
 

 

 

  

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 

  استاندارد آموزش شغل
 

 

  

 آرايشگر عروس 
  

 

 گروه شغلي   
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 159114104494445:شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

     ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 1، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

 40 پالك 

 11499514 - 11114440تلفن                                                     11499550دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 :صصي برنامه ريزي درسي اعضاء كميسيون تخ

 علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 مديركل اداره آموزش فني و حرفه استان تهران طهرانيان 

 زيبا ياوري مسئول گروه مراقبت و زيبايي 

 

  :دارد آموزش شغل حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استان

 خانم اشرف حاجي مقصودي -

 خانم رقيه قيومي -

 خانم آتيه ناوران -

 خانم ناصر شريف -

 خانم فاطمه باستاني -

 خانم بيات  -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه 
 

mailto:Daftar_tarh@irantvto.ir
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 شغل و سمت  رشته تحصيلي تحصيلي آخرين مدرك  نام و نام خانوادگي رديف
سابقه كار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

 دبیری لیسانس سوزان خفائی 1
موسس، مدیر و 
مربی آموزشگاه 

 قیچی طالئی

 سال 20

 77166404تلفن ثابت :

 06125546160تلفن همراه : 

ایمیللللللللللللللللللللللللللللللل : 

skhafaee@gmail.com 

 410خ دماوند،ابوریحان،آدرس : 

 تجربی دیپلم نوشین خفائی 2
مربی آموزشگاه 

 طالئیقیچی 
 سال 20

 77166404تلفن ثابت :

 06121252146تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 410خ دماوند،ابوریحان،آدرس : 

 

 
  مربی آموزشگاه مدیریت بازرگانی لیسانس فاطمه مصیبی 1

 تلفن ثابت :

 06126654616تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس : 

 

 

 
4 

سمیه فرد 

 نیجوقی
 هنرهای تجسمی فوق دیپلم

 مربی آموزشگاه

 قیچی طالئی
 سال10

 77642262تلفن ثابت :

 6126244200تلفن همراه : 

ایمیل : 

hastiborn@yahoo.com 

خ دماونللد ایسللتگاه ابوریحللان آدرس :

410 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  ي يادويري براي نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
غل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط ش

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 گام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هن

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     ي كا هردارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگ
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، لاي  عمبخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 ستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شاي

 نگرش : 
 مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  

 ايمني : 
 حيط كار مي شود .مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در م

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل استاندارد آموزش نام 

 آرایشگر عروس

 شغل استاندارد آموزش شرح 

آرایشگر تخصصی عروس شغلی است در حوزه مراقبت و زیبایی که در آن هنرجو قادر به انجام کارهایی از قبیل مشاوره 

و پذیرش عروس، رنگ شناسی کاربردی، آماده سازی مو و پوست عروس، آنالیز آناتومی بدن و چهره)زیبایی شناسی(، 

ابروی عروس، گریم آرایش چند بعدی عروس و چهره پردازی، آرایش حرفه ای روز، طراحی  به کارگیری ابزار و مواد

موی عروس همراه با تاج وتور، طراحی ناخن عروس می باشد وبا استاندارد متعادل ساز چهره زنانه وآرایشگر موی زنانه، 

 آرایشگر ناخن،کاربرد مواد شیمیایی در ارتباط است.

 : ديوروويژگي هاي كارآموز 

 ايان دوره راهنماييپميزان تحصيالت : حداقل 

 جسماني و رواني  سالمت كامل:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 142   طول دوره آموزش                    : 

 ساعت  04  ی زمان آموزش نظري               :  

 ساعت  512 ملي                :  ی زمان آموزش ع

 ساعت -   كارورزي                       :  زمان ی 

  ساعت -     :      ی زمان پروژه                      

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 ٪11:  كتبي -

 ٪11 عملي : -

 ٪54 اخالق حرفه اي : -

ي مربيان :صالحيت هاي حرفه ا  

 ،ز چهلره زنانله  متعادل سا مهارت حداقل تحصیالت فوق دیپلم مرتبط با دوسال سابقه کار مرتبط و دارا بودن گواهینامه

 واد شیمیایی.، کاربر مایشگر موی زنانهآر
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

ک هاي زيبايي شناسي،آرايش ناخن با توجه به فرم توانايي آرايش و رفع عيوب آن، آرايش مو با توجه به تكني

 دست و پا كه توسط آرايشگر صورت گيرد را آرايش تخصصي عروس مي گويند.

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Barber bride 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 كاربر مواد شيميايي –آرايشگر ناخن  –آرايشگر موي زنانه  –ز چهره زنانه متعادل سا

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................                الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................                          ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................             ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور          

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 عناوين رديف

 و پذیرش عروسمشاوره  5

 رنگ شناسی کاربردی 1

 آماده سازی مو و پوست عروس 2

 به کارگیری ابزار و مواد حرفه ای روز 9

 طراحی ابروی عروس 1

 آرایش چند بعدی عروس، چهره پردازی 1

 آرایش موی عروس همراه با تاج و تور 0

 آرایش ناخن عروس 0
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 شغلاستاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش  ی برگه -

 عنوان :

 مشاوره و پذیرش عروس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5/5 7 5/12  

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

آینه و میز  –صندلی کارآموز   دانش :

 –صندلی و میز مربی  –کار 

 –ماژیک  –وایت برد 

 –آلبوم عروس  –کامپیوتر 

 –عکس های مختلف عروس 

 برگه قرارداد -کارت سوابق

   1 روش های برقراری ارتباط موثر با عروس و همراهان -

   1 عالیق و سلیقه هاشناخت روش -

   1 سوابق آرایشی عروسشناخت روش  -

   1 آنالیز سطحی نقاط ضعف و قوت عروس -

   1 اد خدماتیارائه قرارد -

   /.5 پوشش مناسب آرایشگر -

  مهارت :

  2  ارائه آلبوم های پیشنهادی ارتباط گرم وصمیمی و -

  2  مشاوره عروس با توجه به سلیقه و عالیق -

  1  تنظیم کارت)فایل( سوابق عروس -

  1  تنظیم قرارداد -

  1  آراستگی و پوشش مناسب آرایشگر -

 نگرش :

 ایجاد تعهد کاری –جلب اعتماد و رضایت مشتری   -صرفه جویی در زمان 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت فردی -

 رعایت بهداشت محیط -

 توجهات زیست محیطی :

 بازیافت تفکیک مناسب کاغذ جهت-
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 شغل استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 رنگ شناسی کاربردی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 10 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

آینه و میز  –صندلی کارآموز   دانش :

 –صندلی و میز مربی  –کار 

 –ماژیک  –وایت برد 

 –دستکش   –کامپیوتر 

 –مو  انواع رنگ –ماسک 

پیش بند  –برس و کاسه رنگ 

 –شانه  –یکبار مصرف 

 –کمک آموزشی  –کلیپس 

 –نرم کننده  –انواع اکسیدان 

 –ویتامینه های مختلف مو 

 –کاله رنگ  –روپوش کار 

 انواع شامپو –کش 

   2 انواع رنگ و دایره رنگ -

   5/2 اثر پذیری آن ها بر یکدیگر و محیط خصوصیات رنگ ها و -

رنگ ها وترکیب کاربردی برای مو و پوست،لباس،محیط،گریم  -

 وآرایش

5/2   

   1 تنوع در رنگ مو -

   2 ابزار ومواد حرفه ای به روز -

  مهارت :

  1  شناخت رنگ ها استفاده از بوم و -

  5  برهم بکارگیر عملی رنگ ها در کنارهم و -

  5  وخنثی کردن یکدیگر بکارگیری عملی رنگ ها در ترکیب باهم -

  5  بکارگیری رنگ درانواع مختلف به سبک روز -

  2  بکارگیری ابزار و مواد حرفه ای روز -

 نگرش :

 صرفه جویی در زمان

 ایمنی و بهداشت : 

 توجه به تاریخ مصرف رنگ و مواد استفاده از روپوش کار

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب زباله
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 شغلاستاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 آماده سازی مو و پوست عروس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 16 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

آینه و میز  –صندلی کارآموز   دانش :

 –صندلی و میز مربی  –ار ک

 –ماژیک  –وایت برد 

محصوالت آماده   –کامپیوتر 

سازی مو)انواع شامپو ، ماسک 

مو، ژل، مو، موس و...(دستکش 

 –ماسک  –یکبار مصرف 

 لباس کار

ساختمان مو پوست عوامل آسیب رسان بله آن هلا وشلیوه هلای      -

 مراقبت کوتاه مدت

1   

   1 سازی شیوه های آماده انواع مو و -

   1 شیوه های آماده سازی انواع پوست و -

   1 محصوالت جدید ابزار و -

  مهارت :

تنظلیم   برطلرف کلردن آسلیب و    تشخیص انواع پوسلت و ملو و   -

 آماده سازی قبل از مراسم  جلسات مراقبت و

 4  

  4  آماده نمودن موها -

  4  آماده نمودن پوست -

  4  محصوالت جدید ر واستفاده از ابزا -

 نگرش :

 رضایت مشتری –صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی 

 ایمنی و بهداشت : 

 –استفاده از روپوش کلار   -توجه به تاریخ مصرف مواد مصرفی  -رعایت بهداشت فردی 

 رعایت ارگونومی هنگام کار

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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 شغل استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 استفاده از ابزار و مواد مصرفی روز

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 10 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –ی مربی صندل –میز مربی   دانش :

 –صندلی کارآموز  –میزکار 

بابلیس در انواع  –سشوار 

وسایل حالت دهنده  –مختلف 

انواع رنگ  –لوازم آرایش  –

انواع سایه  –ون انواع ف –لب 

 –مداد  –ریمل  –رژگونه  –

لوسیون وکرم  –شیرپاک کن 

 –پنبه  –مرطوب کننده 

تاج وتور  –دستکش  –ماسک 

نگین در انواع  –گل سر  –

انواع  –اواع قلم  –دل ها م

ابزار  –پد  –فیکساتور  –پالت 

 ابزار ناخن. –مژه 

   1 ابزار و محصوالت فرم دهی مو)جدید( -

   1 ابزار ومحصوالت چهره پردازی و زیبایی چهره -

   1 ابزار جدید جهت طراحی مو، بدن، چهره، انگشتان وناخن -

  مهارت :

  2  انواع دستگاه های مدرنفرم دهی با استفاده از  -

محصوالت جدید)انواع مژه جدید و نگلین،   استفاده از ابزار و -

 زیرسازها و...(

 4  

به کارگیری تاج، تور، گل سر ونگین در انواع مختللف و بله    -

 روز

 4  

 نگرش :

 رضایت مشتری –صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی 

 ایمنی و بهداشت : 

کنتلرل از وسلایل برقلی     -توجه به تاریخ مصرف مواد مصرفی  -اشت فردی رعایت بهد

 رعایت بهداشت محیط –وسالم بودن آن ها 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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 شغل استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 طراحی ابروی عروس

 زمان آموزش

 جمع لیعم نظری 

0 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –صندلي مربي  –ميف مربي   دانش :

 –صندلي كارآموز  –ميفكار 

 –ماژيك  –وايت برد 

قيچي  –موچين  –كامپيوتر 

 –يكبار مصرف  –تيغ  –ابرو 

 –ماسك  –نبا پ –برس ابرو 

 –مواد طراري ابرو  -دستك 

خط  –قلم  –ابرو  –مداد 

انواع  –قلم هلفي  –ك  

 -اكسيدان ابرو –رنگ مو 

 روپوش

   2 انواع مدل های ابرو -

   1 انواع رنگ مو -

   1 زیبایی شناسی ابرو -

 –ملواد خشلک    –آب و قللم   –روش طراحی ابرو با مداد  -

 و سه بعدیحجم دادن  –مواد چرب 

1   

   5/0 ابزار طراحی ابرو -

   5/0 هاشور موقت -

  مهارت :

  2  برداشت مدل های مختلف ابرو -

  1  رنگ کردن ابرو -

  2  قرینه سازی ومتعادل نمودن ابرو -

  4  طراحی ابرو با ابزار گوناگون -

  1  هاشور موقت -

 نگرش :

 رضایت مشتری –صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی 

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از روپوش کار –توجه به تاریخ مصرف مواد مصرفی  -رعایت بهداشت فردی 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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 شغل استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 ه پردازی وآرایش چند بعدی عروسچهر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 17 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –صندلی مربی  –میز مربی   دانش :

 –صندلی کارآموز  –میزکار 

 –ماژیک  –وایت برد 

قیچی  –موچین  –کامپیوتر 

 –یکبار مصرف  –تیغ  –ابرو 

 –ماسک  –پنبه  –برس ابرو 

 –مواد طراحی ابرو  -دستکش

خط کش  –قلم  –ابرو  –مداد 

انواع رنگ مو  –قلم فلزی  –

 روپوش -اکسیدان ابرو –

   1 فرم شناسی چهره -

   2 روش طراحی اولیه چهره -

   4 تقسیمات جام چهره -

   5/1 ادل سازی وچهره پردازیشیوه های متع -

   5/0 انواع میکاپ و گریم )به صورت چند بعدی( -

   1 ابزار و محصوالت روز -

   5/0 انواع مژه -

  مهارت :

  1  طراحی اولیه چهره -

  5  استفاده از فون در چهره پردازی و متعادل سازی -

  5  تصویری( –شب  –اجرای انواع میکاپ )روز  -

  5  استفاده از ابزار و مواد مصرفی حرفه ای آرایشی -

  1  ترکیبی و...( –اکستنشن  –تکی  –نیمه  -نصب انواع مژه )الینی  -

 نگرش :

 رضایت مشتری –صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی 

 ایمنی و بهداشت : 

رعایت  –اده از روپوش کار استف –توجه به تاریخ مصرف مواد مصرفی  -رعایت بهداشت فردی 

 رعایت ارگونومی هنگام کار. –بهداشت محیط 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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 شغل استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 آرایش موی عروس همراه با تاج و تور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 10 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –صندلی مربی  –میز مربی   دانش :

 –صندلی کارآموز  –میزکار 

کامپیوتر  –ماژیک  –وایت برد 

 –تصاویر مربوط به آموزش  –

مواد  –دستکش  –لباس کار 

 دستگاه ویو –ضدعفونی کننده 

 –گیره  –سنجاق مویی  –اتو 

 –فیکساتور  –واکس  –ژل 

 –تزئینات مو  –برس  –شانه 

 -کش  –انواع موی مصنوعی 

 پروتز

   2 تناسب و هماهنگی بین چهره،جمجمه و کل اندام -

   2 تکنیک های مختلف طراحی موی عروس -

   2 روش ابزار حرفه ای طراحی مو -

   2 جه به طراحیآماده سازی مو با توروش  -

   2 انواع تاج و تور -

   2 روش تست زنی -

  مهارت :

  1  انتخاب حجم ، طول و عرض و طرح مو با فرمول -

  5  اجرای تکنیک های مختلف طراحی مو -

  5  به کارگیری ابزار حرفه ای در طراحی های مختلف -

  5  آماده نمودن انواع مو جهت طرح نهایی -

  2  استفاده از تاج و تور مناسب -

 نگرش :

 صرف جویی در مصرف آب و برق -رضایت مشتری  –صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی 

 ایمنی و بهداشت : 

 –رعایت ارگونومی هنگام کار  –رعایت بهداشت محیط در هنگام کار  –رعایت بهداشت فردی 

 ار کنترل وسایل برقی قبل و بعد از اتمام ک

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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 شغل استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 آرایش ناخن دست و پا 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5/7 12 5/16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –صندلی مربی  –میز مربی   دانش :

 –صندلی کارآموز  –میزکار 

 –ماژیک  –وایت برد 

تصاویر مربوط به  –کامپیوتر 

 –لباس کار  –آموزش 

مواد ضدعفونی  –دستکش 

 –دستگاه ویو اتو  –کننده 

 –ژل  –گیره  –سنجاق مویی 

 –شانه  –فیکساتور  –واکس 

انواع  –ت مو تزئینا –برس 

 -کش  –موی مصنوعی 

 پروتز

   1 انواع مواد شوینده و ضد عفونی کننده دست و پا -

   2 و مواد منع آن )آرایش ناخن پا(  و پدیکور )آرایش ناخن دست ( مانیکور -

 –مستطیل  –فرم های هندسی ناخن با توجه به فرم دست و پا )بیضی  -

 گرد( –عقابی 

2   

   5/0 عیناخن مصنو -

   5/1 ناخن دست و پا با توجه به فرم انگشتان  یطراح -

   5/0 ابزار و مواد مصرفی -

  مهارت :

  2  اجرای تکنیک های مختلف طراحی  -

  2  به کارگیری ابزار حرفه ای در طراحی های مختلف -

  2  شست و شوی دست و پا -

  2  اجرای مانیکور و پدیکور -

  2  ب ناخن مصنوعی طراحی سطح ناخننص -

  1  فرم دادن ناخن با توجه به فرم دست و پا -

  1  طراحی پوست دست و پا -

 نگرش :

 صرف جویی در هزینه وقت -رضایت مشتری  –صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی 

 ایمنی و بهداشت : 

 صورت استریل لوازم در صورت امکان استفاده از وسایل شخصی در غیر این 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و دفع مناسب آن
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   استاندارد تجهیزاتبرگه  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 1 فلزی و چرمی صندلی کارآموز 1

  عدد 1 چوبی میزکار 2

  عدد 1 جیوه ای آینه 1

  عدد 1 فلزی و چرمی صندلی و میز مربی 4

  به تعداد الزم متوسط وایت برد 5

  دستگاه 1 4پنتیوم  متعلقات آن کامپیوتر و 6

  جعبه 1 استاندارد جعبه کمک های اولیه 7

  دستگاه 1 پودری کپسول اطفاء حریق 0

  عدد 1 فلزی و چرمی صندلی جک دار 6

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 51فيت مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظر -
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 مصرفیبرگه استاندارد مواد  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  به تعداد الزم کاغذ و مقوایی کارت و برگه قرارداد و پذیرش 1

  به تعداد الزم یکبار مصرف دستکش 2

  به تعداد الزم یکبار مصرف ماسک 1

  به تعداد الزم دارای مجوز بهداشت و تاریخ مصرف و پودر دکلره انواع رنگ مو مواد 4

  عدد 1 یکبار مصرف پیش بند 5

  به تعداد الزم دارای مجوز بهداشت و تاریخ مصرف انواع اکسیدان 6

  به تعداد الزم دارای مجوز بهداشت و تاریخ مصرف ویتامینه های مو  7

  عدد 1 نخی روپوش 0

  عدد 1 مصرفیکبار  کاله رنگ 6

  عدد 1 دارای مجوز بهداشت و تاریخ مصرف شامپو 10

  به تعداد الزم پالستیکی الک و قلم طراحی 11

سازی پوست  محصوالت آماده 12

،  مانند: فوم شستشو ، کلینر

کرم مرطوب کننده ، انواع 

 ماسک و ...

  به تعداد الزم دارای مجوز بهداشت و تاریخ مصرف

مانند: اسپری و  انواع مختلف فلزی آرایش مو وسایلمواد و  11

 سنجاق و...

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 51و يک كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -           

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد1 رنگ برس 1

  بسته1 دانه درشت و ریزدن شانه و کلیپس وکش 2

  عدد 1ازهر نوع  دارای مجوز بهداشت وتاریخ مصرف ابزار مختلف جهت الیت 1

  عدد 1 فلزی دستگاه ویو 4

  عدد 1 فلزی ناخن گیر 5

  عدد1 فلزی گوشت گیر 6

  عدد 1 دو زمانه هوای گرم وسرد سشوار 7

  عدد 1 فلزی بابلیس 0

  انواع مختلف ژله ای –پارچه ای  –فلزی  تاج وتور 6

  عدد 1 چوبی و فلزی سوهان ناخن 10

  عدد  1 فلزی موچین 11

  عدد  1 فلزی تیغ ابرو  12

  عدد1 پالستیکی برس ابرو  11

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

  

 

 


