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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

   خالصه استاندارد 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

   :شغل مشخصات عمومی
و تنظیم درجه حرارت کوره های ذوب فلزات قیمتی  ست که بتواند از عهده راه اندازیطال وجواهر ساز کسی ا

 برشکاری، عیارفلزات قیمتی، تعیین ه،جدرری ریختن مذاب وذوب کردن انواع فلزات و لحیم های مورد نیاز،
 .فلزات قیمتی برآید از حدیده کردن مفتول نوردوساخت وطراحی انواع زیورآالت سوهانکاری،

  :ورودی ویژگی های کارآموز 
  پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت  حداقل
  متناسب با شغل مربوطه: توانایی جسمی حداقل

  _  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :طول دوره آموزشی
  ساعت     480           :   طول دوره آموزش                

  ساعت     104          :    ـ زمان آموزش نظری         1
  ساعت     376          : ش عملی            ـ زمان آموز2

  ساعت         -       :     در محیط کار ـ زمان کارورزی3

   ساعت        -          :       ـ زمان پروژه                   4

 ساعت        -        :              زمان سنجش مهارت- 5

  :  رزیابی مهارت کارآموزروش ا
  %25): دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1
  %75:  سنجش عملی - 2
  %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

  : ویژگیهای نیروی آموزشی 
  لیسانس مرتبط : حداقل سطح تحصیالت
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

  شغل فهرست توانایی های

 عنوان توانایی ردیف

  تشخیص عوامل مؤثر کار   1
  توانایی تقلیل حجم فلزات قیمتی  2
  توانایی کنترل و بازرسی، راه اندازی و تنظیم کوره های ذوب فلزات قیمتی با اکسیژن و گاز  3
  توانایی پر کردن بوته و ذوب کردن آن در کوره  4
  )ریژه(توانایی ریختن مذاب در ریجه   5
  توانایی تعیین عیار فلزات قیمتی  6
  توانایی برشکاری و سوهانکاری و سنباده کاری  7
  توانایی حدیده کردن مفتولهای فلزات قیمتی  8
  توانایی نورد فلزات قیمتی  9
  توانایی ساخت لحیم فلزات قیمتی  10
  توانایی جوش دادن فلزات قیمتی  11
  توانایی طراحی زیور آالت  12
  اخت مدلهای ریخت و پرستوانایی س  13
  توانایی ساخت زیور آالت قیمتی  14
  توانایی برشکاری فلزات قیمتی و تشخیص ویژگی های آبکاری قطعات کار  15
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  2  1 تشخیص عوامل مؤثر کار  1

        آشنایی با عوامل فیزیکی کار  1-1

        آشنایی با عوامل فیزیولوژی محیط کار  2-1

        آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار  3-1

        آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار  4-1

        شناسایی اصول تشخیص عوامل مؤثر کار  5-1

  9  2  7  توانایی تقلیل حجم فلزات قیمتی  2

         مقدمات علم مواد و فلزات قیمتی و کاربرد آنهاآشنایی با  1-2

        آشنایی با سنگ معدن های فلزات قیمتی و روش تهیه آنها  2-2

        آشنایی با وسایل و ابزار تقلیل حجم فلزات قیمتی  3-2

        شناسایی اصول تقلیل حجم فلزات قیمتی  4-2

ای ذوب  ، راه اندازی و تنظیم کوره ه      توانایی کنترل و بازرسی     3
  فلزات قیمتی با اکسیژن و گاز

5  10  15  

        انواع و کاربرد آنها ،آشنایی با کوره ذوب فلزات قیمتی  1-3
        آشنایی با مقدمات الکتریسیته و کاربرد آن در کوره ها  2-3
       آشنایی با واحد های اندازه گیری درجه حرارت و ابزارهای اندازه گیری آن   3-3
        قیمتی ته های ذوب فلزاتآشنایی با بو  4-3

        آشنایی با مواد نسوز کوره های ذوب فلزات قیمتی  5-3

        آشنایی با کوره های ذوب فلزات یا سوخت های فسیلی  6-3
 اصول کنترل و بازرسی کوره های ذوب فلـزات قیمتـی قبـل از               ییشناسا  7-3

  شروع بکار
      

        درجه حرارت آنهاشناسایی اصول روشن کردن کوره ها و تنظیم   8-3
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  9  7  2 کردن بوته و ذوب کردن آن در کورهتوانایی پر  4

        آشنایی با بوته ذوب فلزات قیمتی و کاربرد آنها  1-4

        ) ایع، گازجامد، م(الت فیزیکی ماده اآشنایی با ح  2-4

        آشنایی با وسایل توزین وتعیین حجم مواد و فلزات قیمتی  3-4

        آشنایی با واحد های اندازه گیری مواد و فلزات قیمتی  4-4

        شناسایی اصول توزین و تعیین حجم مواد و فلزات قیمتی  5-4

        شناسایی اصول انتخاب میزان و مقادیر مواد ذوبکاری  6-4

        کردن بوته از مواد و فلزات قیمتییی اصول پرشناسا  7-4

        شناسایی اصول ذوب کردن مواد و فلزات قیمتی در کوره  8-4

        شناسایی اصول سرباره گیری از مذاب فلزات قیمتی   9-4

  16  12  4  )ریژه(توانایی ریختن مذاب در ریجه   5

        انواع و کاربرد آنها ،آشنایی با ریجه  1-5

         با مواد و وسایل آماده کردن ریجه برای ریختن مذابآشنایی  2-5

        شناسایی اصول آماده کردن مذاب برای ریختن مذاب در ریجه  3-5

        شناسایی اصول ریختن مذاب در ریجه  4-5

        شناسایی اصول تمیز کردن قطعات ریخته شده  5-5

        شناسایی اصول کنترل افت وزن قطعات نسبت به مواد اولیه  6-5

        شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب قطعات ریخته گری شده  7-5

  6  4  2  توانایی تعیین عیار فلزات قیمتی  6

        آشنایی با آلیاژهای فلزات قیمتی و روش های تهیه آنها  1-6

        آشنایی با عیار آلیاژهای فلزات قیمتی  2-6

         و فلزات قیمتید نیاز تعیین عیاررآشنایی با وسایل و مواد مو  3-6

        شناسایی اصول تعیین عیار فلزات قیمتی  4-6
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  37  29  8  کاری و سنباده کاری ناتوانایی برشکاری و سوه  7

         کاربرد آنهاآشنایی با وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا و  1-7

        آشنایی با میز کار و متعلقات آن  2-7
        آشنایی با وسایل عالمت گذاری خط کشی و کاربرد آنها  3-7

        شناسایی اصول برشکاری قطعات کار  4-7
        وهانکاری قطعات کارسشناسایی اصول   5-7

        شناسایی اصول پرداختکاری قطعات کار طال  6-7

  33  18  5  ردن مفتولهای فلزات قیمتی توانایی حدیده ک  8

        آشنایی با مفتولهای فلزات قیمتی و کاربرد آنها  1-8

        آشنایی با وسایل و ابزارهای حدیده کردن مفتولها  2-8

        شناسایی اصول گرم کردن مفتول ها جهت حدیده کاری  3-8

        شناسایی اصول حدیده کردن فلزات قیمتی  4-8
         با پانچ سوراخ کردن فلزات قیمتیشناسایی اصول  5-8

        )ابزار دقیق( آشنایی با وسایل اندازه گیری  6-8
        شناسایی اصول اندازه گیری قطر مفتولها با کولیس و میکرومتر  7-8

        شناسایی اصول کالیبره کردن ابزار دقیق  8-8

  18  14  4  توانایی نورد فلزات قیمتی  9

        کاری فلزات قیمتی و کاربرد آنهاآشنایی با ویژگی نورد   1-9

        آشنایی با وسایل و مواد تمیزکاری قطعات جهت نورد  2-9

        اندازی و تنظیم دستگاه نورد شناسایی اصول راه   3-9

        واحد و وسایل اندازه گیری آن ،آشنایی با فشار  4-9
        کردن قطعات فلزات قیمتی با روش های مختلفشناسایی اصول نورد  5-9

        شناسایی اصول عیب یابی و رفع عیوب نوردکاری قطعات  6-9
        شناسایی اصول تعویض غلتک های دستگاه نورد  7-9
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با مفهوم تابانیدن فلزات قیمتی  8-9
        آشنایی با وسایل و ابزارهای مورد نیاز تابانیدن فلزات قیمتی  9-9

         با پانچآشنایی با اثرات عملیات حرارتی بر فلزات قیمتی  10-9
        شناسایی اصول تابانیدن فلزات قیمتی  11-9

  14  10  4  توانایی ساخت لحیم فلزات قیمتی  10

        هاآشنایی با لحیم های فلزات قیمتی و کاریرد آن  1-10

        آشنایی با مواد افزودنی لحیم های فلزات قیمتی  2-10

        مواد لحیم فلزات قیمتی شناسایی اصول محاسبه درصد  3-10

        شناسایی اصول توزین مواد مورد نیاز لحیم سازی  4-10
        شناسایی اصول مخلوط و ذوب کردن مواد اولیه لحیم های فلزات قیمتی  5-10

        ل شکل دادن مذاب با  روش های مختلفشناسایی اصو  6-10

  19  15  4  توانایی جوش دادن فلزات قیمتی  11

        آشنایی با وسایل وابزارهای جوشکاری فلزات قیمتی  1-11

        شناسایی اصول جوش دادن فلزات قیمتی  2-11

  78  50  28  آالت توانایی طراحی زیور  12

        رآالتآشنایی با هنر طراحی سنتی و کالسیک زیو  1-12

        هنر و طبیعت -  
        هنرهای زیورآالت ایرانی -  

        مکاتب هنری طال و جواهر سازی جهان -  
        تجزیه و تحلیل دیدگاههای هنری -  

        شناخت خطوط هنری -  
        تحلیل تفاوتهای هنری جواهر سازی کشور -  

        وسایل و ابزارهای طال و جواهرسازی کشور  -  
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        طراحی های خطوط طال و جواهرسازی -  

        یرانیآشنایی با مفهوم فرهنگ و فرهنگ جامعه ا  2-12

        بافت فرهنگ سنتی با فرهنگهای تداخلی -  

        ی در جامعه ایرانیآشنایی با اثرات امتزاج فرهنگ های هنر  3-12

        شناسایی اصول بکارگیری طرح های تهیه شده  4-12
        شناسایی اصول بهره برداری از طرح ها جهت طراحی جدید  5-12

        شناسایی اصول طراحی زیورآالت  6-12

  37  29  8   و پرسه گریتوانایی ساخت مدلهای ریخت  13

        انواع و کاربرد آنها ،آشنایی با مدل  1-13

        مدل و انواع آن در سایر هنرهای ظریفه -  

        آشنایی با مواد مصرفی ساخت مدلهای زیور آالت  2-13

        شناسایی اصول ساخت مدلهای ریخته گری طال و جواهر  3-13

        شناسایی اصول ساخت مدلهای پرس  4-13
        شناسایی اصول عیب یابی وتعمیر مدلهای دستی و پرس  5-13

 158  144  14  ی ساخت زیورآالت قیمتیتوانای  14

        شناسایی مدلهای زیورآالت قیمتی و روش های ساخت آنها  1-14

        آالت قیمتیی با وسایل و ابزارهای ساخت زیورآشنای  2-14

        آالت قیمتی نظر ساخت زیورشناسایی اصول انتخاب طرح و مدل مورد  3-14

        ت کار قیمتیو زوایای قطعا ابعاد ،آشنایی با فرم  4-14
        شناسایی اصول اندازه گیری ابعاد و زوایای کار قیمتی  5-14

        شناسایی اصول مقدار مواد مصرفی ساخت زیورآالت  6-14
        شناسایی اصول انتخاب و محاسبه ضخامت قطعات کار زمینی  7-14

        آشنایی باپرس، انواع و کاربرد آن در طال و جواهرسازی  8-14
        ایی با واحدهای فشار و وسایل اندازه گیریآشن  9-14
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        سازیاع و کاربرد آنها در طال و جواهرآشنایی با قالب، انو 10-14

        اندازی و تنظیم دستگاه پرس  شناسایی اصول راه  11-14

    شناسایی اصول پرسکاری قطعات فلزات قیمتی12-14

    آشنایی با قالب فرم دهنده،انواع و کاربرد آنها13-14

     قطعات و فلزات قیمتی با قالب فرم دهندهدادنشناسایی اصول فرم 14-14

    آشنایی با مواد مورد نیاز جهت چسبانیدن کفه و رویه قطعات زینتی15-14

    ی با وسایل چسبانیدن کفه و قطعات زینتیآشنای16-14

شناسایی اصول چسبانیدن و جوش دادن کفه ورویـه قطعـات زینتـی بـه               17-14
 همدیگر

   

    آشنایی با وسایل پلیسه گری قطعات فلزات قیمتی18-14

    شناسایی اصول پلیسه گری از قطعات زینتی19-14

    ت فلزات قیمتی و کاربرد آنها آشنایی با وسایل پرداختکاری قطعا20-14

    شناسایی اصول پرداخت قطعات فلزات قیمتی21-14

    آشنایی با مدلهای مختلف ساخت النگو و حلقه و دستبند22-14

    شناسایی اصول بریدن ورق و مفتول فلزات قیمتی23-14

    شتاسایی اصول شکل دادن قطعات بریده شده فلزات قیمتی24-14

    شناسایی اصول جوش دادن و لب برگردان کردن فلزات قیمتی 25-14

    شناسایی اصول ساخت النگوو حلقه و دستبند  26-14

    شناسایی اصول ساخت مدال و پالک با روش های مختلف27-14

    شناسایی ساخت انواع زنجیر فلزات قیمتی28-14

    روش های مختلفشناسایی اصول ساخت انواع انگشتر با 29-14

    شناسایی اصول ساخت انواع گردنبند و گوشواره30-14
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی تراشـکاری فلـزات قیمتـی و تـشخیص ویژگیهـای             15

 قطعات کار آبکاری

8 30 38 

    اه تراش فلزات قیمتی و کاربرد آنها آشنایی با دستگ 1-15

    آشنایی با دستورالعملهای کاری دستگاههای تراشکاری فلزات  2-15

    شناسایی اصول تراشکاری فلزات قیمتی 3-15

    آشنایی با فرآیند آبکاری فلزات قیمتی 4-15

    شناسایی اصول تشخیص ویژگی های قطعات آبکاری شده 5-15
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

تعداد شماره ردیف مشخصات فنی

 1  آلیاژ فلزات قیمتی  

 2  انواع طرح های زیورآالت  

 3  بوته  

 4  پوست و الستیک سنباده   

 5  ترازو  

 6  ترمومتر و ترموکوپل  

 7  حدیده   

 8  دریل  

 9  دستگاه نورد  

 10  )ویژه(ریجه   

 11  سنگ سنباده  

 12  طرح و نقشه مدل  

 13  ...)طال و نقره و (فلزات قیمتی   

  14  قالب فرم دهنده   

 15  قطعات فلزات قیمتی  

 16  قطعات کار  

  17  کارگاه ذوب  

  18  کارگاه طال و جواهرسازی  

  19  کوره  

  20  پریموسکوره   

 21  کوره ذوب  

 22  کولیس و میکرومتر  

  23  مذاب  

 24  مفتول فلزات قیمتی  

  25  مواد اولیه لحیم ها  
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  ساز جواهر وطال : نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

تعداد شماره ردیف مشخصات فنی

  26  مواد مدل سازی  

  27  ین عیارمواد مصرفی تعی  

  28  مواد مصرفی ساخت قطعات زینتی  

  29  مواد و فلزات قیمتی  

  30  موم  

  31  میزکار   

  32  ورق سنباده  

  33  وسایل اندازه گیری  

  34  وسایل اندازه گیری الکتریکی  

  35  وسایل ایمنی و حفاظتی  

  36  وسایل برشکاری  

  37  وسایل تعیین عیار فلزات قیمتی  

 38  یل تقلیل حجم فلزات قیمتیوسا  

 39  وسایل تمیزکاری  

  40  وسایل جوشکاری  

  41  وسایل خنک کاری  

 42  وسایل ریخت  

  43  وسایل طراحی زیورآالت  

  44  وسایل عالمت گذاری  

  45  وسایل کمک آموزشی  

  46  وسایل و ابزار طال و جواهرسازی   

 

  

 


