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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای  پایه دوازدهم تدوین شده است. بنابراین تا پایان دوره 
متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنر جویان عزیز



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته در 

10و11و12 پایه های 
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 2 شایستگی 
)واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی نمره قبولی 

کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً ارزشیابی می شود.

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان

 



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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فصل  اول
شایستگی های پایه فنی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی

ریاضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
b

= +
2

1 4
L

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره

2
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 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.



6

 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطۀ a از دامنۀ خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

a است.
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′(x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′(x) ± v′(x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).  

f(x) =u(x)/v(x)    v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]           dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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ته
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باف

دام
ان

گاه
ست
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ود
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م

خونی   ماهیچه ای             عصبی 

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

    قلب        کلیه   استخوان         پوست             مغز 

       اسکلتی          تنفس          عصبی     انتقال مواد        گوارش 

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر
ت 

درا
هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پپتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة دو لختی 
دریچة سه لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن

236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب

790گرانیت
800بتون
840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول

3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
کهکشان راه شیری                                   1041×7
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
باکتری                                               10-15×1
1/6×10-27 هیدروژن                                     اتم 
9/11×10-31 الکترون                                         

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
سن زمین                                         1017×1/43
انسان                               109×2 میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1 قلب                      عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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فصل دوم

یادگیری مادام العمر
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1ـ2ـ زبان فنی

1ـ1ـ2ـ بخشي از واژگان و اصالحات فني صنعت چاپ )انگلیسي به فارسي(

انگلیسیفارسیردیف

Accessنرم افزار اکسس1

Additiveمواد افزودنی 2

Adjust Rollغلتك تنظيم 3

Adjustment تنظيمات4

Adjustment of nip Widthتنظيم پهناي باند فيلر5

Adobeشرکت ادوبی6

Adobe illustratorنرم افزار ادوبی ایلوستریتر7

Adobe InCopy نرم افزار ادوبی این کوپی8

Adobe InDesignنرم افزار ادوبی این دیزاین9

Adobe lightroomنرم افزار ادوبی الیت روم10

Adobe Pdf Document Properties خصوصيات سند ادوبی پی دی اف11

Adobe Photoshopنرم افزار ادوبی فتوشاپ12

Advanceپيشرفته13

After pageصفحه بعدی14

Air Blowerدمنده باد15

Al foil آلمينيوم فویل 16

All Layers همه الیه ها17

All Stylesهمۀ سبك ها18

Alphabetical الفبایی19
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Alt )Alternative(دکمه Alt )یا جایگزین( صفحه کليد20

Anilox آنيلوکس21

Anti-ghost rollerنورد ضد سایه22

Applying Gumصمغ زدن23

Arrangeمرتب کردن24

Autoخودکار25

Auto Plateسيستم نصب پليت خودکار26

AutoCadنرم افزار اتوکد27

Autocorrect اصالح خودکار غلط های امالیی28

Automatic lockupقفل شدن اتوماتيك29

Backgroundزمينه30

Background Color رنگ زمينه31

کليد پاک کردن یا برگشت در صفحه 32
کليد

 Backspace

Balanceتعادل 33

Bearerآسوره34

Before pageصفحه قبلی35

Between Color Dryerخشك کن های ميانی 36

Bindingصحافی37

Bitmapتصاویر پيکسلی یا نقشه بيتی38

Bladeتيغه39

Blanket Cleaningشستشوي الستيك40

Bleedحاشيه برش41
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BNazanin قلم بی نازنين42

Body Textبدنه متن43

Boldحروف سياه )ضخيم(44

Bookletکتابچه45

BOPPپروپيلن ارینت شده 46

47
ــه در  ــش یافت ــن آرای ــم پلي پروپيل فيل
دو جهــت )مربــوط بــه فرآینــد ســاخت 

فيلــم(

 BOPP- Biaxially oriented
po lyp ropy lene

Bridge rollerنورد پل48

Brightnessروشنی49

Brushesبرس ها50

Camera generated videoدوربين وب  51

Cancel لغو کردن52

Cassetteخشاب )کاست(53

Categoryدسته بندی54

Channelکانال55

Characterکاراکتر56

Chemical Treatmentچاپ پذیر کردن شيميایي 57

Choose Editing Languages انتخاب زبان ویرایشی58

Circleدایره اي 59

Cleaning System Ultra Sonicسيستم تصفيه التراسونيك 60

Closeبستن61

62CMYK مدل رنگی CMYK
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Coatingپوشش دهي63

Cockingکجي گيري64

Cold Setهوا خشك65

Color Modeمدل رنگی66

Columnsستون ها67

Commentتوضيح68

Compressفشرده سازی فایل69

ميــزان 70 اندازه گيــري  دســتگاه/ابزار 
الکتریکــي رســانایي 

Conductivity Meter

Cooling roll غلتك هاي سرد کننده 71

Copy holderپایه نگه دارنده متن جهت حروفچينی72

Corel Drawنرم افزار کورل دراو73

CORONA TREATMENTدستگاه کرونا تریتمنت 74

CPP- Cast polypropyleneپلي پروپيلن قالبي75

Creat New layer ایجاد الیه جدید76

Createایجاد کردن77

Create PDF/XPSایجاد فایل پی دی اف یا ایکس پی اس78

 Crop بریدن تصویر79

Ctrl )Control(دکمه کنترل صفحه کليد80

81N فشردن همزمان دکمه کنترل و دکمهCtrl+N

82O فشردن همزمان دکمه کنترل و دکمهCtrl+O

Curingپخت/ فرآوري مرکب )پس از چاپ(83

Current Pageصفحه جاری یا فعال84



20

کاغذ یك رو گالسه )یك رو 85
پوشش دار(

CWF - One Coated

Cyanرنگ سایان86

Cylinderسيلندر87

Dampening رطوبت دهي88

Dampening waterرطوبت دهي )با آب(89

Dancing Roll نورد رقاصك 90

Dashخط تيره91

Default Settings تنظيمات پيش فرض92

Defineمعين کردن93

Deleteحذف کردن94

Delete layer حذف الیه95

Deliveryتحویل96

Densitometerچگالي سنج97

Deselect از انتخاب خارج کردن98

Designطراحی99

Desktopميز کار100

Desktop Publisherنشر روميزی101

Dictionaryفرهنگ لغات102

Digital Printingچاپ دیجيتال103

Digital publishingانتشار دیجيتالی104

Displayصفحه نمایش105

Distributing rollerنورد توزیع106
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Doctor bladeتيغه هدایت مرکب107

Documentسند108

Document Propertiesمشخصات سند109

Document setupتنظيمات سند110

111
عالمت/نشــانه ها در ساختار سند براي 

دسترسي راحتي 
 Document Structure Tags for
Accessibility

Document Typeنوع سند112

Double sheet Sensorدوتا بگير الکترونيکي 113

Dpiنقطه در اینچ114

Drag کشيدن115

Drop Splice Unwindرول بازکن دو حالته دستی  116

Drum Cylinderسيلندر درام )تصویر(117

Dryerخشك کن118

Drying Systemسيستم خشك کن119

Duct rollerنورد پاندولي ـ داکت120

Duplicate Layer الیه تکراری121

Duplx Boardمقوای دو طرفه122

Dynواحد دین یا داین123

E-Bookکتاب الکترونيکی124

Editویرایش125

Electron Beamپرتو الکترون126

Emergency stop buttonکليد توقف اضطراري127

Engraved rollنورد حکاکی شده 128
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وارد کردن )دکمه صادر کردن فرمان 129
صفحه کليد(

 Enter

استاندارد انجمن سالمت و ایمنی 130
EPA شغلی 

Esterاستر131

Ethanolاتانول132

Ethyl acetate اتيل استات 133

Ethylene glycolاتيلن گليکول 134

Excelنرم افزار اکسل135

Exportصادر کردن136

Export to Pdfصادر کردن فایل با فرمت پی دی اف137

Facing pagesصفحات روبه روی هم138

Feederآپارات )بخش تغذیه(139

Fileفایل140

Final oven dryerتونل خشك کن نهایی 141

Flexographyفلکسو گرافي142

Flowchartروندنما143

Flying Splice Unwindرول بازکن دو حالته 144

Folderتا کن145

Fontفونت146

Footerپاصفحه147

Footnotesپاورقی148

Form rollerنورد فرم149
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Format نوع قالب بندی فایل150

Fountain Solutionرطوبت دهي )با محلول(151

Frameچارچوب152

Free Transformتغيير شکل آزادانه153

Freehandنرم افزار فری هند154

Front layسنجاق )گونياي جلو(155

Fusingحرارت دهي156

Gaugeدرجه157

Generalعمومی158

گرادیان )نوعی رنگ آميزی در نرم 159
Gradientافزار(

Gravure simulatorشبيه ساز گراور 160

Grayscaleتصاویر خاکستری161

Greaseگریس162

Gripperپنجه163

Guidelinesخطوط راهنما164

Gutterفاصله ستون ها 165

Headerسرصفحه166

Heading عنوان اصلی167

Heat Setخشك کن حرارتي168

Heightبلندی- ارتفاع169

Helpکمك170

Hickeysذرات کاغذ171
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High Quality Printچاپ با کيفيت باال172

Hoist Motorموتور باالبر173

Homeخانه174

Horizontalافقی175

Hueفام - ته رنگ176

Imageتصویر177

Image Compressionتصویر فشرده سازی شده178

Image Setterدستگاه تهيه فيلم 179

Image Size اندازه تصویر180

Imagingتصویرنگاري181

Imperession rollپرس رول 182

Impression cylinderسيلندر فشار 183

Impression on buttonکليد فعال شدن فشار چاپ184

In Designنرم افزار این دیزاین185

In feed rollواحد تغذیه 186

Inchواحد اینچ187

Includeشامل188

Include non-printing informationشامل اطالعات غيرچاپی189

ink applicator rollنورد تأمين مرکب190

Ink Densityچگالي مرکب191

Ink Feedتغذیه مرکب192

Ink Fountainمخزن مرکب193
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Ink Fountain keyشير مرکبدان194

Ink fountain rollerنورد منشاء )مخزن( مرکب195

Ink jetجوهر افشان )چاپ دیجيتال(196

Ink Rollerنورد مرکب197

Ink Roller Cleaningشستشوي نورد مرکب198

Ink Sequenceترتيب چاپ199

Ink Tackچسبندگي مرکب200

Ink-transfer rollنورد انتقال مرکب201

Insertوارد کردن202

Insideداخل203

Internet applicationsبرنامه های کاربردی اینترنت204

Isopropylen Alcoholایزوپروپيلن الکل 205

Knurled rollنورد کنگره دار 206

Laminateپوشش دهی207

Laser jetليز جت )چاپ دیجيتال(208

LaserEcoCleanتميز کردن با ليزر 209

Lenght+C226                       طول210

Letter Pressچاپ برجسته211

کاغذ گالسه سبك212
 Low/Light Weight Coated-
L W C

Lubricationروغن کاري213

Magnifierذره بين214

Maintenance and  inspectionکنترل )بازرسي( و نگهداري215
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Manual Cleaningشستشوي دستي 216

Matteمات217

Metalicفلزگونه 218

Metalizedمتاالیز219

Meter rollنورد اندازه گيری 220

Metering rollerنورد اندازه گير221

Milkyشيری222

Mountingنصب223

Narrow webچاپ کم عرض 224

NIP)No Impact Printing(چاپ بدون فشار/تماس225

Non stopبدون توقف 226

Offset Printingچاپ افست227

Oil pumpپمپ روغن228

Optical Detectorحسگر نوري229

Originalاصلي 230

Oscillating rollerنورد صالیه231

OSHAآژانس حفاظت از محيط زیست 232

Out feed rollواحد تحویل 233

Over printاورپرینت 234

Packingزیرسازي235

Pad Printingچاپ پد236

Paperکاغذ237
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Paper Releaseرهاسازي کاغذ238

Paper sizeاندازه کاغذ239

Paper/Plate/Film Thicknessضخامت کاغذ/پليت/فيلم240

PEپلی اتيلن  241

Pearlizedصدفی242

Perfecting Cylinderنورد پشت و رو کن کاغذ243

PET- Polyethylene Terephthalatپلي استر244

245PH دستگاه/ابزار اندازه گيري ميزانPH Meter

Plateپليت )فرم چاپ دهنده(246

Plate Dimensionابعاد پليت247

Plate Setterدستگاه تهيه پليت248

Post Pressپس از چاپ249

Pound Per Square Inch  پوند در هراینچ مربع250

Prepressپيش از چاپ251

Pressدستگاه چاپ/فشار/چاپ252

Printing areaناحيه چاپ253

Printing pressureفشار چاپ254

Printing unitواحد چاپ 255

Processفرآیند256

Process Colorsرنگ هاي فرآیندي257

Product start/stop buttonکليد راه اندازي و توقف چاپ258

Q.c approval        تأیيد کنترل کيفيت259
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Registerانطباق260

Removingخارج کردن )برداشتن(261

Retarderریتارد262

263
سيستم هدایت مرکب )دکتر بليد( با 

Reverse-Angle Blade Systemزاویه 

Rewinderقسمت تغذیه 264

RIP)Raster Image Processor(پردازشگر تصویر ترامه265

Roll No.شماره رول 266

Roller nipفيلم نوري267

Rotogravureروتوگراور268

Rubber hardnessسختي الستيك269

Rubber Roller Dimensionsابعاد نورد الستيکي270

Sack Kraftکاغذ کيسه271

Safety Devicesتجهيزات ایمني272

Samplingنمونه گيري273

Senseحسگر274

Servo Motorموتور فرمان پذیر 275

Sheet Fedتغذیه ورقي276

Shore شور )واحد اندازه گيری نفوذپذیری(277

Side Layنشان )گونياي کنار(278

Silk Screenچاپ توری279

Silverنقره280

Single Position Unwindرول بازکن یك حالته     281
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Sleeveغالفی282

Slower buttonکليد حرکت حلزوني283

Solvent Baseپایه حاللی284

Solvent Base Inksمرکب های پایه حالل285

Solvent lessغير پایه حاللی286

Specificationمشخصات287

Spectrophotometerطيف سنج288

Splice پيوند289

Spot Colorsرنگ هاي ساختگي290

Stackerدسته کن291

Stop buttonکليد توقف292

Strobe lightابزار تابش سریع و پياپی نور 293

Substrateسطح چاپ شونده294

Sucker Headکله گي آپارات )مکنده(295

Suction Wheel قرقره مکش296

Sulfide Kraftکاغذ کرافت297

Supportنگهدارنده298

Tack Meterچسبندگي سنج299

Tensionکشش 300

Thickness                   ضخامت301

Tommy barآچار تخت302

Torque Meterآچار ترک/ گشتاورسنج303
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Transparentشفاف304

Treatment          سمت جرقه گيری305

Type of  film          نوع فيلم306

Ultra Violetفرا بنفش307

Unitیونيت، واحد، برج308

Unwinderتحویل رول309

UV Inkمرکب یو وي )ماوراء بنفش(310

valveشير تنظيم311

Vocترکيبات آلی فرار 312

Wash Upشستشو دادن313

Water Base Inksمرکب های پایه آب 314

Water Circulatorگردش دهنده آب315

Water Fountain rollerنورد منشاء )مخزن( آب316

Webپيوسته/رول 317

Web Fedتغذیه رول318

Web Guideکنترل جانبي رول319

Web viewerچشم آینه ای 320

WF - Wood freeکاغذ بدون الياف چوبی321

Wheelقرقره322

Wheel – Type Double sheetدوتاب گير مکانيکي کاغذ323

Wide webچاپ عریض 324

Width                                              عرض325
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2ـ1ـ2ـ بخشي از واژگان و اصالحات فني صنعت چاپ ) فارسي به انگلیسي(

انگلیسیفارسیردیف

Strobe lightابزار تابش سریع و پياپی نور 1

Plate Dimensionابعاد پليت2

Rubber Roller Dimensionsابعاد نورد الستيکي3

Ethanolاتانول4

Ethyl acetate اتيل استات 5

Ethylene glycolاتيلن گليکول 6

Deselect از انتخاب خارج کردن7

EPA استاندارد انجمن سالمت و ایمنی شغلی 8

Esterاستر9

Autocorrect اصالح خودکار غلط های امالیی10

Originalاصلي 11

Horizontalافقی12

Alphabetical الفبایی13

Choose Editing Languages انتخاب زبان ویرایشی14

Digital publishingانتشار دیجيتالی15

Image Size اندازه تصویر16

Paper sizeاندازه کاغذ17

Registerانطباق18

Over printاور پرینت 19
Create PDF/XPSایجاد فایل پی دی اف یا ایکس پی اس20
Createایجاد کردن21
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Creat New layer ایجاد الیه جدید22

Isopropylen Alcoholایزوپروپيلن الکل 23

Feederآپارات )بخش تغذیه(24

Tommy barآچار تخت25

Torque Meterآچار ترک/ گشتاور سنج26

OSHAآژانس حفاظت از محيط زیست 27

Bearerآسوره28

Al foil آلمينيوم فویل 29

Anilox آنيلوکس30

Body Textبدنه متن31

Non stopبدون توقف 32

Brushesبرس ها33

Internet applicationsبرنامه های کاربردی اینترنت34

 Crop بریدن تصویر35

Closeبستن36

Heightبلندی ـ ارتفاع37

Footerپاصفحه38

Footnotesپاورقی39

Solvent Baseپایه حاللی40

Copy holderپایه نگه دارنده متن جهت حروفچينی41

Curingپخت/ فرآوري مرکب)پس از چاپ(42

Electron Beamپرتو الکترون43

RIP)Raster Image Processor(پردازشگر تصویر ترامه44
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Imperession rollپرس رول 45

BOPPپروپيلن ارینت شده 46

Post Pressپس از چاپ47

PET- Polyethylene Terephthalatپلي استر48

CPP- Cast polypropyleneپلي پروپلين قالبي49

Plateپليت )فرم چاپ دهنده(50

PEپلی اتيلن  51

Oil pumpپمپ روغن52

Gripperپنجه53

Coatingپوشش دهي54

Pound Per Square Inch  پوند در هراینچ مربع55

Prepressپيش از چاپ56

Advanceپيشرفته57

Webپيوسته/رول 58

Splice پيوند59

Folderتا کن60

Q.c approval        تأیيد کنترل کيفيت61

Safety Devicesتجهيزات ایمني62

Deliveryتحویل63

Unwinderتحویل رول64

Ink Sequenceترتيب چاپ65

Vocترکيبات آلی فرار 66

Bitmapتصاویر پيکسلی یا نقشه بيتی67
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Grayscaleتصاویر خاکستری68

Imagingتصویر نگاري69

Imageتصویر70

Image Compressionتصویر فشرده سازی شده71

Balanceتعادل 72

Web Fedتغذیه رول73

Ink Feedتغذیه مرکب74

Sheet Fedتغذیه ورقي75

Free Transformتغيير شکل آزادانه76

LaserEcoCleanتميز کردن با ليزر 77

Adjustment of nip Widthتنظيم پهناي باند فيلر78

Adjustment تنظيمات79

Default Settings تنظيمات پيش فرض80

Document setupتنظيمات سند81

Commentتوضيح82

Final oven dryerتونل خشك کن نهایی 83

Bladeتيغه84

Doctor bladeتيغه هدایت مرکب85

Ink jetجوهر افشان )چاپ دیجيتال(86

Offset Printingچاپ افست87

High Quality Printچاپ با کيفيت باال88

NIP)No Impact Printing(چاپ بدون فشار/تماس89

Pad Printingچاپ پد90
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Chemical Treatmentچاپ پذیرکردن شيميایي 91

Digital Printingچاپ دیجيتال92

Wide webچاپ عریض 93

Narrow webچاپ کم عرض 94

Frameچارچوب95

Tack Meterچسبندگي سنج96

Ink Tackچسبندگي مرکب97

Web viewerچشم آینه ای 98

Densitometerچگالي سنج99

Ink Densityچگالي مرکب100

Bleedحاشيه برش101

Deleteحذف کردن102

Delete layer حذف الیه103

Fusingحرارت دهي104

Boldحروف سياه )ضخيم(105

Senseحسگر106

Optical Detectorحسگر نوري107

Removingخارج کردن )برداشتن(108

Homeخانه109

Cassetteخشاب )کاست(110

Dryerخشك کن111

Heat Setخشك کن حرارتي112

Between Color Dryerخشك کن های ميانی 113
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Adobe Pdf Document Properties خصوصيات سند ادوبی پی دی اف114

Dashخط تيره115

Guidelinesخطوط راهنما116

Autoخودکار117

Insideداخل118

Circleدایره اي 119

Gaugeدرجه120

Plate Setterدستگاه تهيه پليت121

Image Setterدستگاه تهيه فيلم 122

Pressدستگاه چاپ/فشار/چاپ123

CORONA TREATMENTدستگاه کرونا تریتمنت 124
125PH دستگاه/ابزار اندازه گيري ميزانPH Meter

126
رسانایي  ميزان  اندازه گيري  دستگاه/ابزار 

Conductivity Meterالکتریکي

Categoryدسته بندی127

Stackerدسته کن128

Alt )Alternative(دکمه Alt )یا جایگزین( صفحه کليد129

Ctrl )Control(دکمه کنترل صفحه کليد130

Air Blowerدمنده باد131

Double sheet Sensorدوتا بگير الکترونيکي 132

Wheel – Type Double sheetدوتابگير مکانيکي کاغذ133

Camera generated videoدوربين وب  134

Hickeysذرات کاغذ135

Magnifierذره بين136



37

Dampening رطوبت دهي137

Background Color رنگ زمينه138

Cyanرنگ سایان139

Spot Colorsرنگ هاي ساختگي140

Process Colorsرنگ هاي فرآیندي141

Paper Releaseرهاسازي کاغذ142

Rotogravureروتوگراور143

Brightnessروشنی144

Lubricationروغن کاري145

Flying Splice Unwindرول بازکن دوحالته 146

Drop Splice Unwindرول بازکن دوحالته دستی  147

Single Position Unwindرول بازکن یك حالته     148

Flowchartروندنما149

Retarderریتارد150

Backgroundزمينه151

Packingزیرسازي152

All Stylesهمۀ سبك ها153

Columnsستون ها154

Rubber hardnessسختي الستيك155

Headerسرصفحه156

Substrateسطح چاپ شونده157

Treatment          سمت جرقه گيری158

Front layسنجاق )گونياي جلو(159
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Documentسند160

Auto Plateسيستم نصب پليت خودکار161

Silk Screenچاپ توری162

Cylinderسيلندر163

Drum Cylinderسيلندر درام )تصویر(164

Cleaning System Ultra Sonicسيستم تصفيه التراسونيك 165

Drying Systemسيستم خشك کن166

167
با  بليد(  )دکتر  مرکب  هدایت  سيستم 

Reverse-Angle Blade Systemزاویه 

Impression cylinderسيلندر فشار 168

Includeشامل169

Include non-printing informationشامل اطالعات غيرچاپی170

Gravure simulatorشبيه ساز گراور 171

Adobeشرکت ادوبی172

Wash Upشستشو دادن173

Manual Cleaningشستشوي دستي 174

Blanket Cleaningشستشوي الستيك175

Ink Roller Cleaningشستشوي نورد مرکب176

Transparentشفاف177

Roll No.شماره رول 178

Shore شور )واحد اندازه گيری نفوذپذیری(179

valveشير تنظيم180

Ink Fountain keyشير مرکبدان181

Milkyشيری182
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Exportصادر کردن183

Export to Pdfصادرکردن فایل با فرمت پی دی اف184

Bindingصحافی185

Pearlizedصدفی186

Facing pagesصفحات روبه روی هم187

After pageصفحه بعدی188

Current Pageصفحه جاری یا فعال189

Before pageصفحه قبلی190

Displayصفحه نمایش191

Applying Gumصمغ زدن192

Thickness                   ضخامت193

Paper/Plate/Film Thicknessضخامت کاغذ/پليت/فيلم194

Designطراحی195

Lenght+C226                       طول196

Spectrophotometerطيف سنج197

Width                                              عرض198

199
عالمت/نشانه ها در ساختار سند براي راحتي 

دسترسي
 Document Structure Tags for
Accessibility

Generalعمومی200

Heading عنوان اصلی201

Sleeveغالفی202

Adjust Rollغلتك تنظيم 203

Cooling roll غلتك هاي سرد کننده 204

Solvent lessغيرپایه حاللی205
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Gutterفاصله ستون ها 206

Hueفام ـ ته رنگ207

Fileفایل208

Ultra Violetفرابنفش209

Processفرآیند210

Dictionaryفرهنگ لغات211

Printing pressureفشار چاپ212

213N فشردن همزمان دکمه کنترل و دکمهCtrl+N

214O فشردن همزمان دکمه کنترل و دکمهCtrl+O
Compressفشرده سازی فایل215

Metalicفلزگونه 216

Flexographyفلکسو گرافي217

Fontفونت218

فيلم پلي پروپيلن آرایش یافته در دو جهت 219
)مربوط به فرآیند ساخت فيلم(

 BOPP- Biaxially oriented
polypropylene

Roller nipفيلم نوري220

Wheelقرقره221

Suction Wheel قرقره مکش222

Rewinderقسمت تغذیه 223

Automatic lockupقفل شدن اتوماتيك224

BNazanin قلم بی نازنين225

Paperکاغذ226

Cockingکجي گيري227
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Tensionکشش 228

Sucker Headکله گي آپارات )مکنده(229

Stop buttonکليد توقف230

Emergency stop buttonکليد توقف اضطراري231

Slower buttonکليد حرکت حلزوني232

Product start/stop buttonکليد راه اندازي و توقف چاپ233

Impression on buttonکليد فعال شدن فشار چاپ234

Web Guideکنترل جانبي رول235

Maintenance and  inspectionکنترل)بازرسي( و نگهداري236

Characterکاراکتر237

WF - Wood freeکاغذ بدون الياف چوبی238

Sulfide Kraftکاغذ کرافت239

Sack Kraftکاغذ کيسه240

Low/Light Weight Coated- LWCکاغذ گالسه سبك241

CWF - One Coatedکاغذ یك رو گالسه )یك رو پوشش دار(242

Channelکانال243

E-Bookکتاب الکترونيکی244

Bookletکتابچه245

Drag کشيدن246

صفحه 247 در  برگشت  یا  کردن  پاک  کليد 
Backspace کليد

Helpکمك248

Gradientگرادیان )نوعی رنگ آميزی در نرم افزار(249
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Water Circulatorگردش دهنده آب250

Greaseگریس251

Duplicate Layer الیه تکراری252

Letter Pressچاپ برجسته253

Cancel لغو کردن254

Laminateپوشش دهی255

Laser jetليز جت )چاپ دیجيتال(256

Matteمات257

Metalizedمتاالیز258

Dampening waterرطوبت دهي )با آب(259

Fountain Solutionرطوبت دهي )با محلول(260

Ink Fountainمخزن مرکب261

Color Modeمدل رنگی262

263CMYK مدل رنگی CMYK

Arrangeمرتب کردن264

UV Inkمرکب یو وي )ماوراء بنفش(265

Water Base Inksمرکب های پایه آب 266

Solvent Base Inksمرکب های پایه حالل267

Specificationمشخصات268

Document Propertiesمشخصات سند269

Defineمعين کردن270

Duplx Boardمقوای دوطرفه271

Additiveمواد افزودنی 272



43

Hoist Motorموتور باالبر273

Servo Motorموتور فرمان پذیر 274

Desktopميز کار275

Printing areaناحيه چاپ276

AutoCadنرم افزار اتوکد277

Adobe illustratorنرم افزار ادوبی ایلوستریتر278

Adobe InDesignنرم افزار ادوبی این دیزاین279

Adobe InCopy نرم افزار ادوبی این کوپی280

Adobe Photoshopنرم افزار ادوبی فتوشاپ281

Adobe lightroomنرم افزار ادوبی الیت روم282

Accessنرم افزار اکسس283

Excelنرم افزار اکسل284

In Designنرم افزار این دیزاین285

Freehandنرم افزار فری هند286

Corel Drawنرم افزار کورل دراو287

Side Layنشان )گونياي کنار(288

Desktop Publisherنشر روميزی289

Mountingنصب290

Silverنقره291

Dpiنقطه در اینچ292

Supportنگهدارنده293

Samplingنمونه گيري294
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Ink-transfer rollنورد انتقال مرکب295

Metering rollerنورد اندازه گير296

Meter rollنورد اندازه گيری 297

Duct rollerنورد پاندولي ـ داکت298

Perfecting Cylinderنورد پشت و روکن کاغذ299

Bridge rollerنورد پل300

ink applicator rollنورد تأمين مرکب301

Distributing rollerنورد توزیع302

Engraved rollنورد حکاکی شده 303

Dancing Roll نورد رقاصك 304

Oscillating rollerنورد صالیه305

Anti-ghost rollerنورد ضد سایه306

Form rollerنورد فرم307

Knurled rollنورد کنگره دار 308

Ink Rollerنورد مرکب309

Water Fountain rollerنورد منشاء )مخزن( آب310

Ink fountain rollerنورد منشاء )مخزن( مرکب311

Document Typeنوع سند312

Type of  film          نوع فيلم313

Format نوع قالب بندی فایل314

All Layers همه الیه ها315

Cold Setهوا خشك316
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Inchواحد اینچ317

Out feed rollواحد تحویل 318

In feed rollواحد تغذیه 319

Printing unitواحد چاپ 320

Dynواحد دین یا داین321

Insertوارد کردن322

وارد کردن )دکمه صادرکردن فرمان 323
Enter صفحه کليد(

Editویرایش324

Unitیونيت، واحد ، برج325
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 1 ـ2ـ2ـ انواع تصویر مجسم
2ـ2ـ نقشه کشی

2ـ2ـ2 ـ زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

نمای مرکزی نمای موازی

یک نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریک دیمتریکتریمتریک

کاوالیرکابینتکلینو گرافیکپالن ایلیک نظامی

نمای مایل

جنرال

نمای مجسم
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ردیفشکلرابطه ریاضیردیفشکلرابطه ریاضی

81

92

103

114

125

136

7

A= )Area( مساحت                        P= )Perimeter( محيط                     V= )Volume( حجم 
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فصل سوم

آیین نامه  ایمنی
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1ـ3ـ آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ
هدف و دامنه شمول:

هدف از تدوین این آیین نامه، ایمن سازی محیط کار صنایع چاپ به منظور پیشگیری از حوادث 
منجر به صدمات جانی و خسارات مالی می باشد. مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85 قانون 
کار جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده و در انواع چاپ اعم از چاپ کاغذ، سلفون، فلز، شیشه، 

پارچه، مدارات چاپی و نظایر آن الزم االجرا می باشد.
برگه اطالعات ایمنی مواد

اطالعات پایه پیرامون خصوصیات، پتانسیل آسیب زایی مواد، نحوه استفاده ایمن نگهداری، حمل 
و نقل و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری درباره مواد یا فراورده های شیمیایی را فراهم می کند.
ماده 1ـ کارگران باید کار با ماشین ها و همچنین آموزش ایمنی مرتبط را 1 ماه قبل از شروع 

به کار آموزش دیده باشند.
ماده 2ـ اطراف ماشین های چاپ که امکان سقوط از آنها وجود دارد. نصب حفاظ الزامی است.

ماده 3ـ در قسمت هایی از ماشین که ابزار حرکت رفت و برگشتی دارد باید حفاظ مناسب برای 
جلوگیری از برخورد کارگران تعبیه گردد.

ماده 4ـ قسمت های گردانده ماشین ها باید دارای حفاظ ایمن و مؤثر باشد.
ماده 5 ـ حفاظ ماشین ها باید مجهز به سیستمی باشد که در صورت باز شدن حفاظ، ادامه کار 

ماشین امکان پذیر نباشد.
ماده 6ـ حفاظ های به کار رفته نباید دارای لبه ها و اجزای تیز و برنده باشد.

ماده 7ـ اطراف نردبان ها، سکوهای کار و قسمت هایی از ماشین ها که امکان سقوط از آنها وجود 
دارد باید مطابق آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع به نرده های حفاظتی ایمن مجهز گردد.

ماده 8 ـ ماشین های چاپ باید مجهز به کلید و یا وسایل توقف اضطراری باشند.
ماده 9ـ دستورالعمل کار باید در نزدیکی ماشین و در محل مناسب قرار گیرد تا به آسانی قابل 

رؤیت و استفاده باشد.
ماده 10ـ پس از قطع عملکرد ماشین توسط کلید توقف اضطراری شروع به کار مجدد آن صرفاً 

باید به وسیله کلید راه انداز اصلی و به صورت دستی انجام گیرد.
ماده 11ـ کارفرما مکلف است همواره از صحت عملکرد حفاظ ها، میکروسوئیچ ها، کلیدهای قطع 
اطمینان حاصل  ماشین ها  تجهیزات حفاظتی  کلی  به طور  و  اضطراری  قطع  کلیدهای  وصل،  و 

نماید، به نحوی که احتمال وقوع حوادث از بین برود.
ماده 12ـ میکروسوئیچ های ماشین ها باید به گونه ای باشد تا در مقابل صدمات فیزیکی و شیمیایی 

مقاوم بوده و امکان از کار انداختن آنها غیرممکن باشد.
ماده 13ـ ماشین ها و تجهیزات چاپخانه باید مجهز به مکانیزمی باشد تا از شروع به کار ناخواسته 

جلوگیری نماید.
با  و  مناسب  محل های  در  باید  ماشین ها  اضطراری  توقف  و  جریان  قطع  کلیدهای  ماده 14ـ 

باشد. شده  مشخص  هشداردهنده  عالئم  توسط  و  بوده  موجود  آسان  دسترسی 
توقف کامل قسمت های  از  تا قبل  باشد که  باید دارای مکانیزمی  ماده 15ـ ماشین های چاپ 

باشد. یا حفاظ غیرممکن  در  بازنمودن  یا  برداشتن  متحرک و خطرناک، 
ماده 16ـ کلیدهای اصلی راه اندازی و توقف ماشین ها باید قفل دار باشد.

ماده 17ـ بعد از هربار اقدام به تعمیر، نگهداری و انجام اصالحات در ماشین آالت، حفاظ ها و سیستم های 
ایمنی باید مجدداً نصب و کنترل شده و از نحوه کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل گردد.
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ماده 18ـ مواد شیمیایی خطرناک و سریع االشتعال باید در مخازن و ظروف مقاوم و ایمن طبق 
برگه اطالعات ایمنی مواد )MSDS( و دستورالعمل شرکت سازنده نگهداری شود.

باید  فاضالب  در  پسماندها  تخلیه  همچنین  و  شیمیایی  مواد  آماده سازی  و  ترکیب  ماده 19ـ 
پذیرد. صورت  ایمن  شرایط  در  و   )MSDS( مواد  ایمنی  اطالعات  برگه  براساس 

ماده 20ـ محل نگهداری کاغذ، مواد شیمیایی و سایر مواد مصرفی باید از یکدیگر جدا باشد و 
طبق اصول ایمنی نگهداری گردد.

ماده 21ـ نگهداری مواد مصرفی در محل استفاده در کنار ماشین ها بیش از نیاز یک نوبت کاری 
ممنوع است.

ماده 22ـ مواد شیمیایی مایع و یا خطرناک باید طوری چیده شوند که امکان سقوط آنها وجود 
نداشته باشد.

ماده 23ـ نصب دوش و چشم شوی اضطراری به تعداد مناسب در قسمت هایی از چاپخانه که در 
آن از مواد شیمیایی خطرناک استفاده می شود الزامی است.

ماده 24ـ کف چاپخانه باید از مواد مناسب، قابل شست وشو و دارای شیب مناسب به سمت 
باشد. فاضالب  به سیستم  کف شوی متصل 

کار ماشین های  و جایگاه  پله های دسترسی  اطراف ماشین ها، سکوها،  ماده 25ـ کف کارگاه، 
باشد. باید همواره خشک، تمیز، دارای سطح هموار و غیرلغزنده  چاپ 

ماده 26ـ تعمیر، نگهداری، سرویس، نظافت و تنظیم ماشین ها و تجهیزات باید در زمان توقف 
کامل و مطمئن آنها انجام پذیرد.

ماده 27ـ نظافت سیلندرهای ماشین چاپ در هنگام کار باید به گونه ای انجام گیرد که از ورود 
دست و سایر اعضای بدن به منطقه خطرناک ماشین جلوگیری به عمل آید.

پسماندها  و  زائد  مواد  و  گردیده  تمیز  کارگاه  محیط  باید  کار  هر شیفت  پایان  در  ماده 28ـ 
شود. خارج  کارگاه  از  مناسب  به صورت 

نگهداری  و  تعمیر  تجهیز، سرویس،  بهره برداری،  راه اندازی،  نصب،  امور  کلیه  انجام  ماده 29ـ 
ماشین ها و تجهیزات باید توسط افراد ماهر و با رعایت دستورالعمل های شرکت سازنده و الزامات 

قانونی صورت پذیرد.
ماده 30ـ محل قرارگیری ماشین ها باید به گونه ای باشد که امکان انجام کلیه شست وشو، تردد 

و جابه جایی به صورت ایمن، عملیات اعم از بازدید، سرویس و تعمیر وجود داشته باشد.
ماده 31ـ استفاده از انواع عالئم هشداردهنده با توجه به نوع عملکرد ماشین ها الزامی است.

ماده 32ـ ایجاد شرایط مناسب کاری الزم از لحاظ دما، رطوبت، تهویه و نور برای کار در فضای 
کارگاه های چاپ الزامی است.

ماده 33ـ در قسمت هایی از فرایند کار که بو، گاز و بخارات مضر و ناراحت کننده تولید می گردد 
باید توسط تهویه موضعی مؤثر به خارج از محیط کار هدایت گردد.

ماده 34ـ آماده سازی و اختالط موادی که تولید بخار و گاز مناسب می نماید باید در جایی که 
مجهز به هود و با تهویه مناسب انجام گیرد.

از سطوح نزدیک به کف کارگاه صورت  باید  ماده 35ـ سیستم تهویه عمومی هوای چاپخانه 
گیرد.

ماده 36ـ پارچه ها و همچنین کاغذهای آغشته به روغن و سایر مواد که احتمال خود اشتعالی 
از محل کارگاه  ایمن جمع آوری و سریعاً  باید در ظرف های  یا سریع االشتعال هستند  و  داشته 

گردند. خارج 
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ماده 37ـ استفاده از شعله باز، استعمال دخانیات و همچنین وسایل گرمازای غیرایمن در محیط 
کارگاه ممنوع است.

ماده 38ـ وسایل اعالم و اطفای حریق باید متناسب با نوع ماشین، مواد و محتویات قابل اشتعال 
در قسمت های مختلف کارگاه تعبیه گردد.

ماده 39ـ منافذ ورودی به کارگاه باید به نحوی حفاظ گذاری شده باشد که از ورود هرگونه شیء 
مشتعل مانند ته سیگار ممانعت به عمل آورد.

ماده 40ـ در قسمت هایی از چاپخانه که گرد و غبار، بخارات و گازهای قابل اشتعال و یا انفجار 
وجود دارد سیستم الکتریکی چاپخانه باید از نوع ضد انفجاری باشد.

ماده 41ـ سیستم ارتینگ باید مطابق آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین )ارتینگ( تعبیه 
گردیده و بدنه فلزی کلیه ماشین ها و تجهیزات الکتریکی به آن وصل شود.

باید توسط  با نوع کار و عوامل زیان آور محیط کار  وسایل حفاظت فردی متناسب  ماده 42ـ 
از آموزش های الزم در اختیار کارگران قرار گیرد. کارفرما تهیه و پس 

ماده 43ـ به منظور پیشگیری از تماس و درگیری کارگران با قسمت های گردنده ماشین آالت 
نظایر  و  کلید  زنجیر، ساعت،  کردن  آویزان  باز،  و  آزاد  قسمت های  دارای  لباس های  از  استفاده 
آن و نیز استفاده از شال گردن و چنین مواردی ممنوع است و کارگرانی که دارای موهای بلند 

می باشند باید به وسیله سربند و یا وسیله حفاظتی دیگر موهای سر خود را کاماًل بپوشانند.
تجهیز،  سرویس،  نتایج  دستورالعمل ها،  و  بوده  مجزا  پرونده  دارای  باید  ماشین ها  44ـ  ماده 

گردد. ثبت  آن  در  ایمنی  و  فنی  بازرسی های  و  نگهداری 
ماده 45ـ عملکرد کلیدها و تجهیزات الکتریکی ماشین ها باید سالم، در معرض دید و مشخص باشد.

بدن  اعضای  و  البسه  ماشین ها، سطوح،  کردن  تمیز  برای  فشرده  هوای  از  استفاده  ماده 46ـ 
است. ممنوع 

ماده 47ـ هرگونه رفتار و اعمال غیر ایمن در کارگاه که باعث برهم خوردن تعادل و هوشیاری 
شود ممنوع است.

ماده 48ـ لباس کارگر باید تمیز بوده و عاری از روغن و یا مواد سریع االشتعال باشد.
ماده 49ـ مسیرهای خروج اضطراری کارگاه باید کاماًل مشخص بوده و هیچ گونه ماشین، مواد 

اولیه، تولیدی و مانعی در مسیر وجود نداشته باشد.
ماده 50ـ خوردن و آشامیدن در فرایند چاپ ممنوع است.

مقررات اختصاصی
ماده 51ـ عامل انجام کار )اپراتور( باید قبل از به کار انداختن ماشین، با عالئم هشداری مناسب 

به دیگران اطالع رسانی نموده و از عدم حضور افراد در منطقه خطر اطمینان حاصل نماید.
ماده 52ـ در قسمت هایی از فرایند که از چسب و مواد شیمیایی دارای درجه حرارت باال استفاده 

می شود باید شرایطی فراهم گردد که امکان برخورد اعضای بدن با قسمت های داغ میسر نباشد.
مکانی  در  باید  ماشین ها  تجهیزات  دیگر  و  شابلون ها  غلتک ها،  محل شست وشوی  ماده 53ـ 

بهداشتی صورت گیرد. و  رعایت کلیه مقررات حفاظتی  با  و  مستقل 
ماده 54ـ غلتک های ماشین چاپ باید دارای دور معکوس باشد.

ماده 55ـ برداشتن و ریختن مرکب، رنگ و سایر مواد توسط دست، از روی نوردهای در حال 
کار ممنوع است.

ماده 56ـ هنگام بستن پلیت در سیستم های غیر اتوماتیک باید این عمل به صورت مرحله ای، 
آهسته و با سرعت مناسب انجام گیرد.
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ماده 57ـ برداشتن نمونه کار در حین کار با ماشین چاپ، باید با استفاده از روش های ایمن صورت 
پذیرد به گونه ای که نیاز به دخالت کارگر و یا ورود دست به منطقه خطر وجود نداشته باشد.

نقاله  نوارهای  در حال چرخش،  رول های چاپی  زیر  از  بار  جابه جایی  و  افراد  عبور  ماده 58ـ 
است. ممنوع  می دهند  انجام  را  جابه جایی  عمل  که  ابزاری  و  ماشین ها 

ماده 59ـ تیغه های برشی و همچنین تیغه های تنظیم مرکب و رنگ باید هنگام جابه جایی و پس 
از تعویض و استفاده درون پوشش ایمن قرار گیرد.

ماشین  بودن  روشن  زمان  در  غلتک ها  و  نورد  نظافت ظرف شست وشوی  و  تخلیه  ماده 60ـ 
است. ممنوع 

ماده 61ـ قاب های مورد استفاده در چاپ اسکرین و پلیت ها باید فاقد لبه ها و زواید تیز و برنده 
باشند.

اعمال  باید ضمن  قاب  به  توری  ثابت کردن  هنگام  در  توری کشی دستی  در روش  ماده 62ـ 
دقت های الزم با استفاده از روش های ایمن از برخورد سوزن منگنه با اعضای بدن جلوگیری نمود.

با استفاده از روش های ایمن از ورود دست به  ابزار مکانیکی باید  با  ماده 63ـ در توری کشی 
نمود. جلوگیری  ماشین  منطقه خطر 

ماده 64ـ هنگام شست وشوی سیلندر و تا زمان خشک شدن آن، سیستم تغذیه ماشین باید به 
گونه ای عمل نماید که از ادامه کار ماشین جلوگیری گردد.

ماده 65ـ در زمان شست وشوی سیلندر و ماشین و تا پایان مرحله خشک شدن آن استفاده از 
ابزار و تجهیزاتی که تولید جرقه و یا دمای زیاد نماید، ممنوع است.

ماده 66ـ نشتی ماشین ها اعم از حالل ها، روغن ها، رنگ ها و دیگر مواد باید به طریق ایمن سریعاً 
از سیستم خارج گردند.

ماده 67ـ ماشین های چاپ باید دارای سیستم هشدار نشتی باشد تا در صورت نشت حالل قابل 
اشتعال و یا انفجار، بتواند ماشین را خاموش نماید.

ارتفاع بیش از 75 سانتی متر بین کف و سکو، وجود جای پای  ماده 68ـ در صورت اختالف 
است. الزامی  ایمن  انفرادی 

و حداکثر  نموده  تجاوز  دقیقه  در  3متر  از  نباید  سیلندرها  معکوس سرعت  حرکت  ماده 69ـ 
باشد. بیشتر  از نصف قطر سیلندر  نباید  بار حرکت  مسافت طی شده در هر 

کوتاهی  مدت  برای  ماشین  ایمنی  از سیستم  قسمتی  یا  یک  عملکرد  که  هنگامی  ماده 70ـ 
است. ممنوع  ثانیه  ماشین  نمودن  استارت   by pass گردد  متوقف  ثانیه(   20 )حداکثر 

کوتاهی  مدت  برای  ماشین  ایمنی  سیستم  از  قسمتی  یا  یک  عملکرد  که  هنگامی  71ـ  ماده 
است: الزامی  زیر  موارد  رعایت   )by pass( گردد  متوقف  ثانیه(   20 )حداکثر 

الف( کنترل بای پس باید به صورتی باشد که از هر طرف قابل اجرا باشد.
ب( کلیه سیستم های ایمنی فعال باشد.

ج( به وسیله یک چراغ هشداردهنده )زرد رنگ( اطالع رسانی گردد.
ماده 72ـ وسایل حمل و نقل و انتقال سیلندرها، تیغه های برشی، مواد و تجهیزات باید دارای 

قفل بوده تا از حرکت ناخواسته جلوگیری نماید.
ماده 73ـ ماشین برش باید قبل از هر نوبت کاری، پس از هر بار تعمیر، سرویس و تعمیر تیغه 

برشی توسط فرد صالحیت دار کنترل و بازرسی گردد.
از  باید  شکستگی  اثر  در  برشی  تیغه های  قطعات  پرتاب  از  پیشگیری  منظور  به  74ـ  ماده 

گردد. استفاده  ایمن  حفاظ های 
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افراد  توسط  باید  برشی  تیغه های  نگهداری  و  سرویس  تعویض،  تنظیم،  بازدید،  75ـ  ماده 
شود. انجام  صالحیت دار 

ماده 76ـ باالبرهای تغذیه و تحویل محصول ماشین ها باید به سیستمی مجهز باشند تا مانع 
از سقوط آنها گردیده و همچنین از ورود اعضای بدن به قسمت های خطرناک جلوگیری نماید.

ماده 77ـ نوار انتقال در فرایند چاپ باید دارای شرایطی باشد که امکان برخورد افراد با آنها 
باشد. نداشته  وجود 

ماده 78ـ نوارها و تجهیزات انتقال نیرو باید به گونه ای حفاظ گذاری شوند تا در صورت پاره 
شدن از بروز حوادث جلوگیری نماید.

ماده 79ـ هنگام تعویض سیلندرها، تیغه های برشی و دیگر تجهیزات ماشین ها باید با استفاده 
از وسایل ایمن از لغزش و سقوط آنها جلوگیری نمود.

ماده 80ـ به منظور جلوگیری از تولید گاز اوزون درجه حرارت المپ های uv باید کنترل شود.

ماده 81ـ قسمت های داغ و خطرناک ماشین ها باید توسط عالئم هشداردهنده مشخص گردند.
ماده 82ـ ماشین هایی که عمل پرس کتاب، فشرده سازی ضایعات چاپ و بسته بندی را انجام می دهند 

باید مجهز به حفاظ های ایمن گردیده تا از ورود اعضای بدن به منطقه خطر جلوگیری نمایند.
ماده 83ـ ماشین برش )گیوتین( باید دارای کلید دوشستی، حسگرهای نوری و حفاظ برای 

باشد. خطرناک  قسمت های 
ماده 84ـ در روش تغذیه دستی ماشین برش باید دارای مکانیزمی باشد که عمل برش فقط در 

یک نوبت انجام گیرد و حرکت برشی بعدی تیغه منوط به فرمان مجدد باشد.
ماده 85ـ کارفرما مکلف است نسبت به طراحی فضای کار، استفاده از مواد، ابزارآالت، تجهیزات 

و ماشین آالت که به نحو مناسب در دسترس کارگران قرار می گیرد.
ماده 86ـ مطابق اصول مهندسی فاکتورهای انسانی )ارگونومیک( اقدام نماید. در ماشین های 

خشک کن که از سیستم اگزوز منجر به توقف اتوماتیک تغذیه و عملکرد ماشین شود.
ماده 87ـ کلیدهای حرکتی که باعث حرکت سیلندر به مقدار محدود می شود )اینچی( باید 

دارای مکانیزمی باشد که کاربر نتواند از آن به صورت ممتد استفاده نماید.
ماده 88ـ کلیدهای حرکت اینچی باید در مکانی نصب شود که کاربر بتواند تمام نقاط خطرناک 

را مشاهده نماید.
ماده 89ـ ماشین ها باید به نحوی باشد که امکان صدمه و از سنسورها )حسگر( کار انداختن 

آنها ممکن نباشد. 
ماده 90ـ در صورت به وجود آمدن نقص در خشک کن های بزرگ مانند پارچه و کاشی، تا زمان 

کاهش دمای خشک کن به دمای پایین و ایمن، باز کردن در و ورود به داخل آن ممنوع است.
ماده 91ـ در قسمت هایی از فرایند چاپ که از اشعه استفاده می شود رعایت دستورالعمل های 
عالئم  و  خطر  اعالم  وسایل  نصب  همچنین  و  مرتبط  آیین نامه های  ماشین،  سازنده  شرکت 

است. الزامی  هشداردهنده 
ماده 92ـ تجهیزاتی که با اشعه کار می کند باید دارای حفاظ ایمن باشد تا در صورت باز شدن 

در آنها سیستم متوقف گردد.
ماده 93ـ قسمت هایی از ماشین یا تجهیزات که امکان برخورد سر یا اعضای دیگر بدن با آنها 

وجود دارد باید به وسیله مطمئن )پدگذاری( حفاظت گردد.
ماده 94ـ بازوهای متحرک قسمت های گیرنده کاغذ )گریپرهای( کاغذ باید دارای حفاظ مؤثر 

و ایمن باشد.
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ماده 95ـ کارگران شاغل در صنایع چاپ باید براساس قانون کار جمهوری اسالمی ایران ماده 92 
مورد معاینات پزشکی قرار گرفته، نتایج در پرونده پزشکی آنان ثبت و نگهداری گردد.

ماده 96ـ با عنایت به ماده 88 قانون کار جمهوری اسالمی ایران، اشخاص حقیقی یا حقوقی 
که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب 

می باشند.
ماده 97ـ مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرما بوده و در صورت وقوع هرگونه 
حادثه ناشی از کار به دلیل عدم توجه وی به الزامات قانونی، مطابق قانون کار عمل شده و نام برده 

مکلف به جبران خسارات وارده به 176 و 175 مواد زیان دیدگان می باشد.
این آیین نامه مشتمل بر سه فصل و 97 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسالمی 
اجتماعی  امور  تاریخ  در  و  تهیه  فنی  عالی حفاظت  ایران در جلسه مورخ 1390/3/30 شورای 

رسیده است.
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فصل چهارم
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

ايمني  
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری



62



63

فصل پنجم
شایستگی  های غیر فنی
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاك است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاك باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاك، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاك

خواص شیمیایی و بهسازی خاك

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیك

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمك رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمك معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمك ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی یك زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم حد

مقایسه حدهای یك طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیك10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط کار10

تحلیل محیط  کار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار

به کارگیری قوانین در محیط کار

به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت کاریابی

کاربرد فناوری های نوین11

به کارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب

به کارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

کارگاه نوآوری و کارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی کسب و کار

بازاریابی و فروش

ایجاد کسب و کار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ای ـ رشته چاپ

پودماندرسپایه

دانش فنی پایه10

پیدایش و سیر تکامل صنعت چاپ

شناخت مواد و کاربرد آنها 

شناخت ابزار و تجهیزات کارگاهی 

محاسبات فنی 

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

دانش فنی تخصصی12

کسب اطالعات فنی

استاندارد سازی محیط کار و تجهیزات

دسته بندی فناوری های نوین

تحلیل سیستم های مکانیکی

تحلیل سیستم های برقی

لیتوگرافی و کلیشه سازی10

اسکن تصاویر

لیتوگرافی سی تی اف و سنتی

تولید پلیت رایانه ای

تولید کلیشه چاپ بالشتکی و برجسته

تولید شابلون اسکرین

10
تولید به روش چاپ توری 

و بالشتکی

ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری

ترکیب کردن مرکب چاپ توری و بالشتکی

تغذیه و تحویل چاپ توری و بالشتکی

بستن شابلون توری و کلیشه بالشتکی

نمونه گیری چاپ توری و بالشتکی
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برشکاری

پاکت سازی ماشینی

تا و ترتیب کردن فرم های چاپیاجرای کارهای پس از چاپ11

پوشش دهی و لمینت

صحافی کارهای چاپ شده

تغذیه، تحویل و بستن الستیك و پلیت چاپ افست ورقی

رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ

نمونه گیری چاپ افست ورقیتولید به روش چاپ افست11

تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ افست رول

تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ دیجیتال

حروف نگاری

تولید فایل جلوه های ویژه

تولید فایل دایکاتطراحی و آماده سازی12
فایل های چاپی

خروجی فایل

کنترل چاپ پیش از چاپ

تغذیه و تحویل چاپ فلکسوگرافی و روتوگراوور

بستن کلیشه چاپی فلکسوگرافی و سیلندر انیلوکس

بستن فرم چاپ روتوگراوور و تعویض تیغه هدایت مرکبتولید به روش چاپ12
فلکسوگرافی و روتوگراوور

ترکیب مرکب چاپ فلکسوگرافی و روتوگراوور

نمونه گیری چاپ فلکسوگرافی و روتوگراوور
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