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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 514220570060001 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 مراقبت و زيبايي ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي رين مدرک تحصیلي آخ نام و نام خانوادگي رديف

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

 

 سال26

 (HSEكارشناسي ارشد ) فريماه صالحي 2
محیط (بهداشت و ايمني 

 زيست(

مدير آموزشگاه بهداشت و ايمني 

 مدرسان بهره وري
 سال17

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

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

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

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

دبیر كار گروه برنامه ريزي  زبان ادبیات فارسي كارشناسي زيبا ياوري 7

 درسي مراقبت و زيبايي
 سال  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش:

زيبايي برگزار گرديدد  و با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي مراقبت  23/2/96طي جلسه اي كه در تاريخ 

نداخن بدا كدد    آرايشدگر  تحدت عندوان شدغل     و5-2/1/35/70رايشدگر نداخن باكدد     استاندارد آمدوزش شدغل آ  

  مورد تايید قرار گرفت.بازنگري و  514220570060001

اي كشدور بدوده و هرگونده     كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 است. سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني

 ريزي درسي دفتر  پژوهش، طرح و برنامه: آدرس

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

                    66583628تلفن                                                     66583658دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     د حرفو  سوتاندار 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،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك حووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

 ي : ويژگي كارآموز ورود
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي حداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرفا 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 واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  فرر  در آن مشاغل خاص مييك 
 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 حرفو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خيرآوري شواهد و قزاوت در مور فرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد. ها و شراي 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 حداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان فني باشد. (، زيس  شناسي، شيميفي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي ي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارتحداقل هماهنگ

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

 ايمني : 
 شود. ام ندادن صييح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مييك رار ميمواردي اس  ر  عدم يا انج

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي 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 

 آرایشگر ناخن 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

بهداشت فردی و  ایی چون آلودگی زدایی محیطی وه زیبایی که شایستگیو است درحوزه مراقبت آرایشگر ناخن شغلی 

 ،مواد گیاهی و نصب و تزیین ناخن مصنوعی ناخن دست وپا، طراحی باالک وفرم دهی  ،مشتری وپذیرشاوره مش

این شغل مرتبط با مشاغل متعادل ساز چهره زنانه، آرایشگر موی  را در بر گرفته و پا ناخن دست و مراقبت از پوست و

  یش و پیرایش زنانه می باشد.کاربرمواد شیمیایی در آرایش زنانه، پیرایش موی زنانه و آرا صورت،و ابروزنانه، پیرایشگر 

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 )پایان دوره راهنمایی(  متوسطه اولپایان دوره میزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی توانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد نیاز : هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   110:        طول دوره آموزش

 ساعت   30   : د زمان آموزش نظري 

 ساعت   80  :  د زمان آموزش عملي 

 ساعت    -   :        كارورزي   زمان د 

  ساعت    -     :         پروژه     د زمان

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي : اخالق حرفه -

 مربیان :اي  هاي حرفه صالحیت

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

 به مفهوم آراستن و پیراستن ناخنهای دست و پا و نگهداری از آنها به منظور رعایت بهداشت می باشد. آرایشگر ناخن 

 

 ي( :اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهان ٭

Pedicurist and Manicurist  

 

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

 متعادل ساز چهره زنانه  -

 آرایشگر موی زنانه -

 پیرایشگر مو و صورت -

 کاربرمواد شیمیایی در آرایش زنانه -

 پیرایشگر موی زنانه  -

 آرایش و پیرایش زنانه -

 

 تبدیل شده است:*این شغل به شایستگی های زیر 

 آلودگی زدایی و حفاظت و بهداشت فردی-

 مشاوره و پذیرش مشتری -

 فرم دادن به ناخن دست )مانیکور( -

 فرم دهی به ناخن پا )پدیکور( -

 طراحی و نصب ناخن مصنوعی -

 طراحی با حنا روی دست و پا -

 الک زدن ناخن ها و تزیین آنها -

 مراقبت از پوست دست پا و ناخن -

 

 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 ........................................             مشاغل سخت و زيان آورج : جزو 

                 د :  نیاز به استعالم از وزارت كار
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 استاندارد آموزش شغل  

 شايستگي ها -
 

  

 پیش نیاز عناوين كد رديف
 ساعت آموزش 

 جمع عملي  نظري 

1 514220570070011 
بهداشت  آلودگي زدايي محیطي وحفاظت و

 فردي

- 
5 7 12 

 مشاوره و پذيرش مشتري 514220570070021 2

و حفاظت  ،آلودگي زدايي محیطي 

  بهداشت فردي

 514220570030001با كد 

7 21 28 

3 514220570060011 
مشاوره و پذيرش مشتري با كد  فرم دادن به ناخن دست )مانیكور(

514220570010021 
4 6 10 

4 514220570060021 
مشاوره و پذيرش مشتري با كد  فرم دهي به ناخن پا )پديكور(

514220570010021 
4 6 10 

5 514220570060031 
 فرم دادن به ناخن دست )مانیكور(  طراحي و نصب ناخن مصنوعي

 514220570060011با كد 
2 5 7 

6 514220570060041 
 طراحي و نصب ناخن مصنوعي  االک زدن ناخن ها و تزيین آنه

 514220570060031با كد 
4 26 30 

7 514220570060051 
مشاوره و پذيرش مشتري با كد  مراقبت از پوست دست پا و ناخن

514220570010021 
2 4 6 

8 514220570060061 
مشاوره و پذيرش مشتري با كد  طراحي با حنا روي دست و پا

514220570010021 
2 5 7 

 110 80 30 اتجمع ساع
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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

 صندلی کارآموز و مربی   : دانش

 میز مربی

 وایت برد،ماژیک

 دستگاه تهویه

 دماسنج

 رطوبت سنج

 دست  مواد شوینده

 دستکش

 ماسک یکبار مصرف

 روپوش

 جعبه کمک های اولیه 

 موادضدعفونی کننده ابزار

 موادگندزدایی محیط کار 

 کپسول آتش نشانی

 کامپیوتر 

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

    عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار

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

عوامل زیان آور شییمیایی در محییط کار)بریارات، گازهیای     

 سمی حاصل از کاربرد مواد شیمیایی

   

( روش استفاده MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی)

 مواد از

   

    کپسول آتش نشانی و عوامل آتش زا و حوادث شغلی -

    های اولیه وسایل حفاظت فردی و جعبه کمک -

    دستگاه ضدعفونی ومواد ضدعفونی وگندزداوشستشودهنده -

    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 -

    استفاده از کپسول آتش نشانی -

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

 زش ی تحلیل آمو برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 های ناشی از حوادث شغلیجلوگیری از آسیب -

 ف آب و مواد شویندهصرفه جویی در مصر -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش، ماسک(  -

 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 زش ی تحلیل آمو برگه -

 عنوان : 

 مشاوره و پذیرش مشتری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 21 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 صندلی و میز مربی

 وایت برد و ماژیک 

 کارت ثبت سوابق مشتری

 ویر مربوط به آموزش  تصا

 لباس کار 

 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی 

 کامپیوتر 

 

    مشتری  باروش 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 -

    رسیدگی به در خواست و اعتراض مشتری -

    پرکردن کارت سوابق مشتری -

    پوشش ظاهری و رعایت بهداشت فردی  رعایت-

    ارائه رفتار مناسب با مشتری و کارکنان -

 نگرش :

 دقت در کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 رضایت مشتری -

 یمنی و بهداشت : ا

 استفاده از لباس کار مناسب در محیط کار -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 فرم دادن به ناخن دست )مانیکور(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 چراغ کارو میز کارناخن

 وایت برد و ماژیک 

 دستمواد شوینده 

 سوهان دستی و برقی 

 تصاویر مربوط به کار 

 گوشت گیر و پولیش 

 حوله  –ن استو –کاتر 

 کوچک قیچی

 ظرف شستشوی ناخن

 کاردک ناخن 

 ژل و کرم ناخن 

 اسکراپ دست 

 یکبار مصرف  دستکش 

 یکبار مصرف ماسک

 لباس کار  

 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی

 حوله یکبار مصرف

 کامپیوتر 

    ساختمان ناخن دست ، فرم انگشتان وخصوصیات ناخن سالم -

    دست های شایع ناخن  ریاختالالت و بیما-

    اشکال هندسی برای فرم دهی به ناخن سالم-

    های دستی وبرقی سوهان ابزار فرم دهی ناخن دست و-

    مواد ضد عفونی کننده ابزار -

    مواد ضد عفونی کننده دست ها -

    مرطوب(–)خشکمانیکورمراحل کار-

  مهارت :

    یکورآماده سازی وسایل مان-

    دست قبل از فرم دهی ناخنضدقارچ  وعفونی ضد شستشو و-

    استفاده از ابزار کار فرم دهی ناخن دست -

    سوهان برقی درفرم دهی به ناخن استفاده از-

    گرفتن گوشت اضافی اطراف ناخن-

    فرم دهی به ناخن با توجه به فرم انگشت -

    عداز اتمام کارتشو وضد عفونی دست بسش-

    ضد عفونی ابزار کار-

 نگرش:

 دقت در کار و کنترل کیفیت کار-

 ای رعایت اخالق حرفه -

 یت مشتریرضا-

 جویی در مواد مصرفی صرفه -

 جویی در انرژی صرفه -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 فرم دادن به ناخن دست )مانیکور(

 زشزمان آمو

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت:

 رعایت اصول ارگونومی  -

 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کارپر-

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

 تفاده از عینک محافظ هنگام کار با سوهان برقی اس -

 

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 فرم دهی به ناخن پا )پدیکور(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،گرش ن مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :
 چراغ کارو میز کارناخن

 مواد شوینده 
 سوهان دستی و برقی 
 تصاویر مربوط به کار 
 گوشت گیر و پولیش 

 حوله  –استون  –کاتر 
 کوچک قیچی

 ظرف شستشوی ناخن
  کاردک ناخن

 ژل و کرم ناخن 
 اسکراپ دست 

 یکبار مصرف دستکش 
 یکبار مصرف ماسک

 لباس کار  
 عینک محافظ 
 ژل ضد قارچ  

 تاپ کوت 
 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی
 کامپیوتر

    ساختمان ناخن پا وخصوصیات ناخن سالم-

    پا  اختالالت و بیماریهای شایع ناخن-

    ه ناخن پااشکال هندسی فرم دهی ب-

    ابزار فرم دهی ناخن پا وسوهان های دستی وبرقی-

    مواد ضدعفونی کننده ابزار-

    مواد ضد عفونی کننده پاها

    مراحل کار فرم دهی به ناخن پا

  مهارت :

    آماده سازی وسایل فرم دهی-

    پا قبل از فرم دهی ناخنو ضد قارچ شستشو وضدعفونی -

    استفاده از ابزار کار فرم دهی ناخن-

    سوهان برقی ودستی در فرم دهی به ناخن استفاده از-

    فرم دهی به ناخن با توجه به فرم انگشتان 

    گرفتن گوشت اضافی اطراف ناخن

    شستشو وضدعفونی پا بعداز اتمام کار

    ضد عفونی ابزار کار

 نگرش:
 ای رعایت اخالق حرفه -
 جویی در مواد مصرفی صرفه -
 جویی در انرژی صرفه -

 ایمنی و بهداشت:
 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کارپر -
 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش وماسک ...( -
 استفاده از عینک محافظ هنگام کار با سوهان برقی -

 توجهات زیست محیطی:
 ب پسماند ودفع صحیح آنتفکیک مناس -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  طراحی و نصب ناخن مصنوعی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 5 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ز صندلی کار آمو  دانش :
 چراغ کارو میز کارناخن

 وایت برد و ماژیک 
 دست مواد شوینده 

 سوهان دستی و برقی 
 تصاویر مربوط به کار 
 گوشت گیر و پولیش 

 حوله  –استون  –کاتر 
 کوچک  قیچی

 لیکوئید وپودر 
 ناخن مصنوعی 
 برچسب ناخن 

 برچسب طراحی 
 تزیینات ناخن 
 مواد ضد قارچ 

 مواد تقویتی
 مصرفیکبار  دستکش 

 یکبار مصرف ماسک
 لباس کار  

 جعبه کمک های اولیه 
 کپسول آتش نشانی

 کامپیوتر 

    اشکال ناخن طبیعی-

    ابزار کار دستی وبرقی-

    مواد محافظت کننده وضد عفونی کننده ناخن-

    ناخن مصنوعی وابزار طراحی ناخن تیپ وانواع -

    مواد طراحی ،انواع الک وحالل ها-

  مهارت :

    آماده سازی مشتری وابزار کار-

    فرم دادن به ناخن طبیعی-

    انتراب ناخن مصنوعی-

    چسباندن ناخن مصنوعیاکستنشن با تیپ و-

    کوتاه نمودن ناخن مصنوعی با کاتر-

    )دستی و برقی(فرم دهی ناخن مصنوعی با سوهان-

    الک زدن وطراحی ناخن مصنوعی-

    برداشتن ناخن مصنوعی-

    وتقویت ناخن هامقاوم سازی و کاورکردن -

 نگرش:
 ای رعایت اخالق حرفه -
 رضایت مشتری -
 جویی در مواد مصرفی صرفه -
 جویی در انرژی صرفه -

 ایمنی و بهداشت:
 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کارپر -
 کش وماسک ...(استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دست -
 ضدعفونی کردن ابزار کار -

 توجهات زیست محیطی:
 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  الک زدن ناخن ها و تزیین آنها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 حیطي مرتبطتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 وایت برد و ماژیک 

 مواد ضد عفونی کننده 

 ابزار پدیکور 

 حوله یکبار مصرف 

 لگن مرصوص

 ناخن گیر 

 گوشت گیر 

 سوهان فلزی  

 ماسک 

 یدست بالشتک مرصوص زیر

 درصد  100استون 

 ژل پولیش

 خشک کن   دستگاه الک

 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی

 صندلی و میز مربی 

  صندلی مشتری  

    تئوری رنگ ، نور و انعکاس آن  -

    هارمونی رنگ الک با آرایش چهره و لباس -

    ابزار ، مواد طراحی ، الک و طرح های فرنچ ناخن -

 ناخن ، الک پاک کین هیا و میواد    دستگاه خشک کن الک-

 عفونی کننده ضد

   

  مهارت :

    آماده سازی مشتری و ابزار کار -

    استفاده از انواع الک ناخن و تزیینات آن -

    زدن الک و طراحی روی ناخن -

    استفاده از ابزار فرنچ و فرنچ نمودن ناخن ها -

    ژلی( و تزیینات -پودری -استفاده از فیکس کننده )اسپری-

    الک ناخن  کردنپاک  -

 نگرش:

 ای رعایت اخالق حرفه -

 رضایت مشتری -

 و زمان انرژی جویی در مواد مصرفی صرفه -

 ایمنی و بهداشت:

 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کارپر -

 (ماسک  استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش و -

 م ارترعایت ایمنی درکاربا وسایل برقی و استفاده ازسی -

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  مراقبت از پوست دست پا و ناخن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 5 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 آئینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک 

 مواد شوینده 

مواد ضدعفونی کننیده محییط   

 کار 

 مواد ضدعفونی کننده ابزار

مواد ضدعفونی کننده دسیت و  

 پا 

 تصاویر مربوط به کار 

پیییش بنیید و دمپییایی یکبییار   

 مصرف 

 ظرف شستشوی دست و پا  

 یکبار مصرف دستکش 

 یکبار مصرف ماسک

 لباس کار  

 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی

 میز و صندلی مربی 

 

    مواد مصرفی وابزار کار-

    روشهای محافظت از ناخن دست و پا -

    مراحل ماساژ دست وپا-

  مهارت :

    مراقبت از پوست دست وپا در آرایش ناخن-

    نه ناخنمراقبت و ویتامی-

    ماساژ همراه با ویتامینه دست وپا-

    استفاده صحیح از مواد مصرفی-

 نگرش:

 ای رعایت اخالق حرفه -

 رضایت مشتری-

 جویی در مواد مصرفی صرفه -

 و زمان  جویی در انرژی صرفه -

 ایمنی و بهداشت:

 هیز از عوامل بیماری زا در محیط کارپر -

 (حفاظت فردی ) دستکش وماسک استفاده از وسایل  -

 رعایت ایمنی درکاربا وسایل برقی و استفاده ازسیم ارت -

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  طراحی با حنا روی دست وپا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 3 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، مدواد ابدزار   ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چراغ کار  دانش :

 میز کار ناخن   

 صندلی کارآموز  

 مواد شوینده 

 درصد 70الکل 

 پنبه 

 الک طراحی 

 نگین 

 استون 

 ظرف مرصوص حنا 

 فیکس کننده 

 مواد ضد عفونی کننده 

 ط به کار تصاویر مربو

 چسب طراحی 

 مواد شوینده 

 سشوار دستی 

 ماژیک طراحی 

 اکلیل طراحی 

 قیف آماده  

 شابلون 

 کرم دست 

 جعبه کمک های اولیه 

 کپسول آتش نشانی

 صندلی مشتری  

 میز و صندلی مربی 

 وایت برد 

 ماژیک وایت برد 

 

    آن  phانواع پوست و-

    تاریرچه طراحی سنتی با حنا در ایران -

    پا مواد طراحی روی دست و ابزار و-

    ه طراحیدمواد پاک کنن

  مهارت :

    مصرفیآماده سازی مشتری ومواد -

    طراحی و مواد از ابزار صحیح استفاده -

    طراحی با حنا روی پوست وتزئین آن -

    مراقبت از طراحی بعداز اتمام کار-

    طراحی کردنپاک -

 نگرش:

 ای رعایت اخالق حرفه -

 رضایت مشتری -

 جویی در مواد مصرفی صرفه -

 ایمنی و بهداشت:

 پر هیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

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

 توجه به تاریخ انقضای مواد مصرفی -

 توجهات زیست محیطی:

 صحیح آنتفکیک مناسب پسماند ودفع  -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  دستگاه 1 فضای کارمتناسب با  دستگاه تهویه 1

  دستگاه 1 دستی، حاوی پودر خشک محتوی کف با آب کپسول آتش نشانی 2

  عدد 1 چوبی میز مدیریت 3

  عدد 1 چرمی صندلی مدیریت 4

  عدد 15 یکیتچوبی یا پالس صندلی کارآموز 5

  عدد 5 100 × 100 آینه 6

  عدد 3 فلزی یا چوبی میز کار 7

  عدد 1 چرمی یا فوم صندلی مربی 8

  عدد 1 100×70 ترته وایت برد 9

  دستگاه LCD 1 -4پنتیوم  کامپیوتر 10

  عدد1 متوسط با درپوش سطل زباله 11

  به تعداد الزم رنگی به کارتصاویر مربوط  12

  عدد1 پالستیکی ظرف شستشوی ناخن دست 13

  عدد1 پالستیکی ظرف شستشوی ناخن پا 14

  عدد1 پالستیکی عینک محافظ 15

  دستگاه1 دارای سوهان در اشکال مرتلف دستگاه سوهان برقی 16

  دستگاه1 برقی دستگاه الک خشک کن 17

 

 توجه : 

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

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد1 استاندارد  دستمال کاغذی 1

  بسته1از هر کدام  سلفونی –کاغذی  چسب طراحی 2

  بسته1از هر کدام  رنگی –ساده  برچسب ناخن 3

  بسته2 آماده –پودری  اد طراحی حنامو 4

  بسته1 مایع مواد تقویتی ناخن 5

  بسته1 مایع مواد ضد قارچ ناخن 6

  عدد1از هر کدام  در رنگهای مرتلف انواع الک ناخن 7

  عدد1از هر کدام  مایع -کرمی مواد ویتامینه دست و پا 8

  عدد1از هر کدام  چرب –خشک  فون 9

  عدد1از هر کدام  الکل و بدون الکل با الک مواد پاک کننده 10

  عدد1 طرح های متفاوت نگین و گوشواره ناخن 11

  عدد1از هر کدام  معمولی –سوزنی  انواع الک های فرنچ 12

  عدد1 در رنگهای متنوع اکلیل طراحی 13

  جفت  1 یکبار مصرف دمپایی  14

  جفت 1 یکبار مصرف دستکش 15

  بسته1از هر کدام  الکل –آب و صابون  کننده دست و پا مواد ضد عفونی 16

  بسته1 ساولن مواد ضد عفونی کننده ابزار کار 17

بسته1 مایع -پودر مواد شوینده 18   

بسته1 دارای تاییدیه از وزارت بهداشت ژل و کرم ناخن 19   

  بسته1 دارای تاییدیه از وزارت بهداشت لیکوئید و پودر 20

  بسته 2 نقش دار –ساده  اخن مصنوعیانواع ن 21

  بسته1 خمیری اسکراپ دست 22

  لیتری 4گالن  1 آب ژاول مواد ضد عفونی کننده محیط 23

  عدد10 در رنگهای مرتلف ماژیک طراحی 24

  عدد1 تاپ کوت -ژل پولیش براق کننده 25

  عدد1از هر کدام  ژل -اسپری -پودری فیکس کننده ها ناخن 26

  عدد1 کوتیکول ریموور ک کننده پوستپا 27

  عدد1 ژله ای ژل ناخن 28

  به تعداد الزم کاغذی کارت سوابق مشتری 29
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 برگه استاندارد مواد  -       

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  جفت1 یکبار مصرف دمپایی 30

  عدد1 پالستیکی –چوبی  چوب اورنج 31

  بسته  1 رد بهداشتی استاندا پنبه 32

  بسته 1 یکبار مصرف پیش بند  33

  بسته 1 یکبار مصرف حوله  34

  بسته 1 یکبار مصرف ماسک 35

 توجه : 

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

              

  برگه استاندارد ابزار  -     

 توضیحات ادتعد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  عدد3 چوبی سوهان های دستی ناخن 1

  عدد1 فلزی مته مرصوص 2

  عدد1 دستگاه،قالب –لنز  –برچسب  ابزار طراحی 3

  عدد 1از هر کدام  ضریم -متوسط –نازک  انواع قلم طراحی 4

  عدد3 پالستیکی قیف آماده 5

  عدد2 فلزی،چوبی کاردک ناخن 6

  عدد2 دکیکار-انبری گوشت گیر ناخن 7

  عدد2 بزرگ -کوچک ناخن گیر 8

  عدد1 کوچک قیچی 9

  عدد1 پالستیکی کاسه 10

  عدد1 تیز و برنده کاتر 11

  عدد3 پالستیکی شابلون 12

  دستگاه 1 گرد و غبار سوهان کشی( کوچک )جهت زدودن پنکه 13

  دستگاه 1 دیجیتالی دماسنج 14

  دستگاه 1 دیجیتالی رطوبت سنج 15

  جعبه 1 استاندارد جعبه کمک های اولیه 16

 توجه : 

 ر به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.ابزا -


