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  ه هاي درسيدفتر طرح و برنام نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 1595-15-390-5شايستگي :  آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   تهران ،

79 

 11744126 - 11917769تلفن                                                     11744119 دورنگار      

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي 

 علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيارژنگ بهادري   

گروه مراقبت و زيبايي زيبا ياوري رئيس   

  آتيه ناوران 

 

   : همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 اداره كل آ موزش فني و حرفه اي استان گيالن  -

 كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور -

 ، همدان و گلستان يراز، ش، تهران، بوشهر ، كرمانگيالن -آموزشگاههاي آزاد-

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

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

 ب پیگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موج
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   شايستگي    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصیلي 
 ايمیل تلفن و، آدرس   كار مرتبط سابقه شغل و سمت  رشته تحصیلي

5 

موسس،مدیر  چهره پردازی کارشناسی آتیه ناوران
ومربی آموزشگاه 

 آفاق

سال 32 خ -بندرانزلی–استان گیالن  
ساختمان کوهستانی –مطهری 

        آدرس:    طبقه دو
atieh.navran@yahoo.co

m       11000243253 

5 

کارشناسی  نادیا امجدی
 ارشد

مدیریت 
 تشکالت

موسس،مدیر 
ومربی آموزشگاه 

 ربکا

سال 04 سیرجان  -آدرس:   کرمان 
 آموزشگاه ربکا

Amjadi.nadia@yahoo.c

om                                    
  11022544390  

0 

شناسی کار عشرت کریمی آرایش وپیرایش  
 وگریم

موسس،مدیر 
ومربی آموزشگاه 

 پریسا

سال 09 -خیابان بهمنی –آدرس:  بوشهر  
روبروی فروشگاه رفاه جنب 
 داروخانه آموزشگاه پریسا

Amozeshgahe_parisa@

yahoo.com                 
11032303315        

9 

مترجمی زبان  کارشناسی معصومه عبدلی
 انگلیسی

موسس،مدیر 
ومربی آموزشگاه 

 کفشد وزک

سال 32  آدرس: تهران  
Salon_kafsh_doozak@

yahoo.com        

11030199113 

1 

موسس،مدیر   دیپلم رقیه قیومی
 ومربی

سال 09 الی آباد بین م  -آدرس : شیراز 
پزشکان ودوستان ساختمان جوام 

3واحد   
parisabkh@yahoo.com    

                 130292510333  

6 

موسس،مدیر  چهره پردازی کارشناسی  بمانی داوری
ومربی آموزشگاه 

 مهناز

سال 04 کوچصفهان  -آدرس : استان گیالن 
آموزشگاه -م خمینیمیدان اما–

 مهناز
Arayesh.mahnaz@yaho

o.com           11002234343   
 

 

mailto:atieh.navran@yahoo.com
mailto:atieh.navran@yahoo.com
mailto:Amjadi.nadia@yahoo.com
mailto:Amjadi.nadia@yahoo.com
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mailto:Amozeshgahe_parisa@yahoo.com
mailto:Salon_kafsh_doozak@yahoo.com
mailto:Salon_kafsh_doozak@yahoo.com
mailto:parisabkh@yahoo.com
mailto:Arayesh.mahnaz@yahoo.com
mailto:Arayesh.mahnaz@yahoo.com
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 تهیه کنندگان استاندارد شایستگی

سابقه کار  آدرس،تلفن وایمیل
 مرتبط

رشته  شغل وسمت
 تحصیلی

آخرین مدرک 
 تحصیلی

 نام ونام خانوادگی

ف
ردی

 

 آدرس: همدان میدان دانشگاه کوچه رهنمون 
sogandbobo@yahoo.com             

11030000311               

سال 35 موسس،مدیر  
ومربی آموزشگاه 
 رز

 3 شیوا ناصر شریف دیپلم اقتصاد

غازیان جنب -بندرانزلی-آدرس:استان گیالن
291وپه شهید مشرقی پپمپ منزین ک  

سال 1 موسس،مدیر  
 ومربی

گریم 
 سینمایی

 3 منیر قمری فوق دیپلم

خیابان –بندر انزلی -آدرس :استان گیالن
جنب آزمایشگاه ساختمان سینا طبقه –گلستان 
 سوم

Am_roksareh@yahoo.com                  

11002301543   

سال 3 موسس،مدیر  
 ومربی

 1 شمسی شفیعیان فوق دیپلم گریم

-خ امام رضا ع–علی آباد -استان گلستان
فنی حرفه ای سابق -کوچه حافظ  

Mahsa.zibaii@yahoo.com           

11000335403 

سال 32 موسس،مدیر  
 ومربی

استانیفاطمه ب کارشناسی مدیریت مالی  01 

mailto:sogandbobo@yahoo.com
mailto:Am_roksareh@yahoo.com
mailto:Mahsa.zibaii@yahoo.com
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد حرفاه ای نیاز گفتاه     مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کاار را گویناد در بع ای از ماوارد ا    
 .می شود

 استاندارد آموزش : 
 رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .  ی یادگیری برای نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . 

 شرح شغل : 
غل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی ، مسئولیت هاا ،  بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط ش

 شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 گام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یك کارآموز در هن

 كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت مای گیارد و ضارورت    

د در محال آماوزش باه صاورت     ی که فردارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگ
 با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.( تئوریك

 ارزشيابي : 
کتبای عملای و اخاالق    ، لای  عمبخاش   ه، که شاامل سا  فرآیند جمع آوری شواهد و ق اوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر 

 ای خواهد بود .  حرفه

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شايستگي : 
 توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، ریاضی که می تواند شامل علوم پایه ) حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایستگی یا توانایی

 ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .  (، زیست شناسی، شیمی فیزیك 

 مهارت : 
 ستگی . معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود . حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شای

 نگرش : 
 مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخالق حرفه ای می باشد .  

 ايمني : 
 حیط کار می شود .مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در م

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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 شايستگي : استاندارد آموزش نام 

 بافت مو )زنانه(

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

محيطي و بهبود بافت مو شايستگي است در حوزه مراقبت و زيبايي كه در آن شخص قادر به انجام آلودگي زدايي 

، بافت با موي ، بافت تركيبي ، بافت فانتزي ، بافت هاي پايه، اماده سازي مو قبل از بافت  مشاوره و پذيرش مشتري

 اضافه و استفاده از تزئينات بافت مو مي باشد و با استانداردهاي آرايشگر موي زنانه در ارتباط است 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره راهنمايي میزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسمي حداقل

 : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   63   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت   51    ی زمان آموزش نظري               :    

 ساعت  95    ی زمان آموزش عملي                :    

 ساعت  -      كارورزي                       :     ان زمی 

  ساعت -      ی زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %51كتبي :  - 

 %61عملي : -

 %53اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه كار مرتبط  2، كارشناسي با سال سابقه كار مرتبط  3و فوق ديپلم با سال سابقه كار مرتبط  10ديپلم با 

 و دارا بودن گواهينامه مهارت بافت مو 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 يا چند رشته و بافتن اين رشته ها به صورت گیسو به منظور زيبايي مو  5آراستن مو هاي بلند به صورت 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Plaiting 

 

 

 

 

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

 آرايشگر موي زنانه 

 

 

 

 

 

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

 ق سند و مرجع ......................................طب       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  

           نیاز به استعالم از وزارت كار    د :  
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 شايستگي                      آموزش استاندارد 

 كارها  -

 عناوين رديف

بهداشت فردی حفاظت و آلودگی زدایی محیطی ، 5  

 مشاوره وپذیرش مشتری 5

 آماده سازی مو قبل از بافت 0

 بافت های پایه 9

  بافت فانتزی  1

 ترکیبی  بافت 6

 بافت با موی اضافه  5

مو در بافتات نیزئاستفاده از ت 1  
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 
 بهداشت فردی و و حفاظتآلودگی زدایی محیطی 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي  ، موادابزار  ،زات تجهی

 و منابع آموزشي

 صندلی  دانش :
 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 
 تلویزیون ودی وی دی 
 تصاویر مربوط به آموزش

 وایت برد وماژیك
 شامپوهای مخصوص مو انواع

 نرم کننده مخصوص مو
 مواد ضد عفونی کننده
 حوله یك بارمصرف
 انواع شانه وبرس

 پیش بند
 لباس کار

 طبیکفش یا صندل 

عوامل فیزیکی درمحیط کار -
 )رنگ،نور،چیدمان،دما......(

5/0   

عوامل بیولوژیکی در محیط کار)میکروب ها  -
 وباکتریها (

5/0   

   5/0 عوامل شيميايي در محيط كار )مواد شيميايي(-

   5/0 کپسول آتش نشانی وعوامل آتش زا وحوادث شغلی-

ومواد ضد عفونی وشستشو  دستگاه ضد عفونی -
 دهنده

5/0   

   5/0 جعبه کمك های اولیه  -

  مهارت :

  1  فاده از وسایل حفاظت فردیاست-

  1  استفاده ازجعبه کمك های اولیه-

  1  كننده ابزار كار  استفاده ازدستگاه ضد عفونی-

 استفاده از مواد ضد عفونی کننده وشستشو دهنده -
 محيط كار 

 1  

  1  استفاده از کپسول آتش نشانی -

 نگرش :

  ، آب و انرژي صرفه جويي در مواد مصرفي -

 جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی -

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )کفش مناسب،ماسك،روپوش و......( -
 پرهیز از عوامل بیماری زادر محیط کار-

 عايت بهداشت فردي و  عمومي در محيط كار ر-

 توجهات زيست محيطي :

 و دفع صحيح و مناسب پسماندتفکیك مواد زائد  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مشاوره وپذیرش مشتری

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/3 0 5/11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ات زيست محیطيتوجه

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز و مدیر  دانش :
 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 
 تلویزیون ودی وی دی 
 تصاویر مربوط به آموزش

 وایت برد وماژیك
 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص
 طبیکفش یا صندل 
 کارت سوابق مشتری 

 ل آتش نشانی کپسو
  جعبه کمك های اولیه

   1 روش های برقراری ارتباط موثر -

   1 مشاوره با مشتریروش های  -

   5/0 تصاویر مرتبط با کار -

   5/0 نحوه تکمیل کارت سوابق مشتری -

   5/0 پوشش ظاهری آرایشگر          -

  مهارت :

  2  ارتباط صحیح وپذیرش مشتری--

  2  جه به درخواست واعتراضات مشتریتو -

  2  تکمیل کردن کارت سوابق مشتری -

  1  رفتار مناسب با مشتری وکارکنان -

  1  مشاوره با مشتري -

 نگرش :

 جلب رضايت مشتري -

 و مواد مصرفي  صرفه جويي در زمان-

 ايمني و بهداشت : 

و عموومي در   ط کار ورعایت بهداشت فردیاستفاده از لباس کاروکفش مناسب در محی -

 محيط كار

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آماده سازی مو قبل از بافت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط جهات زيست محیطيتو

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموزومدیر  دانش :
 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 
 تلویزیون ودی وی دی 
 تصاویر مربوط به آموزش

 وایت برد وماژیك

 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص

انواع شامپوهای مخصوص 
 مو

 ص مونرم کننده مخصو
 مواد ضد عفونی کننده
 حوله یك بارمصرف
 انواع شانه وبرس

 پیش بند
 لباس کار

 طبی لکفش یا صند

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه 

   5/0 معمولی...(، چربانواع مو)خشك،  -

   5/0 عوامل آسیب رسان به مو -

   5/0 انواع شوینده های مو -

   5/0 ابزار ومواد مصرفی -

  مهارت :

  5/0  آماده سازی مشتری--

  1  شستشوی سر -

  1  صاف کردن مو -

  5/0  تقسیم بندی مو -

  1  انتخاب نوع بافت مناسب -

 نگرش :

 جلب رضايت مشتري -

 صرفه جويي در زمان و انرژي و مواد مصرفي -

 ايمني و بهداشت : 

 یط کار رعایت بهداشت فردی و عمومی در مح -

 پرهیز ازعوامل بیماری زادرمحیط کار-

 توجه به تاریخ وانق اء مواد مصرفی-

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بافت پایه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/1 3 5/4 

 ايمني  ،نگرش  ،مهارت  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموزومدیر  دانش :
 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 
 تلویزیون ودی وی دی 
 تصاویر مربوط به آموزش

 وایت برد وماژیك

 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص

 انواع شامپوهای مخصوص
 مو

 نرم کننده مخصوص مو
 مواد ضد عفونی کننده
 حوله یك بارمصرف
 انواع شانه وبرس

 پیش بند
 لباس کار

 طبی لکفش یا صند

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه

   5/0 انواع ابزار كار -

   5/0 انواع مواد مصرفي الزم -

   5/0 روش هاي مختلف بافت -

  مهارت :

  5/0  ناسب با حجم موی مشتریانتخاب مدل م--

  5/0  انتخاب بافت مناسب با قد و حجم مو -

  1  بافت ساده )زیر ورو( -

  1  استفاده صحيح و مناسب از ابزار كار و مواد مصرفي -

 نگرش :

 رضایت مشتری جلب -

 صرفه جويي در زمان انرژي و مواد مصرفي -

 ايمني و بهداشت : 

 و عمومی در محیط کار  فردی داشتبه رعایت -

 کار زادرمحیط بیماری ازعوامل پرهیز -

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بافت های فانتزی

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 0 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموزومدیر  دانش :
 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 
 تلویزیون ودی وی دی 
 تصاویر مربوط به آموزش

 وایت برد وماژیك

 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص

ی مخصوص انواع شامپوها
 مو

 نرم کننده مخصوص مو
 مواد ضد عفونی کننده
 حوله یك بارمصرف
 انواع شانه وبرس

 پیش بند
 لباس کار

 طبی لکفش یا صند

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه

   5/0 ابزار كار مناسب -

   5/0 مواد مصرفي الزم -

   5/0 انواع بافت هاي فانتزي -

   5/0 روش بافت هاي فانتزي -

  مهارت :

  1  انتخاب مناسب زاویه دست نسبت به کف سر -

  2  بافت مدل فرانسوي زير و رو-

  3  بافت مدل آفريقايي -

  1  بافت مدل تيغ ماهي -

  5/0  بافت مدل حصيري - 

  5/0  استفاده مناسب از ابزار كار و مواد مصر في -

 نگرش :

 رضایت مشتری جلب -

 صرفه جويي در زمان انرژي و مواد مصرفي -

 ايمني و بهداشت : 

 و عمومی در محیط کار  فردی بهداشت رعایت -

 کار زادرمحیط بیماری ازعوامل پرهیز -

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 افت تركيبي ب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 0 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموزومدیر  دانش :

 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 

 تلویزیون ودی وی دی 

 تصاویر مربوط به آموزش

 رد وماژیكوایت ب

 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص

انواع شامپوهای مخصوص 

 مو

 نرم کننده مخصوص مو

 مواد ضد عفونی کننده

 حوله یك بارمصرف

 انواع شانه وبرس

 پیش بند

 لباس کار

 طبی لکفش یا صند

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه

 وسایل تزئین بافت 

   5/0 مناسب  کار ابزار-  -

   5/0 الزم و مناسب  مواد مصرفی -

   1 انواع بافت های ترکیبی -

  مهارت :

  2  ترکیب دویا جند مدل بافت  -

  1  خالقیت در بافتهای ترکیبی -

  2  بافت تركيبي -

  5/0  تزئين بافت تركيبي -

  5/0  استفاده مناسب از ابزار و مواد مصرفي -

 نگرش :

 مشتریرضایت  جلب -

 صرفه جويي در زمان انرژي و مواد مصرفي -

 ايمني و بهداشت : 

 و عمومی در محیط کار  فردی بهداشت رعایت -

 کار زادرمحیط بیماری ازعوامل پرهیز -

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 وان : عن

 بافت با موي اضافه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 4 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموزومدیر  دانش :
 آئینه ومیز کار

 صندلی ومیز مربی 
 تلویزیون ودی وی دی 

 ه آموزشتصاویر مربوط ب
 وایت برد وماژیك

 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص

انواع شامپوهای مخصوص 
 مو

 نرم کننده مخصوص مو
 مواد ضد عفونی کننده
 حوله یك بارمصرف
 انواع شانه وبرس

 پیش بند
 لباس کار

 طبی لکفش یا صند

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه

   5/0 کارابزار انواع  -

   5/0 مواد مصرفی مناسبانواع  -

   1 تقسیم بندی مو روش -

   1 روش های مختلف وصل کردن موی مصنوعی هنگام بافت -

  مهارت :

  1  انتخاب بافت مناسب با موی مشتری --

  1  انتخاب بافت مناسب با قد واندازه مو -

  1  بافت با موی اضافه -

  1  تزئين موي بافته شده -

 : نگرش

 رضایت مشتری جلب -

 صرفه جويي در زمان انرژي و مواد مصرفي -

 ايمني و بهداشت : 

 و عمومی در محیط کار  فردی بهداشت رعایت -

 کار زادرمحیط بیماری ازعوامل پرهیز -

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  هبرگ -

 عنوان : 

 استفاده از تزئينات مناسب دريافت مو 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 4 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموزومدیر  دانش :
 آئینه ومیز کار

  صندلی ومیز مربی
 تلویزیون ودی وی دی 
 تصاویر مربوط به آموزش

 وایت برد وماژیك

 تخته پاک کن وایت برد 

 سرشوی مخصوص

انواع شامپوهای مخصوص 
 مو

 نرم کننده مخصوص مو
 مواد ضد عفونی کننده
 حوله یك بارمصرف
 انواع شانه وبرس

 پیش بند
 لباس کار

 طبی لکفش یا صند

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمك های اولیه

    مناسبکار ابزار -  

    مواد مصرفی مناسب-

    روش هاي تزئين بافت -

    

  مهارت :

    موانتخاب تزئینات مناسب با نوع بافت -

    تزئینات مناسب با رنگ موی مشتری انتخاب -

    نصب تزئینات بافت -

 نگرش :

 رضایت مشتری جلب -

 و مواد مصرفي  صرفه جويي در زمان انرژي-

 ايمني و بهداشت : 

 و عمومی در محیط کار  فردی بهداشت رعایت -

 کار زادرمحیط بیماری ازعوامل پرهیز -

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك مواد زائد و دفع مناسب پسماند -
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  برگه استاندارد تجهيزات - 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  یك دستگاه   محیط کار متناسب با  دستگاه تهویه 1

  جعبه یك  استاندارد  جعبه کمکهای اولیه  2

  از هر نوع یك عدد دستی ، پودری ، کفی کپسول آتش نشانی  3

  یك عدد چوبی میز مدیریت 4

  یك عدد چوبی یا فوم صندلی مدیریت 5

  عدد 04 چوبی یا فوم صندلی کارآموز 6

  عدد 0 جیوه ای 0در  0 هآین 7

  پنج عدد  فلزی یا چوبی  میز کار 0

  یك عدد چرمی یا فوم صندلی مربی 9

  یك عدد متوسط تخته وایت برد 10

  یك دستگاه LCDبا  – 5پنتویم  کامپیوتر 11

  یك دستگاه دی وی دی دستگاه ویدیو 12

  عدد3 متوسط با در پوش سطل زباله 13

  عدد3 مصنوعی  با موی مانکن 14

  عدد 0 چینی سرشوی 15

     

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  51تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  به تعداد الزم مایع مواد ضد عفونی ابزار 1

  به تعداد الزم وایتکس و..... د ضد عفونی محیط کارموا 2

  به تعداد الزم الکل مواد شوینده ابزار 3

  به تعداد الزم مایع –پودر شستشو  مواد شوینده محیط کار 4

  به مقدار الزم چرب و معمولی –موی خشك  شامپو 5

  به مقدار الزم فوری و عمیق نرم کننده  6

  به تعداد الزم ار مصرفیك ب حوله وپیش بند 7

  عدد 3 در رنگ های مختلف وایت برد ماژیك  0
  به تعداد الزم طبی-سانتی  2پاشنه  کفش مناسب 9

  به تعداد الزم نخی-سفید  دستکش 10

  به تعداد الزم پالستیکی کیسه زباله  11

  به تعداد الزم فلزی  سوزن 12

  به تعداد الزم نخی-سفید ماسك تنفسی 13

  یك دست  نخی روپوش 14

  به تعداد الزم کاغذی کارت سوابق مشتری 15

  عدد 4 نایلونی پیش بند محافظ 16

  به مقدار الزم  صابون یا مایع مواد شوینده دست  17

  عدد 3 معمولی فیکساتور 10

  عدد0 کاسه ای چسب مو 19

  بسته0 بلند  موی مصنوعی 20

  به تعداد الزم ، مهره ، کشگل ،گیره وسایل تزئینی مو 21

  به تغداد الزم نایلونی نخ جهت دوخت 22

  به تغداد الزم ، قیطانی نازک  کش درانواع مختلف 23

  بسته0 ریز سنجاق  24

  بسته0 درشت سنجاق  25

  عدد0 کاسه ای واکس 26

  عدد0 پمپی ژل 27

  عدد0 کاسه ای کرم مو 20

  عدد  0  وایت برد تخته پاک کن  29

  عدد0 سر توری  30

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 51و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد از هر سایز 0 کائوچو یا چوبی شانه دندانه درشت،متوسط،ریز 1

  عدد0 فوم-رمیچ کیف وسایل کار 2

  سایزهر  عدد از  0 فلزی وکوچك،متوسط وبزرگ برس گرد 3

  دو دستگاه سرامیك-برقی  اتوی مو 4

  دو عدد پالستیك فشرده با سیم ارت دار سشواردستی 5

  عدد0 پالستیکیدستی  ،کوچك آبپاش 6

     

 

 

 توجه : 

 شود .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه  -

 

 

 

  

 

 


