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 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 

  زنانه مويپیرايشگر

      

  گروه شغلي

 زيباييومراقبت 
 

 كد ملي آموزش شغل 

1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 تمهار
Isco-00 

 

     

 3/11/69تاريخ تدوين استاندارد :      
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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 010111071111111 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 مراقبت زيبايي ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي درک تحصیلي آخرين م نام و نام خانوادگي رديف

 مراقبت زيبايي فوق ديپلم روابط عمومي فرحناز كیا 1
 مدير و مربي -موسس

 
 سال19

 (HSEكارشناسي ارشد ) فريماه صالحي 1
محیط (بهداشت و ايمني 

 زيست(

مدير آموزشگاه بهداشت و ايمني 

 مدرسان بهره وري
 سال17

 سال11 يو مرب ريمد -موسس معماري ارشد يناسكارش يخلخال نينوش آفر 3

 سال 11 مدير و مربي -موسس زيباييو  مراقبت  كارشناسي چهره پردازي آتیه ناوران 0

 سال 31 مدير و مربي -موسس زيبايي و مراقبت ديپلم شیواناصرشريفي 0

 سال10 مدير و مربي -موسس زيباييو مراقبت  ديپلم فاطمه گودرزي 9

 زبان ادبیات فارسي كارشناس ريزيبا ياو 7
دبیركارگروه برنامه ريزي درسي 

 مراقبت و زيبايي
 سال 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش:

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي مراقبت زيبايي برگززار   13/1/69طي جلسه اي كه در تاريخ 

تحت عنوان شزغل  پیرايشزگر    و 0-1/1/31/71اكد  گرديد استاندارد آموزش شغل پیرايشگر موي زنانه ب

 مورد تايید قرار گرفت.  010111071111111موي زنانه با كد 

اي كشزور بزوده و هرگونزه     كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

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

 ريزي درسي دفتر  پژوهش، طرح و برنامه :آدرس

 اي كشور  تهران، خیابان آزادي، نبش خیابان خوش جنوبي، سازمان آموزش فني و حرفه

                    99063916تلفن                                                     99063906دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   لكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا      هاي مورد نياز براي عم ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي تظار ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر ان اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 ز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. رداقل زمان و جلسات مورد نيا

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  مار  صورت مي رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با
 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر

 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. ر مياي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظا هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (شناسي، زيس  ، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي الق رره هاي غير هني و اخ اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 نام استاندارد آموزش شغل: 

 پیرایشگر موی زنانه 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و چون پیرایشگرموی زنانه شغلی درحوزه رشته مراقبت زیبایی است که شایستگی هایی  

کوتاهی پایه، کوتاهی با زوایای مختلف، کوتاه کردن موو   شستشوی موی سر،  ی،بهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتر

و با مشواللی  از قبیوم متعوادا سواز     را در بر گرفته دهی به موها بعد از کوتاهی و ویتامینه کردن مو  به روش ترکیبی، فرم

 ورت و ابرو در ارتباط است . پیرایشگر ص چهره زنانه، آرایشگر ناخن، آرایشگر موی زنانه، کاربر مواد شیمیایی،

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره متوسطه اول )پايان دوره راهنمايي( حداقل میزان تحصیالت : 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني حداقل توانايي جسمي و ذهني : 

 ندارد  نیاز : هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 189:        طول دوره آموزش         

 ساعت   24:      ـ زمان آموزش نظري     

 ساعت 151 :       ـ زمان آموزش عملي    

 ساعت    - :      ان كارورزي              ـ زم

  ساعت   -    :    پروژه                  ـ زمان 

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %45كتبي :  - 

 %15عملي : -

 %11ق حرفه اي :اخال -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 ساا سابقه کاری مرتبط  2حداقم سطح تحصیالت دیپلم + 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 اشد.مراقبت و حفظ سالمت گیسوان می ب یشگر موی زنانه به مفهوم پیرایش و نگهداری مو به منظور رعایت بهداشت در جهت زیبایی،پیرا

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 Hair cutting for women 
 

 

 

 

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

 آرایشگر مو -

 پیرایشگر مو و صورت زنانه  -

 متعادا ساز چهره زنانه  -

 کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه  -

 آرایشگر ناخن  -

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

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

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

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

             د :  نياز به استعالم از وزارت كار   
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شايستگي ها -

 

 پیش نیاز عناوين كد رديف
 ش ساعت آموز

 جمع عملي  نظري 

1 512441541141121 
 آلودگي زدايي محيطي وحفاظت و

 بهداشت فردي

- 
0 7 11 

 مشاوره و پذيرش مشتري 512441541141151 1

و حفاظت  ،آلودگي زدايي محيطي 

  بهداشت فردي

 512441541141121با كد 

7 11 16 

3 

512141541111131 

 شستشوي موي سر

و حفاظت  ،آلودگي زدايي محيطي 

  بهداشت فردي

 512441541141121با كد 

2 12 19 

 شستشوي موي سر   با زاويه مختلف موي سر كوتاهي 512141541111121 2

 512141541111131با كد 
11 21 51 

 كوتاهي با زاوياي مختلف  كم حجم كردن مو )پيتاژ( 512141541111151 5

 512141541111121با كد 
5 44 44 

1 
 كوتاه كردن مو به روش تركيبي  512141541111111

 )از روي عکس و تصوير(

 كم حجم كردن مو )پيتاژ( 

 31 42 1 512141541111151با كد 

4 
512141541111141 

 دهي به موها بعد از كوتاهي  فرم
كوتاه كردن مو به روش تركيبي )از 

 روي عکس و تصوير(

 512141541111111با كد  

3 15 19 

9 

512141541111191 

 ويتامينه كردن مو

و حفاظت  ،آلودگي زدايي محيطي 

  بهداشت فردي

 512441541141121با كد 

2 11 12 

 189 152 22 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیم آموزش  برگه -

 عنوان : 
 آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 7 22 

 ايمني  ،نگرش  ارت ،مه ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز و مدیر و مربی   دانش :
 وایت برد،ماژیک

 دماسنج
 رطوبت سنج
 مواد شوینده

 یکبار مصرف دستکش
 ماسک یکبار مصرف

 جعبه کمک های اولیه 
 موادضدعفونی کننده ابزار

 ایی محیط کار موادگندزد
 کپسوا آتش نشانی 

 دستگاه ضدعفونی کننده

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

    عوامم زیان آور ارگونومیکی در محیط کار

    ها(ها و باکتریعوامم بیولوژیکی در محیط کار )میکروب -

ی عوامم زیان آور شیمیایی در محویط کار)بخوارات، گازهوا   -
 سمی حاصم از کاربرد مواد شیمیایی

   

روش  (MSDSبرگووه اطالعووات ایمنووی مووواد شوویمیایی) -
 استفاده از مواد

   

    کپسوا آتش نشانی و عوامم آتش زا و حوادث شغلی -

    های اولیه وسایم حفاظت فردی و جعبه کمک -

    دستگاه ضدعفونی ومواد ضدعفونی وگندزداوشستشودهنده -

    های مربوط به شغمعوارض پوستی و بیماری -

  مهارت :

    استفاده از وسایم حفاظت فردی  -

    های اولیه استفاده از جعبه کمک -

    استفاده از دستگاه ضدعفونی  -

    استفاده از مواد ضدعونی کننده و گندزداوشستشو دهنده -

    استفاده از کپسوا آتش نشانی -

    تفکیک و جمع آوری مواد زائد و ضدعفونی محیط کار -

 نگرش :

 های ناشی از حوادث شغلیجلوگیری از آسیب -
 صرفه جویی در مصرف آب و مواد شوینده -
 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایم حفاظت فردی )دستکش، ماسک(  -

 محیط کار پرهیز از عوامم بیماری زا در -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیم آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مشاوره و پذیرش مشتری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 22 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش :

 آئینه و میز کار

 صندلی و میز مربی

 وایت برد و ماژیک 

 تلویزیون و دی وی دی

 کارت ثبت سوابق مشتری

 تصاویر مربوط به آموزش  

 لباس کار 

 

    روش های برقراری ارتباط موثر -

    مشاوره حرفه ای با مشتری -

    کار  تصاویر مربوط به-

    کارت سوابق مشتری-

    پوشش ظاهری و بهداشت فردی -

  مهارت :

    ارتباط صحیح و پذیرش مشتری -

    رسیدگی به در خواست و اعتراضات مشتری -

    پرکردن کارت سوابق مشتری -

    پوشش ظاهری و رعایت بهداشت فردی  رعایت-

    و کارکنان ارائه رفتار مناسب با مشتری -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -

 جلب رضایت مشتری -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب در محیط کار -

 رعایت بهداشت فردی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت انرژی -

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیم آموزش برگه -

 عنوان:

  وی موی سرشستش

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

4 24 22 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهيزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش:

 آئینه و میز کار

 صندلی و میز مربی

 وایت برد و ماژیک 

 سرشوی مخصوص

  شامپو

 نرم کننده 

 عفونی کننده مواد ضد

 حوله یکبار مصرف        

 انواع شانه و برس

 پیش بند

 لباس کار 

 

    انواع پوست -

    ساختمان مو -

    و قابلیت های آن  عوامم صدمه زدن به ساختار مو-

    انواع شامپوها و نرم کننده ها -

    ابزار کار -

  مهارت:

    آماده سازی مشتری -

    ندی موی سر تقسیم ب-

    صحیح مواد مصرفی  استفاده -

    شستشوی موی سر -

    ابزار کار صحیح  استفاده-

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان   -

 ایمنی و بهداشت:

 هیز از عوامم بیماری زا در محیط کارپر -

 کش وماسک ...(استفاده از وسایم حفاظت فردی ) دست -

 توجه به تاریخ انقضای مواد مصرفی-

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش            
 ی تحلیل آموزش برگه -            

 عنوان:

  با زوایای مختلفموی سر کوتاهی 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

10 41 51 

 زيست محیطي مرتبطتوجهات 

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش:

 صندلی مخصوص کوتاهی 

 آئینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک 

 کلیپس بزرگ و کوچک 

 آبپاش

 قیچی، قیچی و تیغ پیتاژ

 انواع شانه وبرس

 پیش  بند و محافظ پیش بند 

 پو و نرم کننده شام

 مواد ضد عفونی کننده ابزار 

 روپوش کار 

 جعبه کمکهای اولیه 

 کپسول آتش نشانی

 موپران

    انواع مو-

    انواع قیچی ،برس و شانه-

    تعریف زوایا )زوایای مختلف(-

    روش کوتاهی طولی وعرضی -

    تصاویر مربوطه مطابق با انواع مو -

    ابق با اشکال هندسی صورت انتخاب مدل مط-

  مهارت:

    یمشتر یآماده ساز-

    تقسیم بندی موی سر -

    استفاده صحیح از ابزار کار -

    صحیح ایستادن هنگام کار -

    صحیح گرفتن قیچی و شانه -

    کوتاهی با تقسیم بندی پیوسته و ناپیوسته-

    های مختلف کوتاهی با زاویه صفر در اندازه-

    درجهکوتاهی با زاویه چهل و پنج -

    با قیچی  درجه کوتاهی با زاویه نود-

    درجهکوتاهی با زاویه صدو سی و پنج -

    درجهکوتاهی با زاویه صد و هشتاد -

    کوتاهی به روش طولی )عمودی(-

    کوتاهی به روش عرضی)افقی(-

    کنترل نهایی-
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 استاندارد آموزش              
 ی تحلیل آموزش برگه -            

 عنوان:

  با زوایای مختلفموی سر کوتاهی 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

    

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان   -

 

 ایمنی و بهداشت:

 (ماسک استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش و -

 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 کم حجم کردن مو )پیتاژ (

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

5 22 27 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش:

 صندلی مخصوص کوتاهی 

 آئینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک 

 کوچک کلیپس بزرگ و 

 آبپاش

 قیچی، قیچی و تیغ پیتاژ

 انواع شانه وبرس

 پیش  بند و محافظ پیش بند 

 شامپو و نرم کننده 

 مواد ضد عفونی کننده ابزار 

 روپوش کار 

 جعبه کمکهای اولیه 

 کپسول آتش نشانی

    پیتاژ  تعریف-

    انواع تیغ پیتاژ-

    انواع قیچی پیتاژ-

    اژخطرات ناشی از کار پیت-

    تصاویر مربوط به پیتاژ-

    مواد ضد عفونی کننده وسایل -

  مهارت:

    استفاده صحیح از ابزار کار-

    انتخاب مدل مطابق با موی مشتری -

    با تیغ )پیتاژ( مو کم حجم کردن-

    باقیچی)پیتاژ( مو کم حجم کردن-

    کنترل نهایی مو -

 نگرش:

 خالق حرفه ای رعایت ا -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان   -

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش وماسک ...( -

 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 کوتاه کردن مو به روش ترکیبی )از روی عکس و تصاویر(

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

6 24 00 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش:

 صندلی مخصوص کوتاهی 

 آئینه و میز کار

 رد و ماژیک وایت ب

 تصاویر مربوط به آموزش

 کلیپس بزرگ و کوچک 

 آبپاش

 ماشین موزنی 

 قیچی، قیچی و تیغ پیتاژ

 انواع شانه وبرس

 پیش  بند و محافظ پیش بند 

 شامپو و نرم کننده 

 مواد ضد عفونی کننده ابزار 

 روپوش کار 

 جعبه کمکهای اولیه 

 کپسول آتش نشانی

    مفهوم کوتاهی ترکیبی -

    انتخاب مدل ترکیبی از تصاویر مربوطه-

    ترکیب زوایای مختلف در کوتاهی مو-

    ماشین موزنی -

    روش های کوتاهی کودکان و بانوان مسن -

    روش کوتاهی موهای خشک-

    مواد مصرفی و ابزار کار -

  مهارت:

    کوتاهی ترکیبی با زوایای مختلف با قیچی-

    اهی ترکیبی با زوایای مختلف با تیغکوت-

    استفاده صحیح از ماشین موزنی -

    کوتاهی ترکیبی با ماشین موزنی-

    کوتاه کردن موهای خشک -

    کوتاه کردن موی کودکان -

    کوتاه کردن موی بانوان مسن -

    کنترل نهایی مو -

    کار استفاده صحیح از مواد مصرفی و ابزار-

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان   -
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 استاندارد آموزش
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 کوتاه کردن مو به روش ترکیبی )از روی عکس و تصاویر(

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

   

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 مني دانش، مهارت، نگرش، اي

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت:

 (ز وسایل حفاظت فردی ) دستکش و ماسکاستفاده ا -

 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 دهی به موها بعد از کوتاهی فرم

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0 15 10 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش:

 صندلی مخصوص کوتاهی 

 آئینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک 

 انواع ویتامینه

 نایلونی پوشش

 کلیپس بزرگ و کوچک 

 انواع شانه 

 پیش  بند و محافظ پیش بند 

 شامپو و نرم کننده 

 مواد ضد عفونی کننده ابزار 

 روپوش کار 

 اتوی مو 

 سشوار

 انواع برس گرد 

 جعبه کمکهای اولیه

 کپسول آتش نشانی

    انواع سشوار سالنی و ابزار مربوطه-

    ها دهنده تانواع لوسیون، کاندیشنر و حال-

    روش دست گرفتن سشوارو برس همزمان-

    دهی مو متناسب با مدل مو های حالت انواع روش-

  مهارت:

    گرفتن صحیح سشوار و برس همزمان-

    خشک کردن ریشه و ساقه-

    خشک کردن وحالت دادن بوسیله شانه و دست -

    خصوص )دیزپانسیل (حالت دادن موهای موج دار با ابزار م-

    حالت دادن موهای کوتاه و متوسط و بلند با سشوار و برس -

    صاف نمودن موهای مجعد با اتو و سشوار -

    حالت دادن موهای پیتاژشده  با اتو و سشوار-

    استفاده صحیح از ابزار کار و مواد مصرفی -

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 یی در مواد مصرفی و زمان  صرفه جو -

 ایمنی و بهداشت:

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش وماسک ...( -

 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

  ویتامینه کردن مو

  مان آموزشز

 جمع عملی نظری

4 10 14 

 توجهات زيست محیطي مرتبط

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني 

تجهیزات، ابزار، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار آموز   دانش:

 صندلی مخصوص کوتاهی 

 آئینه و میز کار

 وایت برد و ماژیک 

 مو  انواع ویتامینه

 پوشش نایلونی

 وچک کلیپس بزرگ و ک

 انواع شانه 

 پیش  بند و محافظ پیش بند 

 شامپو و نرم کننده 

 مواد ضد عفونی کننده ابزار 

 روپوش کار 

 جعبه کمکهای اولیه 

 کپسول آتش نشانی

 حوله یکبار مصرف 

-(PH) پوست و مو    

-(PH) مواد مصرفی    

    امراض پوست و موی سر -

    انواع ویتامینه گیاهی و شیمیایی-

    ویتامینه کردن مو  روش-

    ابزار کار و مواد مصرفی -

  مهارت:

    سازی مشتری  آماده-

    ویتامینه مطابق با جنس مو انتخاب مواد-

    ویتامینه کردن مو -

    شستشوی سر بعد از ویتامینه کردن -

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 و زمان  صرفه جویی در مواد مصرفی  -

 ایمنی و بهداشت:

 (استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش وماسک -

 پرهیز از عوامل بیماری زا در محیط کار -

 توجهات زیست محیطی:

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 يحاتتوض تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  دستگاه 2 متناسب با تهویه مورد نیاز دستگاه تهویه 2

  دستگاه 2 دیجیتالی دماسنج 2

  دستگاه 2 دیجیتالی رطوبت سنج 3

  جعبه 2 فلزی یا کائوچو با شیشه مات جعبه کمک های اولیه 4

  دستگاه 2 دستی، حاوی پودر خشک محتوی کف با آب کپسوا آتش نشانی 5

  عدد 2 یچوب میز مدیریت 6

  عدد2 چوبی یا فوم صندلی مدیریت 7

  عدد 25 چوبی یا فوم صندلی کارآموز 2

  عدد 5 ایجیوه 57 × 77 آینه 9

  عدد 5 فلزی یا چوبی میز کار 27

  عدد 2 چرمی  صندلی مربی 22

  عدد  2 چوبی میز مربی 22

  عدد 2 77در 277 تخته وایت برد 23

  دستگاه LCD 2 -4پنتیوم  کامپیوتر 24

  عدد2 متوسط سطم زباله 25

  عدد2 چینی سرشوی 26

  به تعداد الزم رنگی تصاویر مربوط به کار 27

  دستگاه 2 سرامیک –برقی  اتوی مو 22

  دستگاه 2 برقی ماشین موزنی 29

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد مواد              

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  بسته  2 یکبار مصرف  ماسک تنفسی 2

  بسته 2 یکبار مصرف-التکس دستکش  2

  دست 2 سفید-نخی روپوش 3

  بسته 2 مقاوم-کوچک و متوسط کیسه زباله 4

  بسته  2 یکبار مصرف حوله 5

  بسته  2 مصرف یکبار پیش بند کوتاهی 6

  لیتری 4گالن 2  مایع  مواد ضدعفونی محیط 7

  لیتری 4 قوطی 2  مایع-اسپری مواد ضدعفونی ابزار 2

  لیتری 4گالن 2  الکم مواد شوینده ابزار 9

  لیتری 4 قوطی 2 مایع-پودرشستشو مواد شوینده محیط کار 27

  دعد 2از هر کدام  نرماا-حساس-خشک-موهای چرب شامپو 22

  عدد2 فوری و عمیق-معمولی نرم کننده 22

  عدد2 شیمیایی وگیاهی ویتامینه 23

  عدد2 خیس و معمولی ژا 24

  عدد 2 معمولی وقوی تافت 25

  افرادبه تعداد  کالذی کارت سوابق مشتری  26

  جفت 2 طبی  کفش مناسب  27

  بسته 2 قیطانی کش 22

  بسته 2از هر کدام  کوچک و بزرگ سنجق 29

  عدد 3 دسته دار تیغ پتاژ 27

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
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  برگه استاندارد ابزار  -      

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

  عدد 2هر سایز از  کائوچو یا چوبی –دندانه درشت و ریز  شانه 2

  عدد2 با موی مرلوب یپالستیک مانکن مو 2

  عدد  27از هر کدام  پالستیکی، فلزی کلیپس کوچک و بزرگ 3

  عدد 2  معمولی  قیچی 4

  عدد  2از هر کدام  دسته دار تیغ پیتاژ 5

  عدد 2 در سایز های مختلف برس گرد 6

  عدد2 پالستیکی دیفیوز 7

  عدد2 پالستیکی پاش آب  2

  عدد2 پالستیکی برس معمولی 9

  عدد  2 دندانه دار  قیچی  27

  دستگاه 2 برقی سشواردستی 22

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -


