
تبیین دالیل لزوم وجود رشته 
جواهراتو طراحی و ساخت طال 

در مقاطع کارشناسی و ارشد

دانشگاه معماری و هنر پارس



طراحی جواهر در ایران

ه عرصیه غنای فرهنگی و هنری ما باعث شده است تا بسیاری از الگوهای جهانی طراحی جواهر ریشه ایرانی داشته باشد ولیی بیا توجیه بیه این ی

المللیی ینایی  در عرصیه بیساخت جواهرات به صورت سنتی وابسته به سه عامل زیر بوده و از آنها بهره کافی برده نشده است، تیاکنو  نتوانسیته

:این عوامل عبارتند از. توفیق زیادی داشته باشی 

ت نیک باال در ساخت. 1

هویت هنرمند در بازار عرضه و وجود ساز وکار ترویجی نام هنری و برندینگ. 2

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



طراحی جواهر در ایران

میا، دینییدر بازار طال و جواهر دنیا سب ی به نام سبک ایرانی وجود ندارد و این مطلب با توجه به غنای فرهنگی ایرا  و آداب و اعتقادات ملی و

با . می شودطراحی طال در ایرا  بیشتر تجربی است، در حالی است که در دنیا به آ  نگاهی حرفه ای و علمی. نقطه ضعف بزرگی محسوب می شود

ساله اخیر و همچنین تغییر در نگیر  20توجه به عالقه ای که ایرانیا  از دیرباز به خرید طال و جواهر داشته اند و همچنین در تحوالت اقتصادی 

ا ازار داخل راقتصادی خانوارها به طال ثابت می کند که در صورت ایجاد تحولی مثبت در این حوزه به خصوص در زمینه طراحی، نه تنها می توا  ب

.ا می کندرونق بخشید و آ  را به دیگری واگذار ن رد بل ه در عرصه جهانی و صادرات نیز صنعت طالی ایرا  ام ا  عرض اندام بیشتری پید

هیزار سیاله دارد ایرا کیه 7سال پیش ساختند، با این حال طال و جواهرسازی در ایرا  قیدمت 2500مارلیک را جواهرسازا  ایرانی حدود جام 

ال حی. در این میا  گنجینه جواهرسازی ایرا  در موزه بانک مرکزی بهترین نمونیه بیرای ایین ادعاسیت. اولین جواهرسازا  جها ، ایرانی بوده اند

د سیالی کشوری که سرآمد جواهرسازی در دنیا بوده و ه  اکنو  نیز بهترین جواهرسازا  و اساتید بنام و زبردست در این صنعت را داراسیت، انی

است که از مصنوعات طالی خارجی آ  ه  نه از نوع مرغوب که از نمونه های بی کیفیت و ک  عییار  اسیتفاده می کنید طیوری کیه عییار برخیی

.گرم ه  نمی رسد9طالهای خارجی موجود در بازار به 



(2007تا 2002)آمار طال و جواهر 



طراحی جواهر در ایران

ادمییک های موجود در کشور در رشته طال و جواهرسازی، به کارگیری دانش روز و انتقال آ  به نیروهای جوا  در محیی  آکبا توجه به پتانسیل

ق در از طرفی، به کارگیری نیروهای آموز  دییده و خیال. راهی مؤثر در جهت رشد صنعت و در نتیجه رونق و رشد اقتصادی در کشور می باشد

ز هجیوم اسالمی در محصوالت مورد استفاده در کشور گشیته و میانا ا-ها و فرهنگ ایرانیزایی، منجر به حفظ سنتداخل کشور عالوه بر اشتغال

طیال و های طراحی و سیاختگیری از دانش روز دنیا در ت نیکدر این راستا بهره. گرددمناسبت خارجی به بازارهای داخلی میاقالم متنوع و بی

ربیی و همسایه شیمال غکشورهای .بودناپذیر خواهد ماندگی از رقبا در تولید، اجتنابعقبجواهر برای بقا در بازار داخلی و جهانی و جلوگیری از 

ایی و ارخش عظی  میالی ایین صینعت موجیب رشید و شی وفد ندارحاشیه خلیج فارس بزرگترین تراکنش مالی را از محل صنعت طال و جواهر 

.اقتصاد آنها و جذب مستقی  و غیر مستقی  افراد زیادی به کار شده است

تغالزایی باالیی را طال و جواهر می تواند یک گزینه بسیار مناسب به جای صادرات نفت باشد و با توجه به پتانسیل های باالی این صنعت اشصنعت 

.فراه  کندمتخصصا  و فارغ التحصیال  این رشته برای 



وضعیت کنونی نگاه به طراحی جواهر در ایران

دستگاه هاا را ایندستگاه های تولید نمونه سریع همچون پرینتر های سه بعدی آموزش مهارت هایی را ملزم نموده است که افراد آموزش دیده بتوانند اپراتوری وجود 

ن حاوزه را این مهارت ها اغلب مهندسی بوده و استفاده از نرم افزارهای مهندسی و مجانب های ای. بلد باشند و در جهت تولید سریع به سیستم تولید خلق ایده کنند

.می طلبد

در ایان نارم ود مهندسی معکوس حرف اول آموزش در این گونه آموزش می باشد که از طریق آموزش نرم افزارهای سه بعدی و به پشتوانه اطالعات اساتاندارد موجا

.افزارها صورت می گیرد و هیچگونه خالقیت و آموزش زیبایی شناسی در این حوزه تدریس نمی شود

:    استقبال هنرآموزان از این رویکرد در سال های اخیر به واسطه تعدد واردات دستگاه های رپید پروتوتایپینگ چشمگیر بوده به دوعلت

سرعت سریع به نتیجه رسیدندفتری                   کار با کامپیوتر در فضای 

حرفه ای به های فنیرت موازی با نظام آموزش مدرن در آموزشگاه های وابسته به سیستم تولید محور و تکنولوژیک، نظام آموزشی قدیمی در این حوزه با تکیه بر مها

.سرعت کندتری را در آموزش مخاطبان پیش می گیرد( اغلب متالوژی طال و نقره)پشتوانه تجربه استادکاران و دانش 

موزشی اعمالن آهر دو رویکرد آموزشی حضور افراد تحصیل کرده و مطلع از سبک های هنری جهش هایی را ایجاد نموده است اما به واسطه عدم وجود برنامه مدودر 

.سلیقه های فردی در نظام آموزشی و به طبع نتایج حاصله محرز به نظر می رسد



:تولید کنندگا نگاه 

تولیید : با توجه به دسته بندی محصوالت زیوری تولید کنندگا  این بخش بیه اهیار دسیته عمیده تقسیی  بنیدی میی شیوند:         مساله

اه تولیید برای طراحا  در این حوزه همیشه منا ورود وجود دارد به خاطر ت یه بر ت نولوژی و دسیتگ...( زنجیر، قفل ، و)کنندگا  یراق آالت 

مد بوده ولیی برای طراحا  این حوزه بسیار کار آ... کنندگا  محصول طالو نقره در قالب کابردهایی همچو  انگشتر، گوشواره، تاج، دستبند و

تراشیا   و نمی توانند به صورت آزاد در این حوزه فعالیت کنند تولیدکنندگا  جواهرات  اع  از پایه و آزمایشگاه های گوهرشناسی و سینگ

که به پشتوانه ، تولید کنندگا  صنایا دستی(فضای کار به علت سفارشی کاری در این حوزه برای طراحا  بسیار زیاد تر است)مخراج کارا  

ده ولی دانش و مهارتهای آموخته شده در سبک های فردی به تولید در تیراژ محدود می پردازند  برای طراحا  این حوزه بسیار مورد طبا بو

به شرط آشنایی  با مهارتهای صنایا دستی

شاخه های این رقابت همواره در.با ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگا  نیاز به ایده های جدید همواره مورد نیاز به نظر می رسد:         پاسخ

.طال و جواهر و صنایا دستی محسوس است

وضعیت کنونی نگاه به طراحی جواهر در ایران



:مخاطبا نگاه 

با جلوه بیشیتر و که در سنین باالتر قطعاتدرحالی به زیورآالت با ظرافت که تنها م مل زیبایی خودشا  باشد تمایل بیشتری دارند جوانا  

با توجه بیه اطالعیات زییر .نگاه به این قطعات، آثار سالخوردگی در شخص کمتر دیده شودجذب وسیلهتا به شوند انتخاب میتردرخشنده 

.نگاه نو مخاطبا  و نسل جدید ایده های نوین را دنبال می کنند

.با توجه به نمودار ها و اطالعات آتی آمادگی مخاطبا  برای استقبال از ایده های نوین بررسی شده است

وضعیت کنونی نگاه به طراحی جواهر در ایرا 



آموزش طراحی جواهر و الزامات

سال های اخیرو جواهرات و طال در زیورآالت تعدد آمار پایان نامه های مصوب با موضوع -1

جواهراتشدید فارغ التحصیالن برای ایجاد استارتآپ هایی با موضوعیت مد و دیزاین عالقه -2

گارایش دیگار 16درصد اولویت اول در انتخاب این گارایش در باین 12از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و تعیین نظرسنجی -3

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

نشگاه ها دابرای استفاده از بنیه علمی اساتید دانشگاه ها برای ارتباط با زیورآالت طراحی مهارت های آموزش آموزشگاه های استقبال افزایش -4

هاو دسترسی به کتابخانه 

وجود کانونی آکادمیک برای دعوت و گردآوری تمامی اساتید سرآمد این حوزه برای تدریس این رشتهعدم -5



طی یک نظر سنجی از 
دانشجویا  طراحی صنعتی 
محصل در پردیس هنرهای 

120جامعه آماری )زیبا 
اولویت اول برای ( نفر

ر تعیین گرایش به ش ل زی
ارزیابی شد

درصد اولویت اول در انتخاب این 12از دانشجویا  دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و تعیین نظرسنجی 
...طراحی خدمات،مبلما ، محصول،خودرو و: گرایش دیگر طراحی صنعتی همچو 16گرایش در بین 



در سالهای اخیر دانش آموختگا  طراحی صنعتی و سایر رشته های هنری دست سازه ها و ایده های خود را تحت عنیاوین و برنیدهای

.مختلف بازاریابی کرده و به فرو  می رسانند یا به آموز  نسل بعد از خود به صورت غیر متمرکز می پردازند

زاین جواهراتعالقه فارغ التحصیالن برای ایجاد شرکت های نوپا با موضوعیت مد و دی



اهمیت و نقش طراحی در خرید و استفاده از جواهرات



رویکرد فرهنگی در رشته طراحی طال و جواهر

:مزایا

.(اسالمی شده است–که باعث استفاده اکثر طراحان از نمادهای ایرانی )غنای فرهنگی 

:تهدیدها

تبعیت و الگوبرداری از محصوالت خارجی به دلیل عدم آگاهی از پتانسیل های فرهنگی کشور

اسالمی-ورود نمادها و سمبل های بیگانه مغایر با ارزش ایرانی 

:فرصت ها

بازتولید فرهنگی با استفاده از پتانسیل های موجود و جبران عقب ماندگی چند دهه اخیر

پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی به فراخور مسائل فرهنگی

بکر بودن صنعت طال و جواهر 



تاسیس رشته دانشگاهی طراحی طال و جواهر

محورینیروی متخصص با رویکرد توأمان دانش  محوری  و مهارت تربیت 

مغزهااشتغال زایی برای قشر متخصص کشور و جلوگیری از پدیده فرار 

پرورش و تربیت افراد متخصص با قابلیت ایجاد کانون های تجربه و تخصص با توجه به میان رشته ای بودن دانش طراحی

ثروت در نتیجه هم افزایی سازنده بدنه دانشگاهی و صنعتتولید 

اقتصادی–امکان ایجاد ارزش افزوده توسط نیروهای متخصص دانشگاهی و تأثیرات مطلوب فرهنگی 

جواهرآشنایی با دانش تخصصی طراحی و ساخت 

آنتعریف رشته برای پاسخ گویی به نیازهای فنی جامعه ایران و الزامات فرهنگی 



تاسیس رشته دانشگاهی طراحی طال و جواهر

ایرانیاستفاده از مجموعه غنی جواهرات و تزئینات 

(های قابل استفاده در این رشتهبا نگاه ویژه به نمونه)توجه به میراث هنرهای کاربردی و تجسمی ایرا  

جها های نمونه در سطح الگوگیری از دانشگاه

نوپاتال  برای آموز  نیروهای کارآفرین و خالق در این رشته 

وه هیای تولیید انبیهای تولیید محیدود و کارخانیهپرور  دانش آموخته ماهر در دانش تخصصی رشته طراحی طال و جواهرات تا بتواند در کارگاه
.ساخت جواهر اثر آفرین باشد

ام تجیاری های علمی محاسبه کسب و کار و بازارسازی تا دانش آموخته این رشته بتواند کارآفرین بوده و خود بیه تسسییس برنید و نیایجاد زمینه
.اقدام کند

ایحرفهگیری پیوسته از لذت طراحی، فرهنگ غنی ایرا  و باورهای اخالق ایجاد انگیزه برای بهره

توجه داد  دانشجو به طراحی ملی و اسالمی با حوزه عمل جهانی 

ایارائه ابزار خالقیت، نظ  در تحقیق و بهره گیری مناسب از فن آوری به عنوا  عادتی حرفه 



سی ارشدمعرفی برخی از دانشگاه های طال و جواهر در  مقطع کارشناسی و کارشنا
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دروس پیشنهادی رشته طراحی و مهندسی طال و جواهرات مقطع کارشناسی



پیش نیاز

ساعت
تعداد 
واحد

نام درس
شماره 
جمادرس کارگاهی عملی نظری

- 96 - 96 - 3 کارگاه طراحی پایه 01

کارگاه طراحی پایه 96 - 96 - 3 1کارگاه طراحی تخصصی  02

1کارگاه طراحی تخصصی  96 - 96 - 3 2کارگاه طراحی تخصصی  03

- 96 - 96 - 3 مبانی هنرهای تجسمی 04

- 96 96 - - 2 کارگاه حج  سازی 05

- 32 - - 32 2 تاریخ هنر ایرا  و جها  06

- 64 - 64 - 2 ع اسی 07

نقشه کشی صنعتی 32 - - 32 2 هندسه 08

- 48 - 32 16 2 نقشه کشی صنعتی 09

656 96 480 80 22 جما

دروس پایه



پیش نیاز

ساعت
تعداد 
واحد

نام درس
شماره 
جمادرس کارگاهی عملی نظری

- 48 - - 48 3 متالورژی فلزات قیمتی 11

- 96 96 - - 2 کارگاه مدلسازی 12

کارگاه مدلسازی 112 96 - 16 3 (1)کارگاه زرگری  13

(1)کارگاه زرگری 112 96 - 16 3 (2)زرگری کارگاه  14

- 112 96 - 16 3 (1)ریخته گری کارگاه  15

(1)ریخته گری کارگاه  112 96 - 16 3 (2)ریخته گری کارگاه  16

،(1)کارگاه زرگری
(1)کارگاه ریخته گری 

112 96 - 16 3 مرصا کاری و جواهرنشانیکارگاه  17

،(2)کارگاه زرگری
(2)کارگاه ریخته گری 

112 96 - 16 3 کارگاه عملیات ت میلی 18

- 64 - 64 - 2 (1)مدلسازی رایانه ای جواهرات  19

(1)مدلسازی رایانه ای جواهرات  64 - 64 - 2 (2)مدلسازی رایانه ای جواهرات  20

(2)مدلسازی رایانه ای جواهرات  64 - 64 - 2 (3)مدلسازی رایانه ای جواهرات  21

(3)مدلسازی رایانه ای جواهرات  64 - 64 - 2 (4)مدلسازی رایانه ای جواهرات  22

تاریخ هنر ایران و جهان 32 - - 32 2 تاریخچه جواهرات ایرا  و جها  23

تاریخ هنر ایران و جهان 32 - - 32 2 تاریخ مد و پوشاک 24

تاریخچه جواهرات ایران و جهان 32 - - 32 2 نمادها و نشانه ها در طراحی زیورآالت 25

- 64 - 64 - 2 جواهرات سیمی و مهره ای 26

- 32 - - 32 2 ت نی های خالقیت و ارائه ایده 27

1264 672 320 272 41 جما

دروس اصلی



پیش نیاز
ساعت

تعداد واحد نام درس
شماره 
جمادرس کارگاهی عملی نظری

- 32 - - 32 2 زبا  تخصصی 30

تاریخچه جواهرات ایران و جهان 64 - 32 32 3 جواهراتمبانی طراحی  31

- 80 - 64 16 3 1گوهرشناسی  32

- 80 - 64 16 3 2گوهرشناسی  33

(2)و ( 1)گوهرشناسی  32 - 32 - 2 گوهر تراشی 34

- 64 - 32 32 3 ارزیابی الماس 35

، (2)کارگاه زرگری 
(2)کارگاه ریخته گری 

32 - 32 - 1 1کارآموزی  36

2کارآموزی  32 - 32 - 1 2کارآموزی  37

مبانی طراحی جواهرات، تکنیک 
های خالقیت و ارائه ایده، کارگاه 

و کارگاه ریخته گری ( 2)زرگری 
(2)

80 - 64 16 3 (طراحی خالق)1پروژه  38

1پروژه  80 - 64 16 3 (طراحی بیونیک)2پروژه  39

، تاریخ مد و پوشاک1پروژه  80 - 64 16 3 (طراحی مد)3پروژه  40

1پروژه  80 - 64 16 3 (طراحی تجهیزات الحاقی)4پروژه  41

1پروژه  80 - 64 16 3 (طراحی برای آینده)5پروژه  42

1پروژه  80 - 64 16 3 (ویس جواهراتطراحی سر) 6پروژه  43

1پروژه  112 - 96 16 4 (کار با تولیدی ها)7پروژه  44

7، 6، 5، 4، 3، 2پروژه  192 - 192 - 6 پروژه نهایی 45

1200 - 960 240 46 جما

دروس تخصصی



پیش نیاز
ساعت

تعداد واحد نام درس
شماره 
درس

جما کارگاهی عملی نظری

- 32 - 32 2 رو  تحقیق 46

- 32 - - 32 2 مدیریت تولید 47

- 32 - - 32 2 اصول بازاریابی و برندینگ 48

- 32 - - 32 2 ح مت هنر اسالمی 49

- 32 - - 32 2 روانشناسی خالقیت 50

- 32 - - 32 2 مبانی و اصول کارآفرینی 51

- 48 - 32 16 2 آشنایی با هنرهای سنتی ایرا  52

- 32 - - 32 2 فرهنگ، هنر و هویت ایرانی 53

272 - 32 240 16 جما

دروس اختیاری



شددروس پیشنهادی رشته طراحی و مهندسی طال و جواهرات مقطع کارشناسی ار



دروس جبرانی

شماره 
درس

عنوان دروس

تعداد ساعت کالستعداد واحد

از
 نی

ش
پی

س 
رو

د

از
 نی

هم
س 

رو
د

ی
ظر
ن

ی
مل
ع

ی
اه
رگ
کا

ی
اه
شگ
مای
آز

ی
ظر
ن

ی
مل
ع

ی
اه
رگ
کا

ی
اه
شگ
مای
آز

----64--2-طراحی پایه01

02
جواهرات در هنر و تمد  ایرا  

(قبل و بعد از اسالم)
2---32-----

03
مدلسازی رایانه ای جواهرات 

(مقدماتی)
-2---64----

---96---2--(مقدماتی)کارگاه زرگری 04

05
کارگاه فرآیندهای تولید 

(مقدماتی)
--2---96---

---48-16-1-1مقدمات گوهرشناسی06

---48128240-354جمع کل



دروس اصلی

شماره 
درس

عنوان دروس

تعداد ساعت کالستعداد واحد

یا
ش ن

پی
س 

رو
د

ازز
 نی

هم
س 

رو
د

ی
ظر
ن

ی
مل
ع

ی
اه
رگ
کا

گاه
یش
زما
آ

ی

ی
ظر
ن

ی
مل
ع

ی
اه
رگ
کا

ی
اه
شگ
مای
آز

----64---2-طراحی پیشرفته جواهرات07

08
مدلسازی رایانه ای جواهرات 

(ماتری س پیشرفته)
-2---64----

---48-16-1-1گوهرشناسی پیشرفته09

-----32---2مدیریت پسماند در طال و جواهرسازی10

11
وعات مهندسی سطح پیشرفته در مصن

فلزات قیمتی  
3---48-----

-----32---2بازاریابی و تجارت جواهرات12

13
تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری 

جواهرات
2---32-----

-48-16-1-1اکاربری دستگاه های مدلسازی سری14
کارگاه 

فرآیندهای 
تولید 

-

-----32---2رو  تحقیق15

-رو  تحقیق--64---2-(طراحی ایرانی)1پروژه 16

-1پروژه --64---2-(طراحی معاصر)2پروژه 17

-همه دروس------42پایا  نامه18

---20825696-17102جمع کل



دروس اختیاری
شماره 
درس

عنوان دروس

تعداد ساعت کالستعداد واحد

از
 نی

ش
پی

س 
رو

د

از
 نی

هم
س 

رو
د

ی
ظر
ن

ی
مل
ع

ی
اه
رگ
کا

ی
اه
شگ
مای
آز

ی
ظر
ن

ی
مل
ع

ی
اه
رگ
کا

ی
اه
شگ
مای
آز

19
آشنایی با استانداردهای ملی و

جهانی
2---32-----

-----32---2زبا  تخصصی20

-----32---2کارآفرینی هنر21

-----32---2اقتصاد هنر22

-----32---2جامعه شناسی هنر23

-----160---10جمع کل



(هاها و توانمندیمهارت)التحصیالن نقش و توانایی فارغ

آموز  و ارتقای دانش آکادمیک در صنعت طال و جواهر 

ها و کارخانجات تولید مصنوعات طال و جواهر جهت تولید و عرضه در بازار داخلیهای مناسب به کارگاهارائه طرح

ها و کارخانجات تولید مصنوعات صادراتی طال و جواهر های مناسب جهت صادرات به بازارهای جهانی به کارگاهارائه طرح

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 جریا 

زاییهای الزم جهت کارآفرینی و اشتغالکسب مهارت


