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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 137383133323338كد ملي شناسايي آموزش شغل : 

 طال و جواهرسازي() صنايع دستي  ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

 م خانوادگينام و نا رديف
آخرين مدرک 

 تحصیلي
 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي

 کارشناسی حمید رضا مزروعی 1

گوهرشناسی از سازمان صنایع و معادن 
کشور ، شناخت و ارزیابی الماس از 

AIGS  تایلند ، تراش سنگهای قیمتی
 و نیمه قیمتی از سازمان صنایع دستی

 سال10 مربی و مدیر آموزش

 کارشناسی هریبهروز زرم 2
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از 

 سازمان صنایع دستی
  مربی

 کارشناسی غالم  رضا یزدانی 3
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از 

 سازمان صنایع دستی
 سال22 مدیر کارگاه و مدیر آموزش

 کاردانی محمد رسول ناظری مقدم 4
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از 

 صنایع دستیسازمان 
 سال3 تولیدکننده

 صنایع چوب و کاغذ کارشناسی زهرا قاسمی 2
کارشناس فنی در سازمان 

 صنایع دستی
 سال3

 فوق لیسانس هادی نعمتی 6
 متالورژی

 مدیریت بازرگانی
مدرس گوهرشناسی ، طال و 

 جواهر ساز
 سال 12

 برق لیسانس حسینعلی ملکان 7

مدرس اموزشگاه کارشناس 
 وهرشناسالمپیاد و گ

عضو هیئت مدیره انجمن 
 آموزشگاه داران

 سال 30

 شیمی لیسانس صدیقه رضاخواه 8
دبیر کارگروه برنامه ریزی 
 درسی صنایع دستی و هنر

 سال 26

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگازار گردياد اساتاندارد آماوزش شاغل        يطال و جواهرسااز با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي   1/3/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

گوهرتراش سنگ هاي قیمتي و نیماه  بررسي و تحت عنوان شغل   137383133323337 با كدگوهرتراش سنگ هاي قیمتي و نیمه قیمتي دامله 

 مورد تائید قرار گرفت .  137383133323338با كد  قیمتي )دامله تراش( 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن  رد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندا

 موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                    55623582تلفن                                                     55623562دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 رد اساتاندارد حرفاه ای نیاز گ تاه     مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کاار را گویناد در بعضای از ماوا    
 می شود.

 استاندارد آموزش : 
 ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . 

 شرح شغل : 
ه ای شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی ، مسئولیت هاا ،  بیانی

 شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

 كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت مای گیارد و ضارورت    

آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محال آماوزش باه صاورت      دارد که در
 تئوریك با است اده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.(

 ارزشیابي : 
کتبای عملای و اخاالق     عملای ،  شاامل ساه بخا     که واهد و قضاوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر ،فرآیند جمع آوری ش

 ای خواهد بود .  حرفه

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شايستگي : 
 کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .  توانایی انجام

 دانش : 
حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی . کاه مای تواناد شاامل علاوم )ایاه )       

 فنی باشد . ، تکنولوژی و زبان زیست شناسی (  ، شیمی ،فیزیك  ریاضی ،

 مهارت : 
 حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی . معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود . 

 نگرش : 
   مجموعه ای از رفتارهای عاط ی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخالق حرفه ای می باشد .

 ايمني : 
 مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زيست محیطي :

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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 شغل : استاندارد آموزش نام 

 (تراش )دامله سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تراشگوهر 

شغل:استاندارد آموزش  شرح  

شغلی در حوزه صنایع دستی طال و جواهرسازی می باشد و شامل  (تراش )دامله سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تراش گوهر

 Fundamental of Gemology in)گوهرتراشیگیری مبانی کاربردی گوهرشناسی دربکار شایستگی های

Lapidary)،طراحی تراش(Cut Design)،  ارزیابی، )اکسازی، جور کردن کلوخه(Rough sorting)، کاری  برش

(Cutting)، قواره کردن (نگیو دا (Dopping))ی  شکل دهی ،)مشته گذاری((Preforming)   ،رداخت  ،تراش(

(Polishing) دیده خاصویژه تراش،،گوهرها( گوی تراشی ،سنگ های با(Sphere Cutting) اشی، محورتر)و )خراطی

ارزیابی  ،(Treated and composite Gemcutting)تراش گوهرهای مرکب و بهسازی شده ،(Drilling)سوراخ کاری

تراش گوهر متناسب با نوع  ،(Cut Repair and recutting)ترمیم و تراش مجدد ،(Cut Appraising)کی یت تراش 

و مدلسازی طراحی گوهر شناسی، این  شغل با مشاغلاست .  (Gemcutting according to the setting)مخراجی

 در ارتباط می باشد.اجکاری مخر وطال و جواهر سازی  زیورآالت،

 ويژگي هاي كارآموز ورودي :

 راهنمایی( )ایان دوره ) متوسطه اول )ایان دوره :  حداقل میزان تحصیالت 

  سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهنی حداقل توانایی جسمی

 ندارد : مهارت های )ی  نیاز 

 طول دوره آموزش :

 ساعت  338  آموزش            :    طول دوره

 ساعت   123    ا زمان آموزش نظری        : 

 ساعت   212   ا زمان آموزش عملی         : 

 ساعت    -   کارورزی               :   زمان ا 

  ساعت   -   :        مان )روژه               ا ز

  بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد (

 ٪22:  کتبی -

 ٪62عملی : -

 ٪10ق حرفه ای :اخال -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه کار  4با و سایر رشته ها سال سابقه کار و فوق دیپلم صنایع دستی  2با  رشته هاصنایع دستی و سایر  کارشناس
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تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭  

شكل مناسب براي ارائه به بازار داخلي و خاارجي  به )سنگ هاي قیمتي و نیمه قیمتي ( گوهر تراش: تراش گوهرها 

 مي باشد.

 

 

 

اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭  

   

LAPIDARIST 

GEMCUTTER 

 

 

 

مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭  

    گوهرشناس-

 سازطال -

 جواهرساز-

 و گوهرنشان مخراجکار-

 قیمتی و نیمه قیمتی حکاک سنگ های-

 نیمه قیمتی  قیمتی و های سنگ حجار-

 

 

 

:جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار  ٭  

 طبق سند و مرجع ......................................                  الف : جزو مشاغل عادی و کم آسیب

 طبق سند و مرجع ......................................                        ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................                   ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

             د :  نیاز به استعالم از وزارت 
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 شغل  استاندارد آموزش 

 هاشايستگي  -

  

 ساعت آموزش  عناوين رديف

 جمع عملي  نظري 

7 
 Fundamental of)بکااارگیری مبااانی کاااربردی گوهرشناساای در گوهرتراشاای

Gemology in Lapidary)  

21 22 43 

 43 22 21 گوهرها   (Cut Design)طراحی تراش 8

 21 22 43 (Rough sorting)ارزیابی، )اکسازی، جور کردن کلوخه  3

 14 9 2 گوهرها (Cutting)کاری  برش 2

 39 31 8 )مشته گذاری( گوهرها(Dopping) نگیو دا) قواره کردن 6

 22 12 7 تراش،   (Preforming))ی  شکل دهی 5

 33 21 12 گوهر ها (Polishing))رداخت  1

 14 10 4 سنگ های با )دیده خاصویژه تراش،  2

3 
ساااوراخ و )خراطااای(  ، محورتراشااای (Sphere Cutting)گاااوی تراشااای  

 (Drilling)کاری

4 10 14 

73 
 Treated and composite)تااراش گوهرهااای مرکااب و بهسااازی شااده  

Gemcutting) 

2 17 22 

 2 17 22 (Cut Appraising)ارزیابی کی یت تراش 77

 4 10 14 (Cut Repair and recutting)ترمیم و تراش مجدد 78

 2 9 16 (Gemcutting according to the setting)تراش گوهر متناسب بانوع مخراجی 73

 338 212 123 جمع کل
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بکاااااارگیری مباااااانی کااااااربردی گوهرشناسااااای در 

 Fundamental of Gemology in)گوهرتراشای 

Lapidary) 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

21 22 43 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مواد  ، ، ابزار تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

نمونه های کانی، سنگ، بلور و     دان  :

غیربلور، سینگل، )لی و 

 مایکروکریستال

 و گوهرهای با ش افیت مختلف

    کانی، سنگ، بلور و غیربلورم اهیم -

     السینگل، )لی و مایکروکریستم اهیم  -

    مند بلورها رفتارهای جهت-

    (Pleochroism)چند رنگی -

     سختی -

    ش افیت و عوامل موثر برآن-

    مهارت :

تشخیص ویژگی های مارتبط باا گوهرتراشای )ساختی،      -

 چندرنگی و ش افیت(

   

    است اده از جدول مو -

 نگرش :

 با تراش گوهرهاآگاهی از ویژگی های گوهر مرتبط -

 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-

 دقت در کار -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت )سماند-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه

 عنوان : 

 (Cut Design)طراحی تراش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

21 22 43 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مواد  ، ، ابزار تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 سنگ قیمتی تراش نخورده    دان  :

سنگ نیمه قیمتی تراش 

 نخورده

سنگهای قیمتی و نیماه   نمونه

 قیمتی تراش خورده

 وسایل نمونه برداری

 وسایل آماده سازی نمونه

 چگالی سنج

 جدول مو

اسالید یا عکس از انواع 

 شکستگیها

 فرم شناسایی

    و مبانی آن طراحی م هوم-

     طراحی اشکال اولیهاصول  -

    آنها استانداردابعاد اشکال رایج گوهرهای دامله و تناسبات و -

    اشکال فانتزی-

    تقسیم بهینه کلوخهاصول  -

    کاربرد شابلون ها -

    مهارت :

 طراحی چند نمونه شکل اولیه -

طراحی چند نمونه گوهر بصورت دامله با توجاه باه ابعااد و    -

 تناسبات آنها

  است اده از شابلون در طراحی -

   

 نگرش :

 ارائه طرحهای سنتی و مدرنتوجه به اهمیت طراحی و -

 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-

 دقت در کار وکنترل کی یت - 

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت )سماند -

 نرژیصرفه جویی در مصرف ا-

 

 



 8 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه

 عنوان : 

 (Rough sorting)ارزیابی، )اکسازی، جور کردن کلوخه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

21 22 43 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مواد  ، ، ابزار تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 قیمتی تراش نخورده سنگ    دان  :

سنگ نیمه قیمتی تراش 

 نخورده

نمونااه ساانگهای قیمتاای و  

 نیمه قیمتی تراش خورده

 وسایل نمونه برداری

 وسایل آماده سازی نمونه

 چگالی سنج

 جدول مو

اسالید یا عکس از انواع 

 شکستگیها

 فرم شناسایی

    (Rough)کلوخهانواع -

     مول ه های موثر بر کی یت کلوخه -

برمبناای   (Rough Sorting)جور کردن کلوخه  م هوم-

 مول ه های کی ی

   

    حذف اولیه بخ  های زائد روش -

    مهارت :

برمبنااای  (Rough Sorting)جااور کااردن کلوخااه   -

 های کی ی مول ه

   

    حذف اولیه بخ  های زائد -

 نگرش :

 درنتوجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و م-

 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-

 دقت در کار وکنترل کی یت - 

 رعایت اخالق حرفه ای-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت )سماند -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 آموزش استاندارد 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 (Cutting)کاری  برش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 9 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

مواد  ، ابزار ، تجهیزات
 آموزشي منابع و مصرفي

 دستگاه برشکاری    دان  :
تیغه های برشکاری 

 دستورالعمل
 یا ماژیك قلم فلزی

 خط ک 
 عینك محافظ

 جعبه کمکهای اولیه

 جعبه ابزار

    برش تجهیزات  -
 تیغه ها و ملحقات دستگاه های برش-
 ترسیم خطوط برش-

   

    تکمیل فرآبند )اکسازی به منظور کوتاه کردن مرحله تراش-
    ورقه کردن کلوخه -

    مهارت :
    آماده کردن دستگاههای برشکاری-
ورقه کردن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی باا ساختی هاای    -

 مت اوت
   

    قواره کردن سنگ ها-
 نگرش :

 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-
 دقت در برش و انجام بهینه برش-
 منی و بهداشت : ای
 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -
 بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگی-
 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -
 محکم بودن دستگاه در جای خود -
 جام کار روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل ان-
 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -
 است اده از تهویه هوا و هواک -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :
 اختالل در تن س شود .گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و -
 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی -
 مدیریت )سماند -
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 )مشته گذاری( (Dopping) نگیو دا) قواره کردن 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 31 39 

 ايمني  ، نگرش مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

ابزار ، مواد  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :
 سنگ الماسه

 دستورالعمل 
 قلم فلزی یا ماژیك

 شابلون
 خط ک  

 عینك محافظ
 جعبه کمکهای اولیه
 عکس یا اسالید

نمونه سنگهای قیمتی و نیمه 
 قیمتی با سختیهای مختلف

 

    قواره کردن کلوخه جهت نصب روی داپ اصول -
    حب کردن کلوخه به منظور سری تراشیاصول  -
    انواع داپ و تکنیك های نصب سنگ بر داپ-
    جداکردن داپ اصول-

    مهارت :
    آماده کردن دستگاههای تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی-

تی باا ساختی هاای    قواره کردن سنگهای قیمتی و نیمه قیم-
 مت اوت

   

    ایجاد اشکال ساده هندسی)مکعب، مکعب مستطیل، لوزی(-

 نگرش :
 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
 ام بهینه برشدقت در برش و انج-

 ایمنی و بهداشت : 
 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -
 بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگی-

 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -
 محکم بودن دستگاه در جای خود -
 د مناسب در محل انجام کار روشنایی کافی وزاویه دی-
 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -
 است اده از تهویه هوا و هواک -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :
 مانع کاه  دید و اختالل در تن س شود  گرد و غبار حاصل از کار نباید-
 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-
 مدیریت )سماند -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
   (Preforming) تراش )ی  شکل دهی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 12 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط محیطي توجهات زيست

ابزار ، مواد مصرفي  ،تجهیزات 
 و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :
 سنگ الماسه

 قلم فلزی یا ماژیك
 خط ک  

 عینك محافظ
 جعبه کمکهای اولیه
 عکس یا اسالید

 چسب و )ایه فلزی یا چوبی

    ابزارهای تراش-

     ساینده ها و م  بندی آن ها-

 راشانواع دیسك و چرخ ت-
 (Preforming))ی  شکل دهی  -
 دامله سازی و اصالح داملگی-

   

    مهارت :
    چسباندن سنگ به )ایه -
    آماده کردن دستگاههای تراش-
تراش دامله بر روی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی باا  -

 سختی های مت اوت
   

 نگرش :
 رنتوجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مد-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-
 معرفی تراش دامله سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی-

 ایمنی و بهداشت : 
 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -
بارق  بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلاوگیری از  -

 گرفتگی
 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -
 محکم بودن دستگاه در جای خود -
 روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل انجام کار -

اطمینان از وجود سیال خنك کنناده و روان کنناده باه میازان کاافی در مخازن       -
 دستگاه 

 است اده از تهویه هوا و هواک -
 ل ارگونومیرعایت اصو -
 رعایت ایمنی و بهداشت محیط کارگاه و بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :
 گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اختالل در تن س شود -
 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-
 مدیریت )سماند -
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 حلیل آموزش ی ت برگه -

 عنوان : 
 (Polishing))رداخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 21 33 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

ابزار ، مواد  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  : 
 دیسك سنباده
 انواع سنباده

 )ودر جال اولیه
 یه)ودر جال ثانو

 عینك محافظ
 جعبه کمکهای اولیه

 چرم
 دستگاه تامبلینگ

 

    در سنگهای قیمتی (Lustre)م هوم جال -

     و صیقل نهایی (pre-polishing))ی  صیقل -

    )ولیشکاری  روش ها، ابزارها و مواد مصرفی در-

 صیقل دهی دستی اصول -
 صیقل دهی با موتور )رداختاصول -

و کاربرد آن در صیقل دهی  (Tumbling)فرایند غلطاندن 
 انبوه و تراش بی شکل

   

    مهارت :

    آماده کردن دستگاههای )ولیشکاری-

    جال دادن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با روش دستی -

    جال دادن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به روش ماشینی-

 نگرش :
 رحهای سنتی و مدرنتوجه به اهمیت طراحی و ارائه ط-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-

 جال یا صیقل دادن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با توجه به فرهنگ  غنی اسالمی  -

 ایمنی و بهداشت : 
 ماسك و عینك محافظ  دستک ، است اده از رو)وش،-
 دم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگیبررسی نشتی سیال و ع-
 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -
 محکم بودن دستگاه در جای خود -
 روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل انجام کار -
 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -
 ت اده از تهویه هوا و هواک اس-

 توجهات زیست محیطی: 
 مدیریت )سماند-
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 سنگ های با )دیده خاصویژه تراش، 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زيست محی

ابزار ، مواد  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :

 دیسك سنباده

 انواع سنباده

 سنگ الماسه

 )ودر جال اولیه 

 )ودر جال ثانویه 

 عینك محافظ

 جعبه کمکهای اولیه

 چرم

    )دیده شاتویانسی و تراش گوهرهای چشم گربه و ستاره ای-

    تراش اُ)ال، البرادوریت و سنگ ماه )دیده ایریدیسنس و  -

 تراش عقیق خزه ای و شجرروش -

 تراش فیروزه شجرروش -

   

   

    مهارت :

    ترمیم سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی  -

    تراش عقیق خزه ای و شجر-

    تراش فیروزه شجر-

 نگرش :

 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-

 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-

 دقت در کار وکنترل کی یت -

 ایت اخالق حرفه ایرع-

 ایمنی و بهداشت : 

 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -

 بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگی-

 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -

 محکم بودن دستگاه در جای خود -

 یه دید مناسب در محل انجام کار روشنایی کافی وزاو-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 سنگ های با )دیده خاصویژه تراش، 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زيست محی

ابزار ، مواد  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -

 است اده از تهویه هوا و هواک -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 

 توجهات زیست محیطی :

 تالل در تن س شود گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اخ-

 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-

 مدیریت )سماند -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

، محورتراشی )خراطی(  (Sphere Cutting)گوی تراشی 

 (Drilling)سوراخ کاریو 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :

 دیسك سنباده

 انواع سنباده

 سنگ الماسه

 )ودر جال اولیه 

 )ودر جال ثانویه 

 عینك محافظ

 جعبه کمکهای اولیه

 چرم

    رهامته ها و ابزارهای سوراخ کردن گوه-

 ابزارها و روش های تراش گوی -

 سوراخکاری گوی و مرواریداصول  -

   

    اصول و ابزارهای خراطی سنگ-

    مهارت :

    گوی تراشی-

    محور تراشی -

    سوراخ کاری گوی و مروارید-

 نگرش :

 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-

 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-

 کنترل کی یت دقت در کار و-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -

 بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگی-

 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -

 محکم بودن دستگاه در جای خود -

 وشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل انجام کار ر-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

، محورتراشی )خراطی(  (Sphere Cutting)گوی تراشی 

 (Drilling)سوراخ کاریو 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -

 است اده از تهویه هوا و هواک -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 

 توجهات زیست محیطی :

 ن س شود گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اختالل در ت-

 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-

 مدیریت )سماند -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :
 Treated and)تراش گوهرهای مرکب و بهسازی شده

composite Gemcutting) 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 17 22 

 نگرش ،  ايمني ، دانش ، مهارت
 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :
 دیسك سنباده

 انواع سنباده
 سنگ الماسه

 )ودر جال اولیه 
 )ودر جال ثانویه 
 عینك محافظ

 جعبه کمکهای اولیه
 چرم

 ابزار دوبلت تریپلت

 

    انواع گوهرهای مصنوعی-

    بهسازی گوهرها، )ی  و )س از از تراش -

     (بلت و تریپلتادگوهرهای مرکب )-

    مهارت :

    آماده کردن وسایل و ابزار-

    دوبلت کردن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی-

    تریپلت کردن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی-

 نگرش :
 نتی و مدرنتوجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای س-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-

 مصنوعی سازی سنگها از نظر استاندارد مورد تایید نمی باشد. -

 ایمنی و بهداشت : 
 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -

 وموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگیبررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتر-

 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -

 محکم بودن دستگاه در جای خود -

 روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل انجام کار -
 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -
 و هواک  است اده از تهویه هوا-
 رعایت اخالق حرفه ای-

 توجهات زیست محیطی :
 گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اختالل در تن س شود -
 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-
 مدیریت )سماند -
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 (Cut Appraising)ی یت تراش ارزیابی ک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 17 22 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :

 دیسك سنباده

 انواع سنباده

 سنگ الماسه

 )ودر جال اولیه 

 )ودر جال ثانویه 

 عینك محافظ

 جعبه کمکهای اولیه

 چرم

 ابزار دوبلت تریپلت

 

    عیوب رایج در دامله تراشی-

 عیوب تراش سنگ های دارای )دیده خاص -

 اندازه گیری ابعاد سنگ و ابزارهای آناصول -

 بررسی تناسبات تراش-

 رزیابی کی یت )ولی صول اا -

   

   

   

   

     (Recut))یشنهاد تراش مجدد اصول -

    ارت :مه

    آماده کردن وسایل و ابزار-

    اندازه گیری ابعاد سنگ-

    بررسی تناسبات تراش-

    ارزیابی کی یت )ولی -

    تراش مجدد سنگ ها-

 نگرش :

 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-

 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-

 دقت در کار وکنترل کی یت -

 ای رعایت اخالق حرفه-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 مصنوعی سازی سنگها از نظر استاندارد مورد تایید نمی باشد. -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 (Cut Appraising)ی یت تراش ارزیابی ک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اخالق حرفه ای -

 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -

 بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگی-

 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -

 محکم بودن دستگاه در جای خود -

 روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل انجام کار -

 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -

 است اده از تهویه هوا و هواک -

 توجهات زیست محیطی :

 و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اختالل در تن س شود گرد -

 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-

 مدیریت )سماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 (Cut Repair and recutting)ترمیم و تراش مجدد

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 نگرش ،  ايمني مهارت ،دانش ، 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش    دان  :

 دیسك سنباده

 انواع سنباده

 سنگ الماسه

 )ودر جال اولیه 

 )ودر جال ثانویه 

 عینك محافظ

 جعبه کمکهای اولیه

 چرم

    آسیب دیدگی های رایچ سنگ های قیمتی -

    مهارت :

    ترمیم سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی  -

 (Repolish)اصالح آسیب دیدگی ها و صیقل مجدد  -

 تراش مجدد گوهرها-

   

 نگرش :
 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-
 یمنی و بهداشت : ا

 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -
 بررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت جلوگیری از برق گرفتگی-

 اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -

 محکم بودن دستگاه در جای خود -

 نجام کار روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل ا-

 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -
 است اده از تهویه هوا و هواک -

 توجهات زیست محیطی :

 گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اختالل در تن س شود -
 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-
 ند مدیریت )سما-
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 Gemcutting)تراش گوهر متناسب با نوع مخراجی

according to the setting) 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 9 14 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زيست محیطي

زار ، مواد تجهیزات ، اب

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه فرز دستی    دان  :

 انواع مته های خطاطی

 
 

    روش های مخراجکاریانواع -

 تراش متناسب با روش مخراجکاری-

 تراش سنگ برای )ایه آمادهروش -

   

    مهارت :

    آماده کردن وسایل و ابزار-

    تراش سنگ متناسب با روش مخراج کاری-

    تراش سنگ برای )ایه آماده-

    های قیمتی و نیمه قیمتی خطاطی بر روی سنگ-

 نگرش :
 توجه به اهمیت طراحی و ارائه طرحهای سنتی و مدرن-
 دقت در حمل و نگهداری گوهرها-
 دقت در کار وکنترل کی یت -
 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 
 است اده از رو)وش،دستک ،ماسك و عینك محافظ -
  جلوگیری از برق گرفتگیبررسی نشتی سیال و عدم ن وذ آن به داخل الکتروموتور جهت -

  اطمینان از برقراری اتصال سیم ارت دستگاه -

  محکم بودن دستگاه در جای خود -

 روشنایی کافی وزاویه دید مناسب در محل انجام کار -
 اطمینان از وجود سیال خنك کننده و روان کننده به میزان کافی در مخزن دستگاه -
 است اده از تهویه هوا و هواک -

 جهات زیست محیطی :تو
 گرد و غبار حاصل از کار نباید مانع کاه  دید و اختالل در تن س شود -
 عدم دورریز زائدات سنگ به راههای آبی-
 مدیریت )سماند -
 صرفه جویی در مصرف انرژی-
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  برگه استاندارد تجهیزات -              

 یحات توض تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد1 )وستر رنگی با روک  لمینت جدول مو 1

  دستگاه1 نوع آموزشی تجهیزات نمای  اسالید 2

  سری1 رنگی اسالید 3

  سری1 رنگی با روک  لمینت عکس یا )وستر 4

نمونه سنگهای قیمتی و نیمه  2

 قیمتی تراش خورده

  سری 3 سنگهای طبیعی

دستگاه برشکاری و  6

 دستورالعمل

 – 2/1hp –ولت  220 – تک از

3000rpm 

  دستگاه1

 –وات 200 –ولت  220 –تک از  دستگاه تراش و دستورالعمل 7

3000rpm 

  دستگاه 10

 1hp – 1400rpm –ولت  220 –تک از  دستگاه تامبلینگ و دستورالعمل 8

 دو مخزن –

  دستگاه 1

  عدد12 مارک تندر با خرطوم فلزی انعطاف )ذیر فرز دستی 9

  عدد1 )ودری دارای ضمانتنامه –کیلویی 9 پسول آتشنشانیک 10

  عدد 1 با تجهیزات )زشکی جعبه کمکهای اولیه 11

 

 

 توجه : 

 دنفر در نظر گرفته شو 76ظرفیت  تجهیزات براي يك كارگاه به -
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 برگه استاندارد مواد  -         

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

با سختیهای  –طبیعی و مصنوعی  قیمتی تراش نخوردهسنگ  1

 مختلف

کیلو1

 گرم

با سختی 

 های مت اوت

سنگ نیمه قیمتی تراش  2

 نخورده

با سختی های  کیلوگرم 12 با سختیهای مختلف –طبیعی و مصنوعی 

 مت اوت

  برگ 42 مطابق نمونه در )یوست فرم شناسایی 3

  برگ42 مطابق نمونه در )یوست فرم ارزیابی 4

  عدد3 سانتیمتر 20و  12قطر  –میلیمتر 1ضخامت  تیغه های برشکاری 2

  کیلوگرم2 نوع مرغوب چسب مخصوص 6

  عدد12 سانتیمتر 200با قطر  80م   سنگ الماسه 7

  عدد12 سانتیمتر 200با قطر  100م   سنگ الماسه 8

  گرمکیلو10 نوع مرغوب )ودر جالی اولیه 9

  کیلو گرم1 نوع مرغوب )ودر جالی ثانویه 10

  مترمربع1 طبیعی چرم 11

  ورق12 80م   سنباده 12

  ورق12 100م   سنباده 13

  ورق12 120م   سنباده 14

  ورق12 220م   سنباده 12

  عدد42 مته الماسه با نمره های مختلف مته های خطاطی 16

     

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 76و يك كارگاه به ظرفیت يك نفر مواد به ازاء  -
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  برگه استاندارد ابزار  -     

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 2 در رنگ های مختلف ماژیك 1

  عدد2 نتیمتری فلزیاس 20 خط ک  2

  عدد 12 مرغوب عینك محافظ 3

  عدد2 در اشکال مختلف شابلون 4

  سری3 مرغوب جعبه ابزار 2

  عدد1 از جنس نیکل ظرف چسب مخصوص 6

  عدد42 چوبی یا فلزی )ایه 7

  عدد2 )الستیکی ظرف آب 8

سانتیمتر از  20قطر  –میلیمتر  3ضخامت  دیسك سنباده 9

 جنس )الستیك فشرده

  عدد12

  سری2 مرغوب ابزار دوبلت 10

  سری2 مرغوب ابزار تریپلت 11

  عددx10 2 –استیل مات  ذره بین 12

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


