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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    -وش نبش چهارراه خ  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

  چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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    )متوسط و خوش (  خوشنويس مقدماتي: نام شغل                                     

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

  قدرت انجام كار به مفهوم :توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
خوشنويس مقدماتي كسي است كه با ابزار و وسايل خوشنويسي آشنايي داشته و خطوط مختلف را شناخته و 

 . ، نگارش با قلم ريز يا كتابت را انجام دهد ، سطر بتواند مشق مفردات 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  اهنمايي پايان دوره ر: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالم:  توانايي جسميحداقل 

   دست و چشم سالم : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
    : موزشيآ دوره طول
  ساعت    88       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    19      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     69     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -   :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت        -   :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -       :       زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25:  )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75  :سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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   )متوسط و خوش ( خوشنويس مقدماتي  : نام شغل                                   

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي ابزار شناسي   1
  توانايي تشخيص خطوط   2
  توانايي مشق مفردات   3
  توانايي مشق سطر  4
  توانايي نگارش بيت   5
  )كتابت ( نگارش با قلم ريز توانايي   6
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  )متوسط و خوش (  خوشنويس مقدماتي : ام شغلن                                    
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  1  5  توانايي ابزار شناسي   1

        ، انواع و كاربرد هر كدامآشنايي با كاغذ   1-1

         مات -  

         براق -  

        ، انواع آن  با جنس كاغذ آشنايي  2-1

         گالسه -  

         نيم گالسه -  

         تحريري -  

        آشنايي با كاغذهاي تزييني   3-1

         ابر و باد -  

         تذهيب دار -  

        ) پارس پارتو (  پس زمينه -  

        ، انواع و كاربرد آن ها آشنايي با قلم   4-1

         قلم دزفولي -  

        ن  قلم خيرزرا-  

         قلم هاي متداول -  

        آشنايي با ويژگي هاي يك قلم مرغوب   5-1

         تركيبي از رنگ سفيد و قهوه اي -  

         سخت بودن آن -  

         بيشتر بودن ضخامت گوشت قلم -  

        طح مقطعس نداشتن رگه و گرد بودن -  

         ضخامت قلم -  

        آشنايي با قلم تراش و ويژگي آن   6-1
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  )متوسط و خوش (  خوشنويس مقدماتي :ام شغل                                     ن
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول تراشيدن قلم با توجه به دانگ قلم   7-1

         شناسايي اصول تراشيدن چند نمونه قلم دزفولي و خيزران  8-1

        آشنايي با قط زن  و كاربرد آن   9-1

        آشنايي با اجزاء قلم تراشيده شده   10-1

        ) دامنه (  ميدان قلم -  

        ) دم قلم (  زبانه قلم -  

          ناخن قلم -  

         نيش وحشي-  

         نيش انسي -  

         فاق -  

        آشنايي با شيب قلم در خطوط مختلف   11-1

         درجه در نستعليق 45 شيب -  

        آشنايي با مركب و كاربرد آن   12-1

        آشنايي با ويژگي هاي مركب خوب   13-1

        شناسايي اصول تنظيم غلظت مركب با توجه به جنس كاغذ و دانگ قلم   14-1

        آشنايي با ليقه و كاربرد آن   15-1

        آشنايي با دوات   16-1

  3  2  1  توانايي تشخيص خطوط   2

        آشنايي با تاريخچه خط و تاريخ خوشنويسي در ايران و جهان   1-2

         و معاصر ي  سبك استادان قديم-  

        مفهوم آن در خوشنويسي و ، تعريف آشنايي با خط   2-2

        آشنايي با انواع خطوط   3-2

         نستعليق -  
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  )متوسط و خوش ( س مقدماتي  خوشنوي:ام شغل                                     ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         شكسته نستعليق-  

         ثلث-  

         نسخ -  

         تعليق-  

         ديواني -  

         كوفي -  

        از روي نوشته هاي مختلف شناسايي اصول تشخيص خطوط مختلف   4-2

  7  6  1  ت توانايي مشق مفردا  3

        ، تعريف آن آشنايي با مفردات   1-3

         خرد اندام ها -  

         دراز اندام ها -  

         دايره ها -  

        آشنايي با دانگ قلم و تعريف آن   2-3

        آشنايي با نقطه و تعريف آن   3-3

        ›› ادب آداب دارد  ‹‹ شناسايي اصول نگارش حروف در يك سطر ساده  4-3

        شناسايي اصول نگارش حروف از نظر قرار گرفتن بر خط كرسي   5-3

نگارش حـروف ل ، س ،  (  بيش از يك نقطه زير خط كرسي قرار دارند          -  
  )  ، ع ، ح ، بي پير

      

نگـارش حـروف ي ، ن ،        (  تا يك نقطه زير خط كرسي قرار مي گيرند           -  
  ) ص ، س ، ق 

      

        ) ك ، ف ، الف ، ب ، د ، و ، ر نگارش (  روي خط كرسي قرار دارند -  

  24  20  4  توانايي مشق سطر   4

        ، تعريف آن آشنايي با سطر   1-4
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  )متوسط و خوش (  خوشنويس مقدماتي :ام شغل                                     ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        جاي سطردر صفحه آشنايي با   2-4

        آشنايي با اندازه قلم در سطر نويسي   3-4

        آشنايي با انتخاب كشيده در سطر   4-4

        شناسايي اصول انتخاب كشيده در سطر   5-4

        سينه ماالمال دردست اي دريغا مرهمي : ، نگارش جمله  انتخاب اول -  

        و هوشيارانند خراب باده لعل ت: ، نگارش جمله  انتخاب دوم -  

         دار چون جام شراب دهدل گشا: ، نگارش جمله  انتخاب سوم -  

در وفاي عشق تو مـشهور خوبـانم چـو          : ، نگارش جمله     انتخاب چهارم    -  
  شمع 

      

        به سيم ديگران زرين مكن كاخ : ، نگارش جمله  انتخاب پنجم -  

        حروف شناسايي اصول انتخاب كشيده با توجه به نوع   6-4

        تا درخت دوستي كي بر دهد  : شناسايي اصول مشق سطر  7-4

  24  20  4  توانايي نگارش بيت   5

        آشنايي با بيت و تعريف آن   1-5

        آشنايي با فاصله دو مصراع   2-5

        شناسايي اصول رعايت فاصله دو مصراع   3-5

        آشنايي با انتخاب كشيده در بيت   4-5

        ي اصول انتخاب كشيده در بيت شناساي  5-5

        آشنايي با طول مصراع و مساوي بودن دو مصراع   6-5

        شناسايي اصول رعايت طول دو مصراع   7-5
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  )متوسط و خوش (  خوشنويس مقدماتي :ام شغل                                     ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

    شناسايي اصول نگارش چند بيت  8-5

چنـان نمانـد        رسيد مژده كه ايام غـم نخواهـد مانـد     : 1 نگارش بيت   
   دچنين نيز هم نخواهد مان

كاين اشارت        بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين           : نگارش بيت دوم    
   ز جهان گذران ما را بس

      

  24  20  4  ) كتابت ( توانايي نگارش با قلم ريز   6

        ، تعريف آن آشنايي با كتابت   1-6

        آشنايي با دانگ قلم در كتابت   2-6

        آشنايي با غلظت مركب و اندازه دوات   3-6

        شناسايي اصول نگارش با قلم ريز يا كتابت   4-6
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  )متوسط و خوش ( خوشنويس مقدماتي  :نام شغل                                       
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      انواع كاغذ   1

      انواع قلم   2

      انواع مركب   3

      دوات   4

      قلم تراش   5

      قط زن   6

      ليقه   7

      زير دستي   8

      خط كش و گونيا   9

      صندلي و ميز مناسب   10

      چراغ مطالعه   11

      مداد   12

       مداد پاك كن   13

      مداد تراش   14

       تيغ   15

      كتب آموزشي   16

      نمونه خطوط مختلف از استادان متفاوت   17

      وسايل كمك آموزشي   18

       ملي متر5/1 ميلي متر تا 4/3از نمونه خطوط   19

  
  

  

 


