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پیرایشگر ابرو و صورت زنانه: نام شغل 

استانداردخالصه 

تعریف مفاهیم سطوح یادگیری
 به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
 در رشته مراقبت زیبایی قرار دارد که از عهده شایستگی انجاماست کهشغلی ر ابرو و صورت زنانه پیرایشگ

اپیالسیون ، اصالح صورت ، فرم دادن به ابرو و برداشتن ابرو به مدل های متفاوت و رعایت نکات بهداشتی و
. ایمنی آن برآید 

 : ورودی ویژگی های کارآموز
پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
و نداشتن عدم اعتیاد به مواد مخدرسالمت کامل جسمانی و روانی :  توانایی جسمیحداقل 

 ندارد: مهارت های پیش نیاز این استاندارد
 : موزشیآ دوره طول
ساعت  127   :                 آموزش    دوره طول

زمان آموزش نظری ساعت    44  :                ـ
زمان آموزش عملی ساعت    83 :                 ـ

زمان  ساعت      - :    کارآموزی در محیط کارـ
زمان   ساعت     - :                   پروژهاجرای ـ

ساعت     -     :   زمان سنجش مهارت        ـ

 : روش ارزیابی مهارت کارآموز
 %25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
 %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
 %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

 : ویژگیهای نیروی آموزشی
و دارا بودن گواهینامه مهارت حرفـه ای در رشـته شـغلی از سـازمان دیپلم متوسطه :حداقل سطح تحصیالت    

ار مرتبط سال سابقه ک5آموزش فنی و حرفه ای و 

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید
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پیرایشگر ابرو و صورت زنانه : نام شغل

فهرست توانایی های شغل
عنوان تواناییردیف

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  1
اصالح صورتتوانایی   2
ی فرم دادن به ابروتوانای  3
توانایی برداشتن ابرو به مدل های متفاوت  4
استفاده از مواد محافظ کننده صورتتوانایی   5
توانایی اپیالسیون و دپیالسیون  6

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید
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 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه: ام شغلن

برنامه درسی اهداف و ریز
زمان آموزش شرحشماره

جمع عملی نظری

8  5  3 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار    1

آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار  1-1
شن رنگ رو به  استفاده از روپوش تمیز-
 ایجاد جایگاه مناسب و بهداشتی برای قرار دادن و حفظ لبـاس و سـایر-

وسایل
آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن  2-1
آشنایی با شرایط مناسب محیط کار  3-1

 کف مناسب از جنس مقاوم ، صاف و قابل شستشو باشد-
اسب زبالهآشنایی با دفع من  4-1
آشنایی با مواد شیمیایی در حین کار و خطرات ناشی از آن  5-1
آشنایی با عامل آتش زا و اصول اطفاء حریق  6-1

 عدم استعمال دخانیات-
آشنایی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت  7-1
آشنایی با عوامل موثر در محیط کار  8-1

 تهویه مناسب-
 تنظیم دمای محیط-

شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار  9-1
شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار  10-1
آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با مواد ضد عفونی کننده  11-1
آشنایی با انواع عوارض پوستی  12-1
جسمی و طرز صحیح ایستادن یا نشستن هنگام کارآشنایی با عوارض   13-1

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/abroo+soorat+test+image+photo+download


 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه:ام شغل ن

اهداف و ریز برنامه درسی
زمان آموزش شرحشماره

جمع عملی نظری

آشنایی با ضد عفونی کردن وسایل کار در محل کار  14-1
ابزار کارآشنایی با مواد پاک کننده و شوینده دست ها و   15-1

  27  17  10توانایی اصالح صورت  2

 و ضد عفونی کردن آنآشنایی با ابزار و وسایل اصالح صورت  1-2
شناسایی اصول اصالح صورت با بند  2-2
شناسایی اصول اصالح صورت به روش دستی با ابزار  3-2
) موم ( شناسایی اصول اصالح صورت به روش حرارتی   4-2
شناسایی اصول اصالح صورت به روش برقی  5-2
آشنایی با حد اصالح صورت  6-2
آشنایی با پودرهای قبل از اصالح  7-2
آشنایی با انواع کرم های مو بر  8-2
 جهت اصالح صورت کننده آشنایی با مواد بی حس  9-2
شناسایی اصول استفاده از انواع کرم و مواد بی حس کننده  10-2
آشنایی با ابزار مورد نیاز برای آماده کردن مشتری  11-2
آشنایی با ابزار مخصوص فرم دادن به ابرو  12-2
وص فرم دادن به ابروصشناسایی اصول استفاده از ابزار و وسایل کار مخ  13-2
به ابروتوانایی فرم دادن   3  18  39  57  

آشنایی با تقسیم بندی ابرو  1-3
شناسایی اصول تقسیم بندی ابرو  2-3
آشنایی با زوایای ابرو  3-3
آشنایی با زوایای چشم  4-3
شناسایی اصول تمیز کردن ابرو  5-3
ساده به ابرو دادن شناسایی اصول فرم  6-3

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید
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 و صورت زنانه پیرایشگر ابرو:ام شغل ن

اهداف و ریز برنامه درسی
زمان آموزش شرحشماره

جمع عملی نظری

شناسایی اصول برداشتن پرز ابرو توسط بند  7-3
  )تاج ابرو ( شناسایی اصول مدل های سر ابرو   8-3
ابرو) دنباله ( شناسایی اصول انواع مدل های انتهای   9-3
قاط تالقی قسمت های مختلف ابرو ن اصول شناسایی  10-3
 طراحی ابرو با مداد اصولشناسایی  11-3

  29  20  9توانایی برداشتن ابرو به مدل های متفاوت  4

آشنایی با کوتاه کردن اولیه ابرو  1-4
شناسایی اصول کوتاه کردن اولیه ابرو  1-4
آشنایی با تعیین فرم ابرو با توجه به چهره  2-4
آشنایی با تعیین فرم ابرو با توجه به پیشانی و چشم و بینی  3-4
شناسایی اصول  روش انتخاب مدل ابرو متناسب با صورت  4-4
شناسایی اصول  روش کوتاهی ثانویه ابرو  5-4
شناسایی  اصول  نحوه  کوتاه کردن موهای ابرو در خواب های متفاوت  6-4
صول نحوه کوپ ابرو های کم حجم و ابروهای فری اشناسای  7-4
و هشتی و راسته و غیره شناسایی اصول حالت دادن ابرو به فرم هالل   8-4

6  2  4  توانایی استفاده از مواد محافظ کننده صورت   5

آشنایی با مواد ضد التهاب مخصوص صورت  1-5
) یخ کیسه ( شناسایی اصول فریز کردن صورت   2-5
شناسایی اصول استفاده از مواد ضد التهاب بعد از اصالح صورت  3-5

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید
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 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه:نام شغل 

 مواد و وسایل رسانه ای، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز
شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

صندلی مخصوص اصالح  1
صندلی مخصوص مشتری  2
صندلی استاد کار  3
70x50 آینه معمولی  4
آینه دستی ، متوسط  5
قیرسیون بدستگاه اپیال  6
دستگاه دپیالسیون دستی  7
جعبه کمک های اولیه  8
دوش دستی متحرک  9
چراغ مخصوص جهت گرم کردن مومک  10
 پیالسیون اتخت جهت  11
نور زرد  12
نور سفید  13
تهویه  14
فایل  15
آب گرم کن  16
100 × 70تخته وایت برد   17
پسول آتش نشانیک  18
پوستر آموزش مخصوص ابرو  19
پیش بند مشتری  20
تل مخصوص مشتری  21
قیچی جهت کوتاهی ابرو  22
برس مخصوص ابرو  23

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید
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 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه:نام شغل 

 مواد و وسایل رسانه ای،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 
شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

موچین مخصوص ابرو  24
دستکش نخی  25
محافظ دهان طبی  26
محافظ دهان بهداشتی  27
روپوش مخصوص کارآموز  28
روپوش مخصوص مربی  29
موم سرد  30
موم آماده  31
موم مخصوص دستگاه  32
پودر مخصوص اصالح  33
الحنخ مخصوص اص  34
پارچه مخصوص موم  35
زرورق مخصوص موم  36
پیش بند یک بار مصرف جهت موم  37
مداد ابرو  38
تیغ یک بار مصرف  39
مواد ضد التهاب  40
مواد ضد حساسیت  41
 کنندهمواد بی حس  42

برای خرید بستھ کامل سواالت پیرایشگر ابرو و صورت زنانھ اینجا کلیک نمایید
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