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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 415222412212222 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 مراقبت و زيبايي ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي ک تحصیلي آخرين مدر نام و نام خانوادگي رديف

 مراقبت زیبایی فوق دیپلم روابط عمومی فرحناز کیا 1
 مدیر و مربی -موسس

 
 سال22

 (HSEکارشناسی ارشد ) فریماه صالحی 2
 بهداشت و ایمنی 

 محیط زیست((
مدیر آموزشگاه بهداشت و ایمنی 

 مدرسان بهره وری
 سال17

مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی هره پردازیکارشناسی چ آتیه ناوران 3  سال 22 

مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی دیپلم شیواناصرشریفی 5  سال 00 

مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی کارشناسی ارشد معماری نوش آفرین خلخالی 4  سال12 

مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی دیپلم فاطمه گودرزی 9  سال15 

ریزی درسی  دبیر کارگروه برنامه زبان و ادبیات فارسی لیسانس با یاوری زی 1
 مراقبت و زیبایی

 سال  25

 

 

 

 فرآیند بازنگری استانداردهای آموزش:

با حضور اعضای کارگروه برنامه ریزی درسی مراقبت زیباایی برگازار گردیاد     32/3/69طی جلسه ای که در تاریخ 

 آرایشگر و پیرایشگر زنانهتحت عنوان شغل  و 5-2/1/32/07باکد   ایش زنانهآرایش و پیراستاندارد آموزش شغل 

  مورد تایید قرار گرفت.  510337507717773کد  با

اي كشور بوده و هرگونه  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 ي است.سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانون

 ريزي درسي دفتر  پژوهش، طرح و برنامه: آدرس

 اي كشور  تهران، خیابان آزادي، نبش خیابان خوش جنوبي، سازمان آموزش فني و حرفه

                    99463926تلفن                                                     99463946دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ايستگيي يادنيري براي رسيدن ب  ش نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   گور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل دي اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  موزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آ ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 زش ب  صورت ت وريوك د در ميل آمور  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  ق ررهو  رتبي عملي و اخال، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي ومات نظري و توانمندياي از مال رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  لي ارجاع ميهاي عم رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 ي :توجهات زيست محيط

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 زنانه  گرو پیرایش گرآرایش

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

 است که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چونحوزه مراقبت زیبایی  شغلی درزنانه  گرشیراپی وگر  آرایش

حالت دادن  )کوپ(، کوتاه کردن مو ،پذیرش مشتری مشاوره و ،بهداشت فردی حفاظت و ی وآلودگی زدایی محیط

مرتب کردن  کردن مو، صاف کردن مو، فرکردن،و مش رنگ  محصوالت آرایشی، محافظت از مو با بلند، موهای کوتاه و

پیرایشگر موی  رو وصورت زنانه،مشاغلی از قبیل پیرایشگر اب با وآرایش صورت خواهد بود و ابرو اصالح صورت و ناخن،

 در ارتباط می باشد.  متعادل ساز چهره زنانه، کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه، آرایشگر ناخن زنانه، آرایشگر موی زنانه،

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 ( پايان دوره ي راهنماييپايان دوره متوسطه اول )  حداقل میزان تحصیالت : 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني يي جسميحداقل توانا

 ندارد : نیاز هاي پیش مهارت

 آموزش دوره  طول

 ساعت  323:       ه آموزش           طول دور

 ساعت  123  ـ زمان آموزش نظري        :   

 ساعت  222:    زمان آموزش عملي          ـ

 ساعت       :       كارورزي              زمان ـ 

  ساعت       :               روژه         ـ زمان پ

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %24كتبي :  - 

 %94عملي : -

 %12اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کاری مرتبط  2حداقل سطح تحصیالت دیپلم + 
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 الحي( : تعريف دقیق استاندارد)اصط ٭

 در آن شخص قادر به انجام شايستگي هايي چون است كهشغلي درحوزه مراقبت زيبايي زنانه  شيراپیو آرايش

،كوتاه كردن مو)كوپ(،حالت دادن  مشاوره وپذيرش مشتري ،آلودگي زدايي محیطي وحفاظت وبهداشت فردي

صاف كردن مو، فركردن،مرتب كردن و،و مش كردن مموهاي كوتاه وبلند،محافظت از مو بامحصوالت آرايشي،رنگ 

ناخن،اصالح صورت وابرووآرايش صورت خواهد بود وبامشاغلي از قبیل پیرايشگر ابرو وصورت زنانه ،پیرايشگر 

موي زنانه، آرايشگر موي زنانه،متعادل ساز چهره زنانه ، كاربر مواد شیمیايي در آرايش زنانه ، آرايشگر ناخندر 

 ارتباط مي باشد. 

 

 الح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( :اصط ٭

Women's makeup 
 

 

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

 پیرايشگر ابرو وصورت زنانه 

 پیرايشگر موي زنانه

 آرايشگر موي زنانه

 متعادل ساز چهره زنانه 

 كاربر مواد شیمیايي در آرايش زنانه 

 نآرايشگر ناخ

 

 

 

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

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

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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  استاندارد آموزش شغل 

 شایستگی  -

 

 ساعت آموزش عناوین ردیف

 جمع عملی نظری

 12 7 5 فاظت و بهداشت فردیآلودگی زدایی محیطی و ح 1

 22 21 7 مشاوره و پذیرش مشتری 2

 03 25 14 کوتاه کردن مو )کوپ( 3

 02 22 14 حالت دادن موهای کوتاه و بلند 4

 22 12 10 محافظت از مو با محصوالت آرایشی 5

 71 40 22 رنگ  و مش کردن مو 6

 07 20 14 صاف کردن مو 7

 00 13 14 فر کردن مو 8

 2 5 0 تب کردن ناخنمر 9

 12 7 5 اصالح صورت و ابرو 11

 25 12 3 آرایش صورت 11

 232 377 132 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 7 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و مربی صندلی کارآموز   دانش :

 وایت برد،ماژیک

 دستگاه تهویه

 دماسنج

 رطوبت سنج

 دست مواد شوینده

 یکبار مصرف دستکش

 ماسک یکبار مصرف

 سفید  روپوش

 جعبه کمک های اولیه 

 رموادضدعفونی کننده ابزا

 موادگندزدایی محیط کار 

 کامپیوتر
وسایل نظافت و شستشوی 

 محیط کار 
 میز مربی 

 سطل زباله 

    عوامل فیزیکی در محیط کار )نور، رنگ، دما،صدا( -

    عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار

    ها(ها و باکتریعوامل بیولوژیکی در محیط کار )میکروب -

شییمیایی در محییط کار)بخیارات، گازهیای     عوامل زیان آور 

 سمی حاصل از کاربرد مواد شیمیایی

   

( روش استفاده MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی)

 از مواد

   

    کپسول آتش نشانی و عوامل آتش زا و حوادث شغلی -

    های اولیه وسایل حفاظت فردی و جعبه کمک -

    دعفونی وگندزداوشستشودهندهدستگاه ضدعفونی ومواد ض -

    های مربوط به شغلعوارض پوستی و بیماری -

  مهارت :

    استفاده از وسایل حفاظت فردی  -

    های اولیه استفاده از جعبه کمک -

    استفاده از دستگاه ضدعفونی  -

    استفاده از مواد ضدعفونی کننده و گندزداوشستشو دهنده -

    ستفاده از کپسول آتش نشانیا -

    تفکیک و جمع آوری مواد زائد و ضدعفونی محیط کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 حیطي مرتبطتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 های ناشی از حوادث شغلیجلوگیری از آسیب -

 صرفه جویی در مصرف آب و مواد شوینده -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش، ماسک(  -

 زا در محیط کارپرهیز از عوامل بیماری  -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  مشاوره و پذیرش مشتری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 21 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،یزات تجه

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 آئینه و میز کار

 صندلی و میز مربی

 وایت برد و ماژیک 

 کارت ثبت سوابق مشتری

 تصاویر مربوط به آموزش  

 لباس کار 

 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی 

 کامپیوتر 

    ی با مشترروش های برقراری ارتباط موثر -

    مشاوره حرفه ای با مشتری -

    تصاویر مربوط به کار -

    کارت سوابق مشتری-

    بهداشت فردی رعایت پوشش ظاهری و -

  مهارت :

    ارتباط صحیح و پذیرش مشتری -

    مشتری   رسیدگی به در خواست و اعتراض-

    پرکردن کارت سوابق مشتری -

    و رعایت بهداشت فردی  پوشش ظاهری -

    رفتار مناسب با مشتری و کارکنان  -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رضایت مشتری -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب در محیط کار -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت انرژی -

 ماندمدیریت پس-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 )کوپ( کوتاه کردن مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 25 39 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 هی صندلی مخصوص کوتا

 آئینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک 

 سرشوی

 تصاویر مربوط به آموزش

 کلیپس بزرگ و کوچک 

 آبپاش

 قیچی 

 انواع شانه وبرس

 پیش  بند و محافظ پیش بند 

 شامپو و نرم کننده 

 حوله یکبار مصرف 

 مواد ضد عفونی کننده ابزار 

 روپوش کار 

 کفش یا صندل مناسب

 کپسول آتش نشانی 

 های اولیه  جعبه کمک

 میز و صندلی مربی 
 کامپیوتر 

    ساختمان مو-

    جنس مو انواع-

    فرم سرو گردن  -

    گرفتن شانه و قیچی  روش -

    زاویه صفر درجه  -

  مهارت :

    تفکیک انواع مو-

    آماده کردن مشتری  -

    تقسیم بندی موها  -

    رجه کوپ براساس زاویه صفر د -

 نگرش :

 اخالق حرفه ای رعایت -

 جلب رضایت مشتری -

 انرژی  ,صرفه جویی در زمان-

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 د آموزش استاندار

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حالت دادن موهای کوتاه و بلند

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 22 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز  دانش :

 آئیه و میز کار 

 میز مربی صندلی و 

 وایت برد و ماژیک 

 تصاویر مربوط به آموزش

 دستی  سشوار

 اتوی مو

 بابلیس

 شانه دندانه ریز و درشت  

 کلیپس کوچک و بزرگ 

 انواع پرتز

 موی اضافه 

 کش مو 

 سنجاق ریز و درشت 

 فیکساتور قوی و نرمال 

 ژل قوی و نرمال، واکس مو 

 مواد ضدعفونی کننده 

 لباس کار 

 راحتی کفش یا صندل

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه 

  کامپیوتر 

    حالت دادن موهای کوتاه  انواع روش-

    حالت دادن موهای بلندانواع روش -

    انواع مواد حالت دهنده مو -

  مهارت :

    حالت دادن موهای کوتاه -

    حالت دادن موهای بلند  -

    نده و فیکس کننده مواستفاده از مواد حالت ده-

 نگرش :

 اخالق حرفه ای رعایت -

 جلب رضایت مشتری -

 و انرژی صرفه جویی در زمان -

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  آرایشیمحصوالت  با مو محافظت از

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 12 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  صندلی کار آموز  دانش :

 آئینه و میز کار

 صندلی و میز مربی

 ویر مربوط به آموزشتصا

 وایت برد و ماژیک 

 سرشوی مخصوص

 انواع شامپوهای مخصوص مو

مواد نرم کننده های مخصوص 

 ویتامینه مو 

 مواد محافظت کننده مو

 مواد ضدعفونی کننده 

 حوله یکبار مصرف        

 انواع شانه و برس

 پیش بند

 لباس کار 

 صندل راحتیکفش یا 

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  

 کامپیوتر

- PH    

    انواع شامپوها  -

    انواع مواد محافظت کننده مو )ویتامینه(

    انواع ابزار و لوازم ویتامینه-

  مهارت :

    استفاده صحیح  از نرم کننده وشامپو  -

    شستشوی موی سرقبل از کار  -

    ینه(م)ویتاستفاده از محصوالت محافظت کننده مو ا -

استفاده از محصوالت محافظیت   از بعد شستشوی موی سر -

 کننده 

   

 نگرش :

 اخالق حرفه ای رعایت -

 صرفه جویی در زمان -

 و انرژی  جویی در مواد مصرفی هصرف-

 ایمنی و بهداشت : 

 ار پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط ک-

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کردن موو مش  رنگ 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

22 43 71 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 طي مرتبطتوجهات زيست محی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز   دانش :
 وایت برد 

 ماژیک 
 پراکسید 

 شامپو 
 نرم کننده مو 

 کاتالوگ رنگ 
 سرشوی

 یکبار مصرف حوله
 کاسه رنگ
 برس رنگ

 شانه
 دستیسشوار 

 لباس کار 
 محافظ لباس 

 تثبیت کننده رنگ 
 پودر دکلره 

 نده مواد تثبیت کن
 رنگ مو

 یکبار مصرف کاله رنگ
 کرم اکسیدان
 یکبار مصرفماسک 
 روپوش

 مواد شوینده 
 مواد ضدعفونی کننده
 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  
 صندلی و میز مربی 

 کامپیوتر 

    تاریخچه رنگ و فیزیک آن  -

    رنگ های گرم و سرد  -

    نگقانون رنگها با استفاده از دایره ر -

    رنگهای اصلی و فرعی  -

    ساختمان رنگ  -

    پایه رنگها -

درصد سفیدی  20برای موهایی که بیش از  قانون رنگ -

 دارند

   

    انواع ابزار و لوازم مش با کاله 

    انواع پایه مناسب دکلره -

    انواع رنگساژبا رنگهای گروه اصلی-

  مهارت :

    کردن ابزار و لوازم کار آماده  -

    تست حساسیت قبل از رنگ کردن  -

    آماده کردن مشتری و تقسیم بندی مو

    رنگ کردن موی تیره  -

بوجیود آمیده در موهیا     ییایمیفعل و انفعیاالت شی   صیتشخ-
 هنگام رنگ کردن

   

    و کلی  تکه ای  ،مش کردن با کاله  -

    ساژ گ انجام رن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رنگ  و مش کردن مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 شتری جلب رضایت م-

 و زمان و انرژی  صرفه جویی در مواد مصرفی -

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 کنترل کار و زمان پیش بینی شده -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 ندارد آموزش استا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 موصاف کردن 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 23 07 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز   دانش :

 وایت برد 

 ماژیک 

  سرشوی

 لباس کار 

 ه رنگکاس

 شانه

 شامپو

 مونرم کننده 

 مومواد تثبیت کننده 

  یکبار مصرفماسک 

 محافظ لباس

 مواد ویتامینه مو

 یک بار مصرف حوله

 دستی سشوار

 مواد صاف

 مواد شوینده 

 ضدعفونی کننده مواد

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  

 روپوش
 صندلی و میز مربی 

 کامپیوتر 

    مو  صاف کنندهمواد انواع-

     روش تقسیم بندی مو-

    هنگام کارنکات ایمنی  -

    عد از صاف کردن بمراقبت مو  روشهای-

  مهارت :

    تقسیم بندی موی سر  -

    از مواد صاف کننده روی قسمتی از سر صحیح استفاده  -

    مراقبت مو بعد از صاف کردن  -

 نگرش :

 ای رعایت اخالق حرفه -

 جلب رضایت مشتری-

 زمان و انرژی  صرفه جویی در مواد مصرفی -

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 کنترل کار و زمان پیش بینی شده -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 موفر کردن 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 13 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز   دانش :

 وایت برد 

 ماژیک 

  سرشوی

  لباس کار

 کاسه رنگ

 شانه

 شامپو

 مونرم کننده 

 ماسک روپوش 

 محافظ لباس

 مواد ویتامینه مو

 لوسیون فر

 بیگودی فر

 یکبار مصرف حوله

 دستی  سشوار

 مواد شوینده 

 ضدعفونی کننده 

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  

 صندلی و میز مربی 
 کامپیوتر

    ابزار و لوازم مورد نیاز جهت فر کردن  -

    تقسیم بندی مو-

    مواد فر کننده و عملکرد آن روی موها  -

    های بعد از فر کردن مراقبت -

  مهارت :

    موی سر صحیح تقسیم بندی  -

    مو به روش غیر مستقیم بدون لوسیون صحیح فرکردن  -

    استفاده از مواد فرکننده  -

 نگرش :

 یرعایت اخالق حرفه ا -

 جلب رضایت مشتری-

 زمان و انرژی  ,صرفه جویی در مواد مصرفی-

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی-

  کنترل کار و زمان پیش بینی شده -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ناخن مرتب کردن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 5 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 وایت برد و ماژیک 

 ولیهجعبه کمکهای ا

 مواد شوینده 

 سوهان دستی 

 گوشت گیر و پولیش 

 کاتر 

 استون  

 یکبار مصرف حوله  

 قیچی

 ناخن مصنوعی 

 برچسب ناخن 

 برچسب طراحی 

 تزیینات ناخن 

 یکبار مصرف دستکش 

 یکبار مصرف ماسک

 لباس کار 

 کفش یا صندل مناسب

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  

 صندلی و میز مربی 
 مپیوترکا

    ساختمان ناخن  -

    فرم دادن ناخنروش -

      وابزار کار مصرفی مواد -

  مهارت :

    فرم دادن ناخن-

    الک زدن ناخن  -

    خشک کردن الک ناخن -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 جلب رضایت مشتری -

 و  انرژی صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی-

 یمنی و بهداشت : ا

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ابرو واصالح صورت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 7 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی مربی و کارآموز  دانش :

 میز مربی 

 دستی آینه

 میز کار

 موچین انبری

 موچین قیچی

 قیچی ابرو

 برس ابرو

 بهداشتی  پنبه

 دستمال کاغذی

 نخی دستکش 

 ار مصرف یکب ماسک

 ضدالتهاب گیاهیکرم 

 درصد  70الکل 

 استاندارد پدالکلی

 نخ بند

 خط کش کاغذی 

 مداد ابرو

 یکبار مصرفپیش بند 

 تصاویر مربوط به آموزش

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  

 تل مو 

 مواد ضدعفونی کننده ابزار 

 کامپیوتر 

    ابزار کار  انواع-

    فرم های ابرو انواع  -

    مواد مصرفی-

  مهارت :

    فرم دادن به ابرو  -

    ابرو کوپ کردن -

 نگرش :

 اخالق حرفه ای رعایت -

 جلب رضایت مشتری -

 صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی-

 ایمنی و بهداشت : 

 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار پر-

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 استفاده از ابزار و وسایل استریل -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   آرایش صورت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 12 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز  دانش :

 صندلی مخصوص آرایش

 مشتری

 صندلی مخصوص آرایشگر

 آیینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک

 تصاویر مربط به آموزش

 ریمل 

 سایه ، برس سایه 

 مداد چشم ، خط چشم 

 مژه مصنوعی و چسب ان 

 پاک کننده آرایش چشم 

 هرژگون

 پد مخصوص، پنبه 

 کرم پودر

 فیکس کننده ارایش 

 مواد ضد عفونی کننده 

 پیش بند و تل 

 لباس کار 

 کفش مناسب

 کپسول آتش نشانی 

 جعبه کمکهای اولیه  

 صندلی و میز مربی 
 کامپیوتر

    انواع پوست -

     ساختمان پوست -

    قبل از آرایش  بهداشتی  رعایت نکات مهم -

    مواد مصرفیو  بزارا -

  مهارت :

    استفاده از پاک کننده آرایش مناسب )شیر پاک کن( -

    استفاده از ابزار و مواد آرایشی صورت -

    زیرسازی پوست -

    آرایش صورت  -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 جلب رضایت مشتری -

 صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی -

 و بهداشت :  ایمنی

 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار پر-

 استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

-  
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  استاندارد تجهیزات -         

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه1 فضای مورد استفادهمتناسب با  دستگاه تهویه 1

  دستگاه1 دیجیتالی دماسنج 2

  دستگاه1 دیجیتالی رطوبت سنج 0

  جعبه1 استاندارد جعبه کمکهای اویلیه 4

دستی حاوی پودر خشک محتوی  کپسول آتش نشانی 5

 کف یا آب

  دستگاه1

  عدد1 چوبی میز مدیریت 2

  عدد1  چرمی  صندلی مدیریت 7

  عدد15 چوبی یا پالستیکی زصندلی کارآمو 2

  عدد2 جک دار یا بدون جک صندلی مخصوص آرایش مشتری 3

  عدد2 جک دار یا بدون جک صندلی مخصوص آرایشگر 10

  عدد0 100×100 آیینه 11

  عدد0 چوبی میز کار 12

  عدد1  چرمی  صندلی مربی 10

  دستگاه1 100×70 تخته وایت برد 14

  دستگاه1 4پنتیوم  کامپیوتر 15

  دستگاه1 کوچک یخچال 12

 عدد1 چینی سرشوی 12
 

  دستگاه1  دستی سشوار  13

  عدد2 کوچک و متوسط با درپوش سطل زباله 20

  به میزان الزم رنگی تصاویر مربوط به آموزش 21

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  14تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد 1 یکبارمصرف کاردک 1

  لیتری 4 یک گالن اول )هیپوکلریت سدیم(ژآب  مواد ضد عفونی کننده محیط 2

  لیتری 4 یک گالن ساولن مواد ضد عفونی کننده ابزار 0

  لیتری 4 یک گالن صابون ، الکل آب و مواد ضد عفونی کننده دست ها 4

  عدد 1 یکبارمصرف انواع نخ اصالح 5

  عدد  1از هر کدام  پارچه ای ، پالستیکی پیش بند ، تل 2

  قوطی 1 پودر بچه پودر اصالح 7

  عدد 2 چرب و خشک مداد ابرو 2

  تیوپ 1 دارای تاییدیه بهداشت مرطوب کننده 3

  بسته 1 دسته پالستیکی و فلزی تیغ 10

  بسته 2 دارای تاییدیه بهداشت دستمال کاغذی –پنبه  11

  از هر کدام یک تیوپ شیمیایی، گیاهی رنگ 12

  عدد 1 ضعیف و متوسط اکسیدان کرم 10

  عدد 2 چرب و خشک مداد طراحی ابرو 14

  جفت1 نخی دستکش 15

  عدد 2 اسپری فیکساتور قوی و نرمال 12

  عدد 2 چرب واکس مو 12

  قوطی 1 مایع –اسپری  چسب موی قوی و نرمال 13

  قوطی 1 پمپی سرم مو 20

  قوطی 1 مایع صابون 21

  بسته 1 بهداشتی پنبه 22

  بسته 1 مویی در سایز مختلف مژه مصنوعی 20

  بسته 1 یکبار مصرف حوله 24

  بسته 1 یکبار مصرف پیش بند 25

  عدد  1از هر کدام  نیمه چربچرب ، خشک ،  فون برای متعادل سازی 22

  عدد  1از هر کدام  خشک، پودری ، چرب سایه 27

  عدد4 مایع خط چشم 22

  عدد4 چرب مداد چشم 23

  بسته  1 یکبار مصرف  حوله  00

  دست 1 سفید نخی  روپوش  01
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 برگه استاندارد مواد             

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد2 پودری، چرب رژگونه 02

  عدد2 پالتی ، ماتیکی رژلب 00

  بسته  1 نایلونی، یکبار مصرف کاله رنگ 04

  رول 2 مترسانتی 20و  10با عرض  فویل آلومینیوم 05

  عدد 5 پالستیک مقاوم –متوسط بزرگ  کاله مش 02

  بسته 2 متوسط -فلزی سنجاق سر 07

  بسته 2 تورنسل کاغذ فر 02

  قوطی 1از هر کدام  مختلف pHچرب و معمولی با  –موی خشک  شامپو 03

فر ونیلوس 40 رنگ شده و  ی)مخصوص موییایو قل یدیاس 
(یعیطب  

 قوطی 1از هر کدام 
 

صاف دائم مواد 41 ییایو قل یدیاس    قوطی 1از هر کدام  

فرنچ یالک ها انواع 42 معمولی – یسوزن    عدد 1از هر کدام  

یطراح لیاکل 40 متنوع یدر رنگها  عدد1    

یناخن مصنوع انواع 44 دار نقش –ساده     بسته 1از هر کدام  

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 14و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 حات توضی تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد1 دسته فلزی یا پالستیکی موچین قیچی 1

عدد1 دسته فلزی یا پالستیکی موچین انبری 2   

عدد1 دسته فلزی یا پالستیکی قیچی مخصوص ابرو 0   

عدد1 دسته فلزی یا پالستیکی دسته تیغ 4   

عدد1 دسته پالستیکی برس مخصوص ابرو 5   

عدد1 کوچک  آب پاش 2   

عدد1 کوچک دستی آیینه  7   

  عدد 1از هر سایز  کائوچو یا چوبی –دندانه درشت و ریز  شانه 2

  عدد 0 پالستیک با موی مرغوب مانکن مو 3

  عدد 0 مویی مقاوم برس پوش 10

  عدد 15 پالستیکی، فلزی کلیپس کوچک و بزرگ 11

  عدد 2 نیکل کوتاهی  قیچی 12

  عدد2 مقاوم –موئی  برس مخصوص پودر فیکس 10

دست 1 نخی –سفید  روپوش 14   

جفت 1 طبی کفش  15   

بسته1 مقاوم –کوچک و متوسط  کیسه زباله 12   

عدد 15 کاغذی کارت سوابق مشتری 17   

  عدد 1از هر کدام  کوچک، متوسط و بزرگ -فلزی برس گرد 12

  عدد 5 پالستیکی برس رنگ 13

  عدد 5 پالستیکی کاسه رنگ 20

  عدد 2از هر کدام  ریز و درشت قالب 21

  سری2 ساده و ماژور بیگودی فر 22

عدد1 چوبی سوهان دستی ناخن 20   

عدد2 پالستیکی ظرف شستشوی ناخن دست 24   

عدد1 فلزی،چوبی کاردک ناخن 25   

عدد1 کاردکی-انبری گوشت گیر ناخن 22   

عدد2 بزرگ -کوچک ناخن گیر 27   

 توجه : 

 سبه شود.ابزار به ازاء هر سه نفر محا -


