«دستورالمعل طزاحی ویژه چاپ افست ورقی»
ثب ًبم ٍ یبد خذاًٍذ هتؼبل ٍ ،ضوي تقذیش اص حسي اػتوبد ٍ اًتخبة ضوب ،ثذیٌَسیلِ هغبلجی کهِ خْهر سػبیهر دس عشاحهی یشا یه
کبهپیَتشی تْیِ ٍ تذٍیي ضذُ تقذین حضَستبى هی یشدد .اهیذ اسر دس ًظش یش تي ایهي ًاهبد دس عشاحهی ،ثبػه ثْجهَد کیتیهر ٍ
تسشیغ دس تحَیل ّش ی اص ستبسضبد چبح ا سر یشدد.
الف) ضَاثظ ٍ هقشساد قبًًَی:
عجق ثخطٌبهِ ّبی هاشس وسارت فزهنگ و ارشاد اسالمی سػبیر هَاسد ریل دس ٌّگبم عشاحی الضاهی هی ثبضذ:
چاپ عشح ّبیی کِ دس آى اص ٍخَد هقذس صى استتبدُ یب سَء استتبدُ اثضاسی ٍ تجلیغبتی ضذُ ثبضذ هوٌَع اسهر (.چااپ ّهش ًهَع
عشح ثب استتبدُ اص ػاس صى (ایشاًی یب خبسخی) خالف هقشساد هی ثبضذ).
چاپ اقالم چبپی ثب هتي توبم التیي ثِ ًحَی کِ ثیٌٌذُ یب هػشف کٌٌذُ سا دس ٌّگبم استتبدُ ،ثهِ سهور کهبال یهب خهذهبد خهبسخی
هٌحشف ًوبیذ ،هوٌَع هی ثبضذ( .ثِ ػٌَاى هثبل چاپ جعبه یب چاپ کاتالوگ ثشای ی
خبسخی ثَدى ی

ًَع کبال ثِ ًحَی کِ ثِ غلظ ثهِ هخبعهت،

کبالی تَلیذ داخل القبء یشدد).

چاپ سزبزگ ،چاپ فاکتور ،ثشگ قشاسداد ،ضوبًر ًبهِ یب ّشًَع اٍساق تدبستی سسوی دیگش ،هٌَط ثِ احشاص َّیهر قهبًًَی غهبحت
ستبسش خَاّذ ثَد ٍ .لزا عشاح هی ثبیسر پیص اص اقذام ثِ عشاحی ًسجر ثِ ایي هَضَع اعویٌبى حبغل ًوَد.
هسئَلیر قبًًَی کٌتشل اػتجبس هدَص چاپ آگهی یب ّش ًَع اٍساق تجلیغبتی خْر هَسسهبتی ّووهَى آهَصضهگبُ ّهب ،ضهشکر ّهبی
خذهبتی ،ضشکتْبی اًجَُ سبصی ،هشاکض دسهبًی ٍ ثْذاضتی ٍ … کِ ًیبص ثِ اخز هدَص چبح آیْهی اص اسیهبى هشثَعهِ داسًهذ ،ثشػْهذُ
ضخع ستبسش ییشًذُ هی ثبضذ ٍ ٍی هلضم اسر دسخَاسر چبح خَد سا دسٍى سشثشگ سسوی هؤسسِ خَد ثِ هب اسخبع دّذ.
عشاح ،هلضم اسر ًطبى اختػبغی خَد ضبهل ًبم ،آسم ٍ حتی االهابى تلتي خَد سا دس داخل ّش ی

اص عشح ّبی خَد قشاس دّذ.

ة) ًابد ٌی:
ثِ عَس کلی بیلْبی دسیب تی تَسظ چاپ ایزان ،قظ تحر نزم افشار فتوشاپ ًسخِ  6یب ثبالتش قبثل دسیب ر خَاّذ ثَدّ .ووٌهیي
خْر خلَییشی اص تغییش الیِ یب ثشٍص اضابل دس ا اتْبی تػَیشی آى تشخیحبً بیلْبی خَد سا ػالٍُ ثش الیِ ثبص ،ثهِ غهَسد( Flatته
ثههههههب کیتیههههههر حههههههذاقل  8اسسههههههبل شهبییههههههذ.
JPG
ٍ یههههههب
TIF
الیهههههِ) ٍ ثههههههب پسههههههًَذ
هَکذاً تَغیِ هی ضَد پیص اص اقذام ثِ عشاحی ّش ًَع ستبسش ،خْر خلَییشی اص د شهِ ضذى (تغییش ضال ًبهتؼبسف) عهشح ،اثؼهبد
بیل خَد سا دقیقبًًٌ هغبثق ثب اثؼبد هٌذسج دس تؼش ِ ّبی اسائِ ضذُ تَسظ چاپ ایزان هغبثقر ٍ سپس تٌظین ًوبییذ .ثِ ّویي هٌظَس
خذاٍل صیش ًیض خْر اعالع ثیطتش دس اختیبس قشاس هی ییشد:
ابعاد استاندارد کاغذ( بز حسب
سانتیمتز)سزیB
× 12٫5BB6* 17.5
× 17٫5B5* 25
× 25B4 * 35
× 35B3* 50
× 50B2* 70
× 70B1* 100
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ابعاد استاندارد کاغذ (بز حسب
سانتیمتز)سزیA
× 10٫5A6* 14.8
× 14٫8A5 * 21
× 21A4 * 29.7
× 29٫7A3* 42
× 42A2* 59.4
× 59٫4A1* 84.1

ابعاد متعارف چاپ (بز حسب
سانتیمتز)
کبسد ٍیضیر
اًَاع کارت ویشیت دس خٌس ّبی،
ثشچست ،سلتَى ثشاق ،سلتَى هبد،
عشح چشم ثذٍى سٍکص
(4/8×8/4احتوبل ثشش  2هیلی
هتشی دس ّش  4عشف)
اًَاع کارت ویشیت دس خٌس ّبی
الهیٌیر ثشاق ،الهیٌیر هبد ،پی ٍی
سی ( 6×9احتوبل ثشش  5هیلی
هتشی دس ّش  4عشف)
ثشٍضَس
33×24
44×14
28×21
48×16
لیبل سی دی
12×12
کاتالوگ
28×42
48×33
21×58
2

23×68
63×30
28×58
سزبزگ
28.8×21
21×14.5
پاکت
پبکر هلخی 11×22
22×16
31×22
43×31
پبکر سی دی 13×13
پوستز
28.5×21
33.5×24
42×28.5
48×33.5
58×42
68×42
58×28
31×68
فاکتور
27.5×21
23×17
33×24
19×14.5
ٍاحذ کیتیر تػَیش ) (Resolutionالضاهبً ثبیذ ثِ غَسد پیاسل ثش ایٌچ )(Pixel/inchدس ًظش یش تهِ ضهَد .دس غهَسد اًتخهبة
ٍاحذ پیاسل ثش سبًتیوتش )(Pixel/cmثی خْر حدن بیل ضوب ا ضایص هی یبثذ( .دس حهذٍد  2/54ثشاثهش )Resolutionایهذُ آل
ثشای بیلْبی  CMYK, 400پجاسل ثش ایٌچ اسر .اهب دس هَاسدی کِ ًیبص ثِ کن ضذى حدن بیل ثبضهذ ،کیتیهر  300پیاسهل ثهش
ایٌچ ثِ ػٌَاى حذاقل کیتیر هغلَة ٍ قبثل قجَل هی ثبضذ.
بیل ّبی ت سًگ ،دٍ سًگ ،سِ سًگ ٍ یب چْبس سًگ الضاهبً ثب هذ CMYKقبثل چبح خَاّذ ثَد ٍ لزا هَکذاً دسخَاسر ههی ضهَد،
اص عشاحی ّش ًَع بیل ثب هذ  ٍRGBیب سبیش خذاً خَدداسی ًوبییذ .صیشا ثبػ ا ر کیتیر چبح ضوب خَاّذ ضذ.
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ّوَاسُ ایي ًاتِ هْن سا ثشای چبح ستبسضبد ت سًگ ،دٍسًگ ،یب سِ سًگ ثِ خبعش داضتِ ثبضیذ کِ ّشیهض بیهل هشثَعهِ ثهِ ایهي
ستبسضبد سا ثب سًگ ًْبیی ،خْر چ بح تحَیل ًذّیذ .ثلاِ هی ثبیسر دس عشاحی ایي یًَِ اص ستبسضبد ثِ اصای ّش سًگ اص ی کبًبل
سًگی استتبدُ ًوَد .ثبیذ ثذاًیذ کِ اسبس ایي ًَع چبح ثب چبح چْبس سًگ هتتبٍد اسر .ثشای دسک ثْتش یبدآٍس هی ضهَین کهِ ثهشای
تْیِ صیٌ  ،خشٍخی لیتَیشا ی اص ّش ی اص کبًبل ّبی سًگی عشح ) (Channelsی ػذد صیٌ ثِ هب تحَیهل ههی دّهذ .ثٌهبثشایي
عشاحی ثبیذ ثِ یًَِ ای ثبضذ کِ دس آى ثِ تؼذاد سًگ چبح هَسد ًیبص اص ایي کبًبل ّب استتبدُ ًوبیین ٍ .پهس اص آى ثهب سهبختي سًهگ
هَسد ًظش ثب هشکت چبح ثشای ّش ی اص کبًبل ّب ،سًگ دلخَاّوبى سا ثذسر آٍسین .ثِ ثیبى سبدُ تش ٍ ثِ ػٌهَاى هثهبل ایهش ثخهَاّین
ی سشثشگ ثب استتبدُ اص دٍ سًگ ًبسًدی ٍ سَسهِ ای چبح کٌین ،کب یسر پس اص ایدبد ی بیهل  ،CMYKدس ّهش خهب ثهِ سًهگ
ًبسًدی ًیبص داضتین ثِ خبی آى اص سًگK=0 ( ، C=0،M=100 ، y=0یؼٌی قظ اص دسغهذی اص سًهگ )ّ ٍ magentaهش خهب ثهِ
سًگ سَسهِ ای ًیبص داضتین ،ثِ خهبی آى اص سًهگK=0 ( ، Y=0،M=0 ، c=100یؼٌهی قهظ اص دسغهذی اص سًهگ آثهی )Cyan
استتبدُ کٌین .حتی دس هَاسد ثسیبس هؼذٍد ٍ هحذٍدی ًیض هی تَاًین تشکیت ایي دٍ سًگ سا تَاهبً ثابس ثشین .سپس ثِ ٌّگبم سهتبسش،
اص ثیي سًگ ّبی خذٍل سًگ اسائِ ضذُ اص عشف چاپ ایزان کذ سًگ هَسد ًظش خَد سا خْر خبیگضیي ضذى ّش ی

اص کبًبل ّهب ثهِ

ستبسش ییشًذُ اػالم ًوبییذ .ایي هَضَع دسثبسُ چبح ت سًگ ،دٍ سًگ ٍ سِ سًگ قبثل تؼوین اسر .دس غَستی ًیض کِ هطتشی ًیهبص
ثِ هطبّذُ ًوًَِ ًْبیی سٍی ًوبیطگش سایبًِ داضر ،هی تَاًیذ اثتذا اص سًگ ّب عجق ًظش ٍی استتبدُ ًوهَدُ ٍ پهس اص اتوهبم عشاحهی
ًسجر ثِ تتای سًگ ّب اقذام ًوبییذ .اهب ّشیض شاهَش ًاٌیذ کِ ایش هثالًًٌ تػوین ثِ عشاحی ی کبس چبپی دٍ سًهگ داسیهذ ،ضهبی
کبس خَد سا کبهالً ثِ ّوبى دٍ سًگ هحذٍد ًوبییذ .صیشا ًوی تَاى اص ی چبح ت سًهگ اًتظهبس یه کهبس ًْهبیی دٍ سًهگ سا داضهر.
ثشای عشاحی ی

عشح چهار رنگ ایش اص ًشم ا ضاس تَضبح ثشای عشاحی استتبدُ هی کٌیذ ،دس عشاحی ّبی سًگی ثشای اًتخبة یه

سًگ خبظ ّشیض اص هشثغ سًگ ٍ دایشُ ستیذ سًگ داخل آى استتبدُ ًاٌیذ ،ثلاِ ثب سػبیر ًابد ٌی ،سًگ هَسد ًیبص خهَد سا ثهب دادى
ػذد دس قسور ستًَی پبییي سور ساسر هٌَی  Color Pickerیؼٌی ثخطْبی Y ،M ،Cیب  ٍ Kثب استتبدُ اص سٍش آصهَى خغهب
ثیبثیذّ .ووٌیي ثشای ثذسر آٍس دى ی سًگ خبظ سؼی کٌیذ کِ حذاکثش اص سِ کبًبل سًگی استتبدُ ضَد .ایهي هسهئلِ ثهِ خهَدی
خَد ثسیبس حبئض اّویر اسر .ػلی الخػَظ ثشای سًگ ّبی ثسیبس حسبسی اص خولِ آثی ،سَسهِ ای ،صسضای ،آلجبلَئی ٍ عَسی ایهي
هؼضل ثیطتش خَد ًوبیی هی کٌذ ٍ ثب کَچاتشیي ًَسبى سًگ ثِ ٌّگبم چب حً ،تبیح غیهش دلخهَاّی سا ثذسهر ههی دّهذ .ثهِ ّوهیي
هٌظَس تَغیِ هی ضَد دس استتبدُ اص ایي سًگ ّب اص الگَی سًگی چاپ ایزان ثِ غَسد صیش تجؼیر ًوبییذ ): aآثی ٍ سَسهِ ای -:ثهِ
ّیچ ٍخِ اص سًگ صسد ) (Yاستتبدُ ًٌوبئیذ -.تیشیی سًگ اص کن ٍ صیبد کشدى سًگ هطای ثِ دسر هی آیذ .-قشهض ) (Mحهذاکثش 75
دسغذ ثبضذ.
c=100
)bصسضای ٍ آلجبلَئی:
ثِ ّیچ ٍخِ اص سًگ آثی ) (Cاستتبدُ ًٌوبئیذ.تیشیی سًگ اص کن ٍ صیبد کشدى سًگ هطای ثِ دسر هی آیذ.صسد ) (Yحذاکثش  75دسغذ ثبضذ.m=100
)cعَسی یب خبکستشی:
ثِ ّیچ ٍخِ اص سًگ هطای ثِ تٌْبیی استتبدُ ًاٌیذ.ثشای ثذسر آٍسدى سًگ هٌبست تش ثِ ّش هیضاى کِ اص هطای ) (Kاستتبدُ هی کٌیذ ،ثبیستی اص سهبیش سًهگ ّهب )ً (C, M ,Yیهضحذاکثش هؼبدل  15دسغذ سًگ هطای ،قشاس دّیذ .هثبل): (C=6 , M=6, Y=6 , K=40
دس عشح ّبی چْبس سًگ حتی الوقذٍس اص سًگ ثِ غَسد یاذسر یب توپالد) ، (Tune Platدس صهیٌِ کبس خَد اسهتتبدُ ًٌوبییهذ .دس
غَسد اخجبس تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ ثشای ثذسر آٍسدى سًگ هٌبست ػالٍُ ثش سػبیر هَاسد َق ،اص ثابس ثشدى تٌْب یای اص چْبس سًهگ
اغلی دس آى خَدداسی ًوبئیذ.ثِ ػٌَاى هثبل ثشای داضتي صهیٌِ هطای یب عَسی ّشیض ثِ تٌْبیی اص کبًبل هطای استتبدُ ًاٌیذ .صیهشا
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دس ایي غَسد اهابى ثَس ضذى سًگ ٍ یب هطبّذُ خبل ّبی ستیذ سًگ دس داخل صهیٌِ کبهالً قبثل پیص ثیٌی اسهر .ثهشای س هغ ایهي
هطال هی تَاًیذ ثب تشکیجی اص هطای ٍ سبیش سًگ ّب ثِ ایي هٌظَس دسر یبثیذ.
ثب تَخِ ثِ هحذٍدیر سًگ ّبی داهٌِ سًگی ، CMYKدس غَسد ًیبص هی تَاًیذ اص سًگ ّبی خبغی اص خولِ ًقهشُ ای ٍ عالیهی ثهِ
غَسد خذایبًِ دس چبح استتبدُ ًوبییذ.
ایش اص صهیٌِ یاذسر سًگی تیشُ یب هطای استتبدُ هی کٌیذ اص ثابس ثشدى ًَضتِ ّبی ستیذ سًگ سیض یب ًَر ّهبیی کهِ داسای ًقهبط
ثسیبس ًبصک ّستٌذ خذاً ثپشّیضیذ.
 .1چٌبًوِ هی خَاّیذ قسوتی اص بیل ضوب ثِ غَسد هطای توپالد ثبضذ لغتبً ثِ هٌظَس ثَس ًطذى سًگ هطای خهَد اص کهذ
سًگ )(k=100, y=30,m=60,c=80استتبدُ ًوبییذ.
 .2دقر داضتِ ثبضیذ کِ ٌّگبم استتبدُ اص سًگ ّبی توپالدّ ،یچ یبُ ًجبیذ هدوَع اػذاد سًگ ّبی ضوب اص  280ثیطتش ضهَد
صیشا ثبػ پطر صدیی ٍ لاِ داس ضذى کبس ضوب هی ضَد.
 .3ثِ ایي ًاتِ تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ ایش قػذ چبح سٍی کبغزّبی یالسِ ثب یشاهبط پبییي داسیذ ،ثِ ّهیچ ٍخهِ اص سًهگ ّهبی
توپالد هخػَغبً ثِ غَسد دٍسٍ استتبدُ ًاٌیذ.
ًَ .4ضتِ ّبی هطای سیض ٍ (ًِ تیتشّبی دسضر) خهَد سا حتوهبً ثهب کهذ سًهگ ّ k=100,y=0,m=0,c=0وهشاُ ثهب حبلهر
multiplyاًتخبة ًوبییذ ثِ غَستی کِ چٌبًوِ کبًبل هطای خَد سا خبهَش هی کٌیهذً ،تَاًیهذ ّهیچ ًَضهتِ هطهای سا
ثجیٌیذ ٍ ّووٌبى صیش توبم ًَضتِ ّبی ضوبم پش ثبضذ( .ستیذ ًجبضذ).
ثذلیل تتبٍد سیستن خشٍخی سًگ دس پشیٌتشّبی خَّش ا طبى ٍ ٍ دستگبُ ّبی چبح دیدیتبل ثب هبضیي چبح ا سر ،هغوئي ثبضهیذ
کِ ّیوگبُ ًوًَِ چبح ضذُ ثب هبضیي چبح ا سر ثب پشیٌر اسائِ ضذُ اص عشف ضوب ثِ هطتشی هغبثقر ًخَاّذ داضر.
ثشای عشاحی هَاسدی هبًٌذ پبکر (دس اًَاع هختلف آى) خَاّطوٌذ اسر اص قشاس دادى ّش یًَِ خظ هوتذ خْهر ًوهبیص خهظ ثهشش
خذاً خَدداسی کٌیذ .دس غَسد اخجبس هی تَاًیذ دس هحل تالقی خغَط ثشش ٍ یب خغَط تبی اغلی ،تٌْب ی ػالههر  +کَچه  ،آى
ّن قظ ثب استتبدُ اص یای اص کبًبلْبی سًگی قشاس دّیذ.
قسوتی اص پبکر ّب کِ خْر چست صدى استتبدُ هی ضَدً ،جبیذ عشح چهبپی داضهتِ ثبضهذ ،تهب پَضهص هشکهت سٍی کبغهز ههبًغ اص
استحابم چست ًگشدد.
حتی الوقذٍس عشح ّبی هشثَط ثِ ی پبکر هبًٌذ سٍ ،پطر ٍ دسة سا دس بیلْبی خذایبًِ تحَیل شهبییذ ٍ ،یهب اص عهشح قبلهت ّهبی
هَخَد دس سبیر استتبدُ ًوبییذّ .ووٌیي ایش عشح پبکر ثِ یًَِ ای عشاحی ضذُ کِ پس اص غحب ی ههی ثبیسهر دٍ قسهور ههثال
دسة ٍ صیش سٍی ّن هٌغجق ضًَذ،حتوب سٍی شم ستبسش قیذ ًوبئیذ تب اهابى آى ثشسسی ضَد.
ثشای عشاحی بکتَس اص دسج کلوِ « ضوبسُ »خذا خَداسی ًوبییذ .صیشا دس حیي ضوبسُ صًی کلوِ «ضوبسُ» تَسظ خَد هبضهیي ،چهبح
هی ضَدّ .ووٌیي ثشای دسج آى ضبیی حذاقل ثِ اثؼبد  3×1سبًتیوتش ثبیذ دس ًظش یش تِ ضَد .ثشای غحب ی بکتَس ًیض حتوبً ضبیی
ثههههههِ ػههههههشؼ  2سههههههبًتیوتش دس عشاحههههههی ثههههههشای پش ههههههشاط ٍ هٌگٌههههههِ دس ًظههههههش یش تههههههِ ضههههههَد.
ثشای ستبسضبد کبسد ٍیضیر سػبیر ًابد صیش الضاهی هی ثبضذ -:ثِ ػلر دس کٌبس ّن قشاس یش تي تؼذاد صیبدی اص اًَاع کهبسد ثهب سًهگ
ّبی هتٌَع ،احتوبل تغییش سًگ آى ّب ػلی الخػَظ سًگ ّبی حسبسی کِ قجال اضبسُ ضذٍ ،خَد داسد.
ًَضتِ ّبی داخل عشح حذاقل ثبیذ  3هیلیوتش اص عش یي کبسد بغلِ داضتِ ثبضذ .دس غیش ایي غَسد اهابى اص ثیي س هتي توهبم یهبقسوتی اص آى دس ٌّگبم ثشش ٍخَد داسد.
 اص قشاس دادى ّش ًَع کبدس دس حبضیِ عشح خذا خَدداسی ًوبییذ .صیشا ًبهتقبسى ضذى کبسد پس اص ثشش ثسیبس هحتول خَاّذ ثَد.کبسد ّبی کتبى ثِ ػلر ًَع هقَای ثِ کبس س تِ دس آى ،ثشای عشح ّبی توپالد هٌبسهت ًیسهتٌذ ٍ احتوهبل ثش اهی ضهذى صهیٌهِثسیبس صیبد هی ثبضذ.
دس کبسد ّبی ثب چبح دٍسٍ ًیض ثشای خلَییشی اص پطر صدى ٍ کثیف ضذى سغح آى ،عشاحی دٍ عشف سا هطبثِ ٍ ثب صهیٌهِ یاسهبىعشاحی ًوبییذ.
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ثشای کبسد ّبی لویٌیر ًیض ثِ هٌظَس خلَییشی اص حجبة صدى صیش سٍکص ،اص عشاحی ثب صهیٌِ توپالد ػلی الخػهَظ سًهگ ّهبیتیشُ هبًٌذ هطای یب سَسهِ ای خذا ثپشّیضیذ.
ثشای کبسد لویٌیر ٍ  PVCثِ دلیل ًَع ثشش ،الصم اسر ػلیشغن اثؼبد ًْبیی ،بیهل عهشح دس اثؼهبد  6 × 9سهبًتیوتش ٍ ثهب سػبیهرحذاقل بغلِ  5هیلیوتش ًَضتِ ّب ٍ قسور ّبی هْن اص حبضیِ ،عشاحی ضَد .ثِ ّویي هٌظَس ٍ ثِ دلیل اهابى اغهالح خضئهی بیهل
ضوب تَسظ چبح ایشاى  ،ثْتش اسر استثٌب بیل ایي ًَع اص کبسد ثِ غَسد  ٍ PSDالیِ ثبص تحَیل ضَد.
دٍسر ػضیض ،سػبیر ًابد َق ثبػ استقبء کیتی ستبسش ضوب ٍ سضبیر خبعش ضوب ٍ هطتشی ضوب خَاّذ ضذ .چشا کِ ایهي چبپخبًهِ
دسثبسُ ا ر کیتیر ّش ًَع هحػَلی کِ دس آى ًابد َق سػبیر ًطذُ ثبضذّ ،یچ یًَِ هسئَلیتی سا ثش ػْذُ ًخَاّذ یش ر.
ثب سپبس شاٍاى
چبح ایشاى
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