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   سازنده قالب های مومی طال و جواهر:   نام شغل
 مشخصات عمومی

ساخت قالب های مومی  کسی است که بتواند از عهده سازنده قالب های مومی طال و جواهر: تعریف شغل 
برشکاری ‘عالمت گذاری و خط کشی‘ اندازه گیری‘ نقشه کشی و نقشه خوانیقطعات زینتی طال و جواهر و 

  .ریخته گری برآیدقالب سازی و ساخت و  تشخیص فرآیندهای  و ای قیمتی سنگ هو شناسایی
 

 :ویژگی های  کارآموز 

  : میزان تحصیالت 
  دیپلم -

  :توانایی جسمی 
  متناسب با شغل مربوطه -

  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد 
  ـ ندارد

  :تعریف مفاهیم سطوح یادگیری 
  ت مقدماتی به مفهوم داشتن اطالعا:آشنایی 

   به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی 
   به مفهوم مبانی مطالب تئوری  :اصول 

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی 
  :مدت دوره کارآموزی 

  ساعت     224:    کل مدت زمان دوره کارآموزی
   ساعت     72:              ـ زمان آموزش نظری1
  ساعت      152    :         ـ زمان آموزش عملی2
          ساعت -:                     ـ زمان کارورزی3
  ساعت         -:                         ـ زمان پروژه4

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  ص عوامل موثر محیط کار توانایی تشخی  1
  توانایی رسم فنی   2
  توانایی نقشه خوانی قطعات قالب طال و جواهر   3
  توانایی تشخیص طرح های طال و جواهر    4
  توانایی مدل سازی مومی و غیرمومی از طرح و نقشه های ترسیمی قطعات طال و جواهر   5
  ) و غیر هندسیهندسی( و نامنظم منظم حجم های توانایی ساخت قالب  6
  توانایی ساخت قالب حلقه های طال و جواهر   7
  طال و جواهرتوانایی ساخت قالب قطعات آویز و گوشواره   8
  طال و جواهرتوانایی ساخت قالب قطعات زنجیر و سرویس   9
  توانایی ساخت قالب انگشترهای جواهر نشان   10
  و جواهر طال توانایی ساخت قالب سنجاق سینه و گردن بند  11
  توانایی شناخت سنگ های قیمتی   12
  ریخته گری در طال و جواهر سازی  قالب سازی و ساخت و توانایی شناخت فرآیندهای   13
  توانایی بکارگیری مقررات و آیین نامه شغلی   14
  توانایی اجرای استانداردهای تضمین کیفیت   15
  ی و حفاظتی و بهداشت کار توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمن  16
  توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار عملیات   17
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  2  2  0  توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار   1

        امل موثر فیزیکی محیط کار آشنایی با عو  1-1

        آشنایی با عوامل فیزیولوژیکی محیط کار   2-1

        آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار   3-1

        آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار   4-1

        محیط کارآشنایی با ارگونومی   5-1

        شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر محیط کار   6-1

        خیص عوامل موثر محیط کارتش - 1-6-1

          

          

          

          

  40  20  20  توانایی رسم فنی   2

        آشنایی با مفهوم نقشه و نقشه کشی و نقشه خوانی  1-2

        آشنایی با نقشه های طال و جواهر سازی  2-2

        آشنایی با میز نقشه کشی و کاربرد آن  3-2

         کشی و کاربرد آنآشنایی با وسایل و ابزارهای نقشه  4-2

         با کاغذ نقشه کشی و کاربرد آن آشنایی  5-2

        نامنظم و شناسایی اشکال هندسی منظم  6-2

        شناسایی اصول برش و نصب کاغذ بر روی میز نقشه کشی  7-2

         شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم   8-2

         ترسیم مربع و مستطیل - 1-8-2
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: م شغلنا
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        لولی ترسیم لوزی و هذ- 2-8-2
         ترسیم بیضی و دایره - 3-8-2

         نامنظم منظم و  ترسیم اشکال هندسی- 4-8-2

         ترسیم دستی اشکال منظم و نامنظم - 5-8-2

        آشنایی با شابلون و انواع آن و کاربرد آن ها  9-2

        آشنایی با ترسیم اشکال با استفاده از شابلون  10-2

        آشنایی با وسایل ترسیم اشکال با   11-2

        شناسایی اصول ترسیم اشکال با استفاده از شابلون   12-2

        آشنایی با ترسیم نمای قطعات کار ساده   13-2

        یی با مفهوم نما و کاربرد آن در نقشه کشی آشنا  14-2

        آشنایی با انواع نمای قطعات و کاربرد آن ها   15-2

        شناسایی اصول ترسیم نمای قطعات کار ساده  16-2

        آشنایی با ترسیم حجم با استفاده از نماهای داده شده   17-2

        ده شدهشناسایی اصول ترسیم حجم با استفاده از نماهای دا  18-2

        )X,Y,Z(آشنایی با مفهوم حجم و محورهای اصلی آن   19-2

         آشنایی با اصول مقدماتی هندسه فضایی   20-2

         آشنایی با روش محاسبه ابعاد اصلی رسم فنی   21-2

        شناسایی اصول ترسیم نماهای حجم های ساده  22-2

        ر نقشه آشنایی با مفهوم مجهول یابی و کاربرد آن د  23-2

        شناسایی اصول ترسیم نمای سوم با استفاده از دو نمای داده شده   24-2

        آشنایی با مفهوم برش در نقشه کشی و صفحه برش  25-2

        شناسایی اصول ترسیم مقاطع برش خورده قطعات  26-2
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح هشمار

 جمع عملی نظری

         در رسم فنیآشنایی با قرینه سازی  27-2

        آشنایی با اندازه گیری و اندازه گذاری نقشه ها   28-2

        آشنایی با آحاد و وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایای نقشه ها   29-2

        شناسایی اصول اندازه گیری و اندازه گذاری نقشه ها   30-2

        آشنایی با مفهوم قرینه سازی در رسم فنی  31-2

        قرینه سازی در رسم فنی شناسایی اصول  32-2

          

          

          

          

          

  6  2  4  توانایی نقشه خوانی قطعات قالب طال و جواهر   3

        آشنایی با نقشه خوانی قطعات قالب  1-3

         و جواهر سازیشناسایی اصول نقشه خوانی قطعات قالب طال  2-3

          

          

          

  10  5  5  توانایی تشخیص طرح های طال و جواهر  4

        آشنایی با مفهوم طرح و طرح های طال و جواهر   1-4

        آشنایی با مفهوم هنر و هنر طال و جواهر سازی   2-4

        آشنایی با هنر و تاریخ هنر جواهر سازی در ایران و جهان  3-4

        اصول تشخیص طرح های طال و جواهرشناسایی   4-4
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی مدل سازی مومی و غیرمومی از طرح و نقشه های   5
  مختلف هندسی و غیر هندسیترسیمی قطعات 

2  10  12  

        شناسایی اصول تشخیص طرح   1-5

        شناخت فرم و حجم سه بعدی  2-5

اصول مدل سازی مومی و غیرمومی احجام هندسی منظم و شناسایی   3-5
  نامنظم

      

          

          

  10  8  2  توانایی ساخت قالب حجم های طال و جواهر  6

         آشنایی با ساخت قالب های طال و جواهرسازی  1-6

        اد مصرفی قالب های طال و جواهرسازیآشنایی با مو  2-6

        آشنایی با قرینه سازی در قالب سازی  3-6

        آشنایی با بروشور و کاتالوگ  4-6

        شناسایی اصول ساخت قالب حجم هاو قطعات طال و جواهر  5-6

          

          

  15  13  2  توانایی ساخت قالب حلقه های طال و جواهر   7

        مختلف و کاربرد آن هاشناسایی حلقه های   1-7

        و کاربرد آن هاطال و جواهر  طرح حلقه های آشنایی با  2-7

        شناسایی اصول ساخت قالب حلقه های طال و جواهر  3-7
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  20  16  4  توانایی ساخت قالب های قطعات آویز و گوشواره   8

        آویز و کاربرد آن  شناسایی  1-8

        گوشواره و کاربرد آن  شناسایی  2-8

        آشنایی با طرح آویزهای طال و جواهر  3-8

        طال و جواهرهای آشنایی با طرح گوشواره   4-8

        طال و جواهر گوشواره شناسایی اصول ساخت قالب های قطعات آویز و  5-8
          

          

          

          

  24  20  4  توانایی ساخت قالب قطعات زنجیر و سرویس   9

        شناسایی قطعات زنجیر و کاربرد آن ها   1-9

        شناسایی سرویس و کاربرد آن ها   2-9

        آشنایی با طرح زنجیرطال و جواهر  3-9

        آشنایی با طرح سرویس طال و جواهر  4-9

        طال و جواهرساخت قالب قطعات زنجیر و سرویس شناسایی اصول   5-9
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  20  16  4  توانایی ساخت قالب های انگشترهای جواهر نشان   10

        انگشتر و کاربرد آن شناسایی   1-10

        آشنایی با طرح انگشترهای جواهر نشان  2-10

        شناسایی اصول ساخت قالب انگشترهای جواهر نشان  3-10
          

          

          

          

          

  20  16  4  و گردن بند  سینه توانایی ساخت قالب های سنجاق   11

        ربرد آن  سنجاق سینه و کاشناسایی  1-11

        و کاربرد آن گردن بند  شناسایی  2-11

         طال و جواهرسنجاق سینه و گردن بند آشنایی با طرح   3-11

        طال و جواهرشناسایی اصول ساخت قالب های سنجاق سینه و گردن بند  4-11
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  واهرسازنده قالب های مومی طال و ج: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  12  4  8        توانایی شناخت سنگ های قیمتی   12

        آشنایی با رنگ های سنگ های قیمتی و ارزش آن ها   1-12

        آشنایی با تراش سنگ های قیمتی   2-12

        های قیمتی آشنایی با ابعاد و اندازه های استاندارد سنگ  3-12

        شناسایی اصول تشخیص سنگهای قیمتی از یکدیگر  4-12

          

          

ریخته  قالب سازی و ساخت و توانایی شناخت فرآیندهای   13
  گری در طال و جواهر سازی

2  4  6  

          در طال و جواهر سازی آشنایی با اصول مقدماتی علم مواد  1-13

        قیمتی آشنایی با وسایل ذوب فلزات   2-13

        آشنایی با کوره های ذوب فلزات قیمتی  3-13

        آشنایی با فرآیندهای ذوب فلزات قیمتی   4-13

        شناسایی اصول محاسبه وزن فلزات قیمتی بر اساس وزن موم  5-13
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 هداف و ریزبرنامه درسی ا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  7  3  4  توانایی بکارگیری مقررات و آیین نامه های شغلی   14

        آشنایی با مقررات و آیین نامه های شغلی   1-14

        شناسایی اصول بکارگیری مقررات و آیین نامه های شغلی   2-14
          

          

          

          

          

  8  5  3  توانایی اجرای استانداردهای تضمین کیفیت    15

        آشنایی با مفهوم کیفیت و استانداردهای آن   1-15

        ISO9000آشنایی با مفهوم تضمین کیفیت و استانداردهای   2-15

        شناسایی اصول اجرای استانداردهای تضمین کیفیت   3-15
          

          

          

          

          

 پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی توانایی  16
  و بهداشت کار 

3  6  9  

        آشنایی با حوادث شغلی و علل بروز آن ها  1-16

        آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار و کاربرد آن   2-16
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 رحش شماره

 جمع عملی نظری

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و   3-16
  بهداشت کار

      

         پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار-  1-3-16

        آشنایی با عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه  4-16

        آتش سوزی و اصول آتش نشانی آشنایی با   5-16
          
          

          

          

          

          

  3  2  1  توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار عملیات   17

        آشنایی با آمار و ارقام مورد نیاز   1-17

        شناسایی اصول تهیه گزارش و ترسیم نمودار عملیات   2-17
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  سازنده قالب های مومی طال و جواهر:  نام شغل
 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

 شماره تعداد مشخصات فنی ردیف

   فرآیند کار  1
    وسایل کمک آموزشی  2
   میز نقشه کشی 3
   نقشه و طرح 4
   شابلون  5
   میابزار مدلسازی مومی و غیر مو 6
   میز کار قالب سازی 7
   ابزار کار قالب سازی 8
   موم و وکس 9
   میز نقشه کشی  10
   وسایل نقشه کشی  11
   بروشور و کاتالوگ  12
   و انگشتر طال و جواهرحلقه  13
   آویز و گوشواره طال و جواهر 14
   طال و جواهرسنجاق سینه و گردن بند  15
     طال و جواهرزنجیر و سرویس 16

   سنگهای قیمتی 17

    کارگاه ساخت طالو جواهر 18

   منابع و ماخذ علمی 19

   ISO9000استاندارد  20

   وسایل آتش نشانی 21

   وسایل کمک های اولیه 22

   آمار و ارقام 23

   اسناد و مدارک 24

  . نفر تعیین شده است15ابزار و مواد برای  تجهیزات،

  

  

 


