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 بسمه تعالي

 معاونت آموزش

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

 

   

 زنانه صورتدائم  گرآرایش

 

 گروه شغلی 

 مراقبت و زیبایی

 
 کد ملی آموزش شغل

 

1 0 0 0 5 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 

شناسه  نسخه

 شایستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
ISCO-00 

 

 

 32/9/92تاریخ تدوین استاندارد :
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 نظارت بر تدوین محتوا و تصویب : دفتر طرح و برنامه های درسی

 510334504454441کد ملی شناسایی آموزش شغلی : 

 

 اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته مراقبت و زیبایی :

 علی موسوی -

 ارژنگ بهادری -

 زیبا یاوری -

 
 

 

 

 

 :حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد آموزش شغل 

 تدوین استانداردهای آموزشی کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد کشوری  کارگروه -

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -

 

 

 

 

 

 

 فرایند اصالح و بازنگری  :

 توسط افراد مشروحه ذیل مورد تجدید و بازنگری محتوایی قرار گرفته است: 1293این استاندارد در سال  -1

 اقای فرشید منجمی  -5خانم راضیه مکتبی -0خانم مریم وین-2خانم فخری فرجی-3خانم آتیه ناوران -1

مجدداً توسط سر کار خانم آتیه ناوران، خانم نادیا امجد ، خانم فاطمه باستانی  1/6/92این استاندارد در مورخ    -3

  بازنگری شد.

 

 

 

 آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی

، سازمان آموزش فنی و حرفه  3خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالی ، نبش خیابان حضرت ، ساختمان شماره  –تهران 

 90ای کشور ، پالک 

  66569944-9تلفن                                66900110دورنگار 

  baramehdarci @ yahoo . comآدرس الکترونیکی : 
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  شایستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه 

كار 

 مرتبط

 ایميل تلفن و، آدرس  

 پزشك  پوست و مو  دكتري  مباشر  پژمان 1
11 

 سال 

 تلفن ثابت :

 06123372097تلفن همراه : 

 ايميل :

 p-mobasher@yahoo.com 

 آدرس : 

 ديپلم  ناهيد دانشمند  2
رايانه و 

 تربيت معلم 

مدير 

آموزشگاه 

مراقبت 

  گل پرزيبايي 

14 

 سال 

 تلفن ثابت :

 06122305972تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللللللللللللل : 

Danshmandzibaee@yahoo.c

om  

 آدرس : 

 

 

 ليسانس  فاطمه نعمتي  3
مترجمي 

 زيان آلماني 

مدير 

آموزشگاه 

مراقبت 

 زيبايي نعمتي 

13 

 سال 

 تلفن ثابت :

 06122055099تلفن همراه : 

 amozeshايميللللللللللل : 

company@yahoo.com 

 آدرس : 

 

 

 
 ديپلم  مژگان كوشش  4

اقتصاد 

 اجتماعي 

مدير و 

موسس 

آموزشگاه 

مراقبت 

 زيبايي كژال 

14 

 سال 

 تلفن ثابت :

 06124331909تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللللللللللللل : 

ozhgankoshesh@yahoo 

.com 

 آدرس :

 

 

mailto:Danshmandzibaee@yahoo.com
mailto:Danshmandzibaee@yahoo.com
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  شایستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه 

كار 

 مرتبط

 ایميل تلفن و، آدرس  

 ديپلم  زهرا رضايي  5
علوم 

 تجربي

مدير 

آموزشگاه 

مراقبت 

زيبايي 

 شهرزاد 

20 

 سال 

 تلفن ثابت :

 06123703203تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللللللللللللل : 

roya6047@yahoo.com 

 آدرس : 

 

 ديپلم  فرحناز كيا 6
رياضي 

 فيزيك 

مدير 

آموزشگاه 

مراقبت 

 زيبايي فرحناز 

20 

 سال 

 تلفن ثابت :

 06122726019تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللللللللللللل : 

farahnazkia@yahoo.com 

 آدرس : 
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 استاندارد شغل : تعاریف :
مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را می گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه مشخصات شایستگی ها و توانمندی های 

 ای نیز گفته می شود 

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

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

 شرح شغل :
در یک حوزه شغلی ، بیانه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر 

 مسئولیت ها ، شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز

 طول دوره آموزشی :
 حداقل زمان و جلسلت مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی

 ویژگی کارآموز  ورودی :
 ار می رود .حداقل شایستگی ها و توانایی ها که از یک کار آموز در هنگام ورود به دوره آموزشی انتظ

 کارورزی :
آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت گیرد و کارورزی صرفاً در مشاغلی است که بعد از 

ضرورت دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود . ) مانند آموزش یک شایستگی که فرد در 

عملی ببیند و شامل  ورت تئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزشمحل آموزش به ص

 بسیاری از مشاغل نمی گردد . (

 ارزشیابی
شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر ، که شامل سه بخش عملی ، کتبی عملی و  فرایندجمع آوری

 ای خواهد بود .اخالق حرفه 

 صالحیت حرفه ای مربیان :
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزشی استاندارد انتظار می رود .

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

 دانش :
و توانمندی های ذهنی الزم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم  حداقل مجموعه ای از معلومات نظری

 پایه ) ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ( ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .

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

 نگرش :
 مجموعه ای از رفتار های عاطفی که برای شایستگی معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود و

 ایمنی :
 مواردی است که عدم یا انجام ندان صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زیست محیطی :
 د رعایت شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد .مالحظاتی ایست که در هر شغل بای
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 تعریف دقیق استاندارد ) اصطالحی ( :

 

در زیور الیوه سوطحی پوسوت کوه برابور بووا       بوا دسوتگاه مخصووص    رنگوی   ورود موواد 

 استانداردهای بین المللی می باشد .
 

 

 

 

 صطالحات مشابه جهانی ( :اصطالح انگلیسی استاندارد ) و ا ٭

 

   
                                                                             Permanent     beautifier 

 

 

 مهم ترین استاندارد ها و رشته های مرتبط با این استاندارد : ٭

 

 صورت و ابرو رایشگرپیاستاندارد  -
 

  متعادل ساز چهره زنانهاستاندارد  -

 

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سختی کار : ٭

 

 : جزوه مشاغل عادی و کم آسیب                  طبق سند و مرجع .......................... الف

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

 سخت و زیان آور                     طبق سند و مرجع .......................... ج : جزوه مشاغل

 د : نیاز به استعالم از وزارت کار 
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  استاندارد آموزش شغل 

 :نام استاندارد آموزشی شغل 
 زنانه صورتدائم  گرآرایش

 :شرح استاندارد آموزش شغل 
دائم صورت زنانه ، شایستگی در حوزه مراقبت و زیبایی است که در آن هنرجو قوادر   گرآرایش
ضوابط ایمنی، بهداشت فردی و آلودگی زدایی محیط کار و ابزار، مشاوره با مشوتری   به انجام

جهت انجام کار و پذیرش، آماده سازی پوست قبل از آرایش دائم، طراحی متناسب با چهوره،  
و بوا  هاشور، آرایش دائم لب و سایه لب، آرایش دائم چشوم، تورمیم نهوایی    آرایش دائم ابرو و 

مشاغلی از قبیل پیرایشگر صورت و ابروی زنانه و متعادل سازی چهوره زنانوه در ارتبواط موی     
 باشد.

 ویژگی کارآموزان ورودی :
 دیپلم متوسطهحداقل میزان تحصیالت : 

 جسمیسالمت روحی و حداقل توانایی جسمی و ذهنی : 
بکارگیری  -2متعادل سازی چهره زنانه  -3پیرایشگر ابرو و صورت زنانه -1 مهارت پیش نیاز :
 مراقبت و زیبایی کار ایمنی در محیط الزامات بهداشت و
 طول دوره آموزشی

      ساعت 345طول دوره آموزشی    :  
 ساعت 61   زمان آموزش نظری : -
 ساعت100زمان آموزش عملی :   -
 ساعت   -زمان کارورزی         :     -
 ساعت   -زمان پروژه             :     -

 بودجه بندی ارزشیابی ) به درصد ( 
 % 52کتبی :  -
 %52عملی :  -
 % 01اخالق حرفه ای :  -

 صالحیت های حرفه ای مربیان :
داشوتن کوارت بهداشوت از وزارت     مربیگوری در رشوته مراقبوت زیبوائی و    سال سابقه  3لیسانس با -

 و آموزش پزشکی  ، درمانبهداشت
داشوتن کوارت بهداشوت از وزارت     مربیگری در رشته مراقبت زیبوائی و سابقه سال  2با  دیپلمفوق  -

 و آموزش پزشکی ، درمان بهداشت 
زارت و داشتن کارت بهداشت از و مربیگری در رشته مراقبت زیبائی سال سابقه 5با  متوسطه دیپلم-

 و آموزش پزشکی  ، درمانبهداشت
های مربوط به استرلیزاسیون و گندزدایی ، آناتومی پوست و مووارد منوع و عووار      ضمناً آموز ش-
در محلهوای   ، تواتو ،موارد اقدام روش های اصالحی و زیبایی، مالحظات قبل و بعد از انجوام تواتو  تاتو

 بایستی توسط پزشک صورت پذیرد. خاص )صورت ، بدن، مچ پا(
 دوره می بایستی در محیط کامالً استریل و ایزوله و مجزا انجام پذیرد. ن*آموزش ای
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 شایستگی ها / کارها  -

 عناوین ردیف

 ضوابط ایمنی، بهداشت فردی و آلودگی زدایی محیط کار و ابزاربکارگیری  0
 جهت انجام کار و پذیرشمشاوره با مشتری  5
  آماده سازی پوست قبل از آرایش دائم 3
 طراحی متناسب با چهره 4
 آرایش دائم ابرو و هاشور 2
 آرایش دائم لب و سایه لب 5
 آرایش دائم چشم و مژه 7
 ترمیم نهایی 8
9  
01  
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 استاندارد آموزش
 تحلیل آموزش  برگه -
 عنوان :
بهداشت فردی و آلودگی زدایی ضوابط ایمنی، بکارگیری 

  محیط کار و ابزار

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری
6 0 12 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 
 توجهات زیست محیطی مرتبط

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد
 مصرفی و منابع آموزشی

 آیینه و میز کار    دانش :
 تلویزیون و دی وی دی
 صندلی کارآموز
 ماژیکوایت برد و 

 کپسول آتش نشانی
 دماسنج
 رطوبت سنج
 دستگاه تهویه

 جعبه کمک های اولیه
 دستکش یکبار مصرف
 ماسک یکبار مصرف
 مواد شوینده

مواد ضدعفونی کننده 
 محیط کار
 محیط کار

 کفش یا صندل طبی
 لباس کار
 

   1 فرق استریل و ضدعفونی 
   1 پاک کننده ها و شوینده محیط

   1 های دست و ابزارضدعفونی کننده 
   5/4 (A,B,C,D,E,Fبیماری هپاتیت )

و بیماری ایدز و راه های پیشگیری و انتقال  HIVویروس 
 آن

5/4   
 

   5/4 دستگاه ضدعفونی کننده

   5/4 عوامل خطر هنگام کاربا مواد ضدعفونی کننده
   1 عوار  مربوط به آرایش دائم و موارد رفع آن 

    مهارت :
  5/1  از مواد ضد عفونی کننده درستنحوه استفاده 
  5/1  از دستگاه استرالیزاسیون درستنحوه استفاده 

  5/1  چگونگی ضدعفونی محیط کار
  1  و ضدعفونی کردن آن ها ها دست شستشوی
  5/1  ن ابزار کارنمودو ضد عفونی  تمیز

  نگرش :
 صرفه جویی در مصارف آب و برق -3 –صرفه جویی در زمان انجام کار  -0 
 پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی -2

 ایمنی و بهداشت :
 آشنایی با عوامل خطر مواد ضدعفونی کننده -
 استفاده از لوازم ایمنی هنگام کار ) کفش مناسب ، ماسک ، روپوش و ... (   -
 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 زیست محیطی :توجهات 
 مواد زائدبهداشتی دفع   -
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 استاندارد آموزش

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

  مشاوره با مشتری جهت انجام کار و پذیرش

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

6 11 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 منابع آموزشیمصرفی و 

 صندلی و میز مربی    دانش :

 صندلی کارآموز

 وایت برد و ماژیک

 آیینه و میز کار

 کامپیوتر

 تلویزیون و دی وی دی

 تصاویر مربوط به آموزش

 کارت ثبت سوابق مشتری

 دستکش یکبار مصرف

 ماسک یکبار مصرف

 لباس کار محیط کار

 کفش یا صندل طبی

 

                 در موارد خاصپوست و مو  به پزشک متخصصمشتری ارجاع 

 ) مشاهده بیماری و ... (
1   

   1 ارتباط موثر جهت جذب مشتری

   1 عکس و طرح های آرایش دائم

) بررسی بیماریهای خاص و داروهای  کارت سابقه مشتری

 مورد استفاده( 

1   

   1 بهداشت فردی و استفاده از روپوش تمیز

سال ، )بررسی بیماریهای  11تاتو افراد زیر موارد منع 

 خاص و داروهای مورد استفاده(

1   

    مهارت :

  3  ارائه و تکمیل فرم مشخصات و اطالعات مشتری

  3  ارتباط موثر با مشتری

  3  چگونگی مشاوره و ایجاد اعتماد در مشتری

  5/1  با مشتری رضایت نامهتنظیم 

  5/1  مشتری خواستهتوجه به 

  3  انتخاب روش مناسب

  نگرش :

احترام به مشتری  -مسئولیت پذیری  -3 – مصارف آب و برقصرفه جویی در  -0 

 جهت جلب رضایت او

 ایمنی و بهداشت :
 محیط کار در ( دستکش ، ماسک، کفش مناسب لباس کار )  استفاده از  -

 توجهات زیست محیطی :
-  

 



 

 

11 
 

 آموزشاستاندارد 

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 آماده سازی پوست قبل از آرایش دائم

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

12 16 39 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز    دانش :

صندلی مخصوص آرایش 

 مشتری

صندلی مخصوص 

 آرایشگر

 تلویزیون و دی وی دی

 وایت برد و ماژیک

 آیینه و میز کار

 تصاویر مربوط به آموزش

 حوله یکبار مصرف

 پیش بند و تل

 لباس کار

 کفش یا صندل طبی

 عینک کار ) شیلد (

شیرپاک کن برای پوست 

 های مختلف

 دستکش یکبار مصرف

 ماسک یکبار مصرف

لوسیون برای پوست 

 مختلفهای 

مواد ضدعفونی کننده 

 دست و محیط کار

 

   1 فیزیولوژی پوست

   1 آناتومی پوست

   5/4 مراقبت از پوست  

   5/4 شناخت انواع الیه های پوست  

   5/4 شناخت انواع زاویه های دست در الیه های مختلف پوست  

   1  عوار  تاتو و موارد منع آن 

   1 بیماری های واگیردار پوست 

   1 عفونت های باکتریایی و ویروسی   

   5/4 بیماری های قارچی

   5/1 حساسیت های پوستی  

   5/4 تومور های پوست  

   5/4 عوار  داخلی )بیماری دیابت،فشار خون و...(    

   1 بی حس کننده ها

   1 رنگدانه هارنگدانه های طبیعی پوست و تغییر 

   3 بازتاب رنگ در پوست

    مهارت :

  2  آماده کردن مشتری

  2  ضدعفونی کردن محیط و ابزار

  5/4  ضدعفونی کردن دست ها و استفاده از دستکش

  5/4  تشخیص نوع بیماری از طریق پزشک

  5/4  و داروها و استرس   منع استفاده از دخانیات و الکل ،کافئین،

  1  نحوه مراقبت صحیح از پوست             

  1  کاربرد درست دستگاه در زاویه های مختلف    
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 استاندارد آموزش 

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

  آماده سازی پوست قبل از آرایش دائم

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 محیطی مرتبطتوجهات زیست 

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

صندلی مخصوص     مهارت :

 آرایشگر

صندلی مخصوص آرایش 

 مشتری

 صندلی کارآموز

 آیینه و میز کار

 تلویزیون و دی وی دی

 وایت برد و ماژیک

 قلم،پدپور،پدفون

مواد ضدعفونی کننده 

 دست و محیط کار

 پیش بند و تل

 مصرفحوله یکبار 

 لباس کار

 تصاویر مربوط به آموزش

پوشاننده های 

خشک و  پوست)چرب

مایع  در تن های 

شیر پاکن و   مختلف(

 لوسیون      

 کفش یا صندل طبی

 عینک کار ) شیلد (

  5/4  تعیین عمق سوزن هنگام کار در اعضای مختلف    

  5/4  نحوه کاربرد سوزن در عمق الیه های پوست    

  5/4  نحوه کاربرد سوزن در عضالت صورت    

  1  نحوه استفاده از بی حس کننده ها و عوار  مربوطه

  2  استفاده درست از ابزار و مواد مصرفی مناسب

  1  نحوه استفاده از بی حس کننده ها و عوار  مربوطه

  نگرش :
 صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی   -3جلب رضایت مشتری  -1 

 ایمنی و بهداشت :
 –دقت در تاریخ مصرف محصوالت  –رعایت بهداشت فردی و مشتری و محیط کار   -

دستکش یکبار مصرف ،  –استفاده از روپوش مناسب و رعایت نور مناسب جهت انجام کار 

 ماسک یکبار مصرف و عینک

 توجهات زیست محیطی :
 مواد زائد بهداشتیدفع   -
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ستاندارد آموزشا -  

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 طراحی متناسب با چهره

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0 34 30 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی مخصوص آرایشگر    دانش :

صندلی مخصوص آرایش 

 مشتری

 صندلی کارآموز

 آیینه و میز کار

 تلویزیون و دی وی دی

 وایت برد و ماژیک

 قلم،پدپور،پدفون

مواد ضدعفونی کننده 

 دست و محیط کار

 پیش بند و تل

 حوله یکبار مصرف

 لباس کار

 تصاویر مربوط به آموزش

پوشاننده های 

خشک و مایع   پوست)چرب

شیر   در تن های مختلف(

 پاکن و لوسیون      

 کفش یا صندل طبی

 عینک کار ) شیلد (

 

 

   1 تاریخچه آرایش دائم در اسالم و ایران

   5/1 تئوری نور و رنگ انعکاس آن ها و کنتراست ها

   5/1 انواع جام چهره

   5/1 دایره رنگ و شناخت رنگ های سرد و گرم

صحیح استفاده و اصول و کیت های رنگ شناخت رنگ ها 

 از آن

5/1   

    مهارت :

  2  کاربرد درست ابزار و مواد مصرفی مناسب

تشخیص دستگاه و رنگ مورد تایید طبق استاندارد وزارت 

 بهداشت

 2  

  1  آرایش دائم انجام کار با دستگاه  نحوه

  1  نحوه استفاده صحیح از وسایل جانبی

  2  دائمترکیب مناسب رنگ های آرایش 

  5  پیرایش درست ابرو جهت انجام آرایش دائم

  0  طراحی اولیه آرایش دائم طبق خواسته مشتری

  نگرش :
 صرفه جویی در زمان و مواد مصرفی   -3جلب رضایت مشتری  -1 

 ایمنی و بهداشت :
 –دقت در تاریخ مصرف محصوالت  –رعایت بهداشت فردی و مشتری و محیط کار   -

استفاده از روپوش مناسب ، حوله و پیش بند یکبار مصرف ، دستکش یکبار مصرف ، 

 رعایت نور مناسب جهت انجام کار  -ماسک یکبار مصرف و عینک 

 توجهات زیست محیطی :
 مواد زائد بهداشتیدفع   -
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استاندارد آموزش -  

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 هاشور آرایش دائم ابرو و

  آموزشزمان 

 جمع عملی نظری

1 30 23 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

 آب مقطر استریل     دانش :

گان     –پنبه وگاز استریل 

 گان

حوله یکبار مصرف     

 محیط کار

 کفش یا صندل طبی

مورد  آرایش دائمرنگ 

 تائید وزارت بهداشت

ابزار       مواد ضد عفونی کننده

 ماسک یکبار مصرف

)شیلد(عینک کار پیش بند 

 وتل  

لوسیون برای پوست های 

 مختلف                  

مواد ضد عفونی کننده 

 پوست 

مداد ابرو             

 دستکش یکبار مصرف

 مواد بی حسی

   3 مصنوعی خطوط مختلف ابرو روی پوست طبیعی و

   3 خطوط مختلف هاشور ابرو

   3 سایه زدن های مختلف

   3 مواد مصرفی و ابزار کار مناسب

    مهارت :

  3  استفاده درست از ابزار و مواد مصرفی مناسب 

  3  چگونگی استفاده از بی حس کننده در خصوص ابرو

  2  چگونگی هاشور زدن با دستگاه روی پوست مصنوعی

  2  سایه زدن با دستگاه روی پوست مصنوعی نحوه

  3  چگونگی استفاده از پمادهای مخصوص بعد از آرایش دائم 

  2  سایه زدن با دستگاه روی پوست طبیعی نحوه

  2   چگونگی سایه زدن با دستگاه روی صورت مصنوعی

  2  هاشور زدن با دستگاه روی پوست طبیعی نحوه

  2  هاشور زدن با دستگاه روی پوست مصنوعیچگونگی 

  نگرش :
صرفه جویی در   -3جلب رضایت و ارائه کار مناسب با توجه به در خواست مشتری  -1 

 زمان انجام کار و مواد مصرفی

 ایمنی و بهداشت :

 –دقت در تاریخ مصرف محصوالت  –رعایت بهداشت فردی و مشتری و محیط کار   -

دستکش یکبار مصرف ، ماسک  –استفاده از روپوش، حوله و پیش بند یکبار مصرف 

 یکبار مصرف و عینک

 توجهات زیست محیطی :

 مواد زائد بهداشتیدفع   -
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 استاندارد آموزش

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 آرایش دائم لب و سایه لب

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

1 30 23 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

 لباس کار    دانش :

 کفش یا صندل طبی 

 رنگ آرایش دائم 

 پیش بند و تل

پوست های  یلوسیون برا

 مختلف

مواد ضد عفونی کننده ی  

 پوست

 آب مقطر استریل 

 حوله ی یک بار مصرف

 مداد لب

مواد ضد عفونی کننده ی 

 ابزار

 گان 

 دستکش یکبار مصرف 

 ماسک یکبار مصرف 

 عینک کار)شیلد( 

 

   3 خطوط مختلف انواع لب

   3 خطوط مختلف هاشور لب

   3 زدن سایه  و روشن های مختلف لب 

   3 مواد مصرفی مناسب و ابزار کار

    مهارت :

  3  کاربرد صحیح ابزار کار انتخاب مناسب مواد مصرفی و

  3  ایجاد طراحی مناسب لب

  3  ترسیم خط لب مناسب

  2  سایه زدن صحیح لب

  2  کشیدن خط لب با دستگاه روی پوست مصنوعی

  0  زدن سایه با دستگاه روی پوست مصنوعی

  2  کشیدن خط لب با دستگاه روی پوست طبیعی

  0  پوست طبیعی زدن سایه لب با دستگاه روی

  1  کاربرد پمادهای مناسب بعد از آرایش دائم

  نگرش :
صرفه جویی در   -3جلب رضایت و ارائه کار مناسب با توجه به در خواست مشتری  -1 

 زمان انجام کار و مواد مصرفی

 ایمنی و بهداشت :
 –دقت در تاریخ مصرف محصوالت  –رعایت بهداشت فردی و مشتری و محیط کار   -

دستکش یکبار مصرف ، ماسک  –استفاده از روپوش، حوله و پیش بند یکبار مصرف 

 یکبار مصرف و عینک

 توجهات زیست محیطی :
 دفع بهداشتی مواد زائد  -
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 استاندارد آموزش

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 آرایش دائم چشم

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

1 36 20 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

 کفش یا صندل طبی    دانش :

 رنگ آرایش دائم

 مداد چشم

 ماسک یکبار مصرف

 عینک کار)شیلد(

مواد ضدعفونی کننده ابزار 

 صندلی

دستکش استریل یکبار 

 مصرف

 وتلپیش بند 

لوسیون برای پوست های 

 مختلف

عفونی کننده ضد مواد

 پوست

 آب مقطراستریل

پنبه و گاز استریل        

 گان

 حوله یکبار مصرف

 لباس کار

 

   5/3 چشممختلف فرم های 

   5/3 های مختلف چشم خط

   2 ابزار کار مواد مصرفی مناسب و

    مهارت :

  3  صحیح ابزار کار انتخاب مناسب مواد مصرفی وکار برد

  3  ترسیم اولیه خط چشم متناسب با فرم چشم

  3  با دستگاهترسیم مناسب خط چشم 

  0  توجه به حساسیت چشمی

  0  خط چشم با دستگاه بر روی پوست مصنوعیکشیدن 
  0  قطره ها و پمادهای مخصوص حساسیت چشمی با نظر پزشک

  3  در خصوص خط چشماستفاده صحیح از بی حس کننده 

  0  خط چشم مناسب با دستگاه روی پوست طبیعی کشیدن

  3  های مناسب بعد از آرایش دائماستفاده صحیح از پماد

  نگرش :
صرفه جویی در   -3جلب رضایت و ارائه کار مناسب با توجه به در خواست مشتری  -1 

 زمان انجام کار و مواد مصرفی

 ایمنی و بهداشت :

 –دقت در تاریخ مصرف محصوالت  –رعایت بهداشت فردی و مشتری و محیط کار   -

دستکش یکبار مصرف ، ماسک یکبار  –استفاده از روپوش، حوله و پیش بند یکبار مصرف 

 مصرف و عینک

 توجهات زیست محیطی :

 دفع بهداشتی مواد زائد  -
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 استاندارد آموزش

 تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

 یترمیم نهای

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

5 16 31 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 

 تجهیزات ، ابزار ، مواد

 مصرفی و منابع آموزشی

   مواد ضد عفونی کننده    دانش :

 ابزار

 و تل پیش بند 

لوسیون برای پوست های  

 مختلف

 مواد ضد عفونی کننده 

 آب مقطر استریل 

 گان

 حوله یکبار مصرف

لباس کارکفش یا صندل  

 طبی

رنگ مورد تائید وزارت  

 بهداشت

مداد  مداد لب ، مداد ابرو،

 چشم

 عینک کار ) شیلد (

 دستکش یکبار مصرف

 ماسک یکبار مصرف

 

آرایش دائم و محافظت از آن با توجه ی نگهداری از روش ها

 به زخم

1   

   1 روش های ترمیم کار اولیه رنگ استفاده شده و 

   1 تکنیک استفاده شده در کار اولیه و نوع لوازم

   1 نسبت رنگ پذیری پوست

   1 پاک کردن و تغییر رنگ آرایش دائم

    مهارت :

  3  )دستگاه آرایش دائم(انتخاب کاربرد صحیح مواد و ابزار کار

  0  رنگ جدید با توجه به رنگ استفاده شده ترکیب

  0  تصحیح معایب کار اولیه

  3  ترمیم طرح با توجه به پذیرش رنگ در اولین جلسه

  3  بعد از آرایش دائم مخصوصکاربرد پماد های 

  3  مراقبت و نگهداری بعد از آرایش دائم نحوه ی 

  نگرش :

صرفه جویی در   -3جلب رضایت و ارائه کار مناسب با توجه به در خواست مشتری  -1 

 زمان انجام کار و مواد مصرفی

 ایمنی و بهداشت :
 –دقت در تاریخ مصرف محصوالت  –رعایت بهداشت فردی و مشتری و محیط کار   -

سک دستکش یکبار مصرف ، ما –استفاده از روپوش، حوله و پیش بند یکبار مصرف 

 یکبار مصرف و عینک

 توجهات زیست محیطی :
 دفع بهداشتی مواد زائد  -
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 برگ استاندارد تجهیزات -

 

 نفر در نظر گرفته می شود. 15تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت  - توجه :

 

 

 

 

 

 

 توضیحات تعداد و دقیق مشخصات فنی نام ردیف

  - متر مربع  13 اتاق کار مجزا         1

  عدد 1 چوبی یا فوم صندلی مدیریت 3

  دستگاه 1 اتوکالو دستگاه ضد عفونی کننده 2

  عدد 1 فومچوبی یا  صندلی کارآموز 0

  عدد 1 جک دار صندلی مخصوص مشتری 5

  عدد 1 جک دار صندلی مخصوص آرایشگر 6

  عدد 5 جیوه ای آینه 0

  عدد 5 فلزی یا چوبی میز کار 1

  عدد 1 چرمی یا فوم صندلی مربی 9

  عدد 1 04در  54متوسط  تخته وایت برد 14

  دستگاه1 رنگی تلوزیون 11

  دستگاه1 وی دیدی  دستگاه ویدیو 13

  دستگاهlcd-0 1پنتیوم  کامپیوتر 12

  دستگاه1 برقی دستگاه آرایش دائم با مجوز بهداشت 10

  به تعداد کافی صفحه پالستیکی صورت شیلد عینک کار 15

  عدد2 متوسط دربدار سطل زباله 16

  دستگاه1 استاندارد دستگاه تهویه 10

  عدد1 دیجیتالی دماسنج 11

  عدد1 فلزی یا کائوچویی با شیشه مات کمک های اولیه جعبه 19

دستی ، حاوی پودر خشک ،  کپسول آتش نشانی 34

 محتوای کف یا آب

  عدد1

  عدد1 فلزی یا چوبی برقی چوبی میز مدیریت 31
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 ابزاربرگ استاندارد  -

 

 توضیحات تعداد مشخصات فنی نام ردیف

  به تعداد الزم کائوچو یا چوبی-دندانه درشت و ریز شانه        1

  به تعداد الزم فلزی  موچین 3

  به تعداد الزم مویی صفر و یک قلم موبرای خط چشم 2

  به تعداد الزم  پالستیکی کاسه رنگ ابرو 0

  به تعدادالزم رنگی تصاویر مربوطه 5

  عدد3 مویی برس رنگ ابرو 6

 توجه:
 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه محاسبه می شود. -
بند ، ظرف رنگ و پد پاک کننده  کلیه ملزومات مصرفی آرایش دائم شامل دستکش ، ماسک ، کاله ، پیش -

 شوند.و به صورت بسته هایی از قبل استریل شده استفاده 
در غیر این صورت استفاده  می باشد، استفاده از وسایل به صورت دسته هایی از قبل استریل شده ، اجباری  -

 از دستگاه اتوکالو جهت استریل وسایل حتما اجباری است.

 

 

 
 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  به مقدار الزم از هر رنگ بهداشت مورد تایید وزارت آرایش دائمرنگ  1

  به تعداد الزم یکبار مصرف کارتریج 3

 

 

 توجه : 

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










