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 خودنویس

یکی از مواردی که می توان در تمام فروشگاه های لوازم التحریر مشاهده نمود، خودنویس 

می باشد. امروزه با توجه به اینکه انواع خودنویس ها با قیمت های مختلف در بازار وجود 

 .دارند

الزم است تا حتما با آنها آشنا باشید که بتوانید نمونه های خوب و کاربردی تهیه کنید تا 

 .خگوی نیاز شما باشندپاس

 خودنویس چیست

خودنویس در واقع یکی از انواع لوازم التحریر می باشد که اغلب خوشنویسان و افرادی که 

کار طراحی انجام می دهند، از آن استفاده می نمایند. باید در نظر داشته باشید که خودنویس 

 .ها نحوه پخش جوهر آسانی دارند

س ها بسیار آسان تر از خودکار ها می باشند. همچنین باید به از همین رو نوشتن با خودنوی

این مورد نیز دقت نمایید که افراد تازه کار به دلیل ناشی بودن نمی توانند با خودنویس ها 

 .کار کنند زیرا پخش جوهر زیادی خواهند داشت

 استفاده از خودنویس

شده و وارد بازار گردیدند.آن جالب است که بدانید اولین خودنویس ها توسط اعراب ساخته 

 .زمان خودنویس ها را از چوب پنبه تهیه می کردند

با توجه به اینکه استفاده از خودنویس ها بسیار آسان می باشد و حس خوبی را هنگام نوشتن 

ایجاد می نمایند، لذا استفاده از آنها بسیار رایج می باشد. اغلب افراد برای اینکه خط 

 .ند، آنها را بکار می گیرندزیباتری داشته باش

 پیشنهاد مطالعه: راهنمای خرید ماژیک عالمت گذاری
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 مشخصات خودنویس خوب

در زمان خرید یک خودنویس خوب دقت داشته باشید که خودنویس را متناسب با نیاز خود 

 .تهیه کنید. امروزه خودنویس هایی که در بازار وجود دارند دارای نوک های مختلفی هستند

از آنها نازک، برخی متوسط و گروهی دیگر پهن می باشند. الزم است تا ابتدا  برخی

 .مشخص نمایید تا خودنویس را برای چه فعالیتی نیاز دارید و سپس اقدام به خرید کنید

 خودنویس ژاپنی

خودنویس های متفاوتی در بازار وجود دارند. برندهای مختلف برای خودنویس های خود 

ی در نظر می گیرند که همین مورد نیز موجب می گردد تا قیمت آنها ویژگی های متفاوت

 .متفاوت باشد

باید این مهم را نیز در نظر داشته باشید که انواع خودنویس های ژاپنی دارای کیفیت عالی 

 .هستند

 راهنمای خرید خودنویس

در زمان تهیه خودنویس الزم است تا به اندازه و طرح خودنویس خود نیز دقت داشته باشید. 

 .خودنویس شما باید به نحوی باشد که به انگشتان فشار وارد نکند

برخی از نمونه ها بسیار قطور و برخی دیگر نازک هستند. از همین رو باید ابتدا خودنویس 

 .ا بررسی نماییدرا در دست گرفته و راحت بودن آن ر

 راهنمای خرید خودنویس ارزان و باکیفیت

از آن دسته لوازم التحریری می باشد که اغلب افراد حداقل یکبار به  ؟ چیست خودنویس

 .سراغ آن رفته یا در جامدادی خود یکی از انواع آن را دارند

داشتن و استفاده از خودنویس خوب می تواند مایه لذت بوده و یافتن بهترین خودنویس می 

 .تواند به معنای به دست آوردن یک شریک مادام العمر باشد
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با این حال، دانستن اینکه کدام گزینه را بخرید می تواند در ابتدا کار دلهره آور باشد، 

 .شما در انتخاب گزینه مناسب کمک کندبنابراین امیدواریم این راهنمای خرید به 

، جنس بدنه خودنویس ها بر روی قیمت تاثیر بسزایی دارد. به طور  ارزان خودنویس خرید

مثال اگر بخواهید خودنویسی را خریداری نمایید که از جنس استیل ضد زنگ باشد، قیمت 

 .آن به مراتب بیشتر از نمونه های پالستیکی است

بی نیز در بازار می توانید مشاهده نمایید که زیبایی فوق العاده ای امروزه نمونه های چو

 .دارند

 بهترین خودنویس

در زمان تهیه یک خودنویس باید نحوه پر نمودن مخزن آن را نیز در نظر بگیرید. از این 

 .حیث خودنویس ها را می توان در سه دسته تقسیم بندی نمود

روهی دیگر قطره چکانی می باشند. الزم است تا برخی از آنها کارتریجی، برخی پمپی و گ

 .بررسی نمایید که استفاده از کدام مورد برای شما راحت تر است

 خودنویس زیبا

بسیاری از افراد در زمان خرید خودنویس تنها به زیبایی آن می اندیشند حال آنکه جنس و 

 .کیفیت این خودنویس ها نیز بسیار مهم می باشد

خودنویس خود برای طوالنی مدت استفاده نمایید، گزینه هایی را انتخاب  اگر مایلید تا از

کنید که به جز زیبایی، بدنه های محکمی نیز داشته باشند. نمونه های پالستیکی می توانند 

 .انتخاب خوبی باشند زیرا وزن کمتری دارند
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 خودنویس دخترانه

ختر خانم ها و برخی دیگر برخی از خودنویس هایی که در بازار وجود دارند مخصوص د

مناسب پسران هستند. در حین خرید توصیه می شود به طرح و رنگ بندی بدنه توجه داشته 

 .باشید تا گزینه مناسب را خریداری کنید

قیمت خودنویس ها متفاوت می باشند. از همین رو می توانید ابتدا کاربرد خود را مشخص 

 .کنیدکرده و سپس اقدام به تهیه نمونه مناسب 

 نویس روان خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 خرید خودنویس

تا ابتدا هدف خود را از خرید خودنویس مشخص کنید. در زمان خرید خودنویس الزم است 

برخی از خودنویس ها دارا نوک پهن می باشند. این موارد اغلب برای طراحی مورد 

 .استفاده قرار می گیرند

برخی دیگر نیز دارای نوک نازک تر هستند. از این مورد برای خوشنویسی استفاده می 

 .است گردد. قیمت این موارد نیز با هم متفاوت

 قیمت خودنویس

در زمان خرید خودنویس قطعا با قیمت های مختلفی در بازار روبرو می شوید. موارد 

بر روی قیمت آنها … همچون نوع کاربرد، جنس، نوع بدنه، نحوه شارژ نمودن جوهر و 

 .تاثیر گذار می باشد

کاربرد خود را برای اینکه هزینه زیاد برای این مورد انجام ندهید، الزم است تا ابتدا 

 .مشخص کرده و سپس اقدام به خرید نمونه مناسب کنید

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3/
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 قیمت خودنویس ارزان

اگر به دنبال تهیه یک خودنویس ارزان هستید، توصیه می شود تا از نمونه های پالستیکی 

 .استفاده نمایید که دارای جوهر های یکبار مصرف هستند

بلیت شارژ شدن ندارند. از همین رو بیان جوهر این موارد چنانچه به اتمام برسد، دیگر قا

 .می شود که این موارد قیمت پایین تری دارند و یکبار مصرف می باشند

 تفاوت خودنویس و روان نویس

خودنویس ها در واقع قلم هایی می باشند که مخزن جوهر آنها به صورت دستی پر می 

شود. هر اندازه شما خودنویس را بیشتر بر روی کاغذ فشار دهید، خط ترسیم شده پررنگ 

 .تر خواهد بود

اما روان نویس یک نوع قلم می باشد که جوهر آن بسیار روان می باشد. از همین رو 

 .بسیار دیرتر نسبت به سایر موارد خشک می شودجوهر روان نویس 

 تفاوت جوهر خودنویس و استامپ

خودنویس ها دارای جوهرهای مختلفی می باشند. برخی از آنها به صورت کارتریجی هستند 

 .و باید کارتریج آنها شارژ شود

برخی دیگر به وسیله قطره چکان شارژ می شوند اما به صورت کلی نمی توان از جوهر 

تامپ برای خودنویس استفاده کرد زیرا خشک شدن جوهر استامپ بسیار زمان بر می اس

 .باشد

 نحوه پر كردن جوهر خودنویس یوروپن

شما می توانید مخزن جوهر خودنویس ها را با روش های متفاوتی پر نمایید. یکی از راحت 

شنگی را از ترین روش ها استفاده از جوهر های کارتریجی است. شما می توانید بخش ف

 .پشت خودنویس باز نموده و کارتریج را تعویض کرده و مجدد از آن استفاده کنید
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 مشخصات خودنویس خوب

خودنویس ها در واقع یک نوع خودکار به شمار می آیند که دارای جوهر روان هستند. این 

موارد دارای یک مخزن برای پر کردن جوهر هستند. جوهر به کمک دو ویژگی مویینگی 

 .و گرانش از مخزن خارج شده و بر روی کاغذ قرار می گیرد

برای اینکه شما از این لوازم التحریر استفاده نمایید، به هیچ وجه نیاز نخواهد بود که بر 

روی کاغذ فشار دهید. مخزن این خودنویس ها ممکن است به صورت دستی پر شوند که در 

 .این صورت باید شخصا آن را پر نمایید

ی موارد این مخزن ها پیستونی بوده و به کمک پیستون جوهر باال کشیده می شود در برخ

اما در برخی موارد نیز مخزن ها قابلیت جدا شوندگی دارند و به کمک موارد از پیش پر 

 .شده جایگزین می گردند

 بین خودنویس و خودکار چه تفاوتی وجود دارد؟

ه باشید که خودنویس ها دارای نوک باریک در خصوص تفاوت این دو قلم باید در نظر داشت

می باشند که جوهر روان به آرامی از آن خارج می شود. افرادی که کندتر می نویسند اغلب 

 .از این موارد استفاده می نمایند

اما خودکارها دارای نوک های ساچمه ای هستند. برای اینکه جوهر از این نوک عبور نماید 

رد شود همین مورد نیز موجب می گردد تا اثر آن بر روی سایر باید فشار زیادی به آن وا

 .برگه ها قرار گیرد

از همین رو بیان می شود که استفاده از آن در نوشتن های طوالنی ممکن است باعث خسته 

شدن دست شود. از سوی دیگر باید این مورد نیز در نظر داشته باشید که جوهر خودنویس 

 .ر خودکار غلیظ استروان بوده در صورتیکه جوه
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 چرا از خودنویس استفاده کنیم؟

دالیل زیادی وجود دارد که چرا مردم این مورد از لوازم التحریر را به جای دیگر 

کنند، یک خودنویس جوهر مایع را به نوک نوک آن ابزارهای نوشتاری انتخاب می

 .رساند تا در تماس با صفحه جوهر به طور طبیعی جریان یابدمی

راین، هنگام نوشتن تقریباً هیچ تالشی الزم نیست زیرا نوک آن فقط روی صفحه بناب

 .مانداید باقی میچرخد و ردی از جوهر زیبا در هر رنگی که انتخاب کردهمی

عمالً با استفاده از یک ست خودنویس خوب هیچ فشاری الزم نیست، بنابراین نوشتن خیلی 

از به نوشتن زیاد داشته باشید. بنابراین ما همیشه کمتر خسته کننده است، به خصوص اگر نی

 .یک خودکار را به عنوان ابزار اصلی نوشتن یک شخص انتخاب می کنیم

 پلیکان تحریر لوازم با آشنایی مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم در خرید خودنویس

 اندازه 

با داشتن یک خودنویس خوب باید در دست احساس راحتی کنید، به خصوص اگر زیاد می 

نویسید. افرادی که دست های بزرگی دارند ممکن است با در دست گرفتن یک گزینه 

 .کوچک احساس ناراحتی کنند

اگرچه هیچ فرمولی برای اندازه مناسب وجود ندارد. به ابعاد دقیق هر مدلی که قصد خرید 

ا دارید، نگاه کنید و آنها را با مدل های دیگری که امتحان کرده اید یا دارید مقایسه آن ر

 .نمایید

 

 

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/
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 وزن 

اگرچه ممکن است یک خودنویس سنگین در ابتدا محکم تر به نظر برسد، اما حتی هنگام 

ترین موارد نیز باید از خود بپرسید که آیا وزن ممکن است باعث خستگی در خرید لوکس

 .تر نوشتن شودطوالنی طول جلسات

گرم باشد سنگین در نظر  03گرم یا کمتر هستند. هر چیزی که بیش از  52بیشتر قلم ها 

گرفته می شود. لذا عالوه بر اینکه قیمت خودنویس مهم است، وزن آن نیز دارای اهمیت 

 .می باشد

 مکانیزم پر کردن 

ه قابل تاملی است. اگر مجبور به شاید این مورد از دید بسیاری افراد مهم نباشد، اما گزین

نوشتن برای دوره های بسیار طوالنی هستید الزم است تا خودنویس خود را مکررا با 

 .جوهر پر نمایید

برای این مورد گزینه هایی را خریداری نمایید که دارای پیستون یا پرکننده خأل می باشند 

 .ی دارندزیرا جوهر بیشتری نسبت به قلم های کارتریج/مبدل نگه م

بسیاری از مردم از فکر تغییر مکرر رنگ جوهر لذت می برند، بنابراین اگر این مورد در 

 .مورد شما نیز صادق است، مدل های کارتریج/مبدل احتماال بهترین هستند

خودنویس های پرکننده خال با یک ضربه پر می شوند و تقریباً می توان مخزن آن را به 

 های اروپایی درجه یک مانندم پر کردن پیستون معموالً در قلمطور کامل پر کرد. مکانیز

Lamy 2000 ،Pelikan ،Aurora و Montblanc شودیافت می. 

مانند پرکننده خالء، این سیستم جوهر را مستقیماً به داخل مخزن می کشد.در نهایت، سیستم 

 توان از یرا میشود زکارتریج/مبدل را داریم که از این خاطر به این نام خوانده می
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” مبدل“توان آنها را با یک های جوهر یکبار مصرف برای آنها استفاده کرد، اما میکارتریج

 .جایگزین کرد تا از جوهر بطری پر شود

اکثر مبدل ها از انواع پیستونی هستند که استفاده آسان و راحتی دارند. قلم های 

 کارتریج/مبدل به راحتی تمیز می شوند

 عرض نوک 

قلم انتخابی شما دارای عرض نوک مناسب برای سبک دست خط شما است؟ اگر از یک  آیا

قلم جوهری فوق العاده چرب خوشتان می آید، بعید است که یک خودنویس ژاپنی برای شما 

 .مناسب باشد و بالعکس

انتخاب به عنوان یک قاعده ساده، اگر دست خط شما بزرگ است، یک نوک پهن یا متوسط 

ر حالی که اگر دست خط شما کوچک است، به جای آن یک نوک ریز انتخاب نمایید. کنید، د

 .کنندهای مورب را پیشنهاد میبسیاری از تولیدکنندگان گزینه

 توجه به جنس نوک در زمان خرید خودنویس 

روزهایی که نوک استیل به طور معمولی برای خودنویس ارزان مورد استفاده قرار می 

د نویسنهای فوالدی ضد زنگ، نرم و روان میگرفته، گذشته است. امروزه بسیاری از نوک

نبه ترین جنویسید نه با بدنه، بنابراین تراز و پرداخت این قسمت مهم)شما با نوک قلم می

 .(است

بهترین خودنویس ها دارای نوک های طالیی یا پاالدیومی هستند و به کیفیت و با این حال، 

های فوالدی مشابه تر از نوکهای طالیی نرمپرداخت توجه زیادی می شود. اکثر نوک

تر و بهتری را ارائه دهند از همین رو عالقه مندان خواهند بود تا تجربه نوشتن راحت

 .یندبیشتری را به سمت خود جلب می نما
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 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت خودنویس مدل ۴۲

 

با نکات مهم در خرید  تحریر لوازم امروز در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای با مطالعه

 .ی می توانید زیباترین مدل را انتخاب و خرید نماییدخودنویس آشنا می شوید و به راحت
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