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 ريزي درسي، طرح و برنامهنظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد : دفتر پژوهش

 731320790380001 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 : طال و جواهرسازيريزي درسي اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي تحصیلي آخرين مدرک  نام و نام خانوادگي رديف

 انساني ديپلم حمید ايوبي 1
ريخته گر فلزات قیمتي و 

 جواهرساز
 سال 34

 سال 7 جواهرساز برق كارشناسي محسن ايوبي 2

 سال 12 طال و جواهرسازي مربي زمین شناسي كارشناسي نفیسه امامي 3

 برق  كارشناسي حسینعلي ملکان 4

انجمن عضو هیئت مديره 

آموزشگاه داران و كارشناس 

 المپیاد

 سال32

 كارشناسي ارشد  منا منتظري هدشي 5
مرمت اشیاء فرهنگي و 

 تاريخي

دبیر كارگروه برنامه ريزي درسي 

 طال و جواهرسازي
 سال 13

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

 برگززار گرديزد طال و جواهر سازيامه ريزي درسي با حضور اعضاي كارگروه برن   14/12/98طي جلسه اي كه در تاريخ

 بررسزي و تتزت عنزواغ شزغل 731320790030111 بزا كزد فلززات قیمتزيريخته گر  شايستگيآموزش  استاندارد

 مورد تائید قرار گرفت .  731320790380001با كد  ريخته گر فلزات قیمتي 

ه اي كشور بزوده و هرگونزه سزوس اسزت ادغ آموزش فني و حرفهكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازما

 مادي و معنوي از آغ موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازماغ آموزش فني و حرفه جنوبي،خیاباغ خوش نبش ، تهراغ، خیاباغ آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تل ن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو  سوتاندارد ررهو هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ب  شايستگي ي يادنيري براي رسيدننقش 

 نام يك شغل :  
 شود. رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا، غل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشااي شامل مهمبياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. وره آموزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 ل آموزش ب  صورت ت وريوكد در مير  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي اخالق ررهو  رتبي عملي و، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خيرهرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان : صالحيت حرفه
 رود.اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد. توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضويتوانود شوامل علووم هاي )ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا تواناييز مالومات نظري و توانمندياي ارداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود. اي عملي ارجاع ميهرداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.  اي مياخالق رره  هاي غير هني واي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتمجموع 

 ايمني : 
 شود.مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 محيطي : توجهات زيست

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 ريخته گر فلزات قیمتي

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

 وازي قالب سي آماده شايستگي هاداراي  است كهطال و جواهرسازي به يکي از مشاغل مربوط  ريخته گر فلزات قیمتي

ها در سیلندرتن پخیري، و گچ ريزي، موم گغالب ردن و سیلندرگیري، آماده سازي دوشاخه كالستیک قالب، موم كاري، 

شده  ات ريختهزي قطع، خارج كردن محصوالت از سیلندر، آماده سافلزات قیمتي محاسبات عیار و كوره، ريخته گري

ه مدل سازندغل با مشا اين شغلرا در برمي گیرد و درضمن  یش كاري لپرداخت نهايي و پو بساب كاري، و جهت مونتاژ

رتباط نتي در اسورآالت جواهرنشان برروي فلزات قیمتي و سازنده زيو هاي مومي طالو جواهر، مخراج كاري، قلم زن 

 مي باشد.

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 (پاياغ دوره راهنمائيپاياغ دوره اول متوسطه ) اغ تتصیالت : حداقل میز

  جسمي و ذهنيسالمت كامل :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  160    طول دوره آموزش                    :     

 ساعت     42  ز زماغ آموزش نظري               :    

 ساعت   118   ز زماغ آموزش عملي                :    

 ساعت -    كارورزي                       :     زماغ ز 

  ساعت   -   ز زماغ پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیاغ :هاي حرفهتصالحی

 رتبطسال سابقه كارم 4فوق ديپلم صنايع دستي با -

 سال سابقه كارمرتبط 6ديپلم ساير رشته ها با -
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

ه از با است اد را مي تواغغیره دستبند، انگشتر و انواع زيورآالت از قبیل گردنبند، ريخته گر فلزات قیمتي در شغل  

 شكل دهي مذاب فلز به صورت كنترل شده توسط قالب هاي گوناگوغ، به صورت تک و عمده ساخت.

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Precious Metals Casting 

 

 

 

 

 ين استاندارد : هاي مرتبط با اترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 طال ساز-

 جواهر ساز-

 كار ، قلم زغ و جواهرنشاغ برروي فلزات قیمتي مخراج -

 سازنده زيورآالت سنتي -

 

 

 

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

 .........طبق سند و مرجع .............................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 16 12 4 آماده سازي قالب و الستیک قالب 1

 13 10 3 موم كاري 2

 10 7 3 شاخه كردن و سیلندرگیري 3

 14 10 4 آماده سازي دوغاب و گچ ريزي 4

 10 8 2 موم گیري 5

 13 11 2 پختن سیلندرها در كوره 6

 26 18 8 ريخته گري و محاسبات عیار فلزات قیمتي 7

 14 10 4 خارج كردن محصوالت از سیلندر 8

 30 22 8 آماده سازي قطعات ريخته شده جهت مونتاژ 9

 14 10 4 پرداخت نهايي و پولیش كاري ،بساب كاري 10

 160 118 42 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش  يبرگه -

 عنواغ : 

 الستیک قالبآماده سازي قالب و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 12 16 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست متیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 پرس پخت الستیک  دانش :

 كنسول پخت الستیک

 انواع الستیک

 انواع قالب

 (رزينيو  كسيو،فلزي)

 تیغ جراحي

 پنس

 كاغذ نسوز

 روپوش 

 

    ع آنمفهوم ريخته گري و انوا-

    جمي و نحوه كنترل آن هاضريب انبساط ح-

    ، وكسي، رزيني(انواع قالب ) فلزي-

    ينواع نرم افزارهاي طراحي سه بعدي و پرينتر هاي سه بعدا-

    ب گیريهاي مورد استفاده در قال انواع الستیک-

    كنسول هاي الستیک گیري-

    ازي و پخت الستیکابزارهاي آماده س-

    پرس هاي پخت الستیک-

    تیک در ارتباط با نوع كاراصول پخت الس-

    اري الستیکابزار و وسايل برش ك-

    اصول برش كاري الستیک-

  مهارت : 

    الستیک گیري انتخاب سايز كنسول -

    یک و قالب در كنسولقرار دادن الست -

    ستیک از كنسول بعد از پختخارج كردن ال-

    برشکاري الستیک-

    نگرش :

 دقت درهنگام كار -

 رعايت اخالق حرفه اي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 الستیک قالبقالب وآماده سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 ارگونومي هنگام كاررعايت اصول -

 پوش(استفاده از وسايل حفاظت فردي )رو-

 كار رعايت بهداشت فردي و عمومي هنگام-

 :توجهات زيست محیطي 

 مصرف انرژيمديريت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 موم كاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 10 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

موم كاري )معمولي و  سماور  دانش :

 اتوماتیک(

 هويه برقي

 پنس

 موم

 روپوش 

 عینک 

 ماسک

    انوع موم-

    انواع سماورهاي موم كاري-

    اصول موم زني-

  مهارت :

    كار با سماورهاي معمولي-

    كار با سماورهاي اتوماتیک-

    الستیک خارج كردن موم از-

    یريآماده سازي آن ها جهت سیلندر گحلقه كردن موم ها و -

 نگرش :

 كار هنگامدقت در -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 ، ماسک و عینک(پوشاستفاده از وسايل حفاظت فردي )رو-

 گام كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هن-

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 شاخه كردن و سیلندرگیري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 تبطتوجهات زيست متیطي مر

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  سیلندرانواع    دانش :

 الستیک كف سیلندر

 قالب میله مومي

 برقي هويه

 پنس

 ترازوي ديجیتالي

 چسب پهن

 روپوش 

 ماسک 

 دستکش

    )سانتريفیوژي، وكیومي( انواع سیلندر-

    ابزار و وسايل سیلندرگیري-

    ي استفاده از آن هاانواع رزين ها و چگونگ-

    ا جهت سیلندر گیريهاصول اتصال موم -

  مهارت :

    انتخاب سايز سیلندر-

    انتخاب سايز میله ي مومي-

    له ي مومي به الستیک كف سیلندرچسباندن می-

    و رزين ها در چیني موم هاشاخه كردن يا سیلن-

 نگرش :

 دقت در هنگام كار -

 يت اخالق حرفه ايرعا-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 حفاظت فردي )روپوش، دستکش و ماسک( استفاده از وسايل-

 م كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگا-

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 دارد آموزش استان

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 و گچ ريزيآماده سازي دوغاب 

 مان آموزشز

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه وكیوم  دانش :

 دستگاه شیکر

 همزن برقي

 رازوي معموليت

 كرنومتر

 لگن پالستیکي

 گچ

 روپوش 

 ماسک

 عینک 

 دستگاه میکسراتوماتیک

 

 

    گچ و انواع آن -

    ط به گچ ريزيابزار و مواد مربو -

    دوغاب گچ يابزار و وسايل تهیه -

    اصول تهیه ي دوغاب-

    دستگاه وكیوم يا پمپ خال -

    ر اتوماتیکي میکساصول كار با دستگاه ها-

    اصول وكیوم كردن-

    ا دستگاه شیکر يا دستگاه لرزاناصول كار ب-

  مهارت : 

    آماده كردن دوغاب-

    با دستگاه میکسر اتوماتیک وكیوم كردن-

    وكیوم كردن دستي-

     ريختن دوغاب داخل سیلندر -

     نگرش :

 دقت درهنگام كار -

 ق حرفه ايرعايت اخال-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 فاظت فردي )روپوش، ماسک و عینک(حاستفاده از وسايل -

 م كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگا-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 و گچ ريزيآماده سازي دوغاب 

 مان آموزشز

 جمع يعمل نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-

 ا حفظ صحیح آنتفکیک مناسب پسماند و دفع ي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 موم گیري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه موم گیر  دانش :

 كاردک

 انبر بزرگ

 روپوش 

 عینک 

 ماسک 

    ) المنتي، بخاري ( انواع موم گیر-

    ول موم گیرياص-

  مهارت :

    زدودن اضافه ي گچ از سیلندر-

    درج مشخصات سیلندر روي آن-

    جدا كردن الستیک از سیلندر-

    كار با دستگاه موم گیر-

    ادن و خارج كردن سیلندرها از موم گیرقرار د -

    نگرش :

 كارهنگام دقت در  -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 ، ماسک و عینک(وپوشاستفاده از وسايل حفاظت فردي )ر-

 ام كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگ-

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش  يبرگه -

 عنواغ : 

 پختن سیلندرها در كوره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 11 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 كوره پخت سیلندر  دانش :

 سیلندر

 انبر بزرگ

 روپوش 

 دستکش

 عینک 

 ماسک

    كوره هاي پخت سیلندر انواع-

    اصول كار با كوره ها-

  مهارت :

    كار با كوره پخت سیلندر-

    قرار دادن و خارج كردن سیلندرها از كوره-

 نگرش :

 كارهنگام دقت در  -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 ،ماسک و عینک(وسايل حفاظت فردي )روپوشاستفاده از -

 م كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگا-

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 ريخته گري و محاسبات عیار فلزات قیمتي

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري 

8 18 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه سانتريفیوژ  دانش :

 دستگاه وكیوم

 سیستم ذوب فلز قیمتي

 ريژه

 بوته ذوب فلز

 گیره بوته ذوب فلز

 میله گرافیتي

 گیره بزرگ 

 بزرگ پنس

 ماشین حساب مهندسي

 فلز قیمتي مورد ريخته گري

 بار طالي سفید و طالي زرد

 پودر تنه كار

 اسید بوريک

 كاتالیزور

 روپوش 

 عینک دودي

 دستکش 

 ماسک

 ذوب القاييهاي  دستگاه 

    لزات قیمتياستانداردهاي عیار ف-

    تياصول عیاركردن فلزات قیم-

    ار فلزات قیمتياصول معدل گیري عی-

    بچگالي و وزن مخصوص و نقش آن ها در تعیین وزن مذا-

    گري فلزات انواع روش هاي ريخته-

    انتريفیوژساصول كار با دستگاه -

    دستگاه وكیوم جهت ريخته گري اصول كار با-

    گاه هاي ذوب القايياصول كار با دست-

    ذوب طال و فلزات قیمتي  دستگاه-

    اصول ذوب فلزات قیمتي -

    اصول تزريق فلز در سیلندر-

  مهارت :

    اال و پايین آوردن عیار فلزات با استفاده از محاسباتب-

    یمتيمعدل گیري عیار فلزات ق-

    كار با دستگاه سانتريفیوژ-

    گري جهت ريخته كار با دستگاه وكیوم-

    هاي ذوب القاييكاربا دستگاه -

    ذوب كردن فلزات قیمتي-

    ادن سیلندر در داخل سانتريفیوژ يا وكیومدقرار -

    یلندر از سانتريفیوژ يا وكیومسخارج كردن -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزشبرگه -

 عنواغ : 

 ريخته گري و محاسبات عیار فلزات قیمتي

 شزمان آموز

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 دقت در هنگام كار -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 تکش و عینک( ي )روپوش، دساستفاده از وسايل حفاظت فرد-

 ام كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگ-

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 خارج كردن محصوالت از سیلندر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه واتر جت  دانش :

سیستم جوشکاري فلزات 

 قیمتي

 سري گاز

 اجاق گاز

 سشوار )صنعتي يا معمولي(

 پنس بزرگ

 گیره بزرگ

 چکش فلزي

 ظرف مسي يا پیركس

 اسید بوريک

 آب جوش

 تیزاب سلطاني

 جوهر گوگرد

 روپوش 

 ماسک 

 عینک 

 دستکش

 

 

    ابزار و وسايل زدودن گچ از فلزات-

    تجاصول استفاده از دستگاه واتر-

    )حرارت دادن( اصول تابانیدن شاخه-

    ، بوريک(انواع اسید )سولفوريک-

    اصول اسید شويي شاخه-

  مهارت :

    صوالت ريخته شده از سیلندرخارج كردن مح-

    جتواتركار با دستگاه -

    )حرارت دادن( تابانیدن شاخه فلزي-

    اسیدشويي شاخه -

    شاخهخشک كردن -

 نگرش :

 كارهنگام دقت در  -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 ینک(ع، دستکش، ماسک و يل حفاظت فردي )روپوشاستفاده از وسا-

 م كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگا-

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 شده جهت مونتاژگري آماده سازي قطعات ريخته 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 22 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه جوشکاري آرگون  دانش :

 دستگاه فرز رومیزي

 دستي( و دستگاه نورد )برقي

 كپسول گاز

 اسمیت( و سري جوش )گازي

 كمان اره 

 خته پیشکارت

 تخته جوشکاري

 انواع سوهان

 قیچي فلز بر

 دم گرد

 دم باريک

 دم پهن

 فرچه مويي

 سواله جمع كن

 پنس

 تیغ اره مويي فلز بر

 سنباده كاغذي

 انواع مته

 (کسولفوريو  اسید )بوريک

 روپوش

    اصول اره كاري-

    انواع سوهان و اصول سوهان كاري -

    انواع مته و اصول فرز كاري-

    انواع سنباده و اصول سنباده زني-

    ريانواع لحیم و اصول جوشکا-

    تياصول نوردكاري فلزات قیم-

    دستگاه جوشکاري آرگون -

  مهارت:

    از شاخه شده گري جدا كردن قطعات ريخته-

    ز قطعاتاعیب يابي و رفع عیوب -

    اره برش كاري قطعات با كمان-

    سوهان كاري قطعات-

    فرزكاري قطعات-

    نوردكاري فلزات قیمتي-

    سنباده زني قطعات-

    جمع آوري سواله ها-

 نگرش :

 كار هنگامدقت در -

 رعايت اخالق حرفه اي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 آماده سازي قطعات ريخته گري شده جهت مونتاژ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 

 وپوش(استفاده از وسايل حفاظت فردي )ر-

 اركرعايت بهداشت فردي و عمومي هنگام -

 توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 كاري پرداخت نهايي و پولیشبساب كاري، 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه پرداخت  دانش :

 ساچمه اي( و مگنتي ،دينامي(

  راسونیکاولتدستگاه 

  گالنس پرداخت

 كركي( و مويي ،)نمدي

 ساچمه فلزي

 سوزن مگنت

 روپوش 

 ماسک 

 عینک 

 سوهان

    انواع سوهان-

    سايل پولیش كاريانواع ابزار و و-

    پولیش مگنتيدستگاه -

    پولیش ساچمه ايدستگاه -

    پولیش ديناميدستگاه -

    ه سازي وسايل پولیش و پولیش كارياصول آماد-

    (نیکواساولترشستشو )انواع دستگاه هاي -

  مهارت :

    كار با سوهان-

    يناميدكار با دستگاه پرداخت -

    ار با دستگاه پولیش مگنتيك-

    اچمه ايسكار با دستگاه پولیش -

    ه هاي شستشو )اولتراسونیک(كار با دستگا-

 نگرش :

 دقت درهنگام كار -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار-

 عینک(فردي )روپوش، ماسک و  استفاده از وسايل حفاظت-

 م كاررعايت بهداشت فردي و عمومي هنگا-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 بساب كاري، پرداخت نهايي و پولیش كاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست متیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشي مصرفي و منابع

  توجهات زيست محیطي :

 مديريت مصرف انرژي-
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 1 برقي مکانیکي دستگاه پرس 1

  دستگاه1 از هر كدام اتوماتیک و معمولي سماور موم كاري 2

  دستگاه 1 گچ پزي دستگاه وكیوم) پمپ خالء( 3

  دستگاه 1  شیکر دستگاه لرزان 4

  دستگاه 1 ريخته گري دستگاه سانتريفیوژ 5

  دستگاه 1 ريخته گري دستگاه وكیوم 6

  دستگاه1 كپسول هوا گاز دستگاه ذوب طال 7

  دستگاه1 از هركدام (مگنتي ودينامي  ،)ساچمه اي دستگاه پولیش 8

  دستگاه 1 برقي دستگاه همزن 9

  دستگاه 1  كوره اي يا بخار دستگاه موم گیر 10

  دستگاه 1 سیلندرپزي دستگاه كوره 11

  دستگاه 1 موم گیري دستگاه كوره 12

  دستگاه 1 واترجت شستشودستگاه  13

  دستگاه 1 لم پرت دستگاه جوشکاري 14

  دستگاه 1ازهركدام  آويزو  یزيروم دستگاه فرز 15

  دستگاه 1 همراه با سیم ارت دستگاه اولتراسونیک 16

  دستگاه 1 معمولي اجاق گاز 17

  دستگاه 1 صنعتي يا معمولي دستگاه سشوار 18

  دستگاه1 ازهركدام  برقي و دستي دستگاه نورد  19

  عدد15 سانتیمتر90چوبي با ارتفاع  میزكار 20

  عدد15 متحرک با ارتفاع قابل تغییر كارآموزصندلي  21

  عدد1 چوبي يا فلزي میز مربي 22

  عدد1 چرمي )چرخ دار و گردان( صندلي مربي 23

  جعبه1 سري كامل تجهیزات جعبه كمک هاي اولیه  24

  دستگاه1 كیلويي 6پودر خشک  كپسول آتش نشاني 25

  دستگاه1 اتوماتیک دستگاه میکسر  26

  دستگاه1 برقي گاه ذوب القاييدست 27

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15رفیت ظتجهیزات براي يک كارگاه به  -
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  برگه استاندارد ابزار  -             

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  سري 5 آلومینیومييا  فوالدي پخت الستیکكنسول  1

  عدد 5 پخت الستیک پرس  2

  عدد7 سوراخ داريا  ساده سیلندر 3

  عدد7 سیلندر گیر الستیک 4

   عدد1 رزيني يا وكسي يا فلزي قالب 5

  عدد 1 میله مومي قالب 6

  عدد 15 وات 100 هويه برقي 7

  عدد 1 چدني ريژه 8

  عدد 1 گرافیتي میله ي همزن  9

  عدد 1 ديجیتال كرنومتر 10

  عدد 1 ديجیتاليا ساده  ترازو 11

  عدد 5 مهندسي ماشین حساب 12

  عدد5 از هركدام كوچک و بزرگ پنس 13

  عدد 1 بزرگ فلزي انبر 14

  عدد 5 ساده دم گرد 15

  عدد 5از هر كدام  ساده و آج دار دم باريک 16

  عدد5 ازهركدام  ساده و آج دار دم پهن 17

و  سه گوش ،گرد ،نیم گرد ،تخت انواع سوهان 18

 گوشچهار

  سري 5ازهركدام  

  عدد 15 زرگري كمان اره 19

  عدد 5 فلزبر قیچي 20

  عدد 5 فلزي چکش 21

  عدد1 گچي ذوب فلزي  بوته 22

  عدد 1 مخصوص بوته ذوب فلز گیره 23

  عدد 5 فلزي متوسط كاردک 24

  عد 5 اسمیتيا  گازي  سري جوشکاري 25

  عدد 1 هواگاز مشعل 26

  عدد 5 نسوز اريتخته جوش ك 27

  عدد 15 چوبي پیشکار 28
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 برگه استاندارد ابزار  -              

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 5از هر كدام  سیمي ومويي  فرچه 29

  عدد 5 استیل كوچک سواله جمع كن 30

  عدد 1 مسي يا پیركس ظرف  31

  عدد 1 پالستیکي لگن 32

  عدد 1 شعله پهن سري گازي 33

 

 

 وجه : ت

 بزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.ا
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 برگه استاندارد مواد مصرفي

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  كیلو 2 قالب الستیک 1

  كیسه 1 يخته گرير گچ  2

  كیلو 2 شیمیايي موم 3

  گرم 1000 ج برنيا  مس يا پالتینيا  نقره يا طال فلز  4

  گرم 1000هر كداماز  طالي زرد وطالي سفید  بار فلز قیمتي 5

  لیتر 1از هر كدام  بوريک و سولفوريک  اسید 6

  كیلونیم  از هركدام بوراكسپودرتنه كار و  كاتالیزور 7

  لیتر 1 يسلطان تیزاب 8

  ورق 15 نسوز كاغذ 9

  بسته 1از هركدام  دريلي  و ستاره ،كونیک،گرد انواع مته 10

  بسته 15 فلز بر تیغ اره 11

  ورق 5از هر كدام  زبر تا نرم سنباده كاغذي 12

  عدد 3 پهن چسب شیشه اي 13

  كیلو6 فلزي ساچمه 14

  نیم كیلو مگنت سوزن 15

  هبست 5 جراحي تیغ  16

  عدد3 ازهر كدام كركي و مويي ،نمدي گالنس پرداخت 17

  جفت 15 نسوز دستکش  18

  عدد 15از هر كدام  دودي ايمني و عینک  19

  عدد 15 فیلتر دار ماسک 20

  دست 1 نخي روپوش  21

  عدد 15 چرمي پیش بند 22

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود.نفر  15رفیت ظمواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به  -

 

  

 


