
 

 
 

 

 ل یتحص رانی و دروس |ا  هی + دانشگاه ها، شهر 1401طال و جواهر  ی ثبت نام رشته طراح

 

رشته طراحی طال و جواهر از جمله رشته هایی می باشد که به تازگی امکان تحصیل آن در دانشگاه فراهم  

و در   شده است و عالقمندان بسیاری یافته است. این رشته وابسته به اتحادیه طال و جواهر تهران می باشد 

دانشگاه علمی کاربردی ارائه می شود. متقاضیان ثبت نام در رشته طراحی طال و جواهر می توانند در دو  

مقطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل گردند. همانطور که می دانید کشورمان ایران از معادن و 

ده نقطه ضعف این صنعت  ذخایر طالی بسیاری برخوردار است ولی نبود تکنسین و متخصصین تحصیل کر

به شمار می آمد که با ارائه این رشته در دانشگاه سعی شده است تا افراد مجرب و حرفه ای تری تربیت 

ثبت    گردد تا به رشد و توسعه صنعت طال و جواهر سازی کشورمان منجر شود. با نزدیک شدن به زمان

درصدد معرفی این رشته بر آمدیم. عالوه بر نحوه ثبت نام، شرایط   1401  نام رشته طراحی طال و جواهر

الزم برای ثبت نام و دروس تخصصی رشته طراحی طال و جواهر نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.  

 .مقاله با ما همراه باشید چنانچه عالقمند به تحصیل در رشته طراحی طال و جواهر می باشید، تا انتهای 

  

 ماهیت رشته طراحی و ساخت طال و جواهر 

رشته طراحی طال و جواهر از جمله رشته های گروه هنر به حساب می آید که عالقمندان آن می توانند  

مشغول به تحصیل در این رشته در مقاطع کاردانی و یا کارشناسی پیوسته گردند. با افزایش تقاضا و رشد  

و جواهر سازی در ایران، نیاز به افراد متخصص و خالق که بتوانند با ترکیب هنر سنتی و  صنعت طال  

با ارائه رشته طراحی و ساخت  از این رو  پدیدار گشت.  تامین کنند،  بازار را  تقاضای موجود در  مدرن 

ده، متخصص،  جواهر و طال که وابسته به اتحادیه طال و جواهر تهران می باشد، سعی شد تا افراد تحصیل کر

خالق و نو آور تربیت کرد تا با طراحی های منحصر به فرد بتوان انواع زیورآالت سفارشی و شخصی  

  .سازی شده ساخت و به سایر کشور ها صادر کرد 
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رشته طراحی و ساخت طال و جواهر نیز همانند سایر رشته های گروه هنر مانند عکاسی، تصویر گری و  

مجسمه سازی و موسیقی، عالوه بر داشتن دانش تئوری، نیازمند یادگیری برخی ابزار ها و نرم افزار ها 

ره های تکمیلی یادگیری این است تا بتوان هر چه بیشتر تخصصی طراحی و اجرا کرد. پس شرکت در دو

 .نرم افزار ها را جدی بگیرید چرا که در آینده نیازمند دانش عملی و تجربه کاری خواهید بود 

این نیرو های خالق در طول تحصیل خود دروس متفاوتی را آموزش می بینند و یاد می گیرند که از چه 

... باید برای طراحی های مختلف برای    سنگ های قیمتی با چه اندازه و ضخامتی، چه کریستال هایی و

 .انگشتر، دستبند، گردن بند و ... استفاده کرد و بهترین محصول را تولید و عرضه کرد 

  

 :اطالعیه



 

 
 

مرکز دانشگاهی علمی کاربردی رشته طال و جواهر، وابسته به اتحادیه صنف طال و جواهر تهران از ترم  

مبادرت به پذیرش دانشجو نموده و فعالیت های آموزشی آن مطابق برنامه های مصوب    1390بهمن ماه سال  

 .دانشگاه در حال انجام است 

  

 1401و جواهر تهران  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه صنف طال

همانطور که پیش از این مطرح شد، رشته طراحی طال و جواهر وابسته به تحادیه صنغ طال و جواهر تهران  

می باشد ولی مانند سایر رشته ها، پذیرش آن از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. به همین 

بردی و نیز جزئیات ثبت نام و انتخاب رشته  دلیل زمان پذیرش بدون کنکور رشته های دانشگاه علمی کار

  .در این دانشگاه نیز توسط سازمان سنجش اعالم می گردد 

با توجه به زمان ثبت نام سال گذشته، می توان حدس زد که زمان تقریبی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی 

اخر مرداد ماه و یا اوایل شهریور  کاربردی، برای افرادی که تمایل به شروع تحصیل در مهر ماه را دارند، او

ماه بوده و برای افرادی که تمایل به ثبت نام در ورودی بهمن ماه هستند، از آذر همان سال تحصیلی جاری  

 .می باشد 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه صنف طال و جواهر تهران در مقطع کارشناسی پیوسته، باید  برای

نام بدون کنکور از طریق سایت سازمان سنجش کشور اقدام نمایید. داوطلبان   همزمان با آغاز فرآیند ثبت 

نیز   نام، برای مساهده رشته های موجود و  بایست پیش از اقدام به ثبت  گرامی توجه داشته باشید که می 

مراجعه نمایند و نیز دفترچه راهنمای   انشگاه علمی کاربردیسایت سازمان سنجش د   ظرفیت های آنان، به

 .بدون کنکور سراسری را مطالعه نمایند 

 بر اساس زمان ثبت نام سال گذشته  1401زمان حدودی ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 

 تمدید مهلت  زمان ثبت نام  مقطع  ورودی 

 شهریور  10تا  مرداد  30تا  24از  کاردانی و کاردانی به کارشناسی  مهر

 دی ماه  1تا  آذر 22تا  16از  کاردانی به کارشناسی  بهمن 

 دی ماه  1تا  آذر 24تا  18از  کاردانی  بهمن 

  

https://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=5


 

 
 

 .کلیک کنید  رشته های بدون کنکور سراسری برای مشاهده لیست 

  

 مدارک الزم برای ثبت نام رشته طراحی طال و جواهر 

برای ثبت نام رشته طراحی طال و جواهر در مقاطع کارشناسی و کاردانی بدون کنکور در دانشگاه علمی  

شرایطی را داشته باشید و مدارکی را ارائه دهید که در این قسمت لیستی از مدارکی را که باید   کاربردی باید 

ائه دهید، آورده ایم. در صورتی که با سوالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در جهت ثبت نام ار

  .ایران تحصیل تماس حاصل نمایید و یا برای ما کامنت بگذارید 

 :مدارک الزم برای ثبت نام رشته طال و جواهر علمی کاربردی بدون کنکور کاردانی

 .معتبر دیپلمگواهی نامه پایان تحصیالت متوسطه و یا مدرک  •

گواهی معدل دار برای افرادی که گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه آن ها فاقد معدل می   •

 .باشد 

فرم تایید معدل برای دانش آموختگانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیالت برای آنان صادر نشده   •

 .(۱۰۲است )کاربرگ شماره 

ی داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغل رشته  فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل برا •

 .(۱۰۱متناسب استفاده می نمایند )کاربرگ شماره  

 .آخرین فیش حقوقی برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل •

 :مدارک الزم برای ثبت نام رشته طال و جواهر علمی کاربردی بدون کنکور کارشناسی

تایید   • آموزش عالی مورد  های  و موسسه  دانشگاه ها  ناپیوسته(   / پیوسته  از  )اعم  کاردانی  مدرک 

و   سازمان  بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 

 .رت آموزش و پرورشآموزش پزشکی و وزا

فرم تایید معدل برای دانش آموختگانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیالت برای آنان صادر نشده   •

 .(۱۰۳است )کاربرگ شماره 

فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل برای داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغل رشته   •

 .(۱۰۱متناسب استفاده می نمایند )کاربرگ شماره  

 .آخرین فیش حقوقی برای متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل •
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 .کلیک کنید  رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور برای مشاهده لیست 

  

 توانایی های مورد نیاز برای ورود به رشته طراحی طال و جواهر 

جواهر می    در این بخش از مقاله به بررسی توانایی هایی خواهیم پرداخت که داوطلبین رشته طراحی طال و

دانید رشته طراحی طال و  نمایند. همانطور که می  باشند و پس از آن این رشته را انتخاب  بایست داشته 

جواهر نیز همانند هر رشته دیگری مستلزم داشتن برخی مهارت هاست و در صورتی که از این توانایی ها 

دد. از آن جایی که این رشته از برخوردار نباشید، ممکن است تحصیل در این رشته برای شما دشوار گر

جمله رشته های گروه هنر می باشد، داشتن خالقیت و ذوق هنری از ابتدایی ترین توانایی های این رشته  

است. عالوه بر ذوق هنری، داوطلب می بایست در مهارت های فنی نیز توانا باشد و با کار های عملی چون  

 .اشته باشد برش زدن، پرداخت، جوشکاری و ... آشنایی د 
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 :در ادامه به بررسی دقیق تر این توانایی ها می پردازیم. این توانایی و مهارت های الزم عبارتند از

 شتن بینش و تفکری خالق و نو آور بودن برای تولید ایده های جدید دا •

 برخورداری از مهارت عملی برای تولید محصوالت مطلوب در بازار •

 توانایی عملی برای کار با ابزار و مواد مختلف، مانند فلزات و سنگ های قیمتی  •

 رای طرحمهارت الزم برای طراحی روی کاغذ و طراحی کامپیوتری برای تولید و اج •

 جزئی بین بودن و توانایی توجه به جزئیات و هماهنگی خوب چشم ها  •

 مهارت های کنترل و مدیریت زمان برای تحویل به موقع محصوالت  •

 آگاهی تجاری و برخورداری از اعتماد به نفس و خلق و خوی مناسب برای موفقیت در دنیای تجارت  •

  رتوانایی بازاریابی و ارائه طرح خود در بازار کا •

 مهارت کافی در مذاکره و اقناع برای شروع کار با تأمین کنندگان و خریداران مختلف •

 متعهد بودن به کار و داشتن ذوق و عالقه به آن  •

 های مدلسازی تخصصی و حرفه ای جواهرات  مسلط بودن بر روش  •

 داشتن آشنایی عمومی از بازار جهانی جواهرات  •

  

 .کلیک کنید  جهانرشته های پر درآمد هنر در ایران و  برای مشاهده

  

 دروس عمومی و تخصصی رشته طراحی طال و جواهرات در مقطع کارشناسی 

پس از بررسی توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در این رشته، بهتر است تا با دروسی که طی تحصیل  

ارشناسی  در این رشته آموزش خواهید دید، آشنا شوید. از این رو در این بخش از مقاله به معرفی دروس ک

رشته طراحی طال و جواهرات می پردازیم. الزم است بدانید مجموع واحد هایی که در طول تحصیل می 

 .واحد می باشد   137بایست بگذرانید، 

  

 واحد  ۴۱دروس اصلی: 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/


 

 
 

فلزات   متالورژی 

 قدیمی
 ۱کارگاه ریخته گری   ۲کارگاه زرگری  ۱کارگاه زرگری  کارگاه مدلسازی 

 ۲کارگاه ریخته گری  
کارگاه مرصع کاری  

 و جواهر نشانی 

عملیات  کارگاه 

 تکمیلی 

ای   رایانه  مدلسازی 

 ۱جواهرات 

ای   رایانه  مدلسازی 

 ۲جواهرات 

ای   رایانه  مدلسازی 

 ۳جواهرات 

ای   رایانه  مدلسازی 

 ۴جواهرات 

جواهرات  تاریخچه 

 ایران و جهان 
 تاریخ مد و پوشاک 

نمادها و نشانه ها در 

 زیورآالت  طراحی

و   سیمی  جواهرات 

 مهره ای

های خالقیت  تکنیک 

 و ارائه ایده 
      

  

  

 واحد ۲۲دروس پایه: 

 کارگاه طراحی پایه 
طراحی  کارگاه 

 ۱تخصصی

طراحی  کارگاه 

 ۲تخصصی 

های   هنر  مبانی 

 تجسمی 
 کارگاه حجم سازی 

و   ایران  هنر  تاریخ 

 جهان 
   نقشه کشی صنعتی  هندسه  عکاسی 

  

  

 واحد  ۴۶ :دروس تخصصی

 زبان تخصصی 
طراحی   مبانی 

 جواهرات 
 گوهر تراشی  ۲گوهر شناسی   ۱گوهر شناسی  

 ۲کارآموزی   ۱کارآموزی   ارزیابی الماس 
طراحی  )  ۱پروژه  

 خالق(

طراحی  )  ۲پروژه  

 بیونیک( 



 

 
 

طراحی  )    ۳پروژه  

 مد(

طراحی  )  ۴پروژه  

 تجهیزات الحاقی( 

طراحی  )  ۵پروژه  

 برای آینده(

طراحی  )  ۶پروژه  

 سرویس جواهرات( 

با  )  ۷پروژه   کار 

 تولیدی ها( 

         پروژه نهایی 

  

  

 واحد ۶دروس اختیاری:  

 مدیریت تولید  روش تحقیق 
و   بازاریابی  اصول 

 برندینگ 
 روانشناسی خالقیت  حکمت هنر اسالمی 

اصول  و  مبانی 

 کارآفرینی 

های   هنر  با  آشنایی 

 سنتی ایران 

و   هنر  و  فرهنگ 

 هویت ایرانی 
    

  

  

 واحد  ۲۲دروس عمومی: 

نظری  مبانی  گرایش 

 :اسالمی
 انسان در اسالم  ۲اندیشه اسالمی  ۱اندیشه اسالمی 

و   اجتماعی  حقوق 

 سیاسی در اسالم 

اخالق  گرایش 

 :اسالمی

تکیه   با  اخالق  فلسفه 

 بر مباحث تربیتی 

اسالمی  -اخالق 

 مبانی و تعلیم 

زندگی اخالق   -آیین 

 زندگی
 عرفان عملی اسالم 

انقالب  گرایش 

 :اسالمی
 انقالب اسالمی ایران 

قانون   با  آشنایی 

جمهوی   اساسی 

 اسالمی

امام   سیاسی  اندیشه 

 خمینی 
  

گرایش تاریخ و تمدن 

 :اسالمی

و   فرهنگ  تاریخ 

 تمدن اسالمی 

صدر  تحلیل  تاریخ 

 اسالم
   تاریخ امامت 



 

 
 

با  آشنایی  گرایش 

 :منابع اسالمی

موضوعی   تفسیر 

 قران

تفسیر موضوعی نهج  

 البالغه 
    

  

  

  فرصت های کاری کارشناسی رشته طراحی طال و جواهرات

پیش از شروع به تحصیل در رشته طراحی طال و جواهر بهتر است از حوزه کاری این رشته شناخت و  

آگاهی داشته باشید تا عالقه خود را بشناسید و بدانید که در آینده در کدام یک از شاخه های کاری مشغول به 

 :جمله کار هایی که پس از فارغ التحصیلی می توانید انجام دهید، عبارتند از فعالیت خواهید بود. از

 و مصنوعات طال و جواهر  زیور آالت  انواع طراح و مدلساز •

 و جواهر  مصنوعات طال مدیریت شرکت های مستقل طراحی زیور آالت و •

 کارشناسی طراحی در کارگاه ها و تولیدی های طال و جواهرات  •

 آموزشگاه های مرتبط با رشته طال و جواهر سازی  مدرس و کارشناس در •

  روش های مدلسازی تخصصی جواهرات مختلف تسلط بر •

 بازار جهانی طال و جواهرات  آشنایی عمومی با •

  

 .کلیک کنید  پر طرفدارترین رشته های کنکور هنر  برای مشاهده

  

 بازار کار طراحی رشته طال و جواهر در ایران

 118ایران از جمله کشور هایی می باشد که از معادن غنی طال برخوردار است و مصرف ساالنه آن حدودا  

هزار میلیارد می شود که نقش پر رنگی در اقتصاد   18تن طال می باشد که سبب ایجاد درآمدی در حدود  

طق جهان زیاد می باشد و  ایران دارد. عالوه بر آن مصرف ساالنه طال در خاور میانه نیز نسب به سایر منا 

داشتن صنعت طال و جواهر سازی قوی و نیروی انسانی خالق، ماهر و متخصص که امکان صادرات و 

  .افزایش سهم بازار را فراهم کند، می تواند این درآمد را افزایش دهد 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 

اشتن این اطالعات کلی می توان نتیجه گرفت که آینده کاری این رشته روشن است و در صورت داشتن  با د 

تخصص و تحصیالت آکادمیک در رشته طراحی و ساخت طال و جواهر می توان به موقعیت های باالیی  

دارد و نیز عالقمندان زیادی  ایران  از  در خارج  این رشته  بلکه  ایران،  بر  یافت. عالوه  اگر قصد    دست 

مهاجرت دارید، این رشته می تواند امکان ادامه تحصیل را برای شما فراهم کند و موقعیت شغلی خوبی را 

 .به همراه داشته باشد 

  

 درآمد و حقوق رشته طراحی و ساخت طال و جواهر در ایران

حقوق رشته طراحی    یکی از مهم ترین معیار هایی که پیش از انتخاب این رشته باید در نظر بگیرید، میزان

طال و جواهر سازی است. در این رشته نیز همانند سایر رشته ها عواملی چون میزان تجربه، مهارت، 

خالقیت و نوآوری به کار رفته در طرح و منحصر به فرد بودن محصول در درآمد ماهانه فرد تاثیر گذار 

  .است 



 

 
 

تقاضای تعداد  عواملی چون  سایر  شده  گفته  موارد  بر  محل   عالوه  جغرافیایی  موقعیت  و  شهر  مشتریان، 

فعالیت، فصول و ماه های خاص در طول سال که بیشترین تقاضا را به همراه دارند، اجاره محل، قیمت کاال 

 .و ... در میزان درآمد مشاغل فعال در این حوزه مهم و تاثیر گذار است 

از طریق سفارشی سازی محصوالت و    اگر خواسته شما درآمدی باالتر از حد معمول می باشد، می توانی

باشید. در حالت عادی بهتر است که میانگین   تک و منحصر به فرد بودن آن ها چنین درآمدی را داشته 

درآمدی را برای مشاغل تعریف نکرد چرا که این میانگین درآمد ماهیانه ثابت نبوده و در رابطه با همه  

میلیون تومان    6د تقریبی می توان مبلغ ماهیانه را  طراحان صدق نمی کند ولی برای مشخص بودن حدو

 .اعالم کرد 

همچنین افرادی که عالوه بر طراحی و اجرای طرح ها، فروش محصوالت را نیز انجام می دهند، درآمد  

بسیار بیشتری خواهند داشت. یکی دیگر از راه های کسب درآمد بیشتر، داشتن شرکتو یا برگزاری کارگاه  

شی می باشد. پس فراموش نکنید که در این رشته هر چه خالقیت بیشتری داشته باشید، و کالس های آموز

درآمد بیشتری خواهید داشت. در نتیجه بهتر است بر روی مهارت هاو توانایی های الزم کار کرده و به  

 .فردی ماهر و حرفه ای تبدیل شوید 

  

  

 انی چگونه است؟ درآمد و حقوق رشته طراحی و ساخت طال و جواهر در سطح جه

دانستن میزان حقوق رشته طراحی طال و جواهر در سطح جهانی برای افرادی که قصد مهاجرت به خارج  

از کشور را دارند اهمیت بسیاری دارد و می تواند مالک مهمی برای انتخاب کشور مقصد برای مهاجرت  

راحان طال و جواهر به عوامل  باشد. همانطور که پیش تر گفته شد، فراموش نکنید که درآمد و حقوق ط

زیادی بستگی دارد و نمی توان به طور دقیق مشخص کرد، اما برای مشاهده ی این محدوده ها می توانید به  

  مراجعه کنید. برای مثال متوسط درآمد برای یک طراح طال و جواهر در ایتالیا به صورت payscale   سایت 

دالر    58582یورو می باشد. حقوق ساالنه این افراد نیز در کشور آمریکا به صورت ساالنه    3650ماهانه  

است. چنانچه قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را نیز داشته باشید، خوب است که با دانشگاه های ارائه  

 .عرفی این دانشگاه ها پرداختیمدهنده رشته طراحی طال و جواهر آشنا شوید. به همین دلیل در ادامه به م

https://www.payscale.com/


 

 
 

 

 :دانشگاه های برتر رشته طراحی و ساخت طال و جواهر در سطح جهانی عبارتند از

 یتو مد میالن انست •

 انستیتو طراحی اروپایی  •

 دانشگاه ملبورن استرالیا  •

 آکادمی ریاچی فلورانس ایتالیا  •

 دانشگاه طراحی و فناوری کپنهاگ  •

 دانشکده ی جواهرات دانشگاه بیرمنگام انگلستان  •

  

 اخبار مرتبط با طال و جواهر سازی

 :معرفی آثار برتر جایزه ملی زیورآالت، اواخر مرداد



 

 
 

های    های نرم و صنایع فرهنگی، گفت:ما برای ایجاد شبکه و، رئیس پارک ملی علوم و فناوری ایمانی خوشخ

توان افزایی و تشکیل زیست بوم بازاریابی و بازارسازی و طراحی و استقرار نظام ارزیابی کیفی و تهیه  

هی از آثار هنرمندان  شناسنامه برای آثار فاخر در زمینه طراحی جواهرات ایرانی، فراخوانی دادیم و نمایشگا

اثر   ۶۰۰برجسته را برگزار کردیم که به همین منظور فراخوان چهاردهم آبان سال گذشته داده شد و از بین  

اثر انتخاب شد که اواخر مرداد، آثار برتر در جشنواره جایزه ملی زیورآالت و طراحی    ۴۰انتخاب شده  

 .شوند  جواهرات ایرانی معرفی می

ما بحث  در  گفت:  کپی  وی  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  مشکالت  عمده  که  داریم  مشکالتی  هم  فکری  لکیت 

محصوالت شان است و در همین ارتباط با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسوولیت پیگیری  

 .مالکیت فکری را به ما دادند 

های توانمند سازی   شهریور اساتید برجسته حوزه مالکیت، دوره   ۵مرداد تا    ۲۹ایمانی خوشخو افزود: از  

 .کنند  ها به میزبانی پارک ما برگزار می  را برای همه پارک 

  

 :استخراج طال از زباله

شرکت گرمازریاب یک استارتاپ فعال در حوزه صنایع معدنی است، این شرکت ضایعات الکترونیکی مانند 

را جمع   رایانه  رده خارج  از  می   های رومیزی  گران   آوری  فلزات  و  را    کند  ها  برد  بهای موجود روی 

 .نمایند، این فلزات در صنایع مختلفی مانند جواهر سازی کاربرد دارد  جداسازی می 

  

 :ایران جزء چند کشور برتر دنیا در مسابقه المپیاد جواهر سازی دنیا

محمود فتاحی گفت:ایران اکنون جز چند کشور برتر دنیا در مسابقه المپیاد جواهر سازی دنیا می باشد و سال 

 . گذشته رتبه سوم دنیا را در روسیه به دست آورد 

  

 خالصه مطالب 



 

 
 

در این مقاله به معرفی رشته طراحی طال و جواهر پرداختیم تا راهنمای افراد عالقمند به تحصیل در این  

ه باشیم. همانطور که مطالعه کردید این رشته برای تربیت افراد متخصص و حرفه ای راه اندازی شده  رشت

است و افراد عالقمند می توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این رشته مشغول به تحصیل گردند.  

عالوه بر تحصیل در   در این مقاله بیان شده است. 1401 ثبت نام رشته طراحی طال و جواهر  زمان و نحوه 

دانشگاه و کسب دانش تئوری و عملی، الزم است افراد برخی مهارت ها و توانایی هایی را از پیش داشته  

باشند. برای مشاهده این توانایی ها می توانید به مقاله فوق مراجعه کنید. همچنین در رابطه با حقوق و بازار 

از کشور مطالبی را ارائه داده ایم که مطالعه آن الزم و   کار رشته طراحی طال و جواهر در ایران و خارج

ضروری است. پس از مطالعه دقیق این مقاله در صورتی که با سوال و یا اشکالی مواجه شدید می توانید با  

کارشناسان ما در ایران تحصیل تماس حاصل نمایید و یا برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در کوتاه ترین  

 .از سوی مشاوران خبره ما پاسخ داده خواهند شد زمان ممکن 

 


