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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
) كشورينمونه (

27:شماره جهاني رشته14:شماره ملي رشته جواهر سازي :نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

 ساعت تمام مي باشد و به هيچ عنوان تحت 22پروژه شركت كننده محترم بايد توجه داشته باشد كه زمان ساخت - 

.  ساعت مالك امتياز بيشتر نخواهد بود 22هيچ شرايطي وقت اضافه درنظر گرفته نخواهد شد و سرعت عمل قبل 

. پس بنابراين شركت كننده مي تواند از تمام وقت خود استفاده نمايد 

نده داده مي شود و درصورتيكه قطعه درحين كار آسيب ببيند به رقابت كن...  مفتول و –كليه قطعات اعم از صفحه - 

يا خراب شود شركت كننده مي تواند مجدداً ذوب نموده و قطعه را مجدداً آماده كند ولي به هيچ عنوان زمان اضافه 

. به وي تعلق نخواهد گرفت 

. درطول مدت اقامت شركت كننده حق هيچگونه سؤالي ندارد - 

.بقه بايد موبايل خود را تحويل بدهندشركت كنندگان در مسا- 
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
) كشورينمونه (

27:شماره جهاني رشته14:شماره ملي رشته  جواهر سازي  :نام رشته

دستورالعمل اجراي پروژه 

 و در صورت داشتن سؤال از استاد لعه كندقبل از شروع به كار شركت كننده بايد نيم ساعت پروژه را مطا-1

در غير اينصورت از مسابقه حذف خواهد ‘ در طول مسابقه حق هيچگونه صحبت را ندارد. راهنما بپرسد

. شد

.  مي باشد و قطعات بايد طبق نقشه و اندازه نقشه باشد 1:1مقياس نقشه -2

. ساعت بايد اجرا شود22ده به مدت نقشه طراحي ش-3

.  مفتول دراختيار شركت كننده گذاشته مي شود – لوله –براساس نياز ساخت پروژه صفحه -4

. رعايت حفاظت وايمني و بهداشت كار الزامي است -5

. پروژه مذكور فاقد پليش كاري و پرداخت كاري مي باشد و بايد سمباده كاري شود -6

 ذوب كاري و نورد كاري كند ولي از درصورت خراب شدن قطعه اي ازكار شركت كننده مي تواند مجدداٌ-7

. نظر زماني ارفاق نخواهد شد

. لحيم به رقابت كننده از طرف كارشناسان داده خواهد شد-8

. گردد) اسيدشوئي(تحويل بايد كامال تميز كار تمام شده هنگام -9
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

27:شماره جهاني رشته14:شماره ملي رشتهزي    جواهر سا:نام رشته

دستورالعمل اجراي پروژه 

29.5 8.5
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
) كشورينمونه (

27:شماره جهاني رشته14:شماره ملي رشته  جواهر سازي  :نام رشته

:استان:                                                                                         شماره شركت كننده:                       نام شركت كننده

ارزشيابي

مالحظاتنمره اكتسابيبارمشرح كاررديف

30نماي كلي كار1

25سوهان كاري واجركاري 2

15لحيم كاري 3

10سمباده كاري 4

20زه گيري اندا5

100:جمع

:محل امضاء

كارشناسكارشناسكارشناس مسئول



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: گروه :شماره ملي رشته جواهر سازي                                           : نام رشته

)به ازاي هر يك نفر (ليست تجهيزات 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

عدد1ايرانوبكوره ذ1

ايراناكسيژن و هوا و نيتريك2
دستگاه نورد برقي و 3

دستي
ايران

ايرانيره ثابتگ4
ايرانانبردست5
ايرانحريره مفتول و لوله6
ايرانقالب خوشه7
ايرانسمبه قالب خوشه8
ايرانشابلون بيضي9
ايرانشابلون دايره10
ژاپنكوييس11
ژاپنميكرومتر12
ايرانخط كش12
ايرانسندانچه14
ايرانعينك15
ايراندستكش نسوز16
ايرانكاسه مسي17



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: گروه :شماره ملي رشته طال و جواهر سازي  : نام رشته
)هر يك نفربه ازاي (همراه ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

كمان اره با تيغ 1
گيره دستي 2
cm10گيره ثابت 3

چفت4

چفت گير5
چفت لحيم 6
انبردست 7
دم باريك 8
دم پهن 9
دم گرد 10

دم بوري 11
قيچي 12
حديده سه كله اسب 13
 الي  1/0انواع مته از    14

5/1
تخته نسوز 15
انواع سوهان 16
قالب خوشه 17
سنبه قالب خوشه 18
شابلون دايره 19
شابلون بيضي 20
20/1كوليس 21
ميكرومتر 22
 سـانتي   30خط كش   23

فلزي 
سندانچه 24



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

2سازمان آموزش فني و حرفه اي: گروه 6:شماره ملي رشته طال و جواهر سازي                   : نام رشته
همرا ه كارآموز باشد ليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

سازندهكشور

نام 
كارخانه 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

چكش پالستيكي 25
پياله نيكلي 26
لباس كار 27

عينك 28

پرداختنمدي 29
سنگ پرداخت محك 30
برس جال 31
حديده لوله كشي 32

جواهرسازي
ترازوي سه صفر33



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: تعداد شركت كننده20: گروه 1:شماره ملي رشتهآجر چيني                        : نام رشته

مواد مصرفي ليست 

مينمحل تامشخصات نام مواد مصرفيرديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

روانساز 1

موم عسل 2

لحيم نقره 3

نقره پنبه 4

بوته چيني 5

فرچه مويي 6

فرچه سيمي 7

جوهرنمك 8

جوهر گوگرد 9

پنزا گل محمدي 10

واكس جال 11

گچ ريخته گري12

خمير بازي 13



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: روه گ:شماره ملي رشته جواهر سازي                                           : نام رشته

)به ازاي هر يك نفر (ليست تجهيزات 



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: گروه :شماره ملي رشته طال و جواهر سازي                                                       : نام رشته

نقشه سازه 
. كليه ابعاد به ميليمتر مي باشد

نماي قطعه ارتفاع تعدادضخامتقطر  قطعهنام

A68/082/3دايره

B36/082لوله چهارچنگ دو طبقه

C82__4*4لوزي فرم دار

D6/088/1مثلث متساوي االضالع

E 5/59/08مفتول بطول__

F 5114*5تخمه هشت ضلعي وسط

:توضيح
. ميليمتر و از پشت آجري شده است1لوزي فرم دار داراي سوراخ به قطر -
. داخل كار قرار مي گيرد‘ يك ميليمتر از ارتفاع مثلث وسط دايره ها-
.  ميليمتر مي باشد8/0نگ ها چضخامت -
.  ميليمتر مي باشد1دو طبقه مساوي با فاصله ‘  درجه ته جمع30با شيب ديواره هشت ضلعي وسط -



)1386( مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: گروه :شماره ملي رشته طال و جواهر سازي                                                       : نام رشته

نقشه سازه 

ليست مواد مصرفي
925نقره با عيار 

واحدابعادقطعهرديف

ميليمتر55*40*2صفحه1

ميليمتر300*5/3*1تسمه2

ميليمتر80*5/1مفتول چهارپهلو3

ميليمتر200*1مفتول گرد4

ميليمتر80*3لوله5








