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 -خيابـان آزادي  -تهران :ريزيبرنامهمعاونت پژوهش و    
اي   سازمان آموزش فنـي و حرفـه       -نبش چهارراه خوش  

  5 طبقه – كشور
  66941272:دورنگار              666941516:تلفن

  1345653868:كدپستي
 

EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

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

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

- خيابان آزادي-تهران :هاي درسي دفتر طرح و برنامه   
ــمالي  ــوش ش ــان خ ــصرت  ت-خياب ــوش و ن ــاطع خ  -ق

   طبقه چهارم -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
  66944117:دورنگار666944120  و666944119: تلفن

  1457777363:كدپستي
 

EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
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)عالي و ممتاز(خوشنويس پيشرفته :نام شغل     
    استانداردخالصه 

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

  : شغل مشخصات عمومي
 و در يكي از خطوط شكسته يس پيشرفته كسي است كه توانايي نگارش چليپا و كتابت را داشته باشدخوشنو

 .نستعليق، نسخ، ثلث به عنوان خط دوم مهارت داشته باشد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه:  توانايي جسميحداقل 
  ندارد :  هاي پيش نياز اين استانداردمهارت
  :  آموزشي  دوره طول
  ساعت   120      :  آموزش                   دوره طول

  ساعت    20      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    100    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت            :    كارآموزي در محيط كار  ـ 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 :تايج كار عملي امتياز سنجش ن-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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  )عالي و ممتاز(خوشنويس پيشرفته : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  نگارش چليپاتوانايي   1
 ي نگارش كتابتتواناي  2

  نگارش خط دوميتواناي  3
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  )عالي و ممتاز(خوشنويس پيشرفته :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  45  40  5  توانايي نگارش چليپا  1

        آشنايي با مفهوم چليپا و كاربرد در خوشنويسي  1-1

        آشنايي با اصول نگارش در چليپا  2-1

        فاصله بين خطوط -  

        طوطزاويه خ -  

        آشنايي با تركيب در چليپا  3-1

        سطربندي -  

        هاكشيده -  

        فضاسازي -  

        شناسايي اصول نگارش ابيات در قالب چليپا  4-1

  :  نگارش ابيات در قالب چليپا -  
 درد همه را بـه صـابري درمـان ده            يارب دل ما را تو به رحمت جان ده        (

 )  دانند تويي هر آنچه خواهي آن دهبايد خواست مي چهاين بنده نداند كه
  : نگارش ابيات -
بودم قدمت مي درومنخراميديبودم    مي    كاشكي خاك حريم حرمت مي    (

 غمـت  گرفتـار كـاش اين ازپيش   گذشتكهزعمريحيفصدتوعشقغمبي
  )بودممي
  : نگارش ابيات -

پرسد انسوز تو پيوسته مرا مي    جق  آيد  عش  ختن از نافه چين مي    بوي مشك 
  آيدپادشاهي است كه يادش ز گدا مي

      

  24  20  4  توانايي نگارش كتابت  2

        آشنايي با مفهوم كتابت و كاربرد آن در خوشنويسي  1-2

        آشنايي با كادربندي در كتابت  2-2
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  )عالي و ممتاز(خوشنويس پيشرفته :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        وسط در وسط -  

        قرينه بودن -  

        اندازه قلم -  

        بندي در كتابت شناسايي اصول كادر  3-2

، اندازه   ، قرينه بودن   با رعايت وسط در وسط بودن      كتابتدر بندي  كادر -  
  قلم

      

        آشنايي با اندازه قلم مورد نياز در كتابت  4-2

        آشنايي با سطربندي  5-2

        شناسايي اصول رعايت سطربندي در كتابت  6-2

         سطر نثر4شناسايي اصول نگارش   7-2

         سطر نثر5شناسايي اصول نگارش   8-2

       A5شناسايي اصول نگارش متون در   9-2

       A6شناسايي اصول نگارش متون در   10-2

        نثر كنار همشناسايي اصول نگارش نظم و   11-2

         نگارش يك حكايت از سعدي -  

  51  40  11  توانايي نگارش خط دوم  3  

        )شكسته نستعليق، نسخ، ثلث( آشنايي با خط دوم  1-3

        آشنايي با قلم مورد نياز  2-3

        شناسايي اصول نگارش يكي از خطوط شكسته نستعليق، نسخ، ثلث  3-3
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  )عالي و ممتاز(خوشنويس پيشرفته  :نام شغل                                         
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      گونيا  1

      خط كش  2

      مداد  3

      انواع قلم دزفولي  4

       ميلي متر5/1قلم كوچكتر از  مركب خشك سنتي  5

      قلم معمولي  6

      مركب  7

      انواع كاغذ  8

 

  

 


