
  

 ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ریزي درسی  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 شایستگیاستاندارد آموزش 
 

ها م کر و یبهداشت محصوالت از حیصح استفاده مشاوره
  

 گروه شغلی      

 بهداشت و ایمنی 
 

  شایستگیکد ملی آموزش 
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 :بهداشت و ايمنياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
 علي موسوي

  رويا فرزانگان
 احمد سعيد

 ا ياوريزيب

 ارژنگ بهادري
 

   : همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
 مديريت پرتال سالمت صدا و سيما - -

  مركز تحقيقات بين الملل جراحي توراكس و ناي بيمارستان مسيح دانشوري -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 
 
 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  ته تحصيليرش  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
شغل و 
  سمت 

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

 شَناي نيوشا  1
 دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال5

 22041271: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
: ايميـــــــــــــــــــــــــــــل 

shnniusha@gmail.com 

  بيمارستان مسيح دانشوري: آدرس 

 فرشيد صالحي  2
 دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال 5

 22041271: تلفن ثابت 

  09135321126: تلفن همراه 
: ايميـــــــــــــــــــــــــــــل 

fsalehi04@yahoo.com 

  بيمارستان مسيح دانشوري: آدرس 

 ابراهيم الفت  3
 دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
 مدرس

 سال 5

  88191168:تلفن ثابت 
  09108788358: تلفن همراه 

: ايميـــــــــــــــــــــــــــــل 
ebrahim.olfat@gmail.co

m  
جردن، نـبش آناهيتـا، پـالك    : آدرس 

 8، واحد 2، طبقه182

  پيام شهابي  4
  دكتري حرفه اي

 پزشكي

پزشكي 
 عمومي

پزشك و 
  مدرس

  سال 5

  88106645:تلفن ثابت 
  -: تلفن همراه 

: ايميـــــــــــــــــــــــــــــل 
payam.shahabi@yahoo.c

om 

 26پالك -خ نهم-سعادت اباد:آدرس 
  پورتال سالمت  -طبقه سوم

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : تعاريف 
  : استاندارد شغل 

ــه       مش ــز گفت ــه اي ني ــوارد اســتاندارد حرف ــد در بعضــي از م ــار را گوين ــوثر در محــيط ك ــراي عملكــرد م ــاز ب ــورد ني ــدي هــاي م ــا و توانمن  خصــات شايســتگي ه
  .مي شود

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

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

  : شرح شغل 
هـا ، شـرايط كـاري و    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 

  . ز شغل استاندارد عملكرد مورد نيا
  : طول دوره آموزش 

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

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

آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكـت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت دارد كـه در آن       كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از 
مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريـك بـا اسـتفاده از عكـس مـي      .(مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددآموزد و ضرورت دارد مدتي در ي
  : ارزشيابي 

  . اي خواهد بود  كتبي عملي و اخالق حرفه، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .ي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي ها
  : شايستگي 

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

، ، شيمي ، فيزيك رياضي (توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا 
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )زيست شناسي

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

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

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

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



 
 

 
 

   :شايستگياستاندارد آموزش نام 
 مشاوره استفاده صحيح از محصوالت بهداشتي و كرم ها

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 هايي از قبيل كارهداشت و ايمني كه است در حوزه بيستگيشاو كرم هاياز محصوالت بهداشت حيمشاوره استفاده صح
محصوالت بهداشتي و كرم ها، رفع  بكارگيريمرتبط،  هايواژه بكارگيري مشاوره با مراجعه كننده، آناليز پوست و مو، 

خطوط پوستي، هيدراتاسيون و پاكسازي پوستي، اليه برداري پوست و رفع پيگمانتاسيون و رفع اسكارهاي پوستي را 
  .انجام مي دهد
  :وروديكارآموز  ويژگي هاي

  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 

  و جسماني سالمت كامل رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  ندارد :  مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت   50  :  طول دوره آموزش                   

  ساعت  5/27   :   ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   5/22   :  ن آموزش عملي                ـ زما

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

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

:حرفه اي مربيان صالحيت هاي

 پزشكيحرفه اي دكتراي -
  

 



 
 

  
 

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
كاربرد انواع محصوالت بهداشتي و كرم ها در رابطه با مراقبت هاي پوست و مو جهت حفظ زيبايي و وشناخت 

  جلوگيري از پيري پوست و مو 
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اندارد اصطالح انگليسي است ٭

Cream, lotions, toner, anti-aging, anti hair loos, anti-wrinkle, beauty care  
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  ، زيبايي و تناسب اندام ، مومشاوره در مراقبت پوست-
  
  
  
  
  
  :از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي  ٭

  ......................................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

 مشاوره با مراجعه كننده1

 آناليز پوست و مو2
 و اصصالحات انگليسيمرتبطواژه هايبكارگيري   3
 محصوالت بهداشتي و كرم ها بكارگيري  4
 رفع خطوط پوست  5
 هيدراتاسيون و پاك سازي پوست  6
 اليه برداري پوست و رفع پيگمانتاسيون پوستي  7
 رفع اسكارهاي پوستي  8
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  مشاوره با مراجعه كننده 

 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 مراجعه كننده 
  صندلي مربي 
  ميز مربي  

  رد وايت ب
  وايت برد  تخته پاكن

   كنندهكارت سوابق مراجعه 
  روپوش سفيد

  

     5/0  روش هاي مناسب پذيرش مراجعه كننده -

     5/0  مديريت محيط كار -

     5/0  خصوصيات اخالقي مناسب -

روش هاي شناخت مشكالت پوستي و زيبايي مراجعه  -
  كننده

1     

    :مهارت

    5/0   ارتباط صحيح و پذيرش مراجعه كننده -

     1   رسيدگي به درخواست و اعتراض مراجعه كننده -

    5/0   پر كردن كارت سوابق پزشكي مراجعه كننده -

    5/0   رعايت بهداشت فردي -

  :نگرش
  احترام به مراجعه كننده -
  جلب رضايت مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي و محيطي هنگام كار -

 
 :ست محيطي توجهات زي

- 
- 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  آناليز پوست و مو  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 2  10  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  مدير  صندلي 

  صندلي مربي 
  ميز مربي 

  روپوش سفيد 
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  وايت برد  ماژيك

  پوستر آموزشي
  لپ تاب

ها و محصوالت ضد انواع تونر
  ريزش مو

 انواع شامپوها و مواد ضد شوره
كاتالوگ انواع كرم هاي جوان 

  كننده پوست صورت
  

     2  فيزيولوژي پوست و مو -

     2  مو آناتومي پوست و -

     2  انواع پوست و مو -

     2  مشكالت رايج پوست و مو -

    :مهارت

     1   تجزيه و تحليل انواع پوست و مو -

     1   رفع مشكالت رايج پوست و مو -

      

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

  جلوگيري از پيري زودرس -
  : و بهداشت ايمني
  رعايت بهداشت فردي و محيطي براي انجام كار -

 
 :توجهات زيست محيطي 

- 
- 



 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و اصطالحات انگليسي مرتبط هايواژه بكارگيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 3  5  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط يتوجهات زيست محيط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير 
  صندلي مربي 
  ميز مربي
LCD  

  لغت نامه انگليسي
  وايت برد 

  تخته پاكن وايت برد 
  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

  لپ تاب
  هاي مربوطه كاتالوگ

  

انواع اصطالحات و ترمينولوژي محصوالت بهداشـتي   -
  و كرم ها

1     

انواع نگارش صـحيح اصـطالحات رايـج محصـوالت      -
  بهداشتي و كرم ها

1     

      

    :مهارت

كـــاربرد اصـــطالحات و ترمينولـــوژي محصـــوالت  -
  بهداشتي و كرم ها

 2     

كاربرد نگارش صحيح اصطالحات رايـج محصـوالت    -
  بهداشتي و كرم ها

 1     

      

  :نگرش
  آموزش سريع و راحت -
  مراجعه كننده  تجلب رضاي -

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت بهداشت فردي و محيط كار-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  محصوالت بهداشتي و كرم ها بكارگيري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 5  10  

 ايمني،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مدير     :دانش
  صندلي مدير  
  صندلي مربي 
  ميز مربي
LCD  

  وايت برد 
  تخته پاكن وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  پوستر آموزشي

كاتالوگ برَندهاي محصوالت 
  بهداشتي مختلف 

  انواع كرم هاي ضد چروك
  اع كرم هاي دور چشمانو

انواع محصوالت ليفت كننده 
  صورت

  انواع محصوالت اليه بردار
  انواع محصوالت جوان كننده
  انواع محصوالت اليه بردار
  انواع محصوالت روشن كننده
  انواع محصوالت ضد لك
  انواع محصوالت ضد آكنه

 انواع محصوالت ضد ريزش مو
دهنده  وانواع مواد شست و ش

  صورت
  لپ تاب

     2  نواع كرم هاا -

     1  انواع لوسيون ها -

     1  انواع محصوالت شست و شوي پوست و مو -

     1  انواع عوارض محصوالت بهداشتي و كرم ها -

    :مهارت

     2   كاربرد و استفاده صحيح از كرم ها -

     1   كاربرد و استفاده صحيح از لوسيون ها -

وي كاربرد و اسـتفاده صـحيح از محصـوالت شستشـ     -
  پوست و مو

 1     

تشــخيص و رفــع عــوارض كــرم هــا و محصــوالت   -
  بهداشتي

 1     

  :نگرش
  جلوگيري از مشكالت يا پيري پوست يا مشكالت مو -
  جلب رضايت مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي و محيطي هنگام استفاده از محصوالت -

 
 :توجهات زيست محيطي 

- 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  رفع خطوط پوست
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 5/2  5  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي مدير     :دانش 
  ميز مدير 

  صندلي مربي 
    ميز مربي

  رم هاي ضد چروككانواع 
    انواع كرم هاي دور چشم

  روپوش سفيد 
  دستكش پزشكي 

  پيش بند يك بار مصرف 
  لب تاپ

كاتالوگ برندهاي مختلف 
  محصوالت بهداشتي

  وايت برد 
  تخته پاك كن وايت برد

  ماژيك وايت برد 

انواع كـرم هـا و محصـوالت بهداشـتي رفـع كننـده        -
  خطوط پوست

5/0     

     5/0  د خطوط پوستيعلل ايجا -

     5/0  نقش تغذيه مناسب جهت جلوگيري از خطوط پوست -

     5/0  راه هاي مختلف رفع خطوط پوست صورت -

شناخت عـوارض اسـتفاده از كـرم هـا و محصـوالت       -
  بهداشتي رفع كننده خطوط پوست

5/0     

    :مهارت 

تشخيص خطوط عمقـي و سـطحي و روش برطـرف     -
  كردن هر مورد

 5/0     

     1   استفاده از كرم هاي رفع كننده خطوط پوست صورت -

     5/0   ارائه برنامه غذايي مناسب جهت رفع خطوط -

ــا و    - ــرم ه ــتفاده از ك ــوارض اس ــع ع تشــخيص و رف
محصوالت بهداشتي رفـع كننـده خطـوط و چـروك     

  هاي پوستي

 5/0     

  :نگرش 
  شادابي پوست و كمك به جوان ماندن پوست مراجعه كننده  -
  جلب رضايت مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  كار و محيطرعايت بهداشت فردي  -

-  
  :توجهات زيست محيطي 

-  
 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  هيدراتاسيون و پاك سازي پوست

 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 
  روپوش سفيد 

 ماسك دهاني يك بار مصرف 
  پيش بند يك بار مصرف  

كرم ها و مواد مرطوب انواع 
  كننده و آبرسان 

محصوالت بهداشتي پاك انواع 
  ننده پوستك

محصوالت شست و انواع 
  شوي پوست چرب

كرم ها و محصوالت ضد انواع 
  آكنه

كاتالوگ برندهاي مختلف 
  محصوالت بهداشتي

  روپوش سفيد

     5/0  علل ايجاد انواع پوست خشك و چرب -

     5/0  علل ايجاد آكنه و جوش هاي سر سياه -

انواع كرم هاي مرطوب كننده و كـرم هـاي مناسـب     -
  پوست چرب

1     

شناخت عوارض استفاده از محصوالت آبرسان و پاك  -
  كننده چربي پوست 

5/0     

    :مهارت 

استفاده از كرم ها و محصـوالت شستشـوي آبرسـان     -
  مناسب پوست خشك

 5/0    

استفاده از كرم ها و محصـوالت شستشـوي مناسـب     -
  پوست چرب

 5/0    

     1   رفع انواع آكنه و جوش هاي سر سياه -

ــتفاده از محصــوالت   تشــخيص و - ــوارض اس ــع ع رف
  آبرسان و پاك كننده چربي پوست

 5/0    

  :نگرش 
  جلوگيري از پيري زودرس و خشكي پوست -       
  جلوگيري از ايجاد آكنه و چربي پوست و جلب رضايت مراجعه كننده -
  صرفه جويي در زمان و مواد مصرفي -

  : ايمني و بهداشت 
  حيط كارو مرعايت بهداشت فردي  -

  
  :توجهات زيست محيطي 

-  



  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  اليه برداري پوست و رفع پيگمانتاسيون پوستي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 5/2  5  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  صرفي و منابع آموزشيم

  ميز و صندلي مدير     :دانش 
  ميز و صندلي مربي 

  وايت برد 
  تخته پاك كن 

LCD   
  ماژيك وايت برد 

  لپ تاب
  زصندلي كار آمو

  انواع محصوالت اليه بردار
  انواع محصوالت روشن كننده
  انواع محصوالت ضد لك

كاتالوگ برندهاي مختلف 
  محصوالت بهداشتي

  وايت برد
  ن وايت بردتخته پاك

  ماژيك وايت برد
  روپوش سفيد

  

     5/0  انواع پوست -

     5/0  علل ايجاد پيگمانتاسيون هاي پوستي -

     5/0  علل ايجاد پيري پوست -

ــردار و مــواد رفــع كننــده   - ــواع محصــوالت اليــه ب ان
  پيگمانتاسيون

5/0     

عوارض محصـوالت اليـه بـردار و رفـع كننـده       انواع -
  پيگمانتاسيون پوستي

5/0     

    :مهارت 

     1   استفاده از كرم هاي اليه بردار -

    5/0   استفاده از مواد برطرف كننده پيگمانتاسيون پوستي -

    5/0   تشخيص پيگمانتاسيون هاي سطحي از عمقي -

تشخيص و رفع عوارض محصوالت اليه بردار و مواد  -
  رفع كننده پيگمانتاسيون

 5/0    

  :نگرش 
  د پوست شادابجوان سازي پوست و ايجا -
  افزايش اعتماد به نفس مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
  و محيط كار رعايت بهداشت فردي  -

  
  :توجهات زيست محيطي 

-  
-  

 



  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  رفع اسكارهاي پوستي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 5/2  5  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،انشد
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مدير     :دانش
  ميز و صندلي مربي 

  وايت برد 
  تخته پاك كن 

LCD   
  ماژيك وايت برد 

  لپ تاب
  زصندلي كار آمو

انواع محصوالت برطرف كننده 
  اسكارهاي پوستي

محصوالت ترميم  كرم ها و
  كننده پوست

كاتالوگ برندهاي مختلف 
  محصوالت بهداشتي

  روپوش سفيد
  پيش بند يكبار مصرف

  

     5/0  علل ايجاد انواع اسكارهاي پوستي -

     5/0  انواع اسكارهاي پوستي -

     1  انواع كرم ها و مواد رفع كننده اسكارهاي پوستي -

كننـده  شناخت عوارض انـواع كـرم هـا و مـواد رفـع       -
  اسكارهاي پوست

5/0     

    :مهارت

هاي راستفاده از كـرم هـا و مـواد رفـع كننـده اسـكا       -
  پوستي

 2     

تشخيص و رفع عوارض انواع كـرم هـا و مـواد رفـع      -
  كننده اسكارهاي پوست

 5/0    

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

  : ايمني و بهداشت 
  و محيط كار يت بهداشت فرديارع -

 
 :توجهات زيست محيطي 

- 
- 



 
 

 

 

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

    عدد1 چوبي يا فلزي  ميز مدير  1

    عدد1 پالستيكي يا چرمي  صندلي مدير  2

    عدد1 چوبي يا فلزي  ميز مربي  3

    عدد1 پالستيكي يا چرمي  صندلي مربي  4

    عدد15 پالستيكي يا چوبي صندلي كارآموز  5

    عددcm 70×100  1 تخته وايت برد  6

7  LCD 32دستگاه1 اينچ    

    دستگاهLCD 1قابل اتصال به   لب تاپ  8

    عدد 1 پدالي  سطل زباله  9

    عدد 1 دسته بلند  تي  10

    دستگاه co2  1،پودر خشك  تش نشانيآكپسول   11

    عدد 1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  12

        

        

        

        

        

        

  
  

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

 
 
 

 



               
  

  برگه استاندارد مواد  -         
  

  ات توضيح  تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد2  رنگ2 ماژيك وايت برد 1

    عدد1  وايت برد  تخته پاكن  2

    بسته 1  پزشكي دستكش يكبار مصرف 3

    قوطي1  ضد ريزش مو ها و محصوالترتون 4

    قوطي1  ضد ريزش مو    شامپو 5

    تيوپ1  ضدچروك كرم 6

    تيوپ  دور چشم  كرم  7

    تيوپ1  صورت كنندهفتيمحصوالت ل 8

    تيوپ1  صورت بردار هيمحصوالت ال 9

    تيوپ1  صورت همحصوالت جوان كنند 10

    تيوپ1  صورت بردار هيمحصوالت ال 11

    تيوپ1  صورت محصوالت روشن كننده 12

    تيوپ1  دست و صورت محصوالت ضد لك 13

    تيوپ1  صورت وبدن محصوالت ضد آكنه 14

    تيوپ1  و دستصورت دهنده شستشومواد  15

    بسته 1  صرف دهانييكبار م  ماسك  16

    بسته 1  يكبار مصرف  پيش بند  17

    بسته 1  بهداشتي  پنبه 18

    تيوپ1  صورت و بدن محصوالت مرطوب كننده و آبرسان پوست 19

    تيوپ1  صورت و بدن كننده پوستميمحصوالت ترم 20

    دست1  پزشكي  روپوش سفيد 21

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15ت و يك كارگاه به ظرفيمواد به ازاء يك نفر  -

 



 

 

 

 

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

    عدد 3 و موشامل آناتومي پوست  يپوستر آموزش 1
    به تعداد الزم  و كرم هايمحصوالت مختلف  بهداشت و بروشور كاتالوگ 2

  
  : توجه 

  .سه نفر محاسبه شود  ابزار به ازاء هر -
  
  

 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

اميـــليدكتـــر و  فرهنگ پزشكي دورلند 1
 ومنيالكساندر ن

  دورلند

ــ ــر محم د دكت
  ژهيهوشمند و

    توتيا  

 Dorland's 
Pocket Medical 

Dictionary  

2013 William 

Alexander 

Newman 

Dorland 

   Elsevier 

Saunders

  

ــامع  فرهنــــــگ جــــ
پوست و مـو   يها مراقبت
  ييبايز يها كيو تكن

نيمبدكتر 1391
يگنج

    نور دانش  تهران  -

        

 

 

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

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       
       

 

 



 
 

 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

  
 

  
  مرتبط فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

        
        
        
        
        

 

 

 

 


