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رشته ی طراحی و ساخت طال و جواهر
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وران به صورت سنتی ارزش جواهرآالت وابسته به بهای سنگ و فلز آن بوده است، ولی در د

مدرن ماهیت طرح و ارزش طراحی آن بر مفهوم مادی تسلط یافته، بازار جهانی را به سوی

.  تطراحی هدفمند محصوالت گرانبها و تزئینی ولو با مواد نیمه قیمتی و روزمره برده اس



طراح طال و جواهر آالت کسی است که با در هم آمیختن علم و هنر، به خلق
زیور آالت می پردازد
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12نظرسنجی از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و تعیین

گرایش دیگر طراحی 16درصد اولویت اول در انتخاب این گرایش در بین 

...طراحی خدمات،مبلمان، محصول،خودرو و: صنعتی همچون



:دروس پایه

–سازیحجمکارگاه–تجسمیهایهنرمبانی–تخصصیطراحیکارگاه

عکاسی-کاربردیشیمی–فیزیک–ریاضیات



:دروس اصلی

کارگاه–موادخواص–موادفیزیکشیمی–قیمتیفلزاتمتالورژی
واهرجوکاریمرصعکارگاه–گریریختهکارگاه–زرگریکارگاه–مدل سازی

جواهراتایرایانهسازیمدل–تکمیلیعملیاتکارگاه–نشانی



:دروس تخصصی

–گوهرتراشی–گوهرشناسی–جواهراتطراحیمبانی–تخصصیزبان
نهاییپروژه–خالقطراحیپروژه–کارآموزی–الماسارزیابی



(هاها و توانمندیمهارت)التحصیالن نقش و توانایی فارغ

آموزش و ارتقای دانش آکادمیک در صنعت طال و جواهر -

ازار ها و کارخانجات تولید مصنوعات طال و جواهر جهت تولید و عرضه در بهای مناسب به کارگاهارائه طرح-
داخلی

هاا و کارخانجاات تولیاد مصانوعات های مناسب جهت صادرات به بازارهای جهانی به کارگااهارائه طرح-
صادراتی طال و جواهر 

توانایی مدلسازی سه بعدی زیورآالت جهت تولید به صورت سفارشی یا انبوه-

فعالیت مستقل در قالب طراحی و ساخت و ارائه مصنوعات طال و جواهر جهت تولید سفارشی-

دهی به طراحی تولیدی با ایجاد هویت سازمانی در طراحیهای طراحی و جهتمدیریت گروه-

های طراحی و تولید انواع زیورآالتاندازی کارگاهتوانایی مدیریت و راه-

اسالمی-های نو در طراحی اقسام زیورآالت با توجه به نیاز روز بر پایه فرهنگ ایرانیتوانایی ایجاد جریان-

زاییهای الزم جهت کارآفرینی و اشتغالکسب مهارت-



:زمینه های کاری 

جواهروطالمصنوعاتوزیورآالتانواعمدلسازوطراح•

جواهروطالمصنوعاتوزیورآالتطراحیمستقلشرکت هایمدیریت•

جواهراتوطالتولیدی هایوکارگاه هادرطراحیومهندسیکارشناس•

مرتبطآموزشگاه هایدرکارشناسومدرس•

جواهراتتخصصیمدلسازیروش هایبرتسلط•

جواهراتجهانیبازارباعمومیآشنایی•



:ضرورت این حرفه 

تکنیک باال در ساختدستیابی به . 1
و هویت هنرمند در بازار عرضه و وجود ساز وکار ترویجی نام هنریتاکیر بر . 2

برندینگ
استفاده ویژه از نشانه های نمادین ملی و فرهنگی با ایدة بازار مصرف . 3

.جهانی



...نقش طراحان طال و جواهر در جامعه بدین شکل تبلور می یابد









برای اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه معماری و هنر پارس مراجعه فرمایید
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