
 ( فــــنون هــنري ) 8  روهــاز گ                                       چــاپ و چــاپخانهته ــجدول صالحيت هاي رش

 رديف 

 

كد 

 صالحيت
ـ پي الحيت ــشرح ص عنوان صالحيت   ش نيازـ

سوابق تجربي مورد  

 نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمون دوره كارورزي دوره آموزشي

1 

 

1-1 

 

تعيــين ارزک كارهــاي 

 يچاپ

ارزیابی کیفیت کارهای چاپ شده یا  

افت کیفی آنها با مقایسه با اوریژینالها  

 و نمونه های تحویل شده به چاپخانه

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

2 2-1 
ــوارد  ــه م ــيدگي ب رس

اختالف بين مشـتري و 

 چاپخانه

اختالفات عمدتاً مربوط به قیمت چاپ  

ویل می باشد که با توجه به و زمان تح

 عرف جاری باید رسیدگی شودا 

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

3 3-1 
تشخيص انواع فـيم  و 

 و ارزک آنهاک نيز

ک با  نی و زتشخیص نوع و قیمت فیلم 

توجه به زمان چاپ مطالب و در صورت  

 قیمت روز آنها  تعیین لزوم 

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

4 4-1 
كيف چـاپ شناخت  يت 

ســـيمک اســـ رين و 

 چاپهاي ديگر

در صورت وجود اختالف موضوع 

کیفیت چاپ و قیمت آن باید به 

 صراحت تعیین شود 

طبق مقررات  

 ثبت نام 
- - - - 

5 5-1 
تهيه گزارشـهاي فنـي 

ــت  ــه كيفي ــوب ب مرب

 كارهاي چاپي 

یلی از کیفیت تهیه گزارش تفض

کارهای چاپ شده با درج نقاط ضعف و  

 قوت کارها 

مقررات   طبق

 ثبت نام 
- - - - 

 2از  1صفحه 

 

 غالمعمي شهركي  

 رئيس شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري  

 

 



 

 ) فــــنون هــنري ( 8از گــروه                                     جدول صالحيت هاي رشــته چــاپ و چــاپخانه    

 رديف

 

كد  

 صالحيت 
 پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

سوابق تجربي مورد  

 نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 ونآزم دوره كارورزي دوره آموزشي

6 6-1 
شناخت كيفيت ليتـوگرافي  

چاپ  كميشه سازي با لـواز  

 و مواد مصرفي آنها 

برآورد قیمت متعارف لیتوگرافی،  

شه سازی با لوازم مصرفی  کلی  ،چاپ

 ارجاع  آنها به تفکیک برحسب

داشتن صالحیت  

 5تا  1ردیفهای 

ارائه سوابق کار عملی  

تبط از مؤسسات  و مر

  5معتبر جمعاً  بمدت 

 سال 

 آزمون ســـال 1 -

7 7-1 

كارهاي چـاپ  گذاري  ارزک 

ي  شيت  رول  غمط ـاع  از  

رر  هميوگرا ديجيتـال   ور  

ين  فرمــت  ســيمک اســ ر

لتر بـا رپافست   و غيـره  س 

 نهاكميه لواز  مربوب به آ

از موارد ذیربط ارزش هر یک  تعیین

 یلی و ارائه گزارش تفض

داشتن صالحیت  

 6ردیف 

ارائه سوابق کار عملی  

و مرتبط از مؤسسات  

  5معتبر جمعاً  بمدت 

 سال 

 آزمون  ال  ــس 1 -

8 8-1 

شناخت و ارزيابي محصورت 

ترتيب كـن  تـه  تاكن   ورق 

زن دســـتي و دوز  چســـب

اتوماتيک گر  و سرد  جمـد 

ــ ــ، زن  س ــو   خ از  طالك

يووي  سمفون كش و غيره با 

كميــه لــواز  و مــواد اوليــه 

 مربوب

ی همراه با درج  ن تهیه گزارش ف 

   عها بر حسب ارجاقیمت

داشتن صالحیت  

 7ردیف 

ارائه سوابق کار عملی  

و مرتبط از مؤسسات  

  5معتبر جمعاً  بمدت 

 سال 

 آزمون الــس1 -

2از  2صفحه   
 غالمعمي شهركي  

وراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري  رئيس ش  
 


