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ریزي درسی ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد :

 514220570020001 :شغل آموزش کد ملی شناسایی 

 مراقبت و زیبایی ریزي درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی فوق دیپلم روابط عمومی فرحناز کیا 1
 

سال26

 )HSEکارشناسی ارشد ( فریماه صالحی 2
محیط(بهداشت و ایمنی 

 زیست)
مدیر آموزشگاه بهداشت و ایمنی 

 مدرسان بهره وري
 سال17

 سال12 یو مرب ریمد -موسس ییبایمراقبت ز يمارارشد مع یکارشناس یخلخال نینوش آفر 3

سال 22 مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی کارشناسی چهره پردازي آتیه ناوران 4

سال 30 مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی دیپلم شیواناصرشریفی 5

سال15 مدیر و مربی -موسس مراقبت زیبایی دیپلم فاطمه گودرزي 6

دبیرکارگروه برنامه ریزي درسی زبان ادبیات فارسی سانسلی زیبا یاوري 7
 مراقبت و زیبایی

 سال 26

 فرآیند بازنگري استانداردهاي آموزش:

با حضور اعضاي کارگروه برنامه ریزي درسی مراقبت زیبـایی برگـزار گردیـد     23/2/96طی جلسه اي که در تاریخ 

تحت عنوان شغل آرایشگرموي زنانه با  وبازنگري  5-2/1/34/70استاندارد آموزش شغل آرایشگر موي زنانه باکد  

  مورد تایید قرار گرفت. 514220570020001کد 

اي کشـور بـوده و هرگونـه     کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

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

 ریزي درسی فتر  پژوهش، طرح و برنامهد: آدرس

اي کشور  تهران، خیابان آزادي، نبش خیابان خوش جنوبی، سازمان آموزش فنی و حرفه

 66583628تلفن                  66583658دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکی : 
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 تعاریف :  
 استاندارد شغل : 
گفتـه   اي نیـز  سـتاندارد حرفـه  هاي مورد نیاز براي عملکرد مـوثر در محـیط کـار را گوینـد در بعضـی از مـوارد ا       ها و توانمندي مشخصات شایستگی

 .شود می
 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي یادگیري براي رسیدن به شایستگی نقشه
 نام یک شغل :  

 شود.  رود اطالق می هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می اي از وظایف و توانمندي به مجموعه
 شرح شغل : 

هـا، ک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگـر در یـک حـوزه شـغلی، مسـئولیت     ترین عناصر ی اي شامل مهم بیانیه
 شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یک استاندارد آموزشی. 

 ویژگی کارآموز ورودي : 
 رود.  هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می ها و توانایی یستگیحداقل شا

 کارورزي:
گیرد و ضرورت دارد  کارورزي صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می

 د در محل آموزش به صورت تئوریـک تی تعریف شده تجربه شود.(مانند آموزش یک شایستگی که فرکه در آن مشاغل خاص محیط واقعی براي مد
 گردد.) آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمی با استفاده از عکس می

 ارزشیابی : 
اي  کتبی عملی و اخالق حرفـه ، عملیبخش  ه، که شامل سستگی بدست آمده است یا خیرآوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شای فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان :  صالحیت حرفه
 رود. اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می هاي آموزشی و حرفه  حداقل توانمندي
 شایستگی : 

 طور موثر و کارا برابر استاندارد. ها و شرایط گوناگون به  توانایی انجام کار در محیط
 دانش : 

، ریاضـی توانـد شـامل علـوم پایه(    که می هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا توانایی اي از معلومات نظري و توانمندي حداقل مجموعه
 ، تکنولوژي و زبان فنی باشد. )، زیست شناسی، شیمیفیزیک

 مهارت : 
 شود.  هاي عملی ارجاع می سم براي رسیدن به یک توانمندي یا شایستگی. معموالً به مهارتحداقل هماهنگی بین ذهن و ج

 نگرش : 
 باشد.   اي می هاي غیر فنی و اخالق حرفه اي از رفتارهاي عاطفی که براي شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت مجموعه

 ایمنی : 
 شود. آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح

 توجهات زیست محیطی :

مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل: 

 آرایشگر موي زنانه

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

ت و هایی چون آلودگی زدایی محیطی، حفاظشایستگیزیبایی است که آرایشگر موي زنانه شغلی در حوزه مراقبت و 

دهی به موها با بیگودي، سشوار ده سازي موقبل از آرایش مو، فرمآما اوره وپذیرش مشتري،مش بهداشت فردي مشتري،

را در رایش موي عروس آ )،شنیونرایش مو(آانجام بافت،  اضافه کردن مو، ها،وموپیچ و، فردم دهی موها با اتوکشیدن م

پیرایشگر موي زنانه  ورت،ص و پیرایشگرابرو ،ایییکاربر مواد شیم ،سازي چهره زنانه قبیل متعادل مشاغلی از با و بر گرفته

 ن در ارتباط است.خرایشگر ناآو

 : وروديویژگی هاي کارآموز 

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

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی حداقل توانایی جسمی و ذهنی : 

 نداردنیاز :   هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    380:        ل دوره آموزشطو

 ساعت     76 نظري:     وزشـ زمان آم

 ساعت    304 زمان آموزش عملی:     ـ

 ساعت         -    :      ن کارورزيـ زما

  ساعت       -          :     پروژهـ زمان 

بودجه بندي ارزشیابی ( به درصد ) 

 %25کتبی :  - 

 %65عملی : -

 %10حرفه اي :اخالق  -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

سال سابقه کاري مرتبط  2حداقل سطح تحصیالت دیپلم + 
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تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحی ) :  ٭

 آرایشگر موي زنانه به مفهوم آراستن و نگهداري مو به منظور رعایت بهداشت گیسوان در جهت زیبایی  و استفاده از بهتر از محصوالت

 باشد. آرایشی و بهداشتی مو براي مراقبت و حفظ سالمت گیسوان می

 اصطالح انگلیسی استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهانی ) : ٭

Hair dressing for woman 

مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :  ٭

 متعادل ساز چهره زنانه -

 ش زنانهکاربر مواد شیمایی در ارای -

 پیرایشگر موي زنانه  -

 آرایشگر ناخن -

 پیرایشگر مو و صورت زنانه -

 *این شغل به شایستگی هاي زیر تبدیل شده است:

 آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردي-

 مشاوره و پذیرش مشتري-

 آماده سازي مو قبل از آرایش مو-

 سشوار کشیدن مو-

 فرم دهی به موها با ابزار-

 یش مو (شینیون)آرا-

 اضافه کردن مو به سر (اکستنشن و دوخت مو و ..)-

 بافت مو-

 آرایش موي عروس-

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................                �الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

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

     د :  نیاز به استعالم از وزارت کار 
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اندارد آموزش شغل است

شایستگی ها -

ساعت آموزش  پیش نیاز عناوینکد  ردیف

 جمع عملی  نظري 

1 514220570070011 
 آلودگی زدایی محیطی وحفاظت و

 بهداشت فردي
- 

5 7 12 

 مشاوره و پذیرش مشتري 514220570070021 2

و حفاظت  ،آلودگی زدایی محیطی 

  بهداشت فردي

 514220570030001با کد 

7 21 28 

 آماده سازي مو قبل از آرایش مو 514220570020011 3
مشاوره و پذیرش مشتري با کد 

514220570010021 
6 26 32 

 سشوار کشیدن مو 514220570020021 4
آماده سازي مو قبل از آرایش مو با کد 

514220570020011 
8 32 40 

 فرم دهی به موها با ابزار 514220570020031 5
ار کشیدن مو با کد سشو

514220570020021 
15 65 80 

 آرایش مو (شینیون) 514220570020041 6
فرم دهی به موها با ابزار با کد 

514220570020031 
8 36 44 

7 514220570020051 
اکستنشن هر اضافه کردن مو به سر (

 و دوخت مو و ..)
مشاوره و پذیرش مشتري با کد 

514220570010021 
9 39 48 

 بافت مو 514220570020061 8
مشاوره و پذیرش مشتري با کد 

514220570010021 
7 21 28 

 آرایش موي عروس 514220570020071 9
آماده سازي مو قبل از آرایش مو با کد 

514220570020011 
9 39 48 

 380 304 76 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حیطی و حفاظت و بهداشت فرديآلودگی زدایی م

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

5 7 12 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کارآموز و مدیر و مربی  دانش :

 وایت برد،ماژیک

 دماسنج

 رطوبت سنج

 مواد شوینده

 ر مصرفیکبا دستکش

 ماسک یکبار مصرف

 روپوش

 موادضدعفونی کننده ابزار

 موادگندزدایی محیط کار

 جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی 

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

 عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار-

 ها)ريها و باکتعوامل بیولوژیکی در محیط کار (میکروب -

عوامل زیان آور شیمیایی در محـیط کار(بخـارات، گازهـاي    -

 سمی حاصل از کاربرد مواد شیمیایی

ــیمیایی( - ــواد ش ــی م ــات ایمن ــه اطالع روش )MSDSبرگ

 استفاده از مواد

 کپسول آتش نشانی و عوامل آتش زا و حوادث شغلی -

هاي اولیه وسایل حفاظت فردي و جعبه کمک -

 دستگاه ضدعفونی ومواد ضدعفونی وگندزداوشستشودهنده -

 هاي مربوط به شغلعوارض پوستی وبیماري -

 مهارت :

استفاده از وسایل حفاظت فردي  -

هاي اولیه استفاده از جعبه کمک -

استفاده از دستگاه ضدعفونی  -

 گندزداوشستشو دهندهونی کننده و فاستفاده از مواد ضدع -

 استفاده از کپسول آتش نشانی -

 تفکیک و جمع آوري مواد زائد و ضدعفونی محیط کار -

6 

https://iranarze.ir/


 استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 نگرش :

 هاي ناشی از حوادث شغلیجلوگیري از آسیب -

 صرفه جویی در مصرف آب و مواد شوینده -

رعایت اخالق حرفه اي -

 ایمنی و بهداشت : 

 ک)استفاده از وسایل حفاظت فردي (دستکش، ماس -

 پرهیز از عوامل بیماري زا در محیط کار - 

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مشاوره و پذیرش مشتري

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

7 21 28 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 میز و صندلی کارآموز   دانش :

 آئینه و میز کار 

  مربیمیز و صندلی 

 وایت برد و ماژیک 

 تصاویر مربوط به آموزش

 لباس کار

مشتري کارت ثبت سوابق 

 روش هاي برقراري ارتباط موثر -

 با مشتريمشاوره حرفه اي -

تصاویر مربوط به کار  -

 کارت سوابق مشتري-

 پوشش ظاهري آرایشگر  و بهداشت مشتري-

 مهارت :

 ارتباط صحیح و پذیرش مشتري-

 رسیدگی به درخواست و اعتراضات مشتري-

 پر کردن کارت سوابق مشتري-

 ديفر پوشش ظاهري و رعایت بهداشت رعایت-

 ارائه رفتار مناسب با مشتري و کارکنان-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي-

رضایت مشتري -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب در محیط کار -

 رعایت بهداشت فردي و عمومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژي-
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 وزش استاندارد آم

ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

آن آماده سازي مو قبل از آرایش 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

6 26 32 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز   دانش :

 آیئه و میز کار 

 مربی صندلی و میز

 وایت برد و ماژیک 

 انواع شامپو و نرم کننده 

ــاي   ــوص موه ــه مخص ویتامین

 مختلف

 حوله

 مواد ضدعفونی کننده

 تصاویر مربوط به آموزش 

 لباس کار

ساختمان پوست و مو -

 پوست، مو و عوارض آنها-

عوامل آسیب رسان به ساختار مو -

مراحل شستشوي سر -

و ابزار کار  یمواد مصرف-

 مهارت :

 آماده سازي مشتري-

 شستشوي سر-

 مراقبت از موي سر بعد از شستشو-

و مواد مصرفی ابزار کار  استفاده صحیح از-

 مواد مصرفی استفاده صحیح از -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي  -
ي صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژ -

ایمنی و بهداشت : 

 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزار -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 نگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 موزش استاندارد آ
ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 سشوار کشیدن مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

8 32 40 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز   دانش :
 آئیه و میز کار 

 صندلی و میز مربی
 و ماژیک  وایت برد

 دیسپانسرسشوار دستی، 
 انواع برس 

 شانه دندانه ریز و درشت
 کلیپس کوچک و بزرگ 

 فیکساتور مو(قوي و نرمال)
 اسپري مو(قوي و نرمال) 
 ژل مو و نرمال، واکس مو

موس قوي و نرمال، واکس مو 
 موس قوي و نرمال 

 سرم مو 
 مواد ضدعفونی کننده 

 تصاویر مربوط به آموزش 
 رلباس کا

انواع مو -
ابزار کار -
 مواد مصرفی-
 هاي تقسیم بندي موروش-

روش هاي خشک کردن ریشه و ساقه مو -
 مهارت :

 آماده سازي مشتري -

تقسیم بندي کردن مو -

سشوار و برس از استفاده صحیح -

 پیچیدن موبا کلیپس بعد از سشوار

 کردن، پف دادن، مواج کردن مو با سشوار و برس صاف-

خشک کردن و فرم دهی موها با دیسپانسر(دیفیوزر) -

 کشیدنفیکس کردن موها بعد از سشوار -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي  -
 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

ایمنی و بهداشت : 
 اري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزارپر هیز از عوامل بیم -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 نگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

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

 عنوان : 
ابزار  با فرم دهی مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

15 65 80 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، مـواد ابـزار   ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز دانش :
 و میز کار  آینه

 صندلی و میز مربی 
 وایت برد و ماژیک 

 هاي برقیانواع موپیچ
 گیره آنو ودي انواع بیگ

 توري بیگودي
 سشوار کالهی و دستی 

 سرامیکی مو و اتو برقی 
 شانه دندانه ریز و درشت 
 کلپیس کوچک و بزرگ 
 سنجاق کوچک و بزرگ
 فیکساتور(قوي و نرمال)
 چسب مو(قوي و نرمال)
 محلول هاي میزامپلی 

ژل قوي و نرمال، سرم، واکس 
 مو 

 موس قوي و نرمال 
 مواد ضدعفونی کننده 

 تصاویر مربوط به آموزش 
 لباس کار  

 جعبه کمکهاي اولیه 
 کپسول اتش نشانی 

انواع ابزار و مواد مصرفی -
مو تقسیم بندي  روش -
 روشهاي مختلف پیچیدن مو-
 هاي مختلف فرم دهی مو با اتوروش -
 رقیب يهاهاي مختلف فرم دهی مو با موپیچروش-

 مهارت :
 آماده سازي مشتري-
تقسیم بندي مو -
یدن و باز کردن مو با بیگودي چپی-
استفاده صحیح از سشوار کالهی، اتـوي مـو و مـوپیچ هـاي     -

برقی 
میزامپلی باز  انجام-
هـاي برقـی وهاي فانتزي با اتو و مـوپیچ درست کردن مدل-

کار فرکننده هاي خود
 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي  -
 زمان وانرژي ,صرفه جویی در مواد مصرفی  -

 ایمنی و بهداشت : 
 هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزارپر -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 اي موادنگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقض -

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

 عنوان : 
 آرایش مو(شینیون)

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

8 36 44 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 توجهات زیست محیطی مرتبط

ی مصرف ، موادابزار  ،تجهیزات 
 و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز دانش :
 و میز کار  آینه

 صندلی و میز مربی 
 وایت برد و ماژیک 

 سشوار
 انواع پروتز

 بست و کش مو 
 شانه مخصوص پوش

 برس مو 
 تزئینات مو 

 کلیپس کوچک و بزرگ 
 سنجاق کوچک و بزرگ

 فیکساتور مو(قوي و نرمال)
 اسپري مو(قوي و نرمال) 

ال، سرم، واکس ژل قوي و نرم
 مو 

 موس قوي و نرمال 
 لباس کار

 مواد ضدعفونی کننده
 جعبه کمکهاي اولیه 
 کپسول اتش نشانی

اشکال هندسی صورت -
تناسب بین مدل مو با صورت و گردن -
انواع شینیون -
تصاویر مربوط به آرایش مو -
 مواد مصرفیو ابزار کار -

 مهارت :
 ماده سازي مشتريآ-
آماده کردن موها -
شینیون پایه(گل) انجام -
 شینیون با پوش انجام-
 شینیون بدون پوش انجام-
شینیون با ابزار  انجام-
 ریسه اي ˚نواري  -شینیون کالسیک ( خیس ) انجام-
 استفاده صحیح ازابزار کار و تزئینات مو-

 :نگرش 

 رعایت اخالق حرفه اي  -
 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

ایمنی و بهداشت : 
 هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزارپر -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 نگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 ت زیست محیطی :توجها
 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 
ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
اضافه کردن مو به سر(اکستنشن، دوخت مو و ...) 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

9 39 48 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، مـواد ار ابـز  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز دانش :
و میز کار ینه آ

صندلی و میز مربی 
وایت برد و ماژیک 

 سشوار
 دستگاه هیراکستنشن 

 انواع چسب مو 
 ابزار مخصوص دوخت مو 

 قیچی و تیغ 
 انواع موهاي اکستنشن

 انواع کاله گیس 
 انواع رینگ مو 

 شانه دانه ریز و درشت 
 س کوچک و بزرگ کلیپ

 فیسکاتور قوي و نرمال 
 ژل قوي و نرمال، واکس مو

 مواد ضدعفونی کننده 
 لباس کار  

 جعبه کمکهاي اولیه 
 کپسول اتش نشانی

 مواد مصرفیو ابزار مو -
روش هاي مختلف وصل کردن موي مصنوعی به موي سر -

 مهارت :
 آماده سازي مشتري-
 اه هیراکستنشندستگ استفاده از-
 چسب موي هیراکستنشن استفاده از-
 وصل کردن مو با رینگ-
کاله گیس و آرایش آن  استفاده از-
دوخت موي اضافه -
پیرایش موهاي اضافه -
جدا نمودن موهاي وصل شده از موي سر -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي  -
 زمان وانرژي ،واد مصرفیصرفه جویی در م -

ایمنی و بهداشت : 
 هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزارپر -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 نگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

 توجهات زیست محیطی :
 حیح آنتفکیک مناسب پسماند ودفع ص -
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 استاندارد آموزش 
ي تحلیل آموزش  برگه -

عنوان : 
 موبافت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

9 39 48 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، مـواد ابـزار   ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز دانش :
و میز کار  آینه

میز مربی صندلی و 
وایت برد و ماژیک 

سشواردستی 
شانه دندانه ریز و درشت  

 کلیپس کوچک و بزرگ 
 موي اضافه 

 کش و بست مو
 سنجاق ریز و درشت 

 تزئینات مو 
 فیکساتور(قوي و نرمال)

ژل قوي و نرمال، واکس مو 
 لباس کار  

 جعبه کمکهاي اولیه 
 کپسول اتش نشانی

 مواد مصرفیو ابزار کار -
 هاي مختلف بافت موروش-
انتخاب مدل بافت متناسب با فرم چهره -

 مهارت :
 آماده کردن مشتري-
بافت پایه -
بافت با موي اضافه -
 بافت تل-
 بافت هاي فانتزي-
فرنچ سه گانه )  ˚شینیون با بافت( هد بن -
 در بافتو مواد مصرفی ئینی استفاده صحیح از ابزار تز-
فرم  دادن بافت ها -

نگرش : 

 رعایت اخالق حرفه اي  -
 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان وانرژي -

ایمنی و بهداشت : 
 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزار -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 نگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

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

ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  آرایش موي عروس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري

9 39 48 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 جهات زیست محیطی مرتبطتو

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز دانش :

و میز کار  آینه

صندلی و میز مربی 

وایت برد و ماژیک 

 سشوار
 شانه دندانه ریز و درشت  

 کلیپس کوچک و بزرگ 
 انواع پرتز

 موي اضافه 
 کش مو 

 سنجاق ریز و درشت 
 تاج و تور 

 ور قوي و نرمال فیکسات
ژل قوي و نرمال، واکس مو 

 مواد ضدعفونی کننده 
 لباس کار 

 مواد مصرفی،ابزار کار-
انتخاب تاج و تور متناسب با فرم چهره -
انتخاب شینیون مناسب با ارایش، لباس و اندام عروس -
شینیون عروس به  تصاویر مربوط -
فانتري مناسب با تاج و تور انواع مدل هاي شینیون -

 مهارت :
 آماده سازي مشتري-
شینیون باز و بسته -
و فانتري تلفیقی شینیون -
نصب تاج و تور -
مو در شینیون عروس  تزئین-
تزئین شینیون با گل طبیعی -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي  -

 زمان وانرژي ،مصرفی صرفه جویی در مواد -
ایمنی و بهداشت : 

 هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار و ضدعفونی ابزارپر -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -

 نگهداري صحیح مواد مصرفی  وتوجه به تاریخ انقضاي مواد -

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

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 دستگاه 1 متناسب با تهویه مورد نیاز دستگاه تهویه 1

 جعبه 1 فلزي یا کائوچو با شیشه مات جعبه کمک هاي اولیه 2

 دستگاه1 دستی، حاوي پودر خشک محتوي کف با آب کپسول آتش نشانی 3

 عدد 1 چوبی مدیریت میز 4

 عدد1 چوبی یا فوم صندلی مدیریت 5

 عدد 15 چوبی یا فوم صندلی کارآموز 6

 100 آینه 7
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 برگه استاندارد مواد  -  

 توضیحات تعداد قیقمشخصات فنی و د نام ردیف

 عدد3 در رنگ هاي مختلف وایت بردماژیک  1

 لیتري 4گالن  1 الکل و نانوسیل مواد ضدعفونی ابزار 2

 لیتري 4گالن  1 وایتکس و .. موادضدعفونی کننده محیط کار 3

 قوطی 1 پودر شستشو مواد شوینده ابزار 4

 بسته  1 پودر شستشو مواد شوینده محیط کار 5

 بسته 1 یکبار مصرف ماسک تنفسی 6

 بسته 1 بهداشتی پنبه 7

 بسته 1 کیبار یطانیکش ق 8

 بسته 1 مقاوم ˚کوچک و متوسط  کیسه زباله 9

 بسته 1 یکبار مصرف حوله 10

 بسته 1 یکبار مصرف پیش بند 11

 بسته 1 ریز و درشت سنجاق مویی 12

 قوطی 1 مناسب موهاي مختلف شامپو 13

 تیوپ 1 کرمی نرم کننده 14

 بسته 1 مقاوم ˚فلزي  سنجاق ریز و درشت 15

 بسته 1 پالستیکی بست مو 16

بسته  1از هر کدام  مروارید و ریسه ,نگین ,گل طبیعی تزئینات مو 17

 عدد  1از هر کدام  اسفنجی پروتزهاي مختلف 18

عدد  3 کشی تور شینیون 19

د عد 1 توري تور عروس 20

 عدد  2 گل دار -نگین دار تاج عروس 21

 تیوپ 1 نانوسیل ˚مایع  انواع چسب مو 22

 بسته 1 سوزن و نخ ابزار مخصوص دوخت مو 23

بسته  1 مضنوعی و طبیعی کستنشنانواع موهاي ا 24

عدد  1 مصنوعی کاله گیس 25

بسته  1 پالستیکی، فلزي ، زله اي رینگ مو 26

بسته  1ار مصرف یکب تیغ 27

 عدد 2 اسپري فیکساتور قوي و نرمال 28

 عدد 2 پمپی یا تیوپی ژل قوي و نرمال 29
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 برگه استاندارد مواد  -  

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 عدد 2 چرب واکس مو 30

 تیوپ 1 پمپی یا تیوپی موس قوي و نرمال 31

 تیوپ 1 پمپی سرم مو 32

 قوطی 1 مایع صابون 33

عدد  15 کاغذي کارت سوابق مشتري 34

 توجه : 

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

برگه استاندارد ابزار  -

توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

 عدد1از هر سایز  چو یا چوبیکائو ˚دندانه درشت و ریز  شانه 1

 عدد 1 پالستیک با موي مرغوب مانکن مو 2

 عدد 4 مویی مقاوم برس پوش 3

 عدد  15 پالستیکی، فلزي کلیپس کوچک و بزرگ 4

 عدد 2 از جسن نیکل قیچی 5

 عدد1از هر سایز  درسایزهاي مختلف برس گرد 6

 دستگاه 1 دیجیتالی دماسنج 7

 دستگاه 1 یجیتالید رطوبت سنج 8

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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