
مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

1روشن كردن اسكنر و تميز كردن شيشه1

1دريافت اورژينال و دستور اجراي كار2

1تنظيم و اصالح رنگ3

1كنترل و كاليبراسيون4

1ذخيره و ارسال فايل5

6

- 2بكارگيري فناوري هاي مناسب                                  - 1

مرتب - 3افزار بدون ايراد                   �افزار و نرم�استفاده از سخت

كردن محيط كار         

1

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212(Imagesetter)سازي  سازي دستگاه ايميج آماده1

222و ترام گذاري (RIP)تنظيمات ريپ2

232ظهور و ثبوت فيلم3

242كنترل فيلم4

552

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2ستر�سازي دستگاه پليت�آماده1

2گذاري�و ترام (RIP)تنظيمات ريپ2

2ظهور پليت3

2كنترل پليت 4

2نگهداري و بايگانی پليت5

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«ليتوگرافي و كليشه سازي»درس 
چاپ: رشته تحصيلی

078820: کد رشته

کد

کد

210454: کد کتاب

1396-97: سال تحصيلی

اسكن تصاویر - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0788200110: کد درس

کد

اسكن تصاویر: 1واحد یادگيری

توليد فيلم: 2 واحد یادگيری

20نمره پودمان از 

توليد پليت سنتی چاپ افست:3 واحد یادگيری

كنترل پليت

نگهداري پليت

 و سنتیCTFليتوگرافی  - 2پودمان /نام فصل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

مراحل کاری

نوردهی

ظهور پليت

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

مونتاژ فيلم

نمره شایستگی واحد یادگيری

کد ای چاپ افست توليد پليت رایانه:4 واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

(CTP)توليد پليت رایانه ای  - 3پودمان /نام فصل

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي

«ليتوگرافي و كليشه سازي»درس 
چاپ: رشته تحصيلی

210454: کد کتاب078820: کد رشته

1396-97: سال تحصيلی

اسكن تصاویر - 1پودمان /نام فصل

دهم:پایه

0788200110: کد درس

کد

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
ردیفنمره

حداقل نمره 

قبولی
نمره

212انتخاب كليشه با توجه به جنس و ضخامت و نوع كاربرد1

222حساس كردن سطح كليشه2

232كپی كردن فيلم نگاتيو بر سطح كليشه3

242كاري كليشه�كاري و فرز�اسيد4

552

661

22*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

مراحل کاریردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره

2انتخاب قاب شابلون از نظر جنس ابعاد و نوع چاپ1

2تور كشی2

2زدايی و حساس كردن شابلون�چربی3

2به شابلون (استنسيل)انتقال طرح 4

2ظهور شابلون5

1روتوش، دورگيري6

2*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

نمره شایستگی واحد یادگيری

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگی   کند که در ارزشيابی زمانی هنرجو شایستگی کسب می−

.  است20 از 12حداقل نمره قبولی پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست می نمره پودمان از ميانگين نمره−

. واحدهای یادگيری، شایستگی را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلی درس زمانی لحاظ می−

کد

مراحل کاری

انتقال طرح

حساس كردن

تهيه شابلون سنتی اسكرین: 7واحد یادگيری

5نمره مستمر از 

حرارت دادن كليشه

(بالشتكی)توليد کليشه چاپ پد :6 واحد یادگيری(فلزی)توليد کليشه چاپ برجسته: 5 واحد یادگيری کد

توليد کليشه چاپ بالشتكی و برجسته - 4پودمان /نام فصل

توليد شابلون اسكرین -  5پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگيری

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غيرفنی و توجهات زيست محيطی

ميانگين مراحل

زدايی از آن�انتخاب كليشه و چربی

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگی واحد یادگيری یا نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات  −

به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولی در واحد  (های غيرفنی و توجهات زیست محيطی ایمنی، بهداشت، شایستگی)ارزشيابی *

یادگيری می باشد

20نمره پودمان از 

نمره شایستگی پودمان

20نمره پودمان از 

ظهور كليشه

كادر بندي و اسيدكاري و تميزكردن كليشه

5نمره مستمر از 

نمره شایستگی پودمان


