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   طراح طال و جواهر:   نام شغل
 مشخصات عمومي

و  طراحي قطعات زينتي طال و جواهرات كه بتواند از عهده كسي است طراح طال و جواهر: تعريف شغل 
 و نيز در اين راستا بتواند با ريخته گري برآيدقالب سازي و ساخت و تشخيص فرآيندهاي ‘ سنگ هاي قيمتي

 .عالمت گذاري و خط كشي برآيد‘ اندازه گيري‘ قشه كشي و نقشه خوانيروش هاي طراحي آزاد از عهده ن

 :ويژگي هاي  كارآموز 

  : ميزان تحصيالت 
  ديپلم -

  :توانايي جسمي 
   متناسب با شغل مربوطه - 

  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد 
  :تعريف مفاهيم سطوح يادگيري 

  ي به مفهوم داشتن اطالعات مقدمات:آشنايي 
   به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي 

   به مفهوم مباني مطالب تئوري  :اصول 
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي 

  :مدت دوره كارآموزي 
  ساعت       232:    كل مدت زمان دوره كارآموزي

   ساعت      90:              ـ زمان آموزش نظري1
  ساعت        142       :       ـ زمان آموزش عملي2
   ساعت         -:                     ـ زمان كارورزي3
   ساعت         -:                         ـ زمان پروژه4

  :روش ارزيابي مهارت كارآموز
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ط كار توانايي تشخيص عوامل موثر محي  1
  و نقشه كشي و نقشه خوانيتوانايي رسمي فني   2
   پرسپكتيو ترسيمتوانايي   3
  توانايي عكاسي  4
  توانايي طراحي   5
  توانايي رنگ شناسي   6
  توانايي ايجاد خالقيت   7
  توانايي ارگونومي   8
  توانايي آنتروپومتري  9
  توانايي طراحي جواهر   10
  يمتي توانايي شناخت سنگ هاي ق  11
   ريخته گري در طال و جواهرسازي  قالب سازي و ساخت وتوانايي تشخيص فرآيندهاي  12
  توانايي تشخيص مواد مختلف در صنعت طال و جواهر سازي   13
  توانايي به كارگيري مقررات و آيين نامه شغلي   14
  توانايي اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت   15
  دث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار توانايي پيشگيري از حوا  16
  توانايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات   17
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار   1

         عوامل موثر فيزيكي محيط كار آشنايي با  1-1

        آشنايي با عوامل فيزيولوژيكي محيط كار   2-1

        آشنايي با عوامل شيميايي محيط كار   3-1

        آشنايي با عوامل بيولوژيكي محيط كار   4-1

        محيط كارآشنايي با ارگونومي   5-1

        شناسايي اصول تشخيص عوامل موثر محيط كار   6-1

          

          

          

          

          

  30  20  10  و نقشه كشي و نقشه خوانيتوانايي رسم فني   2

        مفهوم نقشه و نقشه كشي و نقشه خوانيآشنايي با   1-2

        آشنايي با نقشه هاي طال و جواهر سازي  2-2

        آشنايي با ميز نقشه كشي و كاربرد آن  3-2

         كاربرد آنآشنايي با وسايل و ابزارهاي نقشه كشي و  4-2

        آشنايي با كاغذ نقشه كشي و كاربرد آن ها  5-2

        نامنظم و شناسايي اشكال هندسي منظم  6-2

        شناسايي اصول برش و نصب كاغذ بر روي ميز نقشه كشي  7-2
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي منظم و نامنظم   8-2
         ترسيم مربع و مستطيل - 1-8-2

        لوليذه ترسيم لوزي و - 2-8-2

         ترسيم بيضي و دايره - 3-8-2

        نامنظم منظم و  ترسيم اشكال هندسي - 4-8-2

         ترسيم دستي اشكال منظم و نامنظم - 5-8-2

        م اشكال با استفاده از شابلون ترسيآشنايي با   9-2

        آشنايي با شابلون و انواع آن و كاربرد آن ها   10-2

        آشنايي با وسايل ترسيم اشكال   11-2

        شناسايي اصول ترسيم اشكال با استفاده از شابلون   12-2

        آشنايي با ترسيم نماي قطعات كار ساده   13-2

        ربرد آن در نقشه كشي آشنايي با مفهوم نما و كا  14-2

        آشنايي با انواع نماي قطعات و كاربرد آن ها   15-2

        شناسايي اصول ترسيم نماي قطعات كار ساده  16-2

        آشنايي با ترسيم حجم با استفاده از نماهاي داده شده   17-2

        ي داده شدهول ترسيم حجم با استفاده از نماشناسايي اص  18-2

        )X,Y,Z( با مفهوم حجم و محورهاي اصلي آن آشنايي  19-2

         آشنايي با اصول مقدماتي هندسه فضايي   20-2

         آشنايي با روش محاسبه ابعاد اصلي رسم فني   21-2
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي حجم هاي سادهشناسايي اصول ترسيم نما  22-2

        آشنايي با مفهوم مجهول يابي و كاربرد آن در نقشه   23-2

        شناسايي اصول ترسيم نماي سوم با استفاده از دو نماي داده شده   24-2

        آشنايي با مفهوم برش در نقشه كشي و صفحه برش  25-2

        رده قطعاتشناسايي اصول ترسيم مقاطع برش خو  26-2

         در رسم فنيقرينه سازيمفهوم آشنايي با   27-2

        آشنايي با اندازه گيري و اندازه گذاري نقشه ها   28-2

        آشنايي با آحاد و وسايل اندازه گيري ابعاد و زواياي نقشه ها   29-2

        شناسايي اصول اندازه گيري و اندازه گذاري نقشه ها   30-2

        قرينه سازي در رسم فنيصول شناسايي ا  31-2

          

          
          

          
          

          

  16  9  7  توانايي ترسيم پرسپكتيو   3

        آشنايي با اصول و مباني علم پرسپكتيو   1-3

        آشنايي با پرسپكتيو يك نقطه اي   2-3

در دستي و شابلوني رسم حجم هاي منظم و نامنظم شناسايي اصول    3-3
  ك نقطه اي پرسپكتيو ي

      

        آشنايي با پرسپكتيو دو نقطه اي   4-3
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول رسم حجم هاي منظم و  نامنظم دستي و شابلوني در   5-3
  پرسپكتيو دو نقطه اي 

      

        و سه محوري آشنايي با پرسپكتي  6-3

شناسايي اصول رسم حجم هاي منظم و نامنظم دستي و شابلوني در   7-3
  پرسپكتيو سه محوري 

      

        آشنايي با استخراج اندازه از حجم در پرسپكتيو   8-3

        آشنايي با ايجاد ابعاد در اندازه حجم پرسپكتيو   9-3

        آشنايي با قرينه سازي در پرسپكتيو  10-3

        پرسپكتيو استخراج اندازه از حجم در اسايي اصولشن  11-3

        پرسپكتيوحجم  ايجاد ابعاد در اندازه شناسايي اصول  12-3

        پرسپكتيوقرينه سازي در  شناسايي اصول  13-3

  4  3  1  از قطعه هاي مورد نظرتوانايي عكاسي   4

        آشنايي با دوربين عكاسي  1-4

        و نگاتيو آشنايي با فيلم   2-4

        آشنايي با كاغذ عكاسي   3-4

        شناسايي اصول عكاسي از قطعه هاي مورد نظر  4-4

          

  11  10  1  توانايي طراحي   5

        آشنايي با اصول و مباني عناصر بصري    1-5

        رمندنآشنايي با مفهوم هنر و ه  2-5

        آشنايي با مفهوم هنري جامعه سنتي مدرن   3-5
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   طال و جواهرطراح: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي هنري و مردم شناسي ناسآشنايي با روانش  4-5

        ايران و جهان وتاريخ هنرآشنايي با هنر   5-5

        طراحيآشنايي با مفهوم   6-5

        طراحي انجام يك پروسه شناسايي اصول  7-5

        طراحي دستي آشنايي با   8-5

         طراحي دستيشناسايي اصول  9-5

        آشنايي با ابزارهاي مختلف طراحي  10-5

         طراحي با ابزارهاي مختلف شناسايي اصول  11-5

        آشنايي با انواع كاغذها   12-5

        آشنايي با انواع قلم ها و مدادها   13-5

        در طراحيقرينه سازي مفهوم آشنايي با   14-5

          

          

  15  6  9  توانايي رنگ شناسي   6

        انواع رنگ ها آشنايي با   1-6

        كاربرد رنگ ها آشنايي با   2-6

        اثر رواني رنگ ها بر انسان آشنايي با   3-6

        در ارتباط با نقوش مختلفم رنگ يهاآشنايي با مف  4-6

         رنگ بر انسان ات بصريآشنايي با اثر  5-6

         ابزارهاي مختلف رنگي  باآشنايي  6-6

        ابزارهاي مختلف رنگياستفاده از  شناسايي اصول  7-6
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        تركيبي ابزارهاي رنگي آشنايي با  8-6

        استفاده از ابزارهاي رنگي تركيبي شناسايي اصول  9-6

        ايجاد حجم با استفاده از رنگ آشنايي با   10-6

          استفاده از رنگ در ايجاد حجم هاي مختلفشناسايي اصول  11-6

        و انواع آن سايه زدن آشنايي با    12-6

          

          

          

  7  4  3  توانايي ايجاد خالقيت   7

        القيت آشنايي با مفهوم خ  1-7

         راه هاي مختلف ايجاد خالقيت آشنايي با  2-7

        استفاده از سه مسير در ايجاد خالقيت  شناسايي اصول  3-7

         طراحي از طبيعت جاندارآشنايي با   4-7

        طراحي از طبيعت جاندار  شناسايي اصول   5-7

          

  8  3  5  توانايي ارگونومي   8

        ونومي و كاربرد آنآشنايي با مفهوم ارگ  1-8

        آشنايي با فرم هاي بدن انسان   2-8

        آشنايي با مفهوم آرامش و آسايش  3-8

        آشنايي با ارتباط بدن و محصول  4-8

        آشنايي با طراحي بدن انسان   5-8

        رعايت ارگونومي شناسايي اصول  6-8
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  9  5  4  توانايي آنتروپومتري   9

        آشنايي با مفهوم آنتروپومتري  1-9

        آشنايي با ابعاد و اندازه بدن انسان زن و مرد   2-9

         بدن يابعاد و اندازه عمومي اعضا آشنايي با   3-9

         حجم هاي مختلف  طراحياستفاده از آنتروپومتري درآشنايي با   4-9

        قطعات طال و جواهر  طراحيآنتروپومتري در استفاده از شناسايي اصول  5-9
          

          
          

  72  52  20  تشخيص طرح هاي طال و جواهر طراحي و توانايي   10

        آشنايي با مفهوم طرح و طرح هاي طال و جواهر   1-10

        سازياهرو جوآشنايي با مفهوم هنر و هنر طال   2-10

        جواهر سازي در ايران و جهان و تاريخ هنر آشنايي با هنر   3-10

        آشنايي با مراكز طال و جواهر سازي جهان و سبك هاي آن   4-10

        شناسايي اصول تشخيص طرح هاي طال و جواهر   5-10

        آشنايي با بروشور و كاتالوگ هاي طال و جواهر  6-10

        اي طال و جواهرحلقه ه شناسايي  7-10

        طراحي حلقه هاي طال و جواهر آشنايي با   8-10

        حلقه هاي مختلف و كاربرد آن هاشناسايي اصول طراحي نقشه   9-10
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        يز و گوشواره طال و جواهرقطعات آوشناسايي   10-10

        آشنايي با  طراحي قطعات آويز و گوشواره طال و جواهر  11-10

        شناسايي اصول طراحي نقشه هاي قطعات آويز و گوشواره   12-10

        شناسايي قطعات زنجير و سرويس طال و جواهر وكاربرد آن ها  13-10

        ال و جواهرطراحي قطعات زنجير و سرويس طآشنايي با   14-10

         طال و جواهرهاي زنجير و سرويس  نقشهاحي  طرشناسايي اصول  15-10

        شناسايي انگشترهاي جواهر نشان   16-10

        آشنايي با طراحي انگشترهاي جواهر نشان و كاربرد آن ها  17-10

        شناسايي اصول طراحي  نقشه هاي انگشترهاي جواهر نشان  18-10

         طال و جواهرسنجاق سينه و گردن بندشناسايي   19-10

         طال و جواهرسنجاق سينه و گردن بندآشنايي با طراحي   20-10

 طـال و  سـنجاق سـينه و گـردن بنـد    شناسايي اصول طراحي نقشه هـاي       21-10
  جواهر
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اف و ريزبرنامه درسي اهد

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  21  11  10  توانايي شناخت سنگ هاي قيمتي   11

        آشنايي با سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي و ارزش هنري آن ها   1-11

        آشنايي با رنگ هاي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي   2-11

        يمتي و نيمه قيمتي آشنايي با تراش هاي سنگ هاي ق  3-11

        شناسايي اصول انتخاب طرح سنگ ها بر اساس نوع كار   4-11

        آشنايي با رسم و طراحي سنگ هاي قيمتي   5-11

 نمايش شكل و فرم سنگ هاي قيمتي با استفاده از شناسايي اصول  6-11
  ابزارهاي رنگي 

      

        و نيمه قيمتي آشنايي با معيارهاي ارزش گذاري سنگ هاي قيمتي   7-11

معيارهاي ارزش گذاري سنگ هاي قيمتي و بكارگيري  شناسايي اصول  8-11
   در طراحي قطعات طال وجواهرنيمه قيمتي

      

        آشنايي با ابعاد و اندازه هاي استاندارد و سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي   9-11

          

          

ريختـه  و  قالب سازي و ساخت     توانايي تشخيص فرايندهاي      12
  گري در طال و جواهر سازي 

10  5  15  

        آشنايي با اصول مقدماتي ساخت طال و جواهر   1-12

        آشنايي با ابزارهاي مختلف ساخت در طال و جواهرسازي   2-12

        آشنايي با وسايل ذوب فلزات قيمتي   3-12

ريخته گري  قالب سازي و ساخت و      يندهاي  شناسايي اصول تشخيص فرآ     4-12
  فلزات قيمتي 
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  2  3 توانايي تشخيص مواد مختلف در صنعت طال و جواهر سازي   13

        آشنايي با اصول مقدماتي علم مواد   1-13

        رسازيآشنايي با مواد در صنعت طال و جواه  2-13

        شناسايي طال و آلياژهاي آن   3-13

        آشنايي با ديگر فلزات قيمتي   4-13

        آشنايي با فلزات نيمه قيمتي   5-13

         اصول تعيين عيار طال شناسايي  6-13

       آشنايي با بكار بردن مواد مختلف در رابطه با طراحي قطعات طال و جواهر  7-13

          

  4  2  2  يري مقررات و آيين نامه هاي شغلي توانايي بكارگ  14

        آشنايي با مقررات و آيين نامه هاي شغلي   1-14

        شناسايي اصول بكارگيري مقررات و آيين نامه هاي شغلي   2-14
         بكارگيري مقررات و آيين نامه هاي شغلي-  1-2-14

          

          

          

  3  2  1  ت توانايي اجراي استانداردهاي تضمين كيفي  15

        آشنايي با مفهوم كيفيت و استاندارد هاي آن   1-15

       ISO9000آشنايي با مفهوم تضمين كيفيت و استانداردهاي   2-15

        شناسايي اصول اجراي استانداردهاي تضمين كيفيت   3-15
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  طراح طال و جواهر: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي   16
  و بهداشت كار 

1  5  6  

        آشنايي با حوادث شغلي و علل بروز آن ها   1-16

        آشنايي با وسايل ايمني و حفاظتي و بهداشت كار و كاربرد آن ها   2-16

كات ايمني و حفاظتي و شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت ن  3-16
  بهداشت كار 

      

         پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و  بهداشت كار-  1-3-16

        آشنايي با عوارض جاني و اصول انجام كمك هاي اوليه   4-16

        آشنايي با آتش سوزي و اصول آتش نشاني   5-16

          
          

          

          

          

          

  4  2  2  نايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات توا  17

        آشنايي با آمار و ارقام مورد نياز   1-17

        شناسايي اصول تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات   2-17
         تهيه گزارش و ترسيم نمودار عمليات-  1-2-17
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  طراح طال و جواهر:  نام شغل
 ت، ابزار، مواد و وسايل رسانه ايفهرست استاندارد تجهيزا

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   فرآيند كار  1
    وسايل كمك آموزشي  2

   طراحيميز  3
   طراحيكاغذ  4
   طراحيابزارهاي  5
   طراحيمداد  6
   ابزارهاي رنگي طراحي  7
   ميز نقشه كشي 8
   ابزار هاي نقشه كشي 9
    نقشه كشي كاغذ 10
    شابلون هاي مختلف 11
   بروشور و كاتالوگ  12
    و انگشترهاي جواهر نشانحلقه 13
    و زنجيرآويز 14
   سنجاق سينه و گردن بند  15
   گوشواره و سرويس طال و جواهر 16
   سنگ هاي قيمتي  17
   كارگاه ساخت 18
   ارائه منابع و مأخذ علمي 19
   ISO9000استاندارد  20
   وسايل آتش نشاني 21
   وسايل كمك هاي اوليه 22
   آمار و ارقام 23
   اسناد و مدارك  24

  . نفر تعيين شده است15ابزار و مواد براي  تجهيزات،

  
  

  

 


