
  

 ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ریزي درسی  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 شایستگیاستاندارد آموزش 
 

 اندام تناسب و ییبایز، مو، پوست مراقبت در مشاوره

 

 گروه شغلی      
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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :صويب  نظارت بر تدوين محتوا و ت
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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 ك پال، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 
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  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
  
  
  
  

 بهداشت وايمني:اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  علي موسوي
  احمد سعيد 

 رويا فرزانگان

 زيبا ياوري

 ارژنگ بهادري

   : اندارد آموزش شايستگيهمكار براي تدوين استحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  مديريت پرتال سالمت صدا و سيما -
  مركز تحقيقات بين الملل جراحي توراكس و ناي بيمارستان مسيح دانشوري -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

 

 

 
 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

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

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط

  فرشيد صالحي  1
  دكتري حرفه اي

  پزشكي

پزشكي 
  عمومي

پزشك و 
  مدرس

  سال 5

 22041271:تلفن ثابت 

  09135321126: تلفن همراه 
ــل    :ايميـــــــ

fsalehi04@yahoo.com 

 بيمارستان مسيح دانشوري : آدرس

  ابراهيم الفت  2
  دكتري حرفه اي

 زشكيپ

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
  مدرس

  سال 5

  88191168:تلفن ثابت 
  09108788358: تلفن همراه 

ــل  : ايميـــــــــــــــــــ
ebrahim.olfat@gmail.com 

جردن، نبش آناهيتا، پالك : آدرس 
  8، واحد 2، طبقه182

  

  شَناي نيوشا  3
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
  مدرس

  سال5

 22041271 :تلفن ثابت 

  09135321126: راه تلفن هم
ــل  : ايميـــــــــــــــــــ

shnniusha@gmail.com 

 بيمارستان مسيح دانشوري: آدرس 
  

  پيام شهابي   4
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

  پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
  مدرس

  سال5

 88106645:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 payom.shahabi: ايميـــل 

@gimil.com 

 26خ نهم پ -سعادت آباد :آدرس 
  ل سالمت پورتا –طبقه سوم 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     ا گوينـد در بعضـي از مـوارد ا   مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار ر 
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . ود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي ش

  : شرح شغل 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . ك استاندارد آموزشي حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به ي
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

يـرد و ضـرورت   كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گ  
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ي ارزشياب

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : يستگي شا
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  حرفه اي مي باشد  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 
 مشاوره در زمينه مراقبت پوست، مو، زيبايي و تناسب اندام

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

و ايمني كه شايستگي هايي است در حوزه بهداشتشايستگيمشاوره در مراقبت هاي پوست، مو، زيبايي و تناسب اندام
، آماده سازي پوست ، آناليز پوست، مشاوره با مراجعه كننده و مشترياز قبيل استريل كردن وسايل قبل از شروع كار

، هاي پوستي ائدهز، رفع ، رفع موهاي زائديم موم، ترو عمقي پوست ، رفع خطوط سطحي، اليه برداري پوستمشتري
   . ا انجام بدهدرفع چاقي موضعي و غير موضعي ر

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  دكتري پزشكي : ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد  : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت70  :    طول دوره آموزش            
  تساع   23   :   ـ زمان آموزش نظري        

  ساعت   37:              ـ زمان آموزش عملي
  ساعت    10:                    كارورزيزمان ـ 

   ساعت      -  :                      ـ زمان پروژه

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 حرفه هاي پزشكي و يا دكتراي پزشكي بهي مرتبط دكترا
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
جهت جلوگيري از پيري پوست و ايجاد زيبايي و و زيبايي انجام تمام كارهاي مرتبط با مراقبت هاي پوست و مو 

  تناسب اندام
  
  
  
  
  ) :هاني و اصطالحات مشابه ج( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Skin care & Beauty 

  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  
  
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

 
 

 

 

 شايستگي                     موزش آاستاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

 استريل كردن وسايل قبل از شروع كار1
 راجعه كنندهمشاوره با م2
  آناليز پوست  3
 آماده سازي پوست مراجعه كننده  4
 هيدراتاسيون پوست خشك  5
 پاكسازي پوست چرب  6
 رفع اسكارهاي پوستي  7
 ن هاي پوستياسيونترفع پيگما  8
 اليه برداري پوست  9

 رفع خطوط سطحي پوست صورت  10
 رفع خطوط عمقي پوست صورت  11
  ترميم مو  12
 رفع موهاي زايد  13
 رفع زائده هاي پوستي  14
 رفع چاقي هاي موضعي و غير موضعي  15
    
    
    
    

 

 

 
 
 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  كردن وسايل قبل از شروع كار استريل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 
 ساعت 

5/2   
 ساعت

4   
 ساعت

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مواد ضدعفوني كننده محيط     :دانش
  مواد ضدعفوني كننده ابزار 

ريل و ضدعفوني دستگاه است
  كننده 

  ابزار كار 
  ميز مدير 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  صندلي مدير 

  دستكش يكبار مصرف 
  روپوش سفيد 

  ماسك يكبار مصرف دهاني 
  مواد استريل كننده 

  وايت برد 
  تخته پاكن 

  ماژيك وايت برد 

     دقيقه30  انواع مواد استريل كننده و ضد عفوني كننده -

     دقيقه30  استريل كننده هايانواع دستگاه  -

     دقيقه15  كنندهضدعفوني انواع دستگاه هاي  -

     دقيقه15  انواع ابزار كار -

    :مهارت

    دقيقه 30   استريل كردن ابزار كار -

و ضـدعفوني   كار با دستگاه هاي استريل كننده -
  كننده

    ساعت1 

    دقيقه 30   كار با ابزار -

    دقيقه 30   كار با مواد ضدعفوني كننده -

  :نگرش
 جلوگيري از انتقال بيماري هاي قابل سرايت به مشتري-

  : ايمني و بهداشت 
  و محيطي هنگام كار رعايت بهداشت فردي  -

  :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع  -

  



 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   مشاوره با مراجعه كننده

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري  

5/1 
 ساعت

5/2   
 ساعت

4  
ساعت

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير 

  صندلي مراجعه كننده 
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  روپوش سفيد 

  وايت برد 
  اكن وايت برد تخته پ

  كارت سوابق مراجعه كننده 
  كامپيوتر لپ تاپ 
  ماژيك وايت برد 

LCD 

     دقيقه30  مراجعه كنندهپذيرش روش هاي مناسب  -

     دقيقه30  مديريت محيط كار -

     دقيقه15  خصوصيات اخالقي مناسب -

روش هاي شـناخت مشـكالت پوسـتي و زيبـايي      -
  مراجعه كننده

     دقيقه15

    :مهارت

    دقيقه 30   ارتباط صحيح و پذيرش مراجعه كننده -

    دقيقه 30   رسيدگي به درخواست و اعتراض مراجعه كننده -

    دقيقه 30   پر كردن كارت سوابق پزشكي مراجعه كننده -

     1   رعايت بهداشت فردي -

  :نگرش
  مشترياحترام به  -
  مشتريجلب رضايت  -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار محيطيو  فرديرعايت بهداشت  -

 :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع-

 



 

 

 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -
  

  : عنوان 
  آناليز پوست

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 
 ساعت

5/2   
 ساعت

4   
 ساعت

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 
في و منابع مصر مواد

  آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير 

  صندلي مراجعه كننده 
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  روپوش سفيد 

  وايت برد 
  تخته پاكن وايت برد 

  تخته وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب
  

     دقيقه30  فيزيولوژي پوست -

     دقيقه30  آناتومي پوست -

     دقيقه15  پوستي gradeگريد  -

     دقيقه15  واع پوست از نظر هيدراسيونان -

    :مهارت

    دقيقه 30   تجزيه و تحليل انواع پوست -

    دقيقه 30   تجزيه و تحليل گرِيد پوستي -

    دقيقه 30   تعيين مقدار رطوبت پوست -

  :نگرش
  ايجاد شرايط مناسب براي پوست -
  جلوگيري از پيري زودرس -

  : ايمني و بهداشت 
  كار هنگامشت فردي و محيطي رعايت بهدا -

 :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع-

 

  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  آماده سازي پوست مراجعه كننده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 
 ساعت

5/2 
 ساعت

4   
 ساعت

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،ات تجهيز
  و منابع آموزشي

  ميز مدير    :دانش
  صندلي مدير 

   كار جكي برقي صندلي 
  صندلي مربي 
  ميز مربي
  ابزار كار 
  شيرپاكن 
  پد آرايشي

  دستكش التكس 
  پيش بند يكبار مصرف

  ماسك دهاني يكبار مصرف 
   الكل طبي 

  تل مو 

    دقيقه30 روش هاي تميز كردن پوست-

    قيقهد30 اع مواد مورد استفاده پس از تميز كردن پوستانو-

    دقيقه30 روش هاي ماساژ صورت-

   :مهارت

    دقيقه30   تميز كردن پوست -

اســتفاده از مــواد مختلــف پــس از تميــز  -
  كردن پوست

    ساعت1 

    ساعت1   ماساژ پوست در صورت نياز -

  :نگرش
  مشتريه پوست به حداقل رساندن انتقال آلودگي ب -
  جواب دهي مناسب تر اقدامات پوستي -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي و محيطي هنگام كار -

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع بهداشتي پسماند -

  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  هيدراتاسيون پوست خشك 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 5/2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مدير     :دانش
  ميز و صندلي مربي 

  وايت برد 
  وايت برد تخته پاك كن 
LCD   

  ماژيك وايت برد 
  لپ تاب 

 كرم ها و مواد مرطوب كننده 
  انيك زن گالوددستگاه 

  دستگاه هيدرودرمي 
  صندلي كارآموز 

  جكي برقي–صندلي مشتري 
  وايت برد 

     دقيقه15 علل ايجاد خشكي پوست-

    دقيقه15 )،مختلطتمام خشك(انواع پوست خشك -

    دقيقه15 ها و مواد مرطوب كننده پوست انواع كرم-

انــواع دســتگاههاي مــورد اســتفاده در هيدراتاســيون پوســت-
  خشك

5/0     

     دقيقه15  رژيم غذايي مناسب -

    :مهارت

    1  استفاده از كرم ها و مواد رطوبت رسان به پيوست-

    1  استفاده از دستگاههاي زطوبت رسان به پيوست-

    5/0  استفاده از رژيم غذايي مناسب-

  :نگرش
 جلوگيري از پيري زودرس در پوست-
  جلب رضايت مشتري -
  : ني و بهداشت ايم
 محيطي هنگام كاررعايت بهداشت فردي و -
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  پسماند  بهداشتيفعد-
- 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پاكسازي پوست چرب 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 5/2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط ات زيست محيطيتوجه

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مدير     :دانش
  ميز و صندلي مربي 

  وايت برد 
  تخته پاك كن 

LCD   
  ماژيك وايت برد 

  لپ تاب 
 كرم ها و مواد مرطوب كننده 

  زن گالوانيك ددستگاه 
  صندلي كارآموز 

  جكي برقي–صندلي مشتري 

     دقيقه15 )مختلط ،ساده(ست چرب انواع پو-

     دقيقه15 سياهسرو جوشهاي هعلل ايجاد آكن-

     دقيقه15  رژيم غذايي مناسب -

     دقيقه15 انواع كرم ها و مواد مناسب براي پوست چرب-

     5/0 انواع دستگاه ها مورد استفاده براي پوست چرب-

    :مهارت

    5/0  سياهرفع انواع آكنه و جوش هاي سر-

    5/0  استفاده از كرم ها و شوينده ها و مواد مناسب پوست چرب-

    1  استفاده از دستگاههاي مناسب براي پوست چرب-

    5/0  استفاده از رژيم غذايي مناسب پوست چرب-

  :نگرش
 پاكيزه كردن پوست مشتري از چربي هاي زائد-
 افزايش اعتماد به نفس در مشتري-

  : ايمني و بهداشت 
 محيطي هنگام كاررعايت بهداشت فردي و -
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع-
- 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  رفع اسكارهاي پوستي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 2 5/3 

 يايمن ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مدير     :دانش
  ميز و صندلي مربي 

  وايت برد 
  تخته پاك كن 

LCD   
  ماژيك وايت برد 

  لپ تاب 
كرم ها و مواد مرطوب كننده 

  اسكارهاي پوستي
  صندلي كارآموز 

  جكي برقي–صندلي مشتري 
برطرف كننده دستگاه هاي 

  اسكارهاي پوستي
  روپوش سفيد

  ماسك دهاني يكبار مصرف
  پيش بند يكبار مصرف
  دستكش پزشكي

     دقيقه15 علل ايجاد اسكار پوستي -

     دقيقه15 انواع اسكارهاي پوستي -

     5/0 انواع كرم ها و مواد رفع كننده اسكارهاي پوستي-

     5/0 ستيانواع دستگاههاي رفع كننده اسكارهاي پو-

    :مهارت

    1  استفاده از كرم ها ومواد رفع كننده اسكارهاي پوستي-

    1  استفاده از دستگاههاي رفع كننده اسكارهاي پوستي-

-      

-      

  :نگرش
 افزايش اعتماد به نفس در مشتري-
  جلب رضايت مشتري -

  : ايمني و بهداشت 
 طي هنگام كارو محيرعايت بهداشت فردي -
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  فع بهداشتي پسماند د-
- 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  رفع پيگمانتاسيون هاي پوستي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1:15 2:15 5/3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ، تجهيزات
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مدير     :دانش
  ميز و صندلي مربي 

  وايت برد 
  تخته پاك كن 

LCD   
  ماژيك وايت برد 

  لپ تاب 
 كرم ها و مواد مرطوب كننده 

  صندلي كارآموز 
  جكي برقي–صندلي مشتري 

كرم ها و مواد بر طرف كننده 
  پيگمانتهاي پوستي

رف كننده دستگاههاي بر ط
  پيگمانتهاي پوستي
  روپوش سفيد

  ماسك دهاني يكبار مصرف
  دستكش پزشكي

     دقيقه15 علل و راههاي ايجاد پيگمانتاسيون هاي پوستي-

     5/0 مورد استفاده در ميكرو پيگمانتاسيونرفع كننده انواع مواد -

     5/0 دستگاهها و رفع كننده پيگمانتاسيون هاي پوستي-

    :مهارت

    1  استفاده از مواد بر طرف كننده پيگمانتاسيون هاي پوستي-

اســتفاده از دســتگاههاي رفــع كننــده پيگمانتاســيون هــاي-
  پوستي

 1    

   دقيقه15  تشخيص ميكروپيگمانتاسيون هاي سطحي از عمقي-

  :نگرش
 افزايش اعتماد به نفس در مشتري-
 ايجاد پوستي طبيعي و شاداب-

  : و بهداشت ايمني
 ضدعفوني كردن مناسب دستگاههاي مورد استفاده-
 رعايت بهداشت فردي و محيطي هنگام كار-

 :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع-
- 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  يه برداري پوستال

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 ساعت 4 ساعت5/2 ساعت5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير 
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي كار جكي و برقي 

  روپوش سفيد 
  ماسك دهاني يكبار مصرف 
  پيش بند يكبار مصرف

  هاي اليه برداركرم 
  ابزار و سايل اليه برداري
  دسكش يكبار مصرف

LCD 

     دقيقه15  روش هاي ماساژ و آماده سازي پوست -

     دقيقه15  شناخت نوع پوست -

     دقيقه30  انواع روش هاي اليه برداري -

     دقيقه15  انواع مواد اليه بردار -

     دقيقه15  انواع وسايل و ابزار اليه برداري -

    :رتمها

    دقيقه30   ماساژ صورت و گردن -

    دقيقه30   اليه برداري سطحي پوست -

    دقيقه30   اليه برداري عمقي پوست -

    دقيقه30   استفاده از كرم هاي اليه بردار -

    دقيقه30   استفاده از ابزار و وسايل اليه برداري -

  :نگرش
  جوان سازي پوست-
  جلب رضايت مشتري-

  : ايمني و بهداشت 
  دستكش و ماسك،استفاده از وسايل يك بار مصرف اليه بردار  -
  هنگام كار محيطيرعايت بهداشت فردي و  -

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب پسماند -

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  رفع خطوط سطحي پوست صورت
 زمان آموزش

 عجم عملي نظري  

 ساعت 4 ساعت 5/2 ساعت5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي مدير     :دانش 
  ميز مدير 

  صندلي مربي 
  ميز مربي 

  صندلي كار جكي و برقي 
كرم هاي رفع خطوط 

   سطحي
  روپوش سفيد 

  دستكش پزشكي 
  بند يكبار مصرفپيش 

مواد رفع چروك هاي 
  سطحي 
خطوط  دستگاههاي رفع

  سطحي پوست 
  لپ تاپ 
LCD  

  ماسك دهاني يكبار مصرف

انــواع كــرم هــاي رفــع كننــده خطــوط ظريــف و  -
  سطحي پوست

    دقيقه30

    دقيقه15  علل ايجاد خطوط سطحي پوست صورت -

جلـوگيري از خطـوط   جهـت  تغذيه مناسب نقش   -
  سطحي پوست

    دقيقه15

    دقيقه15  راه هاي مختلف رفع خطوط سطحي صورت -

روش هاي كار با دستگاههاي رفه كننـده خطـوط    -
  سطحي پوست 

    دقيقه15

    :مهارت 

استفاده از كرم هاي رفـع كننـده خطـوط ظريـف      -
  صورت

   دقيقه 30 

استفاده از مواد رفع كننـده چـروك هـاي ظريـف      -
  صورت

   دقيقه 30 

دستگاه هاي رفع كننده خطوط ظريـف  استفاده از  -
  صورت

   دقيقه 30 

ارائه برنامه غـذايي مناسـب جهـت رفـع خطـوط       -
  سطحي صورت

   دقيقه 30 

   دقيقه 30   آب رساني مناسب به پوست  -

  :نگرش 
  شادابي پوست و كمك به جوان ماندن پوست مشتري -
  جلب رضايت مراجعه كننده و مشتري -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار محيطيايت بهداشت فردي و رع -

  :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع  -



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  رفع خطوط عمقي پوست صورت
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 ساعت 4 ساعت 5/2 ساعت5/1

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط طيتوجهات زيست محي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
مصرفي و منابع 

  آموزشي

  ميز مدير     :دانش 
  صندلي مدير 
  صندلي ميز 
  ميز مربي 

صندلي مراجعه كننده با 
  جكي برقي 

  روپوش سفيد 
ماسك دهاني يكبار 

  مصرف 
  پيش بند يكبار مصرف 
  دستگاههاي رفع كننده 
  چروك عمقي صورت 
  كرم هاي رفع كننده 

كننده چروك  مواد رفع
  هاي صورت 

  دستكش پزشكي 
  لپ تاب 
LCD 

انواع كرم هاي رفع كننده خطـوط عمقـي پوسـت     -
  صورت

    دقيقه15

    دقيقه15  داليل ايجاد خطوط عمقي پوست صورت -

    دقيقه15  داليل پيري صورت -

    دقيقه15  نقش تغذيه مناسب در جلوگيري از پيري پوست -

    دقيقه15  ورتراه هاي مختلف رفع خطوط ص -

روش هاي استفاده كار با دستگاههاي رفع كننـده   -
  خطوط عمقي صورت 

    دقيقه15

    :مهارت 

استفاده از كـرم هـاي رفـع كننـده چـروك هـاي        -
  صورت

   دقيقه 30 

   دقيقه 30   استفاده از مواد رفع كننده چروك هاي صورت -

استفاده از دستگاه هاي رفع كننـده چـروك هـاي     -
  صورت

   دقيقه 30 

   دقيقه 30   آب رساني به پوست هاي خشك و مختلط -

   دقيقه 30   ارائه برنامه تغذيه اي مناسب -

  :نگرش 
  كمك به اعتماد به نفس مراجعه كننده و شادابي -
  جلب رضايت مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار محيطيرعايت بهداشت فردي و  -

  :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع  -



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  ترميم مو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 ساعت 4 ساعت 5/2 ساعت5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير 

  ربيصندلي م
  ميز مربي 

 ،صندلي مراجعه كننده جكي
  برقي 

  محلول ضد ريزش مو 
  كرم هاي ضد ريزش مو 
  مواد محرك رشد مو
  دستكش پزشكي

  پيش بند يكبار مصرف
ماسك دهاني 

  يكبار مصرف

    دقيقه30  علل ريزش مو -

    ساعت1  روش هاي جلوگيري از ريزش مو -

    :مهارت

   دقيقه 30   محلول هاي ضد ريزش مو استفاده از -

   دقيقه 30   استفاده از شامپوهاي ضد ريزش مو -

   دقيقه 30   استفاده از سرم هاي ضد ريزش مو -

   ساعت 1   استفاده از مواد محرك رشد مو -

  :نگرش
   مراجعه كننده بهافزايش اعتماد به نفس  -
  جلب رضايت مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  عايت اصول بهداشتي فردي و محيطي هنگام كارر -

 : محيطي زيستتوجهات 
  دفع بهداشتي پسماندها -

 
  
  
  
  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  رفع موهاي زائد

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 ساعت 4 ساعت 5/2 ساعت5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط ت محيطيتوجهات زيس

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي مدير     :دانش
  ميز مربي 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  دستگاه هاي رفع كننده 

  موهاي زائد
  مواد بر طرف كننده 

  موي زائد
  روپوش سفيد 

  دستكش پزشكي 
  ماسك دهاني 
  يكبار مصرف

  تخته وايت برد 
  وايت برد

  تخته پاك كن 
  لپ تاب 
LCD 

    دقيقه30  انواع موي زائد -

    دقيقه15  علل ايجاد موي زائد -

    دقيقه30  روش هاي برداشتن موهاي زائد -

روش هاي كار با دستگاههاي رفـع كننـده مـوي     -
  زائد

    دقيقه15

    :مهارت

   ساعت 1   استفاده از مواد برطرف كننده موي زائد -

 5/1   ن برنده موي زائداستفاده از دستگاه هاي از بي -
  ساعت

 

  :نگرش
  جلب رضايت مراجعه كننده -
  افزايش اعتماد به نفس مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي و دستگاه ها هنگام كار -

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع بهداشتي پسماند -

  
  
  
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پوستيائده هاي برداشتن ز

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 ساعت 4 ساعت 5/2 ساعت5/1

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي مدير    :دانش
  ميز مربي 
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
ئده برداشتن زادستگاه هاي 

   هاي پوستي
زائده مواد بر طرف كننده 
  هاي پوستي 
  موي زائد

  روپوش سفيد 
  دستكش پزشكي 
  ماسك دهاني 
  يكبار مصرف

  تخته وايت برد 
  وايت برد

  تخته پاك كن

    دقيقه30  علل ايجاد زوائد پوستي -

    دقيقه30  انواع زوائد پوستي -

    دقيقه15  روش هاي از بين بردن زوائد پوستي -

وش هاي كار بـا دسـتگاه هـاي برداشـتن زائـده      ر -
  پوستي 

    دقيقه15

    :مهارت

   ساعت 1   استفاده از مواد برطرف كننده زوائد پوستي -

 5/1   استفاده از دستگاه هاي از بين برنده زوائد پوستي -
  ساعت

 

  :نگرش
  جلب رضايت مشتري -

  : ايمني و بهداشت 
  گام كارهن محيطيرعايت بهداشت فردي و  -

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع بهداشتي پسماند -

 



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  رفع چاقي هاي موضعي و غير موضعي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

 ساعت 5 ساعت 3 ساعت2

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادار ابز ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي مدير     :دانش
  ميز مربي 
  ميز مربي 
  صندلي مربي
  ميز مربي 
  لپ تاب 
  وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاكن وايت برد 

مختلف رفع  تگاههايسد
  چاقي

  روپوش سفيد 
  ماسك دهاني يكبار مصرف 

  لپ تاب 
LCD 

     دقيقه30  انواع چاقي -

     دقيقه30  قيعلل ايجاد چا -

     دقيقه30  تغذيه درست جهت رفع چاقي -

     دقيقه15  روش ها و راه هاي مختلف رفع چاقي -

روش هاي كار با دستگاههاي مختلف جهت رفع  -
  چاقي 

     دقيقه15

    :مهارت

    ساعت 1   به كار بستن رژيم هاي تغذيه اي مناسب -

    ساعت 1   استفاده از دستگاه هاي مختلف جهت رفع چاقي -

    ساعت 1   انجام حركات ورزشي جهت رفع چاقي -

  :نگرش
  افزايش اعتماد به نفس به  مراجعه كننده و مشتري -
  جلب رضايت مراجعه كننده و مشتري -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي و دستگاه ها هنگام كار -

 :توجهات زيست محيطي 
  پسماند بهداشتيدفع  -

 

  
  
  



 

 

 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد1 چوبي  ميز مدير  1

    عدد1 چرمي صندلي مديريت  2

    عدد10  چوبي/پالستيكي صندلي كارآموز  3

    دستگاهLCD 1قابليت اتصال به   لب تاپ  4

    عدد1 70*100 تخته وايت برد  5

6  LCD 32دستگاه1 اينچ    

    عدد1 پدالي  سطل زباله  7

8  Safety box عدد1 يك بار مصرف    

    عدد 1  چرخشي-تابوره  صندلي كار  9

    عدد 1 جكي،برقي صندلي مشتري  10

    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت دستگاه اليه برداري  11

    تگاهدس1  داراي تأييديه وزارت بهداشت دستگاه برداشتن موي زائد  12

    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت دستگاه ليفت كننده پوست  13

    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت )كرايو(دستگاه فريز كننده زوائد پوستي  14

    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت دستگاه برداشتن خال پوستي  15

    دستگاه1  بهداشتداراي تأييديه وزارت  دستگاه آبرساني پوست  16

ــد كوچــك  17 ــدن زوائ ــين جهــت دي ذره ب
  پوستي

    عدد1  داراي تأييديه وزارت بهداشت

    عدد 1  داراي تأييديه وزارت بهداشت دستگاه هاي مربوط به تناسب اندام 18

    عدد 1 120*90 تخته وايت برد  19

   دستگاه1 پودري كپسول آتش نشاني  20

    جعبه 1 دارداستان جعبه كمك هاي اوليه  21

       

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -



 

 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد 2 رنگ2 ماژيك وايت برد 1

    عدد 1 وايت برد  تخته پاك كن 2

    بسته1 پزشكي ار مصرفدستكش يك ب 3

    بسته1 بهداشتي  پنبه 4

    بسته1 بهداشتي  گاز استريل 5

    بسته1 بهداشتي-دهاني ماسك يك بار مصرف 6

    بسته1 بهداشتي كاله و پيش بند يك بار مصرف 7

    عدد1 استاندارد  مايع دستشويي 8

    ليتري 1 گالن1 الكل-دكونكس مايع ضدعفوني كننده محيط 9

    ليتري1 گالن1 الكل-دكونكس عفوني كننده ابزارمايع ضد 10

    عدد1 دسته دار  تي 11

    عدد1 پزشكي  روپوش سفيد 12

    بسته1 يك بار مصرف  سرنگ 13

كـرم، محلــول و مــواد اســتاندارد 14
  ضد چروك

    به مقدارالزم  مورد تأييد وزارت بهداشت

    به مقدار الزم يك بار مصرف پدهاي الغري جهت دستگاه 15

    ليتري 4گالن 1 بهداشتي  ژل لوبريكانت 16

    بسته 1 يكبار مصرف  ملحفه 17

  
  : توجه 

  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
مشخصات فني و  نام رديف

  دقيق 
  توضيحات   تعداد 

    عدد 1  فلزي-داشتيبه  كومدونتير  1

    عدد 1 بهداشتي لوپ ميكرودرمي و سري الماسه 2

    عدد براي هر نفر1 بهداشتي ماساژور صورت 3

    عدد 3 بهداشتي  خال برداري  RFميله  4

    عدد روي دستگاه1 استاندارد المپ دستگاه موي زائد 5

   دستگاه 1 استاندارد پروب هيدرودرمي 6

    عدد براي هر نفر1 داشتيبه fractional RFسري  7

    عدد 1 استاندارد منبع ذخيره نيتروژن 8

ــپري 9 ــت اس ــف جه ــاي مختل ــري ه س
  نيتروژن

    عدد 6 استاندارد

      

      

      

  
  : توجه 

 .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

 

 
 

 ) آموزش استاندارد اصلي مورد استفاده در تدوين و(منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       
           
           
           
           
       
       

 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر كتاب يا جزوه نام رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

فرهنگ جامع مراقبت هاي 1
پوست و مو و تكنيك هاي 

  زيبايي

دكتر مبين 1391
  گنجي

  -  نوردانش  تهران  -

           
           
        
           
           
        

 

 



 

 

 
 

 

  
  ر آموزش استانداردفهرست سايت هاي قابل استفاده د

  
  رديف عنوان

- 1 

 2 

 
 
 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

 -  - -  -  
        
        

  
  
  

 

 

 

 


