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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 514220570030001 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 : مراقبت و زيباييريزي درسي  اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي درک تحصیلي آخرين م نام و نام خانوادگي رديف

 مراقبت زيبايي فوق ديپلم روابط عمومي فرحناز كیا 1
 مدير و مربي -موسس

 

 سال26

 (HSEكارشناسي ارشد ) فريماه صالحي 2
 بهداشت و ايمني

 محیط زيست(( 

مدير آموزشگاه بهداشت و ايمني 

 مدرسان بهره وري
 سال17

 سال12 يو مرب ريمد -موسس ييبايمراقبت ز يارشد معمار يشناسكار يخلخال نينوش آفر 3

 سال 22 مدير و مربي -موسس مراقبت زيبايي كارشناسي چهره پردازي آتیه ناوران 4

 سال 30 مدير و مربي -موسس مراقبت زيبايي ديپلم شیواناصرشريفي 5

 سال15 مدير و مربي -موسس مراقبت زيبايي ديپلم فاطمه گودرزي 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش:

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي مراقبت زيباايي برگازار گردياد     23/2/96طي جلسه اي كه در تاريخ 

 متعادل ساز چهره زنانه باتحت عنوان شغل  و 5-2/1/36/70استاندارد آموزش شغل متعادل ساز چهره زنانه باكد  

  د تايید قرار گرفت.مور 514220570030001كد 

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

 مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي دفتر  پژوهش، طرح و برنامه: آدرس

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

                    66583628تلفن                                                     66583658دورنگار       

 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.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي 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،   از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل  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.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي 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

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك يف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تار
 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  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سدس  آمده اس  يا خيرآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي ب 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 : 
 رر و رارا برابر استاندارد. ها و شرايك نونانون ب  طور مو توانايي انجام رار در مييك

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

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

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي ي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم برا

 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. جب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن مو

 توجهات زيست محيطي :

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



 3 

 

 

 

 نام استاندارد آموزش شغل : 

 ساز چهره زنانه  متعادل

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

گی هایی چون آلودگی آن شخص قادر به انجام شایستدر حوزه مراقبت زیبایی است که درمتعادل ساز چهره زنانه شغلی 

آماده سازی اولیه آرایش  ،یزپوست جهت متعادل سا پاک سازی حفاظت و بهداشت فردی مشتری،زدایی محیطی،

 خودآرایی، یش چشم،آرا،( فک، غبغب وگردن چانه، لب، نه،گو بینی، ابرو، )پیشانی، اعضای چهرهازی متعادل س (،یه)پا

 مشاغلی از قبیل آرایشگر مو، با وباشد سازی کارتونی و آرایش خاص عکاسی عروس، شخصیت وشب و آرایش روز

 . ارتباط استزنانه در شیمیایی موی و صورت وکاربر مواد ابرو پیرایشگر پیرایشگر مو، آرایشگر ناخن،

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 متوسطه اول پايان دورهحداقل میزان تحصیالت : 

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

 پاكسازي پوست صورت زنانه  مهارت هاي پیش نیاز  :

 :آموزش دوره  طول

 اعتس  290:          ول دوره آموزش    ط

 ساعت   58  :      ا زمان آموزش نظري  

 ساعت   232  :     زش عملي  ا زمان آمو

 ساعت     -:             ن كارورزي     ا زما

  ساعت     -:                 روژه    ا زمان پ

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 حیت هاي حرفه اي مربیان :صال

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

اي است كه نحوه استفاده صحیح از محصوالت آرايشاي و بهداشاتي پوسات را باه     متعادل ساز چهره زنانه حرفه 

 ابي و سالمت پوست صورت دارا مي باشد.منظور آرايش در جهت زيبايي، مراقبت، حفظ  شاد

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Make Up for women 

 

 

 

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

 ي زنانهآرايشگر مو

 زنانه در آرايشكاربر مواد شیمیايي 

 زنانه آرايشگر ناخن

 زنانه ابروو صورتپیرايشگر 

 زنانه پیرايشگر مو

 

 

 *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

 

 

 

 

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

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

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

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

           نیاز به استعالم از وزارت كار     د :
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 شغل  استاندارد آموزش 

 گي هاشايست -
 

  

 پیش نیاز عناوين كد رديف
 ساعت آموزش 

 جمع عملي  نظري 

1 514220570070011 
 آلودگی زدایی محیطی وحفاظت و

 بهداشت فردی

- 
5 7 12 

 مشاوره و پذیرش مشتری 514220570070021 2

و حفاظت  ،آلودگی زدایی محیطی 

  بهداشت فردی

 514220570030001با کد 

7 21 28 

 یزسا پوست جهت متعادل پاک سازی 514220570030011 3
 مشاوره و پذیرش مشتری 

  514220570030021با کد
5 22 27 

 (آماده سازی اولیه آرایش )پایه 514220570030021 4
پوست جهت متعادل  پاک سازی

 514220570030031ی با کد زسا
5 25 30 

5 514220570030031 

 متعادل سازی اعضای چهره 

 رو ، بینی، گونه، لب، چانه،) پیشانی، اب

 فک، غبغب و گردن (

 آماده سازی اولیه آرایش )پایه ( 

 54 41 13 514220570030041با کد 

 آرایش چشم 514220570030041 6

متعادل سازی اعضای چهره 

پیشانی، ابرو ، بینی، گونه، لب، )

 چانه،فک، غبغب و گردن ( 

 514220570030051با کد 

5 30 35 

 خودآرایی 514220570030051 7
 آرایش چشم 

 514220570030061با کد 
5 22 27 

 آرایش روز و شب و عروس 514220570030061 8
 خودآرایی 

 514220570030071با کد  
7 47 54 

 شخصیت سازی کارتونی 514220570030071 9
 آرایش روز و شب و عروس 

 514220570030081با کد 
3 10 13 

 ش خاص عکاسیآرای 514220570030081 10

و حفاظت  ،آلودگی زدایی محیطی 

  بهداشت فردی

 514220570030001با کد 

3 7 10 

 290 232 58 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محيطی و حفاظت و بهداشت فردي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 7 12 

 ایمنی  ،نگرش  ،مهارت  ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 و مدیر و مربی صندلی کارآموز  دانش :

 ميز مربی

 وایت برد،ماژیک

 دست مواد شوینده

 یکبار مصرف دستکش

 ماسک یکبار مصرف

 روپوش

 جعبه کمک هاي اوليه

 موادضدعفونی کننده ابزار

 محيط کارموادگندزدایی 

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

 دستگاه تهویه

    عوامل فيزیکی در محيط کار )نور، رنگ، دما،صدا( -

    عوامل زیان آور ارگونوميکی در محيط کار-

    ها(ها و باکتريعوامل بيولوژیکی در محيط کار )ميکروب -

گازهااي   )بخاارا،،  عوامل زیان آور شيميایی در محيط کار-

 سمی حاصل از کاربرد مواد شيميایی

   

روش  (MSDS) برگااه اعاعااا، ایمناای مااواد شاايميایی-

 استفاده از مواد

   

    کپسول آتش نشانی و عوامل آتش زا و حوادث شغلی -

    هاي اوليه وسایل حفاظت فردي و جعبه کمک -

 شستشاو  و زدا گناد  مواد ضدعفونی و دستگاه ضدعفونی و -

 دهنده

   

    هاي مربوط به شغلعوارض پوستی و بيماري -

  مهار، :

    استفاده از وسایل حفاظت فردي  -

    هاي اوليه استفاده از جعبه کمک -

    استفاده از دستگاه ضدعفونی  -

    ونی کننده و گندزداوشستشو دهندهفاستفاده از مواد ضدع -

    نشانی استفاده از کپسول آتش -

    تفکيک و جمع آوري مواد زائد و ضدعفونی محيط کار -
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محيطی و حفاظت و بهداشت فردي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  نگرش :

 هاي ناشی از حوادث شغلیجلوگيري از آسيب -

 صرفه جویی در مصرف آب و مواد شوینده -

 رعایت اخاق حرفه اي -

 ایمنی و بهداشت : 

 وسایل حفاظت فردي )دستکش، ماسک(استفاده از  -

 پرهيز از عوامل بيماري زا در محيط کار -

 ها، زیست محيطی :توج

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  مشاوره و پذیرش مشتري

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

7 21 28 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

 آیينه وميز کار

 صندلی و ميز چوبی

 وایت برد و ماژیک

 کار، سوابق مشتري

 تصاویر مربوط به آموزش

 لباس کار

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

 

    مشتري باروش هاي برقراري ارتباط موثر -

    مشتري مشاوره حرفه اي با-

    اویر مربوط به کارتص-

    کار، سوابق مشتري-

    بهداشت فردي پوشش ظاهري و-

  مهار، :

    پذیرش مشتري ارتباط صحيح و-

    مشتري رسيدگی به درخواست و اعتراض-

    پرکردن کار، سوابق مشتري-

    فردي پوشش ظاهري و بهداشت  رعایت-

    کارکنان ارائه رفتار مناسب با مشتري و-

 نگرش :

 رضایت مشتري-

 اخاق حرفه اي رعایت -

 صرفه جویی در مصرف انرژي -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت فردي -

 استفاده از لباس کار مناسب در محيط کار -

 توجها، زیست محيطی :

- 
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 يزوست جهت متعادل ساپ پاک سازي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 22 27 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

صندلی مخصوص آرایش 

 مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 آیينه وميز کار

 کوایت برد و ماژی

 دستگاه بخور

 شير پاک کن

 لوسيون

 کرم ماساژ صور،

 کرم مرعوب کننده و ویتامينه

 ماسک زیبایی پوست

 پنبه ، کاسه و قلم

 مواد ضد عفونی کننده ابزار

 پيش بند و تل

 حوله یکبار مصرف

 لباس کار

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

    عضا، صور،  ساختمان پوست و-

    ارض پوستیانواع پوست وعو-

    مراحل ماساژ پوست-

    مراحل مراقبت از پوست صور، قبل از آرایش-

    مواد مصرفیابزار کارو-

  مهار، :

    استفاده از تميز کننده هاي پوست -

    ماساژهاي مختلف پوست صور، وگردن -

    استفاده از انواع ماسک زیبایی-

    یتامينه صور، و مواداستفاده از انواع -

    ابزار ومواد مصرفی استفاده صحيح از-

 نگرش :

 رضایت مشتري-

 رعایت اخاق حرفه اي  -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي  -

 ایمنی و بهداشت : 

 و ضدعفونی ابزار پر هيز از عوامل بيماري زا در محيط کار -

 ...(و ماسک  ) دستکش و استفاده از وسایل حفاظت فردي -

 توجه به تاریخ انقضاي مواد نگهداري صحيح مواد مصرفی  و -

 توجها، زیست محيطی :

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  آماده سازي اوليه متعادل سازي چهره

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 25 30 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز  دانش :

 صندلی مخصوص آرایش مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 آیينه و ميز کار

 وایت برد و ماژیک

 پالت متعادل کننده

 پوشاننده هاي پوست

در تن هاي  )چرب،خشک و مایع

 مختلف(

ابزار ليفتينگ)بندینک،چسب و 

 تور(

 فيکس کننده مایع و پودري

 شير پاک کن و لوسيون

 قلم ،پد پودر ، پد فون

 مواد ضد عفونی کننده ابزار

 پيش بند و تل

 لباس کار

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

    قرن بيستم مختصري از تاریخچه آرایش در اسام و-

    انعکاس آن  رنگ و نور، تئوري-

    ها با یکدیگر نروابط آ کنتراست و-

    قانون لئوناردو داوینچی-

    اشکال هندسی چهره-

    ن مواد پوشاننده آ وهاله هاي چهره و لک ها-

    خطاي دید با تکنيک سایه روشن-

    نقاط نوري ( –کانتورینگ  (چهره روش هاي سایه روشن در-

    مواد مصرفی ابزار کار و-

  مهار، :

    کاربرد قانون لئوناردوداوینچی درمتعادل سازي چهره-

    نگرترکيب رنگ ها،درجه بندي وشد، -

) رعایت کردن حد فاصل هاي رنگ چهره ایجاد کنتراست در -

 کانتورینگ(

   

    ها ننگ کردن رنگ وایجاد هارمونی بين آهماه-

    ازي اشکال هندسی چهره)مربع ،مستطيل ،مثلثی..(متعادل س-

    محوکردن هاله ها ولک هاي چهره  یکسان سازي ،-

    کاربرد بندینک جهت جوان سازي چهره -

    ثابت نمودن مواد پوشاننده روي پوست -
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  زي چهرهآماده سازي اوليه متعادل سا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 25 30 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  نگرش :

 رعایت اخاق حرفه اي  -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي  -

 ایمنی و بهداشت : 

 عوامل بيماري زا در محيط کار و ضدعفونی ابزار پر هيز از -

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ) دستکش وماسک ...( -

 توجه به تاریخ انقضاي مواد نگهداري صحيح مواد مصرفی  و -

 توجها، زیست محيطی :

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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 ستاندارد آموزش ا

 آموزش  ي تحليل برگه -

 عنوان : 

متعادل سازي اعضاي چهره ) پيشانی، ابرو ، بينی، گونه، لب، 

 چانه،فک، غبغب و گردن (

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

13 41 54 

 ایمنی،مهارت ،نگرش ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

 یينه و ميز کارآ

 وایت برد و ماژیک

 صندلی مخصوص آرایش

 مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 فون هاي متعادل کننده

 پد پودر ، پد فون

 فيکس کننده مایع و پودري

 موچين ، قيچی ، پنبه

 مواد عراحی موقت ابرو

 شير پاک کن

 لوسيون پاک کننده

 اکسيدان مخصوص ابرو

 رنگ ابرو

 رژلب و روژگونه

ي مخصوص براي رژ برس ها

 گونه

 برس هاي رژ لب

 پد،قلم وپنبه

 فيکس کننده آرایش

 شير پاک کن و لوسيون

 مواد مخصوص پاک کننده

 برس در سایز هاي مختلف

 پيش بند و تل

    انواع فرم پيشانی-

    ت هاي مختلف ابرو مقس-

    هاي مختلف ابرو عرح-

    انتخاب رنگ ابرو -

    انواع فرم بينی-

    انواع فرم لب

    انواع فرم گونه -

    گردن وعضا، -

    چهره هاي مختلف فرم فک در-

    فرم چانه در چهره هاي مختلف-

    فرم غبغب-

    ابزار کار ومواد مصرفی-

  مهار، :

    متعادل سازي پيشانی بلندوکوتاه -

    متعادل سازي شقيقه ها-

    زي پيشانی بوسيله چتري مومتعادل سا-

    پيرایش ابرو با توجه به فرم چهره-

    عراحی موقت ابرو با توجه به فرم چهره-

    ابرو با توجه به رنگ چشم ومو کردنرنگ -
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

ب، متعادل سازي اعضاي چهره ) پيشانی، ابرو، بينی، گونه، ل

 غبغب و گردن ( فک،  چانه،

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

13 41 54 

 ایمنی،مهارت ،نگرش ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 لباس کار    مهار، :

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی
    وکوتاه و..( بلند متعادل سازي انواع بينی)گوشتی ،-

    متعادل سازي گونه با توجه به فرم چهره-

    آرایش گونه با رعایت هارمونی رنگ درارایش-

    متعادل سازي لب مناسب با فرم چهره وآرایش آن-

    متعادل سازي فرم فک در چهره هاي مختلف-

    متعادل سازي فرم چانه در چهره هاي مختلف-

    گردن بلندوکوتاه متعادل سازي -

    متعادل سازي غبغب-

    تثبيت متعادل سازي بينی ،لب ،گونه ،گردن،فک ،چانه و غبغب-

    استفاده صحيح از ابزار کار ومواد مصرفی-

 نگرش :

 رعایت اخاق حرفه اي  -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي  -

 ایمنی و بهداشت : 

 از عوامل بيماري زا در محيط کار و ضدعفونی ابزارپر هيز  -

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ) دستکش وماسک ...( -

 نگهداري صحيح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 توجها، زیست محيطی :

 دفع صحيح آن تفکيک مناسب پسماند و -
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 ان : عنو

  آرایش چشم

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 30 35 

 ایمنی،مهارت ،نگرش ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

 صندلی مخصوص آرایش

 مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 آیينه و ميز کار

 وایت برد و ماژیک

 متعادل کننده پلک پالت

 ریمل

 سایه ، برس سایه

 مداد چشم ، خط چشم

 نمژه مصنوعی و چسب آ

 پاک کننده آرایش چشم

 پد مخصوص، پنبه

 رایشفيکس کننده آ

 پيش بند و تل

 لباس کار

 هاي اوليه جعبه کمک

 کپسول آتش نشانی

    انواع چشم وحالت هاي آن -

    انواع سایه -

    انواع خط چشم-

    نواع مژه مصنوعیا-

    ابزار کار ومواد مصرفی-

  مهار، :

    متعادل سازي پلک با تکنيک سایه روشن-

متعادل سازي اناواع فارم چشام )پاف دار،گود،برجسته،حاشايه      -

 پائينی چشم و....(

   

    سایه زدن براي چشم هاي مختلف) زیرساز سایه هاي مختلف( -

    ریمل و اکستنشن مژه  ی واستفاده از مژه مصنوع-

    کشيدن خط چشم مناسب-

    وعينک دارشيدن خط چشم براي چشمهاي لنزدارسایه زدن وک-

    ابزار ومواد مصرفی استفاده صحيح از-

 نگرش :

 رعایت اخاق حرفه اي -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

 ایمنی و بهداشت : 

 عوامل بيماري زا در محيط کار و ضدعفونی ابزارپرهيز از -

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ) دستکش وماسک ...( -

 نگهداري صحيح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 توجها، زیست محيطی :

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان :

  خودآرایی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 22 27 

 ایمنی،مهارت ،نگرش ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

 صندلی مخصوص آرایش

 مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 آیينه و ميز کار

 وایت برد و ماژیک

 دل کننده پلکپالت متعا

 ریمل

 سایه ، برس سایه

 مداد چشم ، خط چشم

 مژه مصنوعی و چسب ان

 پاک کننده آرایش چشم

 پد مخصوص، پنبه

 فيکس کننده ارایش

 پيش بند و تل

 لباس کار

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

    فرم متعادل چهره -

    تعادل ابروي فرد -

    تعادل چهره با مدل مو-

    بزار کار ومواد مصرفیا-

  مهار، :

    تفکيک نمودن فرم هاي مختلف چهره -

    متعادل سازي ابرو -

    متعادل سازي فرم چهره با مدل ابرو و مو -

    ایجاد تناسب بين اجزا چهره -

    استفاده صحيح ازابزار ومواد مصرفی-

 نگرش :

 رعایت اخاق حرفه اي -

 جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژيصرفه  -

 ایمنی و بهداشت : 

 پرهيز ازعوامل بيماري زا در محيط کار و ضدعفونی ابزار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ) دستکش وماسک ...( -

 نگهداري صحيح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 توجها، زیست محيطی :

 ودفع صحيح آن تفکيک مناسب پسماند -
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 ستاندارد آموزش ا
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  آرایش روز ،شب و عروس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

7 47 54 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :
 و ميز کارآیينه 

 وایت برد و ماژیک
 صندلی مخصوص آرایش

 مشتري
 صندلی مخصوص آرایشگر 

 فون هاي متعادل سازي 
لوازم آرایش ما، ، براق و 

 اکليلی 
 بندینک ، چسب و تور 

 برس و قلم سایه 
 شير پاک کن و لوسيون

 پنبه ، پد 
 فيکس کننده آرایش  

 پيش بند و تل 
 لباس کار 

 جعبه کمکهاي اوليه 
 پسول آتش نشانیک

    آرایش به سبک ایرانی)روز وشب(-

    هارمونی آرایش روز وشب مطابق با لباس ومو-

    عرح هاي متعادل سازي فانتزي-

    سبک هاي مختلف آرایش عروس-

    آرایشتزئينا، چهره در -

    نامتعارف آرایش متعارف و-

    ابزار کار ومواد مصرفی -

  مهار، :

    آرایشآماده سازي پوست هاي مختلف قبل از -

    سازي آرایش انواع پوست )جوان ومسن(زیر-

    ایجاد هارمونی لباس ومو آرایش متعارف روز و-

    ایجاد هارمونی لباس مو آرایش متعارف شب و-

    آرایش عروس-

    آرایش مخصوص خانم هاي مسن-

    تثبيت آرایش-

    کردن آرایشپاک -

    استفاده صحيح ازابزار ومواد مصرفی-

 نگرش :

 اخاق حرفه اي رعایت -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هيز از عوامل بيماري زا در محيط کار و ضدعفونی ابزار -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ) دستکش وماسک ...( -

 نگهداري صحيح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 توجها، زیست محيطی :

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  شخصيت سازي کارتونی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

3 10 13 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط هات زیست محیطیتوج

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

 آیينه و ميز کار

 وایت برد و ماژیک

 صندلی مخصوص آرایش

 مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 پالت هاي رنگی براي نقاشی

 برس هاي مخصوص نقاشی

 پد، قلم مو

 مواد فيکس کننده مو

 پيش بند و تل

 اس کارلب

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

    مفهوم شخصيت سازي -

    تصاویر مربوط به شخصيت سازي در صور، )کارتونی(-

    اشکال هندسی چهره براي عراحی-

    تصاویر مربوعه -

    ابزار کار ومواد مصرفی-

  مهار، :

    عراحی کارتونی چهره -

    نقاشی فانتزي چهره-

    تثبيت مواد مصرفی در عراحی وپاک نمودن آن -

    استفاده صحيح ازابزار ومواد مصرفی-

 نگرش :

 اخاق حرفه اي رعایت -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هيز از عوامل بيماري زا در محيط کار -

 ) دستکش وماسک ...(استفاده از وسایل حفاظت فردي  -

 توجه به تاریخ انقضاي مواد مصرف ونگهداري صحيح مواد مصرفی-

 و ضدعفونی ابزار -

 توجها، زیست محيطی :

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  آرایش چهره جهت عکاسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

3 7 10 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز  دانش :

 آیينه و ميز کار

 وایت برد و ماژیک

 صندلی مخصوص آرایش

 مشتري

 صندلی مخصوص آرایشگر

 فون هاي متعادل سازي

 سایه و خط چشم

 برژ گونه و رژل

 قلم مو

 برس رژگونه و پودر فيکس

 پد

 پنبه

 شير پاک کن و لوسيون

 مواد فيکس کننده مو

 جعبه کمکهاي اوليه

 کپسول آتش نشانی

    روش مشاوره جهت آرایش خاص عکاسی-

    نورپردازي فضاي سالن براي آرایش جهت آتليه عکاسی-

    )پرتره( ویژگی هاي آرایش عکاسی-

    رنگی سفيد و عکس سياه وبراي آرایش روش -

    مواد مصرفی ابزار کار و-

  مهار، :

    آرایش خاص عکاسی براي پرتره-

آرایش خاص عکاسی براي عکس هاي پرسنلی )رنگی،ساياه  -

 سفيد ( و

   

    فيکس نمودن آرایش -

    مواد مصرفی و ابزار استفاده صحيح از-

 نگرش :

 ي اخاق حرفه ارعایت -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

 ایمنی و بهداشت : 

 پر هيز از عوامل بيماري زا در محيط کار -

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ) دستکش وماسک ...( -

 توجه به تاریخ انقضاي مواد مصرفی-

 نگهداري صحيح مواد مصرفی و ضدعفونی ابزار -

 توجها، زیست محيطی :

 تفکيک مناسب پسماند ودفع صحيح آن -
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  استاندارد تجهيزا، -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

  دستگاه1 متناسب با تهویه مورد نياز دستگاه تهویه 1

  دستگاه1 دیجيتالی دماسنج 2

  دستگاه1 دیجيتالی رعوبت سنج 3

  جعبه1 استاندارد جعبه کمکهاي اوليه 4

دستی حاوي پودر خشک محتوي کف یا  پسول آتش نشانیک 5

 آب

  دستگاه1

  دستگاه1 برقی دستگاه بخور 6

  عدد1 چوبی ميز مدیریت 7

  عدد1 یا فوم چرمی صندلی مدیریت 8

  عدد15 پاستيکیچوبی یا  صندلی کارآموز 9

  عدد1 یا بدون جکجک دار صندلی مخصوص آرایش مشتري 10

  عدد1 یا بدون جکجک دار ایشگرصندلی مخصوص آر 11

  عدد5 50×70 آیينه 12

  عدد5 فلزي یا چوبی ميز کار 13

  عدد1 چرمی یا فوم صندلی مربی 14

  دستگاه1 100×70 تخته وایت برد 15

  دستگاه1 4پنتيوم  کامپيوتر 16

  عدد2 پاستيکی-متوسط  سطل زباله 17

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15رفیت تجهیزات برای یک کارگاه به ظ -
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 برگه استاندارد مواد:

 توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

  بسته 1 پنبه اي-نخی-سقيد ماسک تنفسی 1

  بسته 1 یکبار مصرف-التکس دستکش  2

  دست 1 سفيد-نخی روپوش 3

  بسته 1 یچوب کاردک 4

  بسته 1 قاومم-کوچک و متوسط کيسه زباله 5

  بسته 1 یکبار مصرف حوله 6

  عدد 5 نایلونی پيش بند 7

  ليتري 4گالن  1 پودر-کرم–مایع  مواد ضدعفونی محيط 8

  عدد 3 مایع-اسپري مواد ضدعفونی ابزار 9

  گالن کوچک 1 الکل مواد شوینده ابزار 10

  قوعی 1از هر کدام  مایع-پودرشستشو مواد شوینده محيط کار 11

  عدد 2از هر کدام  جامد–مایع  خط چشم 12

  عدد2 نيمه چرب-خشک-چرب سازي چهره فون متعادل 13

  عدد4 چرب مداد چشم 14

  عدد4 پودي چرب رژگونه 15

  عدد4 پالتی،ماتيکی،مایع رژلب 16

  عدد2 مایع-کرمی برق لب 17

  عدد4 شانه اي–بري دار -رنگی انواع ریمل 18

  عدد4 کرمی براي انواع پوست کنندهکرم مرعوب  19

  عدد4 کرمی براي انواع پوست کرم مغذي 20

  عدد4 کرمی-پودري ماسک صور، )زیبایی( 21

  عدد4 مایع -کرمی کرم یا فوم ماساژ 22

  عدد4 اسپري -پودري فيکس کننده آرایش 23

  عدد2 کرمی شيرپاک کن  انواع پاک کننده پوست  24

  عدد 1از هرکدام  مایع براي پوست هاي مختلف انواع لوسيون 25

  عدد2 مویی صفر و یک قلم خط چشم 26

  عدد2 مویی یک و سه قلم خط لب و رژلب 27

  بسته 1 اسفنجی پد پاک کننده 28

  ليتري 4گالن  1 نانوسيل مواد ضدعفونی کننده 29
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 برگه استاندارد مواد:

 وضیحات ت تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

   جامد-مایع صابون 30

  بسته 1 بهداشتی پنبه 31

  بسته 3 تکی و ریسه اي درسایز مختلف انواع مژه 32

  بسته 2 کاغذي دستمال  33

  عدد 2 مایعالتکس  چسب  34

  سري 2 جامد پالت کودک 35

  سري 2 جامد پالت فون 36

  عدد 2 مایع-جامد  سایه)شاین(کرم  37

  بسته 1از هر کدام  پودري ر رنگ هاي مختلفاکليل د 38

  بسته 1 پودري پودر بابونه براي بخور 39

  عدد 3 کرمی الیه بردار اسکراپ 40

  بسته 1 پاستيکی گوش پاک کن 41

  بسته 1 چوبی خال دندان 42

  عدد 15 کاغذي کار، سوابق مشتري 43

  ستهب 1از هر کدام  پد هيدرو -پد التکس انواع پد 44

  به تعداد الزم در کارگاه رنگی تصاویر مربوط به آموزش 45

 نفر محاسبه شود . 15مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت  -توجه:  

  برگه استاندارد ابزار  -                 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

  عدد از هر سایز1 چوبی کائوچو یا –دندانه درشت و ریز  شانه 1

  عدد2 پاستيکی کاسه رنگ ابرو 2

  عدد2 مقاوم –موئی  برس رنگ ابرو 3

  عدد2 فلزي موچين 4

  عدد2 مقاوم –موئی  برس هاي مخصوص رژگونه 5

  عدد2 مقاوم –موئی  برس هاي مخصوص پودر فيکس 6

  عدد  1 پاستيکی آب پاش 7

  یبه تعداد کاف مویی قلم  سایه 8

  عد 1 کوچک قيچی 9

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .-توجه : 


