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 :بهداشت وايمنياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
 علي موسوي

 رويا فرزانگان

 زيبا ياوري

 ارژنگ بهادري

 احمد سعيد

   :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  مركز تحقيقات بين الملل جراحي توراكس و ناي بيمارستان مسيح دانشوري -
  مديريت پرتال سالمت صدا و سيما -
  دفتر طرح و برنامه ريزي درسي  -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  
 



 

 

 

 

 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   ينام و نام خانوادگ  رديف
شغل و 
  سمت 

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط

 شَناي نيوشا  1
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال5

 22041271 :تلفن ثابت 

  09135321126: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــ

shnniusha@gmail.com 

  بيمارستان مسيح دانشوري: آدرس 

 د صالحيفرشي  2
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال 5

 22041271 :تلفن ثابت 

  09135321126: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــ

fsalehi04@yahoo.com 

  بيمارستان مسيح دانشوري: آدرس 
  

  پيام شهابي  3
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال 5

  88106645 :تلفن ثابت 
  : راه تلفن هم

ــل  : ايميـــــــــــــــــــ
payam.shahabi@gmail.co

m 

، پالك 9سعادت آباد، خيابان : آدرس 
  ، پرتال سالمت3، طبقه 26
  

 ابراهيم الفت  4
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال 5

  88191168:تلفن ثابت 
  09108788358: تلفن همراه 

ــل  : ايميـــــــــــــــــــ
ebrahim.olfat@gmail.com  

نبش آناهيتا، پالك جردن، : آدرس 
 8، واحد 2، طبقه182

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     ط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محي
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . ق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطال

  : شرح شغل 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . دن به يك استاندارد آموزشي حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسي
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

رت مـي گيـرد و ضـرورت    كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـو 
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )شناسي، زيست ، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني 
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 
 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 
 و تناسب اندامييبايدر زجيرايو دستگاه ها زاتيكاربرد تجه

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

است در حوزه بهداشت و ايمني كه شايستگي  يستگيشاتناسب انداموييبايدر زجيرايو دستگاه ها زاتيكاربرد تجه
 كاربرد، و برطرف كردن چروك پوست يجوانساز يدستگاه ها كاربردي، چاق زيآنال، پوست و مو زيآنال هايي از قبيل

دستگاه  كاربرد، پوست يو پاكساز يآبرسان يدستگاه ها كاربرد، پوست ونيگمانتاسيو رفع پ يبردار هيال يدستگاه ها
دستگاه  كاربرد، ديزا يرفع موها يدستگاه ها كاربردي، پوست يرفع آكنه و اسكارها يدستگاه ها كاربرد،  نگيفتيل يها
 يجهت انتخاب دستگاه ها مشاورهي و موضع يها يرفع چاق يدستگاه ها كاربردي، پوست ديو رفع زوا يخال بردار يها

در مراقبت پوست و مو و زيبايي و استانداردهاي شايستگي مشاوره كه با  دهد را انجام مي مراجعه كننده ازيمتناسب با ن
  .تناسب اندام و مشاوره استفاده صحيح از محصوالت و كرم ها در ارتباط است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  مرتبط با حرَف پزشكي فوق ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل
  مل جسمي و روانيسالمت كا:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ------- : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت 55  :    طول دوره آموزش                   
  ساعت    5/24   :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   5/30   :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     -      :          كارورزي                  زمان ـ 
   ساعت     -      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 دكتراي پزشكي يا كارشناس مرتبط با مهندسي پزشكي



 

 

 

 
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

براي حفظ زيبايي و جواني پوست صورت و بدن و  و تناسب اندام ييبايدر ز جيرا يو دستگاه ها زاتيكاربرد تجه
  برطرف كردن چاقي هاي موضعي و زيبايي اندام ها

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Skin care, beauty, body shaping, body sculpture, rejuvenation, wrinkle, anti-aging, 

pigmentation, scar, hydration,hair removal, 

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

  زيبايي و تناسب اندام ،مو،مشاوره در مراقبت پوست
  
  
  
  
  :ت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي از جه ٭

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

 

 

 

 شايستگي                   آموزش استاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

 آناليز پوست و مو1
  آناليز چاقي2
  كردن چروك پوستدستگاه هاي جوانسازي و برطرف بكارگيري  3
  پوستونيگمانتاسيو رفع پيبردارهياليدستگاه هابكارگيري   4
 پوستيو پاكسازيآبرسانيدستگاه هابكارگيري   5
 دستگاه هاي ليفتينگبكارگيري   6
 دستگاه هاي رفع آكنه و اسكارهاي پوستيبكارگيري   7
 دستگاه هاي رفع موهاي زايدبكارگيري   8
 خال برداري و رفع زوايد پوستيياه هادستگبكارگيري   9

 ي موضعيرفع چاقي هايدستگاه هابكارگيري   10
  متناسب با نياز مراجعه كنندهمشاوره جهت انتخاب دستگاه هاي  11
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  آناليز پوست و مو 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 5/1 5/3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  روپوش سفيد 

  وايت برد 
  تخته پاكن وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  آموزشي بروشور
  پ تابل

  
  

     5/0  پوست و موو آناتومي فيزيولوژي  -

     5/0  انواع پوست و مو -

     1  مشكالت رايج پوست و مو -

    :مهارت

    1   تجزيه و تحليل انواع پوست و مشكالت آن -

    5/0   تجزيه و تحليل انواع مو و مشكالت آن -

-      

-      

  :نگرش
  جلب رضايت مراجعه كننده -
  مناسب براي پوست و موايجاد شرايط  -

  : ايمني و بهداشت 
- 
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  آناليز چاقي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد، ابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  روپوش سفيد 

  وايت برد 
  تخته پاكن وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب
  

     5/0  و انواع چربي هاي بدن و فيزيولوژي آن انواع چاقي -

     5/0  واژه هاي مرتبط با مبحث چاقي -

    :مهارت

    1   تجزيه و تحليل انواع چاقي -

    5/0   تجزيه و تحليل انواع چربي -

    5/0   استفاده از واژه هاي مرتبط با مبحث چاقي -

-      

  :نگرش
 دام در فردنهاي اضافي بدن و كمك به تناسب ا حذف چربي -

  افزايش اعتماد به نفس در فرد -
- 

  : ايمني و بهداشت 
 ي و عموميرعايت بهداشت فرد-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  دستگاه هاي جوانسازي و برطرف كردن چروك پوستيبكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 5/3 5/6 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش 
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  عينك محافظ اشعه
  لوبريكانت شفاف

  
  

     5/0  لل ايجاد خطوط و چروك پوستيع -

     5/0  داليل پيري پوست -

و برطـرف كـردن چـروك     يجوانسـاز  يانواع دستگاه هـا  -
  و مكانيسم عمل آن ها يپوست

1     

و برطـرف كـردن    يدرجوانساز جيرا يعوارض دستگاه ها -
  يچروك پوست

5/0     

و برطـرف   يجوانسـاز  يدستگاه هاواژه شناسي مرتبط با  -
  يك پوستكردن چرو

5/0     

    :مهارت 

   5/1    استفاده از دستگاه هاي جوانسازي پوست -

   1   استفاده از دستگاه هاي برطرف كننده چروك پوستي-

   5/0   برطرف كردن عوارض ايجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه ها-

استفاده از واژه هاي مرتبط با دستگاه هاي جوانسـازي و برطـرف   -
  وك پوستكننده چر

 5/0   

  :نگرش 
  صرفه جويي در وقت و زمان-
  كمك به جوانسازي پوست-

  : ايمني و بهداشت 
  جلوگيري از اتصاالت و حوادث برق-
-  

  :توجهات زيست محيطي 
-  
-  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  گمانتاسيون پوستيدستگاه هاي اليه برداري و رفع پيبكارگيري 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 5/2 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش 
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  پاكن وايت برد  تخته
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  عينك محافظ اشعه
  لوبريكانت شفاف

      5/0  علل ايجاد پيگمانتاسيون پوستي-

      5/0  انواع پوست و انديكاسيون هاي اليه برداري-

اسـيون  گمانتيبـردار و برطـرف كننـده پ    هيال يانواع دستگاه ها -
  و مكانيسم عمل آن ها پوستي

5/0      

 ونيگمانتاسـ يبردار و برطرف كننـده پ  هيال يدستگاه هاعوارض -
  يپوست

5/0      

بردار و برطـرف كننـده    هيال يدستگاه هاواژه شناسي مرتبط با -
  يپوست ونيگمانتاسيپ

5/0      

    :مهارت 

    5/0   تشخيص انواع پوست-

    5/0   بردار پوست هيال ياستفاده از دستگاه ها- 

    5/0   يپوست ونيگمانتاسيبرطرف كننده پ ياستفاده از دستگاه ها-

    5/0  برطرف كردن عوارض ايجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه ها-

استفاده از واژه هاي مرتبط با دستگاه هاي اليه بردار و برطـرف  -
  كننده پيگمانتاسيون

 5/0    

  :نگرش 
  ن سازي و زيبايي پوستكمك به جوا-
  افزايش اعتماد به نفس مراجعه كننده-

  : ايمني و بهداشت 
  جلوگيري از اتصاالت و حوادث برق-
-  

  :توجهات زيست محيطي 
-  



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  دستگاه هاي آبرساني و پاكسازي پوستبكارگيري 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش 
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 

  موزشيپوستر آ
  لپ تاب 

  دستكش پزشكي 
  پيش بند يك بار مصرف

  دستگاه دزن يا گالوانيك

     5/0  انواع پوست و انديكاسيون آبرساني و پاكسازي-

     5/0  پوست يو پاكساز يآبرسان نهيدر زم جيرا يانواع دستگاه ها -

ـ را يدستگاه هـا عوارض -  يو پاكسـاز  يآبرسـان  نـه يدر زم جي
  پوست

5/0     

و  يآبرسـان  نـه يدر زم جيرا يدستگاه هاناسي مرتبط با واژه ش-
  پوست يپاكساز

5/0     

    :مهارت 

    5/0   )درپوستهاي خشك  (استفاده از دستگاه هاي آبرسان پوست-

در پوسـتهاي  ( استفاده از دستگاه هاي پاكسازي كننده پوست-
  )چرب

 5/0    

و  يآبرسـان  يدسـتگاه هـا  برطرف كـردن عـوارض ناشـي از    -
  پوست ياكسازپ

 5/0    

رســان و ي آبيدســتگاه هــااســتفاده از واژه هــاي مــرتبط بــا -
  پوستكننده  يپاكساز

 5/0    

  :نگرش 
  رفع خشكي و چربي اضافه پوستجلوگيري از پيري زودرس و  -
  جلب رضايت مراجعه كننده-

  : ايمني و بهداشت 
  جلوگيري از اتصاالت و حوادث برق-
  فردي وتجهيزات و رعايت بهداشت -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
-  



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  دستگاه هاي ليفتينگ بكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  آموزشيمصرفي و منابع 

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  عينك محافظ اشعه
  لوبريكانت شفاف

     5/0 ادگي پوستهاي پوست و عضالت و علل افتاليه-

و مكانيسـم عمـلنـگيفتيلنهيدر زم جيرا يدستگاه هاانواع-
  آن ها

5/0     

     5/0 نگيفتيلنهيدر زمجيرا يدستگاه هاعوارض -

     5/0 نگيفتيلنهيدر زمجيرايدستگاه هاواژه شناسي مرتبط با -

    :مهارت

    1  نگيفتيل يدستگاه هااستفاده از -

دسـتگاهدن عوارض ايجاد شده ضـمن اسـتفاده ازبرطرف كر-
   نگيفتيل يها

 5/0    

ـ رايدسـتگاه هـااستفاده از واژه هاي مناسب مرتبط با- درجي
   نگيفتيل نهيزم

 5/0    

  :نگرش
 و افزايش اعتماد به نفس مراجعه كنندهليفتينگ و جوانسازي پوست-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 و حوادث برقجلوگيري از اتصاالت -
 رعايت بهداشت فردي و وسايل-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  دستگاه هاي رفع آكنه و اسكارهاي پوستيبكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 3 5/5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  ك محافظ اشعهعين

  لوبريكانت شفاف

     5/0 علل ايجاد آكنه و كومدون و انواع آن-

     5/0 علل و انواع اسكارهاي پوستي-

انواع دستگاه هاي موثر در رفع آكنه و برطرف كننـده اسـكار-
  و عوارض آن ها پوستي و مكانيسم عمل آن ها

1     

نـه ومـوثر در رفـع آك  يدسـتگاه هـاواژه شناسي مرتبط بـا  -
  يبرطرف كننده اسكار پوست

5/0     

    :مهارت

    1  استفاده از دستگاه هاي موثر در رفع آكنه-

    1  استفاده از دستگاه هاي برطرف كننده اسكار پوستي-

برطرف كردن عوارض ايجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه-
  ها

 5/0    

مـوثر دريدسـتگاه هـااستفاده درست از واژه هاي مرتبط با-
  يرفع آكنه و برطرف كننده اسكار پوست

 5/0    

  :نگرش
 جلب رضايت و افزايش اعتماد به نفس مراجعه كننده-

  : ايمني و بهداشت 
 جلوگيري از اتصاالت و حوادث برق-
  رعايت بهداشت فردي و تجهيزات-

 :توجهات زيست محيطي 
- 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  وزش ي تحليل آم برگه -

  : عنوان 
  دستگاه هاي رفع موهاي زائدبكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 3 5/5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  كنندهصندلي مراجعه 

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  عينك محافظ اشعه
  لوبريكانت شفاف

     5/0  علل ايجاد موي زائد-

     1 و مكانيسم عمل آن هازائديرفع موها يدستگاه هاانواع-

     5/0 زائديفع موهار يدستگاه هاعوارض -

     5/0 زائديرفع موهايدستگاه هاواژه شناسي مرتبط با -

    :مهارت

    5/1  زائديرفع موها يدستگاه هااستفاده از -

برطرف كردن عوارض ايجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه-
  هاي رفع موي زائد

 1    

رفـعيدسـتگاه هـااستفاده درسـت از واژه هـاي مـرتبط بـا-
  زائد يموها

 5/0    

  :نگرش
 افزايش اعتماد به نفس و جلب رضايت مراجعه كننده-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 جلوگيري از اتصاالت و حوادث برق-
 رعايت بهداشت فردي و تجهيزات-

 :توجهات زيست محيطي 
- 



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  دستگاه هاي خال برداري و رفع زوائد پوستيبكارگيري 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 3 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش 
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  فيد روپوش س
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  

     5/0  انواع خال -

     5/0  علل ايجاد و انواع زوائد پوستي-

و عوارض  يو رفع زوائد پوست يخال بردار يدستگاه هاانواع -
  آن ها

5/0     

و رفـع زوائـد    يخال بردار يدستگاه هاواژه شناسي مرتبط با -
  يپوست

5/0     

    :مهارت 

    5/0   تشخيص انواع خال و درجه خطرناك بودن آن-

    5/0   تشخيص انواع زوائد پوستي-

    1   يو رفع زوائد پوست يخال بردار يدستگاه هااستفاده از -

دستگاه برطرف كردن عوارض ايجاد شده در ضمن استفاده از -
  يو رفع زوائد پوست يخال بردار نهيدر زم جيرا يها

 5/0    

خـال   يدسـتگاه هـا  استفاده درست از واژه هـاي مـرتبط بـا    -
  يو رفع زوائد پوست يبردار

 5/0    

  :نگرش 
  و افزايش اعتماد به نفس به مراجعه كنندهجلب رضايت -

  : ايمني و بهداشت 
  جلوگيري از اتصاالت برق-
  ي و تجهيزاترعايت بهداشت فرد-

  :توجهات زيست محيطي 
-  
-  

 



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  دستگاه هاي رفع چاقي موضعي و تناسب اندامبكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  عينك محافظ اشعه
  لوبريكانت شفاف

     5/0 اقي و علل ايجاد آنشناخت انواع چ-

     5/0 و تناسب اندامموضعييچاقرفع  يدستگاه هاانواع-

     5/0 و تناسب اندامموضعييچاقرفع يدستگاه هاعوارض -

     5/0 و تناسب انداميچاقيدستگاه هاواژه شناسي مرتبط با -

    :مهارت

    1  تشخيص انواع چاقي ها -

    2  و تناسب انداميچاقرفع يدستگاه هااستفاده از -

دستگاهبرطرف كردن عوارض ايجاد شده در ضمن استفاده از-
  و تناسب اندام موضعي يچاق فعر يها

 5/0    

يرفع چـاق يدستگاه هااستفاده درست از واژه هاي مرتبط با-
  و تناسب اندام يموضع

 5/0    

  :نگرش
 ه كنندهافزايش اعتماد به نفس و جلب رضايت مراجع-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 جلوگيري از اتصاالت و حوادث برق-
  رعايت بهداشت فردي و تجهيزات -

 :توجهات زيست محيطي 
- 



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
مشاوره جهت انتخاب دستگاه هاي متناسب با نياز مراجعه 

  كننده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 4 7 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  صندلي مراجعه كننده

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف
  عينك محافظ اشعه

     1 شرح حال گيري صحيح از مراجعه كننده-

     1 هر دستگاههايانديكاسيون هاي استفاده و قابليت-

     5/0 تمام انواع دستگاه هاي قابل استفاده در هر زمينه زيبايي-

     5/0 مزايا و معايب استفاده از هر دستگاه-

    :مهارت

كاربرد صحيح انواع دستگاه هاي مرتبط با يك نـوع شـكايت-
  پوستي يا زيبايي

 2    

استفاده از درمان هاي تركيبـي بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـاي-
  مختلف

 2    

-      

  :نگرش
 كسب بهترين نتيجه با صرف كمترين هزينه و انرژي-
 افزايش بازده و جلب رضايت مراجعه كننده-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت بهداشت فردي و عمومي-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 



 

 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد1  چوبي يا فلزي  ميز مدير  1
عدد1  چرمي  صندلي مدير  2    
عدد1  چوبي   ميز مربي  3    
عدد1  چرمي  صندلي مربي  4    
    عدد15  پالستيكي يا چوبي  صندلي كارآموز  5
عدد1  100×70  تخته وايت برد  6    
عدد1  برقي  صندلي مراجعه كننده  7    
    دستگاهLCD 1قابل اتصال به   لب تاپ  8
    عدد1  پدالي  سطل زباله  9
    عدد2  محافظ در مقابل ليزر  عينك محافظ  10
    دستگاه1  تاندارد وزارت بهداشتداراي اس  دستگاه دزن  11
    دستگاه 1  داراي استاندارد وزارت بهداشت  دستگاه گالوانيك  12
    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت  و پيگمانتاسيون دستگاه اليه برداري  13
    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت  دستگاه برداشتن موي زائد  14
    دستگاه1  راي تأييديه وزارت بهداشتدا  دستگاه ليفت كننده پوست  15
دستگاه فريـز كننـده زوائـد پوسـتي       16

  )كرايو(
    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت

    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت  دستگاه برداشتن خال پوستي  17
    دستگاه1  داراي تأييديه وزارت بهداشت  رفع آكنه و اسكار پوستيدستگاه   18
ين جهت ديدن زوائـد كوچـك   ذره ب  19

  پوستي
    عدد1  داراي تأييديه وزارت بهداشت

 دستگاه هاي مربوط به تناسب انـدام   20
  و چاقي موضعي

    دستگاه 1  داراي تأييديه وزارت بهداشت

دستگاه هاي جوانسازي و برطرف   21
  كننده چروك

    دستگاه 1  وزارت بهداشت هيدييتأ يدارا

         
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15راي يك كارگاه به ظرفيت تجهيزات ب -



 

 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
مشخصات فني و  نام رديف

  دقيق 
توضيحات   تعداد 

    عدد2 وايت برد  ماژيك  1

    عدد1 وايت برد  تخته پاكن  2

    بسته1 پزشكي دستكش يكبار مصرف 3

    بسته1 بهداشتي ماسك يك بار مصرف 4

    بسته1 بهداشتي پيش بند يك بار مصرف 5

    بسته1 بهداشتي  پنبه 6

    دست1 پزشكي  روپوش سفيد 7

    بسته1 بهداشتي  گاز استريل 8

    بسته1 بهداشتي كاله يك بار مصرف 9

    عدد1 استاندارد  مايع دستشويي 10

    ليتري 1گالن1 الكل-دكونكس مايع ضدعفوني كننده محيط 11

    ليتري1گالن1 الكل-دكونكس ع ضدعفوني كننده ابزارماي 12

    عدد1 دسته دار  تي 13

    به مقدار الزم يك بار مصرف پدهاي الغري جهت دستگاه 14

    ليتري 4گالن1 بهداشتي  ژل لوبريكانت 15

       

       

  
  

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 

 



 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد 1  بهداشتي لوپ ميكرودرمي و سري الماسه 1 

    عدد 1  بهداشتي  خال برداري  RFميله  2

عدد روي 1  استاندارد المپ دستگاه موي زائد 3
  دستگاه

  

    دستگاه1  استاندارد پروب هيدرودرمي 4

    عدد 1  استاندارد سري هاي مختلف جهت اسپري نيتروژن 5

       

       

       

       

       

  
  

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

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف ا نرم افزارعنوان منبع ي رديف

1       

2       

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

ــگ 1 ــت فرهن ــامع مراقب ــاج يه
ــو و تكن  ــت و م ــپوس ــا كي  يه

  ييبايز

نيمبدكتر 
يگنج  

    نور دانش   

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف عنوان

 1 

 2 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  ضيحاتتو  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

1        
2        

  


