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   فروشنده طال و نقره و جواهر: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
نیاز   و جواهر کسی است که فلزات و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ابزارآالت موردفروشنده طال

فلزات و توزین آنها برآمده و کنترل و بازرسی طالفروشی را بشناسد و از عهده عیارسنجی و محک زدن 
 .رجی برآیدمراحل عیارسنجی را انجام داده و از عهده محاسبات کلی معامالتی طبق استانداردهای داخلی و خا

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  دیپلم : میزان تحصیالت حداقل 
  دست و چشم سالم : توانایی جسمیحداقل 

    :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت  154    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   72    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   82   :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت     -  :      کارآموزی در محیط کارـ 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
داشتن دیپلم و دارا بودن گواهینامه مربی گری از سازمان آموزش فنـی وحرفـه               :حداقل سطح تحصیالت    

  ای کشور و گذارندن دوره پداگوژی 
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی شناخت ابزارآالت موردنیاز طالفروشی و کاربرد آنها  1
  توانایی تشخیص فلزات قیمتی و نیمه قیمتی  2
  توانایی شناخت سکه های رایج بانکی  3
   در بازارتوانایی شناخت انواع طالهای موجود 4
  توانایی توزین فلزات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی  5
  )محک زدن فلزات قیمتی(توانایی عیارسنجی  6
  توانایی بازرسی و کنترل درستی انجام مراحل عیارسنجی فلزات قیمتی  7
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  7  4  3  توانایی شناخت ابزارآالت موردنیاز طالفروشی و کاربرد آنها   1

        آشنایی با ترازوهای طالفروشی و کاربرد آنها   1-1

        دیجیتالی  -  

        مکانیکی  -  

        شنایی با وسایل فلزشناسی آ  2-1

        یا اتمی سنگ محک طبیعی  -  

        تیزاب سلطانی در عیارهای مختلف  -  

        کلید شاهد -  

        آشنایی با وسایل کمک شناختی و آزمایش فلزات قیمتی   3-1

        قیچی زرگری  -  

        تخته نسوز  -  

        فرچه سیمی  -  

        ) لحیم کاری طال300ندک ف(فندک ظریف جهت حرارت دادن  -  

        شناسایی اصول استفاده صحیح و بهینه از ابزار فروشندگی   4-1

  35  20  15  توانایی تشخیص فلزات قیمتی و نیمه قیمتی   2

        آشنایی با فلزات قیمتی و نیمه قیمتی و کاربرد آن ها   1-2

        طال -  

        نقره  -  

        وم یاالدپ –پالتین  -  

        مس  -  

        نیکل  -  

        برنج  -  

        قلع و سرب  -  
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی ویژگیهای فیزیکی فلزات قیمتی   2-2

        وزن مخصوص  -  

        مقدار سختی  -  

        پالتین ‘ نقره‘ نقطه ذوب طال -  

        شناسایی خواص شیمیایی فلزات قیمتی و نیمه قیمتی   3-2

        در برابر اسیدهااستقامت فلزات قیمتی و نیمه قیمتی  -  

        ااستقامت در واکنشهای شیمیایی در برابر اسیده -  

        )مقدار خلوص فلزات قیمتی (شناسایی عیار   4-2

        عیارهای ایرانی  -  

        عیارهای استاندارد -  

        شناسایی اصول تشخیص فلزات قیمتی از نیمه قیمتی   5-2

        ت تشخیص طال از بدلیجاشناسایی اصول   6-2

        آشنایی با رنگهای مختلف فلزات قیمتی   7-2

        طالی زرد -  

        طالی قرمز -  

        طالیی لیمویی  -  

        طالی سبز -  

        طالی سفید -  

        آشنایی با طالهای ایرانی و خارجی   8-2

        آشنایی با انواع مدلهای ایرانی و خارجی در عیارهای مختلف   9-2

        نوع ساخت زیورآالت شناسایی   10-2

        مدلهای دستی  -  

        مدلهای ریخته گری شده  -  
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        مدلهای پرسی  -  

        آشنایی با انواع و اقسام زنجیرها  11-2

        دستی  -  

        ماشینی  -  

        فلزات قیمتی و نیمه قیمتی ص شناسایی اصول تشخی  12-2

  2  1  1   بانکی توانایی شناخت سکه های رایج بانکی و غیره  3

        )پهلوی، امامی ،بهار آزادی(آشنایی با انواع سکه ها   1-3

        آشنایی با مشخصات ظاهری سکه های بانکی   2-3

        آشنایی با مشخصات وزنی و عیاری سکه های بانکی   3-3

        آشنایی با طریقه شناخت سکه های بانکی   3- 4

        یار ع24آشنایی با مشخصات سکه  های خالص   5-3

        سکه های بانکی از غیربانکی شناسایی اصول تشخیص   6-3

  10  6  4  توانایی شناخت انواع طالهای موجود در بازار  4

        آشنایی طالی متفرقه در عیارهای مختلف   1-4

        در عیارهای مختلف آشنایی با طالهای آبشده   2-4

        آشنایی با انواع طالهای عیار باال  3-4
         تیزابی طالی -  
        9/999طالی شمس با عیار استاندارد  -  

        آشنایی با انواع طالهای ساخته شده در عیارهای مختلف با گذشت زمان   4-4
         عیار22-20-18-17-عیار16-14-12-9طالی  -  

        آشنایی با طالهای پس عیار   5-4
        12طالهای پائین تر از  -  

یارهای ایرانی و استاندارد و طرز تبدیل به شناسایی اصول تشخیص ع  6-4
  یکدیگر
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  3  2  1  و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی توانایی توزین فلزات   5

        آشنایی با واحدهای توزین فلزات قیمتی و نیمه قیمتی   1-5

        مثقال  -  

        گرم  -  

        وت س -  

        ) گندم–نخود (واحدهای توزین قدیم   -  

        ی با واحد وزنی سنگها آشنای  2-5

         قیراط -  

        مثقال  -  

        گرم  -  

        شناسایی ترازوهای دیجیتالی و مکانیکی   3-5

        شناسایی اصول توزین فلزات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی   4-5

  13  8  5  )محک زدن فلزات قیمتی(توانایی عیارسنجی   6

        آشنایی با سنگ محک و کاربرد آن   1-6

        با تیزاب سلطانی در عیارهای مختلف آشنایی   2-6

         عیار17تیزاب سلطانی  -  

         عیار18تیزاب سلطانی  -  

         عیار20تیزاب سلطانی  -  

         عیار22تیزاب سلطانی  -  

         عیار 24تیزاب سلطانی  -  

        آشنایی با کلید شاهد و کاربرد آن   3-6

        و کاربرد آن ) جوهرنمک (لریدریک آشنایی با اسید ک  4-6

        شناسایی اصول تشخیص فلزات نیمه قیمتی روکش شده   5-6
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی بازرسی و کنترل درستی انجـام مراحـل عیارسـنجی       7
  فلزات قیمتی 

2  2  4  

        آشنایی با کنترل و بازرسی مراحل عیارسنجی   1-7

        شناسایی اصول کنترل و بازرسی عیارسنجی فلزات قیمتی   2-7

نظـر در کوتـاهترین زمـان        توانایی تعیین عیار طالی مـورد       8
  ممکن 

5  5  10  

 نکات ایمنی و بهداشت کار در استفاده از اسیدها در عیارسـنجی             شناسایی  1-8
  فلزات قیمتی 

      

        نجی شناسایی در تغییر و تحوالت صورت گرفته در عیارس  2-8

        )محک زدن (آشنایی با واکنشها در عیارسنجی   3-8

  6  3  3  توانایی پاک سازی سنگ محک و ابزارهای مربوطه   9

        انواع و کاربرد آن ‘ آشنایی باسنگ محک   1-9

        طبیعی  -  

        اتمی  -  

        آشنایی با مفهوم پاک سازی سنگ محک   2-9

        محک و ابزارهای مربوطه شناسایی اصول پاک سازی سنگ   3-9

  12  7  5  توانایی تبدیل عیارها  10

        آشنایی با عیارهای موجود در زیورآالت تولیدی بازار  1-10

        آشنایی با باالبردن عیار طال و کاربردآن   2-10

        آشنایی با طریقه پائین آوردن عیار طال و کاربرد آن   3-10

        اربرد آن آشنایی با مخلوط عیارها و ک  4-10

        آشنایی با مفاهیم کلی تبدیل عیارها  5-10
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول باالبردن عیار طال  6-10

        شناسایی اصول پایین آوردن عیار طال  7-10

توانایی تبدیل قیمتها و کاربرد آن ها در معامالت کلی فلزات   11
  قیمتی 

10  12  22  

        یمتی آشنایی با حسابداری مقدماتی فلزات ق  1-11
آشنایی با انجام محاسبات تبدیل قیمت روز به عیارهای مختلف در فلزات   2-11

  قیمتی 
      

آشنایی باانجام محاسبات کلی فروش طال به مشتری در عیارها و مدلهای   3-11
  )فلزات قیمتی(مختلف 

      

آشنایی با اصول کلی و انجام محاسبات تعویض طالهای متفرقه با انواع   4-11
  )فلزات قیمتی(های ساخته شده مدل

      

        آشنایی با اصول کلی محاسبات بنکداران و کیفیان  5-11

        شناسایی اصول محاسبات معامالتی تولیدکنندگان فلزات قیمتی   6-11

توانایی تشخیص و تعیین اجرت ساخت زیـورآالت سـاخته            12
  شده فلزات قیمتی

5  5  10  

        زیورآالت نگین دار قیمتی و نیمه قیمتی آشنایی با اجرت ساخت انواع   1-12

        آشنایی با اجرت ساخت انواع زیورآالت بدون نگین   2-12

        شناسایی اصول تشخیص اجرت ساخت انواع مدلهای   3-12

        مدلهای ماشینی  -  

        دستی مدلهای  -  

        مدلهای پایه جواهر دستی و غیره  -  

        مدلهای پرسی  -  

        ای ریخته گری شده مدله -  

        مدلهای ایرانی و خارجی  -  
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

و آالت و ویترین  دسته بندی زیور توانایی طراحی و  13

   ویترین داری 

10  5  15  

        شناسایی اصول ویترین داری   1-13

        آشنایی به اصول کلی نورپردازی داخل ویترین   2-13

        ل ویترین آشنایی به اصول کلی نگهداری زیورآالت داخ  3-13

        آشنایی به اصول کلی جمع آوری و چیدن زیورآالت ویترین   4-13

آشنایی به اصول کلی و طریقه تحویل دادن و گرفتن زیـورآالت ویتـرین                5-13
  انتخاب شده از طرف مشتری 

      

شناسایی اصول رفتار یک طالفروش طبـق مـوازین اسـالمی نـسبت بـه                 6-13
  مشتری 

      

        اصول رفتار و حفظ نکات ایمنی فروشگاه شناسایی   7-13

        شناسایی اصول حفظ و رعایت نکات امنیتی فروشگاه   8-13

شناسایی اصول دستورالعمل اجرایی از طـرف اتحادیـه صـنفی و رعایـت                 9-13
  دقیق آنها 

      

  5  2  3 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار   14

        وادث احتمالی در کارگاه و نحوه پیشگیری از بروز آن آشنایی با ح  1-14

        آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی در محل کار   2-14

        شناسایی اصول آتش زا و نحوه اطفاء حریق   3-14

        استفاده از جعبه کمکهای اولیه شناسایی اصول   4-14

         شناسایی اصول نحوه کار با کپسول آتش نشانی  5-14

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   6-14
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
  برنامه درسی اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        استفاده از مصالح مقاوم از کف تا سقف  -  

        نور مناسب  -  

        تهویه مطبوع  -  

        آب مصرفی بهداشتی و قابل شرب  -  

مجهزکــردن درب هــا و پنجــره هــا بــه تــوری ســالم و فنــردار جهــت  -  
  و جوندگان ورود حشرات  جلوگیری از
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
 فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

تعداد شماره ردیف مشخصات فنی

 1 دستگاه نورد  

 2  دستگاه فرزآویز  

 3  دستگاه پرداخت   

 4  دستگاه آبکاری   

 5  دستگاه ذوب دستی   

 6  دستگاه ترازوی حساس  

 7  ور موم دستگاه سما  

 8  دستگاه پخت الستیک   

 9  )ریخته گری(دستگاه تزریق فلز   

 10  دستگاه کوره پخت سیلندر  

  11  دستگاه قالب فنری انگشتری   

  12  دستگاه قالب فنری النگو  

  13  دستگاه دریل دستی   

  14  دستگاه گیره رومیزی کوچک  

  15  دستگاه گیره ثابت   

  16  دستگاه حدیده   

  17  دستگاه میل   

  18  دستگاه میل النگو فلزی   

  19  دستگاه النگو چوبی   

  20  دستگاه چکش فلزی   

  21  دستگاه چکش پالستیکی   

  22  دستگاه سوهان بزرگ نیم گرد  

  23  دستگاه کولیس  

  24  دستگاه میکرومتر  
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  فروشنده طال و نقره و جواهر: نام شغل
 ، ابزار، مواد و وسایل رسانه ایفهرست استاندارد تجهیزات

تعداد شماره ردیف مشخصات فنی

  25  تخته وایت برد  

  26  کپسول آتش نشانی   

  27   چوبیصندلی  

  28  جعبه کمکهای اولیه   

  29  خط کش   

  30  گیره چوبی   

  31  ریژه قالب ریزی قالب ذوب  

  32  دسته بوته   

  33  قالب الستیک گیری   

  34   رومیزی سه پایه  

  35  انبردست   

  36  سنگ محک   

  37  کلید شاهد  

  38  قالب خوشه با سر میله  

  39  سندانچه   

  40  قیچی مفتول بری  

  41  قیچی ورق بری کوچک  

  42  دم مفتول  

  43  دم باریک  

  44  دم پهن و گرد  

  45  چفت گیره پهن و گرد  

  46  ذره بین   
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  :نام شغل 
                                         ) 9شماره براساس کاربرگ ( منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 .در زمینه تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآالت هیچ گونه منبعی در بازار موجود نیست  
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