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  سوم         دوماول:  کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور، مربوط بو ىفتو  :جزوه درس
 text :دارد نداردvoice :دارد  ندارد power point:داردندارد  

 : تلفن ىمراه مدیر گروه 

                                   

 

 بٍ وام خذا جلسٍ ايل

 :آشىایی با اوًاع کاغذ يقطغ کاغذ - 

 کبغذ ثبفتی است یکپبرچِ،سبختِ ضذُ اس الیبف ، هؼوَال گیبّی کِ ثِ ضکل رٍل یب ٍرق تْیِ ضذُ ٍ هَارد استفبدُ فزاٍاى در کاغذ چیست؟

هؼوَال کبغذ را ثز اسبس گزاهبص دستِ ثٌذی هی کٌٌذ ٍ ثذیي تزتیت لفظ کبغذ یب همَا را در گزاهبصّبی هختلف ثِ کبر .ثخص ّبی هختلف دارد

هؼیبر دیگزی کِ هی تَاى ثِ ػٌَاى هزس ثٌذی ثیي کبغذ ٍ همَا . هی گیزًذ ، اهب ثِ طَر هطخص ًوی تَاى هزسی ثیي کبغذ ٍ همَا تؼییي کزد

 .کبغذ رٍ ٍ پطت دارد اهب ثزای ثبالثزدى کیفیت پطت اس ًَرد ّبی پزس استفبدُ هی ضَد.تؼییي کزد ، ضخبهت است

 آشىایی با اوًاع کاغذ ي کاربزد آن؟-

. کبغذ ّبی هزغَة ، سفیذ ثَدُ ٍ دیزتز سرد هی ضًَذ ٍ ّوچٌیي همبٍهت آى ّب در ثزاثز ضکٌٌذگی در اثز گزهب ٍ گذضت سهبى ثیص تز است

 . هطلَة تزیي است گالسٍثزای چبح ثب کیفیت ثبال ، کبغذ

 هؼوَال ثزای چبح کتبة ، اٍراق ٍ فزم ّبی اداری هَرد استفبدُ لزار هی گیزًذ ٍ یکی اس پز هصزف تزیي کبغذ ّب را ضبهل تحزیزکبغذ ّبی 

ّز چِ کِ تؼذاد . در تْیِ کتبة ّبی ًفیس رًگی ، ثزٍضَرّبی رًگی ٍ اصَال کبرّبی رًگی ثیطتز ثِ کبر هی رٍد گالسٍکبغذ ّبی .هی ضًَذ

 . ثب گزاهبص ثبالتز ضزٍری تز ثٌظز هی رسذگالسٍرًگ ّبی چبح،ثبالتز هی رٍد استفبدُ اس کبغذ ّبی 

 . ثزای خلذ کتبة ، کبتبلَگ ٍ ثؼضب کبرت ّبی ٍیشیت استفبدُ هی ضَدگالسٍهمَاّبی 

 ثزای خؼجِ ّبی هختلف ثکبر هی رٍد ٍ ًَع پطت سفیذ آى کِ هزغَة تزاست هؼوَال ثزای خؼجِ ّبی ثْذاضتی پشت طًسیهمَاّبی 

 .آرایطی استفبدُ هی ضَد

 . ًیش ثزای اًَاع کبرت استفبدُ هی گزددکارتیهمَای 

 

 مشخصات کاغذ؟- 
ایي اطالػبت ثِ طَر هؼوَل ضبهل گزاهبص،راُ ٍ .ثز رٍی ثستِ ثٌذی کبغذ ٍ همَا لیجلی ٍخَد دارد کِ اطالػبت السم رٍی آى درج ضذُ است

 .تؼذاد در ثستِ هی ثبضذ

 گزاماصچیست؟- 
 .هتز هزثغ اس کبغذ یب همَای هَرد ًظز گزاهبص ػجبرت است اس ٍسى 

 راٌ یا الیاف چیست؟- 

ایي ٍضؼیت هَخت ایدبد یک . کبغذ ّوبًطَر کِ گفتین اس الیبف گیبّی است ، ایي الیبف ثِ ضکل ًَارّبیی در راستبی یکذیگز لزار گزفتِ اًذ 

کبغذ اس سوت راُ آى ٍ راستبی الیبف ثِ راحتی ٍ صبف پبرُ هی ضَد در حبلی کِ در .سزی خصَصیبت ٍ هطکالت ثزای کبغذ ٍ همَا هی ضَد

 .خْت هخبلف ٌّگبم پبرُ کزدى ، هسیز پبرگی کح هی ضَد

 اَمیت راٌ کاغذ در سمان چاپ؟- 
در ٍالغ ّز چِ گزاهبص کبغذ ثبالتز ثبضذ .ثبیستی تَخِ داضت کِ کبغذ در هبضیي االت چبح ، حتن اس سوت طَل ٍارد هبضیي چبح ضَد

 : همبٍهت اى در ثزاثز لَل ضذى دٍر هحَر سیلٌذر کبغذ ثیص تز هی ضَد ٍ ایي هسئلِ هَخت هی ضَد کِ 

 .در تٌظین ٍ رٍی ّن خَردگی رًگ ّب در سیلٌذر ّبی چبپی هطکل ایدبد ضَد- 

 .ثِ ػجبرتی کبغذ ثبیذ هَاسی هحَر سیلٌذر ثبضذ. همَا حبلت طجیؼی اش را اس دست هی دّذ- 
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 اوًاع کاغذ مًجًد در باسار چیست؟- 
  چسجذار ، پطت طَسی ، همَای پطت کزم ،همَای فبًتشی ،  pvcتحزیز ، گالسِ ، کبغذ الَاى یب تحزیز رًگی ، کبغذ پطت چست دار ، 

 . ، اًدیلی ، رٍسًبهِ ، کبرتی  (ایزاى چک  )ایٌَرثزد ، ثبیجل ، گالسِ ثزاق ٍ هبت ، کبرثي لس ، کزافت ، اهٌیتی 

 

 اوًاع قطغ کاغذ ؟ -  

   : Aکاغذ گزيٌ - 
ِ ثٌذی اًَاع ٍ السبم کبغذ ضٌبختِ  Aرایح ثَدى استفبدُ اس کبغذّبی گزٍُ  ثِ آى اًذاسُ  است کِ سبیش کبغذ ّبی ایي گزٍُ اغلت ثِ ػٌَاى هجٌبی پبیِ ثزای دست

ثِ ػٌَاى هثبل .  سٌدیذُ هی ضَدAدر ٍالغ سبیش کبغذّبی هَخَد در سبیز گزٍُ ّبی اضبرُ ضذُ ثِ طَر هؼوَل در لیبس ثب اًذاسُ ی کبغذ ّبی گزٍُ . هی ضَد

 . ّستٌذA ثزاثز کبغذّبی گزٍُ x اس ًظز اًذاسُ Xهی گَیین کِ کبغذ ّبی گزٍُ 
چزا کِ کبغذّبی هَخَد در ایي گزٍُ .  هؼوَال ثزای اًدبم آى دستِ اس کبرّبی چبپی کِ ًیبسی ثِ ثزش خَردى ًذارًذ هَرد استفبدُ لزار هی گیزًذAکبغذّبی گزٍُ 

ِ ی ایي هتي ثِ ضکل خذاگبًِ Aثب تَخِ ثِ گستزدگی استفبدُ اس کبغذّبی گزٍُ . خَد ثِ ضکل استبًذارد ثزش خَردُ اًذ ٍ دیگز ًیبسی ثِ تغییز اًذاسُ ًذارًذ ، در اداه

الجتِ ثبیذ ثِ ایي ًکتِ اضبرُ ضَد کِ . پیص اس آى ثْتز است ثِ سبیز گزٍُ ّبی یبد ضذُ ثِ ضکل هختصز ٍ هفیذ ثپزداسین. آًْب را هَرد ثزرسی لزار خَاّین داد

ِ ای هفصل اس سیزگزٍُ Aکبغذّبی گزٍُ  ِ ّبی هَخَد در آى اس اًذاسُ ی هتفبٍتی .  هی ضًَذA10 تب A0 خَد ضبهل سیز هدوَػ ِ ای کِ ّز کذام اس گشیٌ سیز هدوَػ

ِ ّب ثْزُ هی ثزد ٍ در هصبرف هختلفی هَرد استفبدُ لزار هی گیزد  .ًسجت ثِ سبیز گشیٌ

 

   : Bکاغذ گزيٌ - 
ِ ثٌذی هی ضًَذ اس ًظز اًذاسُ حذٍد Bدر حبلت کلی کبغذّبی ٍ همَاّبیی کِ در گزٍُ  اس کبغذ یب همَاّبی .  ّستٌذA درصذ ثشرگ تز اس کبغذّبی گزٍُ 18 طجم

سبیشثٌذی کبغذّبی هَخَد در گزٍُ . هَخَد در ایي دستِ ثزای همبصذ هختلفی ًظیز چبح ٍ تْیِ پَستز، اًَاع ٍ السبم ًمطِ ٍ خذٍل ّبی دیَاری استفبدُ هی ضَد

B ٍُثِ طَر کبهل ثِ گز Aثِ ایي هؼٌی کِ کبغذّبی هَخَد در ایي گزٍُ ًیش هبًٌذ گزٍُ .  ضجبّت داردA ضبهل اًذاسُ ّبی B0 تب B10هی ضًَذ . 

 

   :  Cکاغذ گزيٌ - 

ِ ثٌذی کبغذّبی دٍ گزٍُ Cکبغذّبی هَخَد در گزٍُ  ِ ثٌذی ٍ سبیشثٌذی هی ضًَذA ٍ B ّن ثز اسبس ّوبى الگَی هطبثِ هزثَط ثِ طجم ثب ایي حبل ًَع .  دست

 ثیص اس ّز فؼبلیتی ثزای تَلیذ پَضِ، پبکت یب سبیز هَارد Cثِ ایي هؼٌی کِ کبغذّبی گزٍُ . هصزف ایي دستِ اس کبغذّب یب همَاّب هتفبٍت ثب دٍ گزٍُ دیگز است

 .هطبثِ هَرد استفبدُ لزار هی گیزد

 

  :RA کاغذ گزيٌ -  
 اضتجبُ گزفتِ هی ضًَذ یب خشیی اس Aثِ ّویي دلیل گبُ ثب کبغذّبی گزٍُ .  ثشرگ تز ّستٌذA اس ًظز اًذاسُ حذٍد دٍ درصذ اس کبغذّبی گزٍُ RAکبغذّبی گزٍُ 

هَارد .  ًطٌبسٌذA ٍ B ٍ C را ثِ اًذاسُ ی کبغذّب یب همَاّبی هتؼلك ثِ سِ گزٍُ RAثِ ّویي دلیل ضبیذ ثزخی اس افزاد کبغذّبی گزٍُ . آى گزٍُ ثِ حسبة هی آیٌذ

 ثیطتز در آى دستِ اس کبرّبی چبپی هَرد استفبدُ RAثب ایي تفبٍت کِ کبغذّبی گزٍُ .  ضجبّت داردA کن ٍ ثیص ثِ کبغذّبی گزٍُ RAهصزف کبغذّبی گزٍُ 

  .لزار هی گیزًذ کِ ًیبس ثِ درج ًَار کٌتزل رًگ دارد یب السم است ثِ هٌظَر آهبدُ ضذى ثزای چبح ثزش هختصزی ثخَرد

 

  :SRکاغذ گزيٌ - 
 ثیطتز در آى دستِ اس کبرّبی SRکبغذ یب همَاّبی .  ثشرگ تز ّستٌذA اس ًظز اًذاسُ حذٍد دُ درصذ اس کبغذّبی هَخَد در گزٍُ SRکبغذّبی هَخَد در گزٍُ 

ِ ّبی آًْب ٍخَد دارد هَرد استفبدُ لزار هی گیزد ػالٍُ ثز آى اس کبغذّبی هَخَد در ایي گزٍُ ثِ طَر ػوذُ در آى دستِ اس کبرّبی چبپی . چبپی کِ ًیبس ثِ ثزش لج

ِ  ّبی پْي ثزای ثزش ّبی ثشرگ یب صحبفی ًیبس است استفبدُ هی گزدد ِ ی SRّوچٌیي کبغذّبی گزٍُ  . کِ ثِ لج  ثزای آى دستِ اس کبرّبی چبپی کِ ثبیذ رٍی لج

 . آًْب یک ًَار پْي کٌتزل رًگ چبح ضَد ًیش هٌبست ّستٌذ

ٌ َای چُارگاوٍ با تًجٍ بٍ Aبىابز آن چٍ بٍ آن اشارٌ شذ کاغذَای گزيٌ   جشي پز مصزف تزیه کاغذَا بٍ شمار می ريوذ ي سایش کاغذ سایز گزي

ٌ ی گاغذَای گزيٌ  طًل .  است کٍ بسیاری اس مزدم با آن آشىا َستىذA4 کاغذ Aمسلما یکی اس رایج تزیه کاغذَای گزيٌ .  سىجیذٌ می شًدAاوذاس

ٌ اوذ کٍ مساحت کاغذ .  ساوتی متز می رسذ21.02 ساوتی متز است ي ػزض آن ویش بٍ 29.73ایه کاغذ حذيد   بٍ A4ایه اػذاد بٍ ایه مىظًر تؼییه شذ

  .  متز مزبغ بزسذ1.16 ساوتی متز مزبغ یا 625



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو مدرسین محترم 

 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو مدرسین محترم 

 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو مدرسین محترم 

 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


