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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 طال و جواهرسازي: فهرست تجهيزات آزمون
 

     
 

 

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی ابزار/نام تجهيزات  ردیف

  بسته 10 2.0و  2.0 تيغ اره سایز کمان اره با تيغ 1
  عدد 02  0222 022سمباده  سمباده نرم وزبر 0
یچسب حرارت 0   عدد 12  
  عدد 6  چفت 0
  عدد 6  چفت گيره 5
  عدد 6  چفت لحيم 6
  عدد 6  انبردست 7
  عدد 6  دم باریک 8
  عدد 6  دم پهن 9
  عدد 6  دم گرد 12
دم بوري یا ابزار مخصوص  11

 جوشکاري
ا ست کامل ب اسميتجوش ترجيحا  عدد 6 

 سر اسميت

  عدد 6  قيچی 10
  عدد 6  سندانچه 10
سانتيمتري  02 خط کش 10   عدد 6  
  عدد 6  حدیده 15
  عدد    0.5الی  1/2از  سر گرد مته 16
  عدد 6  تخته نسوز 17
  عدد 6 ست کامل سوهان انواع سوهان 18
  عدد 6  قالب خوشه 19
  عدد 6  سنبه قالب خوشه 02
  عدد 6  شابلون دایره 01
  عدد 6  شابلون بيضی 00
  عدد 6  کوليس دیجيتال 00

 کد استاندارد نام استانداردآموزشی

  طال و جواهر سازي
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 طال و جواهرسازي: فهرست تجهيزات آزمون
 

     
 

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی ابزار/نام تجهيزات  ردیف

  عدد  6  ميکرومتر 00

  عدد  1 نورد گيربکس دار دستگاه نورد دستی 05

مته کونيک استوانه پوست  انواع مته فرز کاري 06

 ...گير خط زن بولدوزري و
  عدد  6

  عدد 6  بوته ذوب 07

  عدد 1  سر پيک ذوب 08

  عدد  6  انبر حدیده کشی 09

ااکسيژن و هو 02   عدد 1 ليتري 02 

  عدد 6  گيره ثابت 01

  عدد 6  ميز کار 00

  عدد 6  حدیده مفتول و لوله 00

  عدد 6  لباس کار 00

  عدد 6  چراغ مطالعه 05

  عدد 6  سندانچه 06

  عدد 6  عينک 07

  عدد 6  کاسه مسی 08

  عدد 6  فرز آویز 09

  عدد 6  دستکش نسوز 02
 

 کد استاندارد نام استانداردآموزشی

  طال و جواهر سازي
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

  طال و جواهرسازي :فهرست مواد مصرفی آزمون
 

 
 

 تمالحظا واحد تعداد مشخصات فنی مواد مصرفینام  ردیف

  گرم 052  905 قرهن 1

  برگه 6  موم عسل 0

  گرم 02  لحيم نقره 0

  عدد 6  روانساز 0

  ليتر 0  جوهر نمک 5

  ليتر 0  جوهر گوگرد 6

  کيلو 0  گچ ریخته گري 7

  بسته 0  خمير بازي 8

  عدد 6  کف دریا 9
 

 

 کد استاندارد نام استانداردآموزشی

  طال و جواهرسازي


