
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طال ساز: دوره نام

  027233093323337:آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت داشتن :جسماني شرايط حداقل -
 اول متوسطه دوره پایان :تحصيلي مدرك حداقل -

 شرکت نمایند اما خانمها از این دوره بیشتر استقبال می کنند. در این دوره هم مردان و هم زنان می توانند :جنسيت -

 این دوره مهارت و دانش پیش نیاز خاصی الزم ندارد.:پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت می باشد. 253ساعت و زمان آموزش عملی 723می باشد که زمان آموزش نظری 083طول دوره آموزش :دوره مدت- 3

، قیمتی فلزات آلیاژهای ساخت و ذوبکاری قبیل از هایی شایستگی شامل و باشد می جواهرسازی و طال گروه از شغلی طالساز:دوره محتواي-4

، قیمتی فلزات دهی فرم، قیمتی کاری فلزات سوراخ و برشکاری، قیمتی فلزات روی مکانیکی عملیات انجام، زیورآالت کشی نقشه و طرح آنالیز

 یکپارچه قطعات ساخت، قیمت فلزات سطوح تکمیلی عملیات انجام و پرداخت،قیمتی فلزات کاری بساب،  قیمتی فلزات مونتاژ و جوشکاری

 می ارتباط در شناسی گوهر و گوهرتراشی،مخراجکاری ،با مشاغل طالوجواهرسازی و است زیورها متحرك قطعات ساخت،قیمتی فلزات از

 . باشد

 :  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 قیمتی فلزات تعمیرکار -

 قیمتی فلزات گر ریخته- 

 قیمتی فلزات آبکار -

 جواهر و طال فروشنده- 

 جواهرساز- 

 کارآموزانی که موفق به قبولی آزمون کتبی و عملی می شوند موفق به دریات گواهینامه مهارت مربوطه می شوند.:اعطائي مدرك- 6

 

 و خانواده هم ه های دور در و فعالیت فراگیری و دوره این در تمرین و ممارست با می توانند آموختگان مهارت :مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .یابند دست کافی تبحر به ترکیبی

 با می توانند آموختگان مهارت اقتصادی آن، بازار گرفتن نظر و در دوره این خوداشتغالی ماهیت به عنایت با : دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 .کنند خود محصوالت فروش و تولید به اقدام واحد و مدیر ر استادکا عنوان به  کوچك تجاری یا خانگی های کارگاه اندازی راه

 با دستی صنایع و صنفی های واحد سایر و شرکت های تعاونی ر د طال ساز  ن عنوا به افراد جذب امکان: دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 .وجود دارد نیز انبوه تولید

 وجود غیره یا و دست حادثه سوختگی وقوع امکان طال ساز ابزار از استفاده هنگام دوره این در آنجائیکه از:ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 .است مهم بسیار کار این در دقت رعایت دارد،


