
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

   استاندارد مهارت و آموزشی
  

  گوهر تراش
  

  صنایع دستی و هنربرنامه ریزی درسی گروه 
  
  
  
  
  
  

  01/11/1378:تاریخ شروع اعتبار
  8-2/1/86/80: استاندارد کد 

  

  
نظراناز کلیه صاحب

تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

 خیابـان-تهـران: و برنامـه ریـزی درسـی       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

   4 طبقه –ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خیابـان   -تهـران  :برنامـه ریـزی     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـی و    - نبش چهارراه خوش  -آزادی
  طبقه پنجم  -ای کشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 



 1

  گوهر تراش :نام شغل 

    استانداردخالصه 

  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
د ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سنگهای قیمتی را تشخیص داده و با استفاده گوهر تراش کسی است که بتوان

 .سنگهای قیمتی را تراش بدهد‘ از ابزارهای گوهر تراش براساس نقشه و طرحهای داده شده 

  : ورودی ویژگی های کارآموز
    دیپلم: میزان تحصیالت حداقل 
    متناسب با شغل مربوطه: توانایی جسمیحداقل 

  نداشتن کور رنگی  :ای پیش نیاز این استانداردمهارت ه
  :  آموزشی  دوره طول
  ساعت     400      :  آموزش                   دوره طول

  ساعت       74     :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت      326   :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت         -    :  کارآموزی در محیط کار  ـ زمان 
   ساعت         -    :                   پروژهاجرای ـ زمان 

          ساعت- :       زمان سنجش مهارت            ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
   % 25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
    %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
   %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

  : ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس صنایع دستی با گرایش طال و جواهرسازی :حداقل سطح تحصیالت 
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  گوهر تراش:  نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی نمونه برداری از سنگ های قیمتی  1
  های قیمتی برای تراش و آماده کردن سنگتوانایی انتخاب   2
  های قیمتی توانایی برش سنگ  3
  )دامله( توانایی تراش کابوشی   4
  )پخ زنی( توانایی تراش فست   5
 های قیمتی خ کردن سنگاتوانایی سور  6

  های تامبلر شده توانایی تولید سنگ  7
  )Carving(های قیمتی  توانایی پیکر تراشی بر سنگ  8
  های قیمتی ایی خطاطی بر روی سنگتوان  9
  های قیمتی توانایی فرزکاری سنگ  10
  های قیمتی توانایی تراش فانتزی سنگ  11
  )برلیان( توانایی تراش الماس   12
  های قیمتی توانایی ترمیم سنگ  13
  های قیمتی  و تراش آنها با ذره بین توانایی بررسی سنگ  14
  های قیمتی سنگتوانایی دوبلت و تریپلت کردن   15
  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار  16
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  گوهر تراش :نام شغل

  اهداف و ریزبرنامه درسی 
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملی نظری

  25  15  10  توانایی نمونه برداری از سنگ های قیمتی  1

        متی  طبیعی و کانی های آنهاآشنایی با سنگ های قی  1-1

        آشنایی با وسایل نمونه برداری از سنگ های قیمتی  2-1

        شناسایی اصول نمونه برداری از سنگ های قیمتی  3-1

  18  10  8  توانایی انتخاب و آماده کردن سنگهای قیمتی برای تراش  2

        شناسایی سنگ های قیمتی و گوهرها و کاربرد آنها  1-2

        ناسایی ویژگی های فیزیکی سنگ های قیمتیش  2-2

         ساختمان کریستالی گوهر ها-  

         سختی گوهرها-  

         رنگهای گوهرها-  

         تغییرات فیزیکی گوهرها براثر عوامل مختلف-  

        آشنایی با جرم مخصوص گوهرها وعوامل موثر برآن  3-2

        آزمایشآشنایی با وسایل آماده سازی گوهرها برای   4-2

        شناسایی اصول انتخاب و آماده کردن سنگهای قیمتی  5-2

  24  20  4  توانایی برش سنگهای قیمتی   3

        آشنایی با دستگاههای برش سنگهای قیمتی وکاربرد آنها  1-3

        آشنایی با تیغه های الماسی وکاربرد آنها  2-3

       قیمتی شناسایی اصول آماده کردن دستگاههای برش سنگهای   3-3

        آشنایی با استاندارد و دستورالعملها ی برش سنگهای قیمتی   4-3
        آشنایی با طرح و نقشه های برشکاری سنگهای قیمتی  5-3
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  گوهر تراش: نام شغل
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        )غیراز الماس( قیمتی شناسایی اصول برش سنگهای قیمتی و نیمه  6-3

        شناسایی اصول تهیه اسلب سنگهای نیمه قیمتی  7-3

  14  12  2  )دامله(توانایی تراش کابوشی   4

        آشنایی با روش های آماده کردن نمونه های گوهرها برای تراش کابوشی  1-4

        )کابوشی( آشنایی با طرح های تراش دامله   2-4

        راش کابوشی وکاربرد آنهاآشنایی با دستگاههای ت  3-4

        آشنایی با شابلون و استانداردهای تراش کابوشی  4-4

        آشنایی با ابزارهای تراش کابوشی  5-4

        شناسایی اصول تراش سنگهای قیمتی با روش کابوشی  6-4

        آشنایی با وسایل و تجهیزات پولیش کاری سنگهای قیمتی  7-4

        )غیر از الماس(ی سنگ های قیمتی شناسایی اصول پولیش کار  8-4

  45  40  5  )پخ زنی(توانایی تراش فست  5

        آشنایی با روش و طرح های آماده کردن نمونه گوهر برای تراش فست  1-5

        آشنایی با دستگاه تراش فست و کاربرد آن  2-5

        آشنایی با دور تراش سنگهای قیمتی   3-5

        آشنایی با روش و طرح های تراش فست  4-5

        آشنایی با استانداردهای تراش فست  5-5

       )پخ زنی(شناسایی اصول تراش سنگهای قیمتی با روش فست  6-5

        شناسایی اصول پولیش کاری سنگهای تراش داده شده  7-5

  14  12  2  توانایی سوراخ کردن سنگهای قیمتی  6

        ع وکاربرد آنهاانوا‘ آشنایی با دریل   1-6

        انواع وکاربرد آنهادر سوراخ کردن سنگهای قیمتی‘ آشنایی با مته   2-6
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  گوهر تراش :ام شغلن

   اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با طرح و نقشه های سوراخکاری سنگهای قیمتی  3-6

        ردن سنگهای قیمتیشناسایی اصول سوراخ ک  4-6

        شناسایی اصول پرداختکاری سنگهای سوراخ کاری شده  5-6

  26  24  2  توانایی تولید سنگهای تامبلر شده  7

        آشنایی با سنگهای تامبلر و کاربرد آنها  1-7

        آشنایی با دستگاه تامبلر وکاربرد آنها  2-7

        آشنایی با موادو ابزارکارمورد نیاز  3-7

        شنایی با طرح و نقشه تهیه سنگهای تامبلر شدهآ  4-7

        شناسایی اصول تولید وتهیه سنگهای تامبلر شده  5-7

  Carving(  9  49  58(توانایی پیکرتراشی برسنگهای قیمتی   8

        )پیکرتراش( آشنایی با کاروینگ   1-8

        آشنایی با ابزار و دستگاههای پیکرتراشی بر روی سنگهای قیمتی  2-8

        شناسایی اصول پیکر تراشی بر روی سنگهای قیمتی  3-8

  37  30  7  توانایی خطاطی بر روی سنگهای قیمتی  9

        آشنایی با هنر خطاطی و سوابق آن درگوهرتراشی  1-9

        آشنایی با وسایل و ابزارهای خطاطی بر روی سنگهای قیمتی  2-9

        شناسایی اصول خطاطی بر روی سنگهای قیمتی  3-9

  37  32  5  توانایی فرزکاری سنگهای قیمتی  10
        آشنایی با فرزو کاربرد آن در گوهر تراشی  1-10

        آشنایی با تیغه ومته های فرزکاری و کاربرد آنها  2-10

        شناسایی اصول فرزکاری سنگهای قیمتی  3-10
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  گوهر تراش :نام شغل

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  24  20  4  توانایی تراش فانتزی سنگهای قیمتی  11

        آشنایی با تراش فانتزی سنگهای قیمتی   1-11

        آشنایی با ابزارهای تراش فانتزی سنگهای قیمتی  2-11

        شناسایی اصول تراش فانتزی سنگهای قیمتی   3-11

  24  20  4  )برلیان( توانایی تراش الماس   12

        ایی با وسایل و ابزارهای تراش الماسآشن  1-12

        آشنایی با طرح و نقشه های تراش الماس  2-12

        شناسایی اصول تراش الماس  3-12

  13  10  3 توانایی ترمیم سنگهای قیمتی   13

        آشنایی با وسایل و ابزارهای مورد نیاز ترمیم سنگهای قیمتی  1-13

        گهای قیمتیآشنایی با مواد مصرفی ترمیم سن  2-13

        شناسایی اصول ترمیم سنگهای قیمتی   3-13

  10  8  2  توانایی بررسی سنگهای قیمتی و تراش آنها با ذره بین  14
       آشنایی با ذره بین وکاربرد آن در گوهر تراش  1-14

        شناسایی اصول بررسی سنگهای قیمتی و تراش آنها با ذره بین  2-14

  15  10  5 لت کردن سنگهای قیمتیتوانایی دوبلت و تریپ  15
       آشنایی با روش های دوبلت و تریپلت کردن سنگهای قیمتی   1-15

       آشنایی با وسایل و ابزارهای دوبلت وتریپلت کردن سنگهای قیمتی  2-15

       شناسایی اصول دوبلت و تریپلت کردن سنگهای قیمتی   3-15

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

2  12  14  

       آشنایی با حوادث شغلی و علل بروز آنها  1-16
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  گوهر تراش : نام شغل

 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

       آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار و کاربرد آنها  2-16

شگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنـی و حفـاظتی و            شناسایی اصول پی    3-16
  بهداشت کار

      

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

        آشنایی با آتش سوزی واصول اطفاء حریق  5-16
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 گوهر تراش: نام شغل 

  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

 شماره تعداد  ت فنی مشخصاردیف
   سنگ قیمتی 1
   وسایل نمونه برداری 2
   وسایل کمک آموزشی 3
   وسایل آماده سازی نمونه 4
   وسایل ایمنی 5
   دستگاه تراش سنگ های قیمتی 6
   تیغه الماسه 7
   طرح و نقشه 8
   دستورالعمل 9
   دستگاه تراش دامله 10
   شابلون 11
   یش کاریوسایل پول 12
   دستگاه تراش پخ زنی 13
   دریل  14
   مته 15
   دستگاه تامبلر 16
   پودرهای پولیشکاری 17
   ابزارهای پیکر تراشی 18
   ابزار خطاطی 19
   دستگاه فرز 20
   مته و تیغه 21
   دستگاههای تراش فانتزی 22
   دستگاههای تراش الماس 23
   مواد مصرفی 24
   بزارکارا 25
   ذره بین 26
   وسایل دوبلت و تریپلت 27
   آتش نشانی 28
   وسایل کمکهای اولیه 29

  
 

  

 


