستی انجام دهند نياز به يک پروفايل دارند. پروفايل معنای رنگی تصاوير را 
برای تبديل به تصوير به عدد رنگی تبديل می كنند. برای كاليبراسيون اين تجهيزات 
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يک تست چارت نمونه با آنها چاپ می شود و توسط طيف سنج اختالف مشخصات 
رنگ محاسبه  و به واسطه آن يک پروفايل جديد ساخته می شود. اين پروفايل روی 

پروفر نصب می شود.
می باشند  متفاوت  چاپی  روش های  در  تجهيزات  اين  ترام:  كنترل  تجهيزات 
و  بزرگ نمايی  به وسيله  ترام  يا دوربين های كنترل  به چگالی سنج ها  ولی می توان 
شبيه سازی اشاره كرد. اين تجهيزات بر حسب سطح چاپ شونده اعم از فرم چاپی 
برای  كه  دارند  را  ترام  درصد  تعيين  قابليت  شونده  چاپ  سطوح  يا  پليت  مانند 
كاليبراسيون آنها تست های چاپی توسط شركت به صورت فايل يا نمونه چاپ شده 
ارائه می شود كه با اندازه گيری مقادير استاندارد اختالف تشخيص دستگاه با مقدار 

می شود. مشخص  استاندارد 
نرم افزار كنترل فايل: اين نرم افزار ها عمليات توليد فايل چاپی را با پيش فرض هايی 
كه به آنها داده می شود كنترل می كنند. فرايند پری  فاليت در اكثر نرم افزار های 
گرافيكی و در ليتوگرافی بر روی نرم افزار ريپ موجود می باشد و مشكالتی مثل 

نشست رنگ ها بر روی يكديگر را اعالم می كند. 
و  روی دستگاه های چاپ نصب می شود  بر  تجهيزات  اين  دستگاه طيف سنج: 
وظيفه كنترل كيفيت كارچاپی را به استفاده از شاخص های متعدد به عهده دارد. 
اين نرم افزار با عبور از روی نمونه كار چاپ شده نوار رنگ فرم را آناليز می كند. 
توليد  را دارند و در هنگام  ليتوگرافی  به واحد  قابليت متصل شدن  اين تجهيزات 
فرم اطالعات فرم توليد شده را به دستگاه چاپ انتقال می دهد. برای كاليبراسيون 
اين تجهيزات از نمونه چاپ های استاندارد برای تعيين اختالف مقادير نمايش داده 

شده استفاده می شود.
شرايط محيطی: برای هر واحد پيش از چاپ با توجه به روش چاپی و تجهيزات 
مورد استفاده ممكن است شاخص های متفاوتی از طرف سازندگان ارائه شود ولی 
با توجه اين مطلب كه شرايط محيط بايد برای كاربر قابل تحمل باشد معموالً اين 

شرايط نزديک به هم می باشند.
تهويه محيط: با توجه به وجود مواد شيميايی ظهور و گاهی مواد ثبوت و همين طور 
گرد و غبار در اين واحدها نياز به دستگاه های تهويه در محيط كارگاه و همين طور 

در مسير تهويه های دستگاه می باشد. 
دما و رطوبت مناسب برای واحد ليتوگرافی چاپ افست: در واحدهای پيش 
از چاپ ضمن كنترل دما و رطوبت محيط دما و رطوبت داخل دستگاه نياز به كنترل 
دارد. برای مثال از فيلتر هوا و كيسه های خشک كن داخل دستگاه برای كنترل 

رطوبت استفاده می شود. 
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20 تا 25 درجه سانتی گراد دما

45 تا 65 درصد RH، غير مايعرطوبت

آب تصفيه شده: در سيستم های ظهور فرم يا پروسسور برای شستشوی پليت 
نياز به آب می باشد و با توجه به وجود سختی های فلزی و غير فلزی در آب شهری 
مسيرهای  و  دستگاه  در  رسوب  ضمن  آب  ناخالصی  می باشد.  آب  به تصفيه  نياز 
عبوری بر روی پليت نيز رسوب می كند و در مناطق آب پذير يا غير چاپی پليت 
استفاده  آب  تصفيه  سيستم های  از  منظور  اين  برای  می كند.  ايجاد  را  مشكالتی 

می شود. آب پيشنهاد شده در چاپ 800 تا 1200 ميكرو زيمنس می باشد.
نور مناسب: در واحد پيش از چاپ با توجه به تنوع كار در هر قسمت نور مورد نياز 
متفاوت می باشد. در قسمت طراحی فايل و كار با نرم افزار ريپ نور مناسب 600 
لوكس و در قسمت ظهور پليت به علت نياز به تشخيص رنگ زمينه پليت در هنگام 

كار نوری برابر 800 تا 1000 لوكس مورد نياز می باشد. 
فايل استاندارد: از فايل PDFX برای كارهای چاپی استفاده می شود.

چاپ  تجهيزات  استانداردسازي  دهيد  شرح  چاپ:  تجهيزات  استانداردسازي 
می باشد: زير  موارد  شامل 

نصب تجهيزات: در اين مرحله ماشين آالت بايد روی سازه استاندارد و با استفاده 
از ابزارهای اندازه گيری دقيق و مطابق نقشه نصب به ترتيب و بارعايت نكات ايمنی 

در محيط مناسب نصب شود. 
راه اندازی تجهيزات: در اين مرحله تجهيزات و ملزومات دستگاه مانند تجهيزات 
ايمنی، تجهيزات انتقال مركب، فرم چاپی و تجهيزات كنترل ضمن رعايت استانداردها 
نصب می شود و بر حسب اطالعات كتاب كاربری دستگاه كليه تنظيمات و كنترل ها 

بر روی دستگاه و تجهيزات آن اعمال می شود و دستگاه راه اندازی می شود. 
سطح  مشخصات  حسب  بر  تجهيزات  و  دستگاه  مرحله  اين  در  گيری:  نمونه 
استانداردهای  با رعايت  و  تنظيم می شود  نمونه سفارشی  و  چاپ شونده و مركب 
كنترل كيفيت و بر حسب نمونه ارژينال زير نظر ناظر چاپ عمليات نمونه گيری و 

می گيرد. انجام  انبوه  توليد 
كاليبراسيون: در اين فرايند تجهيزات كنترل و اندازه گيری پارامترهای مختلف 
دستگاه و تجهيزات مؤثر در كيفيت فرايند چاپ كنترل و كاليبراسيون می شوند.

سطوح چاپ شونده: سطوح چاپ شونده در صنعت چاپ بسيار گسترده و متنوع 
هستند و با پيشرفت تكنولوژی تنوع آنها در حال گسترش می باشد. اين سطوح برای 
توليدی استانداردسازي می شود. استحكام،  بايد در كارخانه  ابتدا  استاندارد بودن 
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با  نوع چاپ، سازگاری  با تجهيزات و  انعطاف، مركب پذيری، سازگاری  شفافيت، 
تماس  در  شونده  با سطح چاپ  كه  موادی  و  مصرف كننده  مصرف،  مورد  محيط 
هستند بعضی از مواردی هستند كه شركت های توليد كننده سطوح چاپ شونده در 
استانداردسازی آنها بايد رعايت كنند و در مرحله دوم سطوح چاپ شونده بايد در 
سازمان های چاپی برای چاپ با كيفيت استانداردسازي شوند مانند نحوه انبارش و 
آماده سازی برای چاپ و بارگذاری استاندارد از ديگر موارد استانداردسازي سطوح 

چاپ شونده می باشد.
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه ششم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

تجهيزات استاندارد را برای بخش های مختلف چاپ تشخيص می دهم.

واحد پيش از چاپ استاندارد را تشخيص می دهم.

تجهيزات مورد استفاده در پيش از چاپ را تشخيص می دهم.

تجهيزات مورد استفاده در واحدچاپ را تشخيص می دهم.

واحد چاپ استاندارد را تشخيص می دهم.

واحد پس از چاپ استاندارد را تشخيص می دهم.

تجهيزات مورد استفاده در پس از چاپ را تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي ارزشيابي

تجهيزات استاندارد را برای بخش های مختلف چاپ تشخيص می دهد.

واحد پيش از چاپ استاندارد را تشخيص می دهد.

تجهيزات مورد استفاده در پيش از چاپ را تشخيص می دهد.

تجهيزات مورد استفاده در واحدچاپ را تشخيص می دهد.

واحد چاپ استاندارد را تشخيص می دهد.

واحد پس از چاپ استاندارد را تشخيص می دهد.

تجهيزات مورد استفاده در پس از چاپ را تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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جدول ارزشيابی نهايی فصل )پودمان( يکم

تکاليف عنوان پودمان
عملکردی 
)واحدهای 
يادگيری(

استاندارد 
عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

استانداردسازی 
محيط كار و 

تجهيزات

تحليل الزامات 
محيط و 

تجهيزات كار

بررسی و 
تحليل شرايط 

استاندارد 
عمومی و 
اختصاصی 

محيط و ابزار 
كار و تحليل 
فرايندهای 
كاری در 
محيط 
چاپخانه

باالتر 
از حد 
انتظار

تحليل ضرورت 
استانداردسازی در صنعت 

چاپ )3 مورد(

3

استانداردسازی 
فرايندها و 

محيط های كاری 
در صنعت چاپ

در حد 
انتظار

تفكيک و بيان 
شاخص های 

استاندردسازی محيط كار 
و تجهيزات )5 مورد(

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

تفكيک شاخص های 
استانداردسازی محيط كار 
و تجهيزات كمتر از 3 مورد

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان

نمره پودمان از 20


