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مورد نیاز

بق مورد نیاز(جایگزین سوابق)سوا
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

یتعیین ارزش کارهاي چاپ1- 11
ارزیابی کیفیت کارهاي چاپ شده یا افت کیفی آنها با 

مقایسه با اوریژینالها و نمونه هاي تحویل شده به 
چاپخانه

----طبق مقررات ثبت نام

ف رسیدگی به موارد اخـتال 22-1
بین مشتري و چاپخانه

اختالفات عمدتاً مربوط به قیمت چاپ و زمان تحویل 
----طبق مقررات ثبت ناممی باشد که با توجه به عرف جاري باید رسیدگی شودا

ــیلم و  1- 33 ــواع ف ــخیص ان تش
و ارزش آنهاک نیز

ک با توجه به زمان نیو زتشخیص نوع و قیمت فیلم 
----طبق مقررات ثبت نامقیمت روز آنها تعیین م چاپ مطالب و در صورت لزو

44 -1
ــاپ   ــت چ ــناخت کیفی ش
سیلک اسکرین و چاپهـاي  

دیگر

در صورت وجود اختالف موضوع کیفیت چاپ و قیمت 
----طبق مقررات ثبت نامآن باید به صراحت تعیین شود

55-1
ــی   ــهاي فن ــه گزارش تهی
مربوط به کیفیت کارهـاي  

چاپی  

یلی از کیفیت کارهاي چاپ شده با ارش تفضتهیه گز
----طبق مقررات ثبت نامدرج نقاط ضعف و قوت کارها
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پ، کلیشه شناخت کیفیت لیتوگرافی، چا1- 66
سازي با لوازم و مواد مصرفی آنها

برآورد قیمت متعارف لیتوگرافی، 
شه سازي با لوازم کلی،چاپ

مصرفی آنها به تفکیک برحسب 
ارجاع

داشتن صالحیت 
5تا 1ردیفهاي 

تبط از ارائه سوابق کار عملی و مر
5مؤسسات معتبر جمعاً  بمدت 

سال
آزمونسال1-

77 -1

شیت، رهاي چاپ اعم از ارزش گذاري کا
ور، دیجیتال، الرج ی، هلیوگرارول، غلطک

س و رپین، افست، لترفرمت، سیلک اسکر
غیره با کلیه لوازم مربوط به آنها

از موارد ارزش هر یک تعیین
یلیذیربط و ارائه گزارش تفض

داشتن صالحیت 
6ردیف 

ارائه سوابق کار عملی و مرتبط از 
5مؤسسات معتبر جمعاً  بمدت 

سال
آزمون سال1-

88-1

شناخت و ارزیابی محصوالت ورق تاکن، 
زن دستی و ترتیب کن، ته دوز، چسب

اتوماتیک گرم و سرد، جلد ساز، طالکوب، 
خط زن، یووي، سلفون کش و غیره با 

کلیه لوازم و مواد اولیه مربوط

ی همراه با درج نتهیه گزارش ف
عها بر حسب ارجاقیمت

ت داشتن صالحی
7ردیف 

ارائه سوابق کار عملی و مرتبط از 
5مؤسسات معتبر جمعاً  بمدت 

سال
آزمونسال1-
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