
  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 کاله گیس باف با موي طبیعي زنانه

      

 گروه شغلي      

 مراقبت زيبايي
 

 کد ملي آموزش شغل 

1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 3 5 7 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شغل شناسه

 مهارت
Isco-08 

 

 1/4/91تاريخ تدوين استاندارد : 

1/1/1/
90/

70-5
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  دفتر طرح و برنامه های درسي :ویب  نظارت بر تدوین محتوا و تص
 5-1/1/1/19/09:  شغل آموزش کد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 ك پال، ای کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادی    –تهران 

10 

 11511199 – 1تلفن                                                     11144110دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونیكي 

 

 
 

 :زيباييمراقبت اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 ناهید دانشمند
 زيبا ياوري

 حسن رمضاني

  :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلهاي حرفه اي و تخصصي حوزه 

 مركز تحقيقات و تعليمات فني و بهداشت كار  -

 

 : فرآيند اصالح و بازنگري 

 .به در خواست متقاضيان رشته مورد تظر و به روز رساني آن مورد بازنگري قرار گرفت

 -

 -
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   شایستگي    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف

آخرین 

مدرك 

 تحصیلي 

 و سمت  شغل رشته تحصیلي

سابقه 

کار 

 مرتبط

 ایمیل تلفن و، آدرس  

1 

 دیپلم فروزنده ایرانمنش
زئینات ت)هنری

 (داخلي

موسس و مربي 

 آموزشگاه سوفیا

22 

 سال

 42012131400 :تلفن ثابت 

  41121011020 :تلفن همراه 
 : ايميل 
 7و  0خ مديريت بين کوچه  -کرمان: آدرس 

2 

فرناز قاضي زاده 

 ماهاني

فوق 

 نسلیسا

مرمت بافت ها 

و بناهای 

 تاریخي

مدیر آموزشگاه 

 سوفیا

5 

 سال

 42012133403:تلفن ثابت 

 41124424400: تلفن همراه 
 altaviista@yahoo.com: ايميل 

 7و 0خ مديريت بين کوچه  -کرمان: آدرس 
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 آرایشگاه سوفیا گرافیك دیپلم ایما حبیب پور
19 

 سال

 :تلفن ثابت 

 41123144027: تلفن همراه 
 : ايميل 
 خ سجاديه -کرمان: آدرس 

 
 
 

بهداشت  لیسانس  حسن رمضاني  4

 حرفه ای 

رئیس اداره آموزش 

مرکز تحقیقات و 

تبلیغات حفاظت و 

 بهداشت کار 

11 

 سال 

 43144402244:تلفن ثابت 

 41130221444: تلفن همراه 
 Hamoze@yahoo.com: ايميل 

ت و مرکت  تقیيیتا   -يافتت آبتاد  -تهران:آدرس 
 حفاظت و بهداشت کار

 
 

مدیر آموزشگاه گل  تربیت معلم  دیپلم  ناهید دانشمند  5

 پر 

12 

 سال 

 43144424247:تلفن ثابت 

  41133240473:تلفن همراه 
ايميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

:daneshmandzibaee@yahoo..com  
  30واحد  23پالک  0کوچه  -اميرآباد :آدرس 
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 : تعاريف 
 : استاندارد شغل 

 ساتاندارد حرهاا اي نیاف و تاا     ا و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط كاار را وويناد در بيضاي از ماوارد ا    مشخصات شايستگي ه
 .مي شود

 : استاندارد آموزش 
 . ي يادویري براي رسیدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشا

 :  نام يك شغل 
 . خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي 

 : شرح شغل 
هاا ،  بیانیا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئولیت 

 . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل 

 : وره آموزش طول د
 . حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن با يك استاندارد آموزشي 

 : ويژگي كارآموز ورودي 
 . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود 

 :كارورزي
همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ویارد و وارورت    كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا 

د در محال آماوزش باا صاورت     مانند آموزش يك شايستگي كا هر.)دارد كا در آن مشاغل خاص محیط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود
 .(موزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي ورددبا است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آ تئوريك

 : ارزشيابي 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خیر 

 . اي خواهد بود  حرها

 : صالحيت حرفه اي مربيان 
 .ا اي كا از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حره

 : شايستگي 
 . توانايي انجام كار در محیط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد 

 : دانش 
) ي تواناد شاامل علاوم هاياا     كاا ما  . حداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن با يك شايستگي يا توانايي 

 . ، تكنولوژي و زبان هني باشد ( ، زيست شناسي ، شیمي ، هیفيك رياوي 

 : مهارت 
 . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن با يك توانمندي يا شايستگي 

 : نگرش 
 .  ستگي در يك كار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر هني و اخالق حرها اي مي باشد مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شاي

 : ايمني 
 .مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط كار مي شود 

 :توجهات زيست محيطي 

 .یب با محیط زيست وارد ورددمالحظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آس
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 :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

 (زنانه)باف با موی طبیعي  کاله گیس

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

است که در حوزه مراقبت زيبايي که در آن شخص قادر به انجام شايستگي هايي  شغلي موي طبيعي با بافنده کاله گيس

قالب گرفتن و اندازه  ،شستشوي موها ،گندزدايي نقوه برخورد با مشتري، چون آلودگي زدايي مقيطي و بهداشت فردي،

آماده کردن موهاي بافته شده و  ،التکسدرست کردن پايه و فرق وسط سر با چسب  ،بافت کاله گيس و مو ،گيري سر

با سليیه کردن کاله گيس مطابق  اکتنشن براي موهاي نرم و زبر و فردار به موهاي طبيعي رنگ ،نصب روي سر مدل

 .مشتري و فر کردن مو و مرتب کردن موهاي وصل شده را داشته باشد

 : ورودیویژگي های کارآموز 

 سوم راهنمایي : میزان تحصیالت حداقل 

 سالمت کامل جسماني و رواني :  و ذهني توانایي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت های پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   114  :                آموزش        طول دوره

 ساعت     41 :    ـ زمان آموزش نظری               

 ساعت  121 :    ـ زمان آموزش عملي                

 ساعت       -:     کارورزی                       زمان ـ 

  ساعت       - :    ـ زمان پروژه                           

 ( به درصد ) ارزشیابي بودجه بندی 

 %25 :  کتبي -

 %15 :عملي  -

 %19 :اخالق حرفه ای  -

:صالحیت های حرفه ای مربیان   

 ديپلم و دارا بودن گواهينامه مهارت حرفه اي در رشته مربوطه از سازمان فني و حرفه اي کشور

 

 

                                                 
   . Job / Competency Description 
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 ( : اصطالحي ) تعریف دقیق استاندارد  ٭

مو و کاله گیس های بافته شده به منظور زیبایي و باز گرداندن اعتماد  تكه های استفاده ازکاله گیس باف به مفهوم 

 .مشتری مي باشدبه  به نفس هر چه بیشتر 

 

 

 

 

 ( :و اصطالحات مشابه جهاني ) اصطالح انگلیسي استاندارد  ٭

Hair piece ,wig ,pastiche              

 

 

 

 

 : ای مرتبط با این استاندارد مهم ترین استانداردها و رشته ه ٭

 آرایشگر مو-

 پیرایشگر مو-

 متعادل ساز چهره زنانه-

 

 

 

 :جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار  ٭

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

 ......................................طبق سند و مرجع                ت   جزو مشاغل نسبتاً سخ: ب 

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

           نیاز به استعالم از وزارت کار    :  د 
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                        3يشايستگ/ شغل آموزش استاندارد 

 2کارها / شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 آلودگي زدايي مقيطي و حفاظت و بهداشت فردي 1

 مشاوره وپذيرش مشتري 2

 زدايي و شستشوي موهاي طبيعيگند 2

 قالب گرفتن و اندازه گيري سر  4

 بافت کاله گيس و مو 5

 ب التکسدرست کردن پا يه مو و فرق وسط سر با چس 1

0 
متوي   بتا اکستنشن بر روي موي نرم وزبتر وفتر دار   ) ماده کردن موهاي بافته شده و نصب روي سر مدلآ

 (طبيعي

 رنگ کردن کاله گيس مطابق با سليیه مشتري 1

 فر کردن مو 1

 مرتب و يکدست کردن موهاي وصل شده 19

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .

 Occupational / Competency Standard      
 
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 
  ل آموزشي تقلي برگه -

 : عنوان 

 آلودگي زدايي مقيطي و حفاظت و بهداشت فردي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 1 13 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلي کارآموز    :دانش 

 مدير و مربي

 وايت برد

 ماژيک

 هويهدستگاه ت

 دماسنج

 رطوبت سنج

مواد شوينده و ضد عفوني 

 کننده

 دستکش

 يکبار مصرفماسک 

 روپوش

 کفش مناسب

 دستگاه ضد عفوني کننده

 جعبه کمک هاي اوليه

 کپسول آتش نشاني

   0/4 ....(نور، رنگ، چيدمان، دما، )عوامل في يکي در مقيط کار  -

   0/4 (کتري هاميکروب ها و با)عوامل بيولوژيکي در مقيط کار -

   0/4 کپسول آتش نشاني و عوامل آتش زا و حوادث شغلي-

   0/4 وسايل حفاظت فردي و جعبه کمک هاي اوليه -

   0/4 دستگاه ضد عفوني و مواد ضد عفوني و شستشو دهنده-

   0/4 عوارض پوستي و بيماري هاي مربوط به شغل -

    :مهارت 

  0/1  ت فردياستفاده از وسايل حفاظ-

  0/1  استفاده از جعبه کمک هاي اوليه -

  0/1  کننده استفاده از دستگاه ضد عفوني -

  0/1  استفاده از مواد ضد عفوني کننده-

  0/1  استفاده از کپسول آتش نشاني -

  0/1  تفکيک و جمع آوري مواد زائد و ضد عفوني مقيط کار-

 :نگرش 

 و زمان صرفه جويي در مصرف آب و مواد شوينده -هاي ناشي از حوادث شغلي جلوگيري از آسيب-

 : ايمني و بهداشت 

 پرهي  از عوامل بيماري زا در مقيط کار  -(دستکش، ماسک)استفاده از وسايل حفاظت فردي  -

 :توجهات زيست مقيطي 

 تفکيک مواد زائد-
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 استاندارد آموزش 
 زش ي تقليل آمو برگه -

 : عنوان 

 مشاوره و پذيرش مشتري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 31 34 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مدير و مربيمي  و صندلي     :دانش 

 مي  و صندلي کارآموز

 وايت برد

 ماژيک

 کامپيوتر

 ر مربوط به آموزشتصاوي

 روپوش

 کفش مناسب

 کارت ثبت سوابق

   3 روش هاي برقراري ارتباط موثر -

   3 مشاوره حرفه اي با مشتري-

   1 تصاوير مربوط به کار-

   1 کارت سوابق مشتري -

   1 پوشش ظاهري آرايشگر و بهداشت مشتري-

    :مهارت 

  0  ارتباط صقيح و پذيرش مشتري-

  0  رسيدگي به درخواست و اعتراضات مشتري -

  0  ارت سوابق مشتريکپر کردن  -

  0  نقوه پوشش ظاهري و رعايت بهداشت-

  3  ارائه رفتار مناسب با مشتري و کارکنان -

 :نگرش 

 آگاهي نسبت به مسئوليت ها و احترام به شخصيت افراد در مقيط کار-

 : ايمني و بهداشت 

 لباس کار و کفش مناسب در مقيط کارفاده از است -

 :توجهات زيست مقيطي 

 -
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 استاندارد آموزش 
 ي تقليل آموزش  برگه -

 : عنوان 

 موهاي طبيعي و شستشوي گندزدايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 0 7 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مي  و صندلي کارآموز    :دانش 

 وايت برد

 ماژيک

 روپوش

 کفش مناسب

 دستگاه ضد عفوني کننده

مواد ضد عفوني کننده مو 

 سشوار دستي

 حوله

 دستکش

 ماسک يکبار مصرف 

   1 ساختمان مو و امراض آن -

   0/4 انواع مو-

   0/4 مختلف PHشامپو با انواع -

   0/4 روش هاي شستشوي مو -

   0/4 دستگاه ضد عفوني کننده مو-

    :مهارت 

  1  استفاده از دستگاه ضد عفوني کننده مو-

  0/4   شستشوي مو -

  0/4  شامپو مناسباستفاده از  -

  0/4  خشک کردن مو به صورت طبيعي-

  0/4  خشک کردن مو به سشوار دستي -

  1  (فور)دايي مو در دستگاه گندز-

 :نگرش 

 صرفه جويي در مواد مصرفي و زمان-

 : ايمني و بهداشت 

 دستکشاستفاده از لباس کار و  -

 :توجهات زيست مقيطي 

 دفع مناسب مواد زائد-
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 استاندارد آموزش 
 ي تقليل آموزش  برگه -

 : عنوان 

 قالب گرفتن و اندازه گيري سر

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري 

3 2 0 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلي کارآموز    :دانش 

 مدير و مربي

 وايت برد

 ماژيک

 متر

 کش مو

 نايلون

 چسب التکس

 آئينه

 روپوش

 پيش بند

 کاغذ

 روپوش

 کفش مناسب

 

   0/1 قالب گرفتن و اندازه گيري سر مدل يا مشتري هاي روش -

   0/4 نايلون و چسب قالب گيريانواع -

    :مهارت 

  0/4  کاربرد نايلون يا چسب قالب گيري -

  0/4  کشيدن قالب روي سر -

  0/4    (فيکس کردن)نقوه قالب کردن روي سر  -

  1  بت کردن آن روي سرنقوه اندازه گيري قالب پس از ثا -

  0/4  برداشتن قالب روي سر و برش آن-

 :نگرش 

 اراِئه خدمات درجهت جلب رضايت وراحتي مشتري-

 و مواد مصرفي صرفه جويي در زمان-

 : ايمني و بهداشت 

 و دستکش يکبار مصرفاستفاده ازروپوش وپيش بند  -

 :توجهات زيست مقيطي 

 دفع مواد زائد-
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 استاندارد آموزش 

 ي تقليل آموزش  برگه -

 : عنوان 
 بافت کاله گيس و مو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 40 41 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلي کارآموز    :دانش 
 مدير و مربي
 وايت برد
 ماژيک

 دستگاه تهويه
 دماسنج

 رطوبت سنج
مواد شوينده و ضد عفوني 

 کننده
 دستکش

 ماسک مقافظ
 روپوش

 کفش مناسب
 دستگاه ضد عفوني کننده

 

   1 ساختمان مو و بيماري هاي آن -

   1 انواع حالت موي سر-

   1 (صاف، مجعد و فر)جنس مو انواع  -

   1 مدل موي مشتريانواع -

   1 دل موي بافته شدهمانواع -

   1 انواع ماکت هاي اسفنجي و چوبي-

   1 قرقره هاي چوبيانواع -

   1 انواع تورهاي بافت مو-

   1 ...انواع بيگودي، کليپس و -

   1 قالب و قرقره هاي مخصوص بافت موانواع -

   1 انواع سوزن هاي بافت مو-

   1 0تا  1ماره نخ هاي معمولي و نامرئي از شانواع -

   1 انواع موادهاي مخصوص قالب گيري و اندازه گيري-

   1 انواع چسب هاي مايع، نواري و دو طرفه-

   1 انواع  دسته قالب-

   1 (ساده، زيگ اگ و پس دوزي)انواع بافت هاي مو -

    :مهارت 

  0  تشخيص فرم و مدل مو-

  0  چوبياستفاده از ماکت هاي اسفنجي و  -

  0  کاربرد انواع تورهاي بافت مو -

  0  کاربرد انواع نخ هاي معمولي و نامرئي-

  0  استفاده از قالب و قرقره هاي مخصوص بافت مو -

  0  استفاده از موادهاي مخصوص قالب گيري و اندازه گيري -
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 استاندارد آموزش 
 ي تقليل آموزش  برگه -

 : عنوان 
 ه گيس و موبافت کال

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     :مهارت

  0  بافت مو با سوزن -

  0  بافت مو با قالب -

  4  بافت مو به صورت تک گره اي -

  4  ت چند گره ايبافت مو به صور -

  7  بافت صقيح مو -

  4  فيکس کردن بافت هاي مو -

 :نگرش 

 صرفه جويي در مواد مصرفي و زمان-ارائه خدمات باتوجه به سليیه مشتري -

 : ايمني و بهداشت 

 ماسک و دستکش   -استفاده ازروپوش -
 موهاي مصرفي و اب ارکارکردن ضدعفوني - 

 :يطي توجهات زيست مق

 تفکيک و دفع مناسب مواد زائد-
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 استاندارد آموزش 
 ي تقليل آموزش  برگه -

 : عنوان 

 (چسب التکس با فرق وسط سر) پايه مودرست کردن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 11 10 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چسب التکس    :دانش 

 پارچه تور

 قيچي

 مو

 آستر

 سوزن

 نخ

 روبان

 قرقره

 کارگاه گلدوزي گرد

 پارچه شيري رنگ

 ابريشم شيشه اي

 مدادرنگي

 دستگاه فور

 تشت آب

 موادضدعفوني کننده

 کفش مناسب 

 روپوش

 دستکش

   1 درست کردن پوسته فرق جلوي سرروش هاي -

   1 کشيدن بيس روي قالبمختلف  روش هاي-

   1 نصب روي کاله گيس هاي روش انواع-

   1 روش هاي مختلف اصالح موهاي طبيعي روي سر-

    :مهارت 

  1  اصالح موهاي طبيعي روي سر-

  3  درست کردن پوسته فرق جلوي سر-

  1  تشخيص روش نصب روي کاله گيس-

  3  (التکس با فرق سر)ه گيسآماده کردن کال-

  1  نصب کردن قالب روي سر-

  1  نقوه کشيدن بيس روي قالب-

 و روي بيس کار (پالستيکي)قراردادن قالب آماده شده-
 مشخص کردن اندازه روي قالب

 1  

  1  زدن روي قالب مواد-

  1  فورزده شده داخل دستگاه  قراردادن قالب مواد-

 :نگرش 

 و مواد مصرفي زمان صرفه جويي درب رضايت مشتري و جل-

 : ايمني و بهداشت 

 روپوش دستکش و فاده ازاست-عفوني کردن روزانه اب ار    ضد رعايت بهداشت با-

 :توجهات زيست مقيطي 

 زائد موادو دفع مناسب تفکيک -
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 استاندارد آموزش 

 ي تقليل آموزش  برگه -

  :عنوان 

 ستنشناک) مدل دن موهاي بافته شده ونصب روي سرآماده کر
 (موهاي طبيعي با فردار و زبر،  موهاي نرم بر روي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 7   14 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سوزن    :دانش 

 يپسلک

 مو

 يچيق

 نخ

 شانه

 کاله توري

 ره هاي پشت سرگي

 کش نيم سانتي

 تور

 روبان

 چرخ خياطي

 روپوش سفيد 

 کفش مناسب 

   0/1    موهاي بافته شده انواع -

   0/1 انواع روش هاي نصب موهاي بافته شده -

    :مهارت 

  3  نصب موي بافته شده به صورت فيکس کردن-

  2  چسباندن به صورتي بافته شده نصب مو-

  3  به صورت کليپس بافت مو-

 :نگرش 

 مشتري جلب رضايتارائه خدمات درجهت -

 : ايمني و بهداشت 

 عفوني کردن روزانه اب ارکار ضد رعايت بهداشت با-

 :توجهات زيست مقيطي 

 زائد دفع مناسب مواد-
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 استاندارد آموزش 
 ش ي تقليل آموز برگه -

 : عنوان 

 رنگ کردن کاله گيس مطابق باسليیه مشتري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2   0 4 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رنگ کاسه    :دانش 

 کرم اکسيدان

 مو رنگ

 رنگ  برس

 پيشبند

 ياسيونروا

 کننده نرم

 شامپو

 شانه

 روپوش               

 حوله              

 دستکش             

 پيش بند رنگ

 ماسک يکبار مصرف

 کفش مناسب

 

   1 شماره هاي آن و انواع رنگ مو-

   1 نمونه برداري ازموي مشتريروش هاي -

   1    رنگ کردن کاله گيسروش هاي -

    :مهارت 

  3  مختلفهاي  ترکيب رنگ-

  1  تست کردن قبل از عمل رنگ آمي ي-

  1  نمونه برداري از موي مشتري-

  1  رنگ کردن مو -

 :نگرش 

برق  مصرفي آب و مواد صرفه جويي در-ارائه خدمات درجهت جلب رضايت مشتري    -

 زمان و

 : ايمني و بهداشت 

 ه يک بارمصرفحولاستفاده ازدستکش، پيش بند، ماسک، روپوش و -

 :توجهات زيست مقيطي 

 .و دفع مناسب آنها زائد مواد ساير از هاي خالي رنگ مو تفکيک تيوپ-
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 استاندارد آموزش 
 ي تقليل آموزش  برگه -

 : عنوان 

 فرکردن مو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 0 4 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 تبطمر توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (لوسيون) فر مواد    :دانش 

 رنگ  کاسه

 پنبه

 پيش بند

 شانه

 فر بيگودي

 سرشور

 حوله

 مصرف نايلون يکبار

 دستکش

 روپوش

 کرم

 کفش مناسب

 ماسک يکبار مصرف

   0/4 انواع روش هاي پيچيدن مو -

   0/4 انواع فرکردن موهاي بافته شده-

   1 انواع مواد فر-

   1 انواع بيگودي فر-

    :مهارت 

  1     کاربرد انواع بيگودي هاي فر-

  1  پيچيدن مو به بيگودي فر-

  1  زدن مواد به بيگودي فر-

  1  تثبيت کردن موهاي فر شده-

  1  تست پايان فر-

 :نگرش 

جلب رضايت مشتري بتاحفظ ستالمت   -صرفه جويي درموادمصرفي وآب برق و زمان   -

 مو

 : ايمني و بهداشت 

 استفاده از دستکش، پيش بند، ماسک، روپوش، حوله يک بارمصرف وکرم مقافظ پوست-

 :توجهات زيست مقيطي 

 تفکيک مواد زائد خشک و تر و دفع مناسب آنها-
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 استاندارد آموزش 
 ي تقليل آموزش  برگه -

 :عنوان

 دست کردن موهاي وصل شدهيک مرتب و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 4 14 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قيچي    :دانش 

 تيغ

 شانه

 فونسل

 پيش بند

 سشوار

 شامپو

 نرم کننده

 لوسيون

 ژل

 بيگودي

 برس پيچ

 وني کننده مواد ضد عف

 روپوش

 ماسک

 کفش مناسب

   3 وکوتاه کردن آن جداکردن موروش هاي -

   3 اصالح موهاي ترميمي حالت دادن وروش هاي -

    :مهارت 

  2  ...(توسط تيغ و)کوتاه کردن آن و کردن مو جدا-

موهاي ترميمي و متناسب کردن آن بتا   اصالح حالت دادن و-

 موهاي طبيعي

 2  

 :ش نگر

 ارائه خدمات باتوجه به سليیه مشتري    -

 زمان صرفه جويي در- 

 : ايمني و بهداشت 

 عفوني کردن روزانه اب ارکار ضد رعايت بهداشت با-

 :توجهات زيست مقيطي 

 دفع وتفکيک مناسب موادزائد-
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  برگه استاندارد تجهي ات -                  

 توضیحات  تعداد  فني و دقیق  مشخصات نام  ردیف

  عدد 2 برقي يا جک دار قسمتي 2صندلي  1

  عدد1-  صندلي تابور 3

  عدد 2 سانتي متر 144×144 آئينه 2

  عدد1 چيني يا فايبر گالس سرشوي 0

  عدد 5 چوبي يا فل ي پايه بافت 0

  عدد 5 چوبي پايه بافت کارگاهي 4

 14ارتفاع سانتي متر با  144×00 مي  کار 7

 سانتي متر

  عدد 5

 04سانتي متر با ارتفاع  04×44 (نخشک ک)فور دستگاه  4

 سانتي متر

  عدد 2

   عدد1 کيلو گرمي با پودر خشک 4 کپسول آتش نشاني 1

  عدد15 يا پالستيکي چوبي صندلي کارآموز 14

  عدد1 پايه دار سشوار  11

  عدد2 برقي دستگاه فور 13

  عدد 2-  چرخ خياطي 12

  عدد2 دستي سشوار  10

     

     

     

     

 

 

 

 : توجه 

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

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  عدد15 پلي استر و نايلون نخ  1

  به مقدارالزم التکس سبچ 3

  به مقدارالزم طبيعي موي 2

  به مقدارالزم-  تور 0

  به مقدارالزم نايلون نوارکشي 0

  به مقدارالزم-  چسب 4

  به مقدارالزم اليه دار سيم فل ي 7

  به مقدارالزم-  نايلون 4

  به مقدارالزم-  تلق 1

  به مقدارالزم معمولي شامپو 14

  به مقدارالزم معمولي نرم کننده 11

  به مقدارالزم N1 تا  N1دائم و نيمه دائم رنگ 13

  به مقدارالزم 2-3-1شماره  اکسيدان 12

  عدد5 معمولي صاف کننده مو 10

  عدد5 معمولي مواد فر 10

  به مقدارالزم ساولن و دکونکس مواد ضد عفوني کننده 14

  عدد 5  پالستيکي يا شمعي پيش بند 17

  عدد 2 پالستيکي کاله رنگ 14

  عدد2 سانتي متر 14×00 حوله 11

  جفت 1 پالستيکي يا پ شکي دستکش 34

  عدد1 سفيد رنگ روپوش 31

  عدد1 يکبار مصرف  پ شکي ماسک 33

 

 : توجه 

 .محاسبه شود  نفر 15و یك کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء یك نفر  -
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  تاندارد اب ار برگه اس -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ردیف

  عدد 2 چنگالي از جنس فل ي صدفي شانه دم باريک 1

  عدد 2 معمولي، پيتاژ، اره اي يا دندانه دار قيچي 3

  عدد 2 تخت، گرد و نيم گرد برس 2

  عدد 2 معمولي تيغ پيتاژ 0

  عدد 2 فل ي يا پالستيکي دسته قالب 0

يونوليتي و چوبي در ساي هاي  (عروسکي)قالب  4

 مختلف

  عدد 2

  سری2 کوچک، متوسط و ب رگ بيگودي 7

  سری2 کوچک، متوسط و ب رگ بيگودي فر 4

  ددع 2 معمولي موپران 1

  عدد15 کوچک و ب رگ کليپس پالستيکي 14

  عدد2 کوچک و ب رگ برقي بابليس 11

  عدد2 متوسط انبر دست 13

  عدد1  دستگاه وصل مو و پرچ برقي 12

  عدد2 پالستيکي برس رنگ 10

  عدد2 پالستيکي رنگ کاسه 10

  عدد29تا15 4تا  1ساي هاي  قالب فل ي 14

  عدد29تا15 4تا  1ساي هاي  سوزن هاي بافت فل ي 17

 

 : توجه 

 .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
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 ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) ف ار هاي آموزشي منابع و نرم ا -

 ناشر يا توليد کننده مقل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اف ار رديف

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

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

 /مترجم مولفين/ مولف  سال نشر نام کتاب يا ج وه رديف

 مترجمين

 توضيقات ناشر مقل نشر

کاله گيس و تکه بافي با  -1

 (ويژه بانوان)موي طبيعي 
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