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3

درحد انتظار
تمیز دادن نقاط ضعف و قوت انواع ابزارهای 

کارگاهی و آزمایشگاهی و ماشین آالت چاپ
2

دسته بندی کلیه ماشین آالت پیش از - 2

چاپ، چاپ و پس از چاپ و تمیز دادن 

کارکرد آن ها نسبت به یکدیگر

تر از  پایین

حد انتظار

دسته بندی ابزارهای کارگاهی و آزمایشگاهی و 

ماشین آالت از دیدگاه کاربردی
1

های چاپی های چاپی  در روش کاربرد پلیت

 کاربرد مواد شیمیایی با رعایت اصول ایمنی

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 3پودمان 

شناخت ابزار و 

تجهیزات 

کارگاهی

دسته بندی ابزارهای کارگاه چاپ و - 1

تعیین کاربرد هر یک از ابزارهای کارگاهیهای کاربردی هر دسته تشریح ویژگی

دادن عملکرد  و آزمایشگاهی و تمیز

ها با تأکید بر  اقتصادی هر یک از دستگاه

کیفیت تولید

باالتر از حد 

انتظار

ترین ابزارهای کارگاهی و  انتخاب مناسب

آزمایشگاهی و ماشین آالت چاپ با تأکید بر 

سرعت تولید و کیفیت چاپ

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

2
تجزیه و تحلیل گسترش و توسعه صنعت - 2

تر از  پایینچاپ با توجه به نیاز جامعه

حد انتظار

تمیز دادن ویژگی های هر یک از روش های چاپی 

و تولید مناسب آن ها
1

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 2پودمان 

شناخت مواد و 

ها کاربرد آن

های هر یک از سطوح  تمیز دادن ویژگی- 1

چاپ شونده کاغذی و غیر کاغذی

باالتر از حد 

انتظار

ترین سطوح چاپ شونده  انتخاب بهترین و مناسب

کاغذی و یا غیرکاغذی، مرکب، پلیت و مواد 

شیمیایی مناسب با کار چاپی

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار

 به کارگیری سطوح چاپ شونده کاغذی و 

غیرکاغذی، مرکب، پلیت و مواد شیمیایی با کار 

چاپی طبق دستور کار

2

های چاپ  های پلیت تشریح ویژگی- 2

افست، فلکسوگرافی، کلشه و گراوور و  

دادن مواد شیمیایی از یکدیگر و کاربرد  تمیز

ها در صنعت چاپ آن

تر از  پایین

حد انتظار

تعیین انواع سطوح چاپ شونده کاغذی و 

غیرکاغذی، مرکب، پلیت و مواد شیمیایی
1

های هر یک از سطوح چاپ  تعیین ویژگی

شونده کاغذی و غیرکاغذی و بیان محل 

ها مصرف آن

تعیین مرکب برای هر یک از تولیدات چاپی
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استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 1پودمان

پیدایش و سیر 

تکامل صنعت 

چاپ

تشریح چگونگی پیدایش صنعت چاپ- 1
های چاپی تحلیل عملکرد هر یک از روش

های کیفی هر یک از  وتمیز دادن ویژگی

ها های چاپی و چگونگی تولید آن روش

باالتر از حد 

انتظار

انتخاب و اجرای مناسب روش چاپی با تأکید بر 

باالترین سرعت و بهترین کیفیت تولید

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
به کار گیری روش های انتخاب شده و رسیدن به 

سرعت و کیفیت خواسته شده
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3

درحد انتظار
تعیین آزمایشات ساده در ارتباط با بارگذاری 

قطعات
2

تر از  پایین

حد انتظار
1تفسیر تغییر شکل در قطعات

تجزیه و تحلیل بارگذاری قطعات و تغییر 

شکل احتمالی آن ها در برابر بارگذاری

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

: 5پودمان 

مقاومت قطعات 

در برابر تغییر 

شکل

ها در قطعات مانند  بیان انواع تغییر شکل

های پیچشی، کششی، کمانش، برش،  تنش

خمش و فشار

باالتر از حد 

انتظار

تحلیل آزمایشات ساده به منظور نشان دادن 

تأثیرات بارگذاری در قطعات

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

: 4پودمان 

محاسبات فنی

محاسبه مسائل مرتبط با یکاهای - 1

گیری طول، سطح، حجم، مایعات، جرم  اندازه

و زاویه

باالتر از حد 

انتظار

 محاسبات طول، سطح، حجم، مایعات، جرم و 

زاویه و محاسبه میزان کاغذ مصرفی یک کتاب

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

3

درحد انتظار
تعیین عوامل مؤثر در محاسبه قیمت تمام شده یک 

کار چاپی
2

های کاغذ و مرکب در  محاسبه ویژگی- 2

ارتباط با قیمت تمام شده
تر از  پایین

حد انتظار
1های کاغذ و مصرف مرکب تعیین ویژگی

 انجام محاسبات طول، سطح، حجم، مایعات، 

جرم، زاویه

محاسبات مربوط به کاغذ و مصرف مرکب 

در ارتباط با قیمت تمام شده

استاندارد عملکرد 

(کیفیت)
شاخص تحقق

.  است 3 يا 2،1نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات   −

. را اخذ کند2پودمان حداقل نمره شايستگي  زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان  −

. ، شايستگي را کسب نمايد ها پودمان نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه −


