
       

 
  
 
ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ریزي درسی دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 استاندارد آموزش شغل 
 

 

 کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 

      
          گروه شغلی      

زیباییو مراقبت   

 
 

 کد ملی آموزش شغل 

1 0 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 
 شناسه نسخه

 شایستگی

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-08 

 

 15/6/96تاریخ تدوین استاندارد : 

 



 ریزي درسی ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد :
 514220570070001 :شغل آموزش کد ملی شناسایی 

 
 مراقبت و زیباییریزي درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

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

مدیر و مربی -موسس مراقبت و زیبایی کارشناسی چهره پردازي  آتیه ناوران  1  سال 22 

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

 زیست)
 سال 17  مدیر آموزشگاه بهداشت و ایمنی

  سال12 یو مرب ریمد -موسس مراقبت و زیبایی  يارشد معمار یکارشناس  یخلخال نیآفر نوش 3

  ایفرحناز ک یو مرب ریمد -موسس مراقبت و زیبایی  یروابط عموم پلمیفوق د  ایفرحناز ک 4

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

مدیر و مربی -موسس قبت و زیباییمرا دیپلم  فاطمه گودرزي  6  سال 15 

مدیر و مربی -موسس مراقبت و زیبایی دیپلم ناهید دانشمند 7  سال 12 

 سال11 مدیر و مربی -موسس مراقبت و زیبایی دیپلم مژگان کوشش 8

مدیر و مربی -موسس زیباییو مراقبت  دیپلم مریم وین  9  سال 13 

مدیر آموزش مرکز تحقیقات  یمنیبهداشت و ا کارشناسی حسن رمضانی 10
 حفاظت و بهداشت کار

 سال 20

دبیر کارگروه برنامه ریزي درسی  زبان و ادبیات فارسی یکارشناس زیبا یاوري 11
 مراقبت و زیبایی

 سال 26

 

 

 

 

 فرآیند بازنگري استانداردهاي آموزش:

زیبایی برگزار گردید و سی مراقبت با حضور اعضاي کارگروه برنامه ریزي در 15/6/96طی جلسه اي که در تاریخ 

تحت عنوان شغل  کاربر مواد  و 5-2/1/33/70کد   استاندارد آموزش شغل کاربر مواد شیمیایی در آرایش  زنانه با

 مورد تایید قرار گرفت. 514120570070001شیمیایی در آرایش  زنانه با کد

 

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

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

 ریزي درسی دفتر  پژوهش، طرح و برنامه: 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 : 
 اي نیـز گفتـه    سـتاندارد حرفـه  رد مـوثر در محـیط کـار را گوینـد در بعضـی از مـوارد ا      هاي مورد نیاز براي عملک 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 ار میهاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظ اي از وظایف و توانمندي به مجموعه
 شرح شغل : 

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

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

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

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

 د در محل آموزش به صورت تئوریـک که در آن مشاغل خاص محیط واقعی براي مدتی تعریف شده تجربه شود.(مانند آموزش یک شایستگی که فر
 ردد.)گ 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 سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع
 خواهد بود. 

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

 ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.  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. )اسی، زیست شن، شیمیفیزیک

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

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

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

 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 

 کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

زیبایی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی  و شغلی است در حوزه مراقبت رایش زنانه شیمیایی در آ مواد برکار

پذیرش مشتري، بررسی ساختار پوست سر و ساختمان هایی چون آلودگی زدایی محیطی و بهداشت فردي و مشاوره و

 کردن فر ک  هاي الیت )،انجام سایه روشن مو (تکنی ،رنساژ و رنگساژ) دکلرهبی رنگ کردن مو ( ˚رنگ کردن مومو، 

 -پیرایشگر مو و صورت ˚. این شغل مرتبط با مشاغل آرایشگر موي زنانه مو می باشدو مراقبت از مو  کردنو صاف 

  است.متعادل ساز چهره زنانه و آرایشگر ناخن 

 : وروديویژگی هاي کارآموز 

 ایی) (پایان دوره راهنممتوسطه اول پایان دوره میزان تحصیالت : حداقل 

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

 نداردنیاز : هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   413:     ول دوره آموزش  ط

 ساعت    83   :ـ زمان آموزش نظري

 ساعت   330 : ش عملیـ زمان آموز

 ساعت       -مان کارورزي    :     ـ ز

  ساعت       -:       ه     ن پروژـ زما

 بودجه بندي ارزشیابی ( به درصد ) 

 %25کتبی :  - 

 %65عملی : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه کاري مرتبط  2حداقل سطح تحصیالت دیپلم + 

 
 
 
 

 

 

 
 3 



 

 

 تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحی ) :  ٭

رنگ مو و بیرنگ کننده هاي مو و مواد فر و صاف به منظور تغییر در ساختار فیزیکی و استفاده از محصوالت به مفهوم  کاربرمواد شیمیایی 

 باشد. شیمیایی مو در جهت زیبایی آن و ویتامینه مو در جهت مراقبت  و حفظ سالمت گیسوان می

 
 اصطالح انگلیسی استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهانی ) : ٭

Hair colorist 
 
 
 

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

 متعادل ساز چهره زنانه -

 پیرایشگر موي زنانه  -

  آرایشگر موي زنانه  -

 
 

 *این شغل به شایستگی هاي زیر تبدیل شده است:

 فردي آلودگی زدایی محیط و حفاظت و بهداشت-

 مشاوره و پذیرش مشتري -

 اختار پوست سر و ساختمان مو بررسی س-

 رنگ کردن مو-

 بی رنگ کردن مو (دکلره) رنساژ و رنگساژ-

 انجام سایه روشن مو (تکنیک هاي الیت)-

 فر کردن مو -

 صاف کردن مو -

 مراقبت از مو -

 
 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 ......................................               �             ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت 

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

     د :  نیاز به استعالم از وزارت کار       
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شایستگی ها -
 

  

 ساعت آموزش  پیش نیاز عناوین کد  ردیف

 جمع عملی  نظري 

1 
 آلودگی زدایی محیطی وحفاظت و 514220570070041

 بهداشت فردي
- 5 7 12 

2 

514220570070051 

 پذیرش مشتري مشاوره و

آلودگی زدایی محیطی 

 بهداشت فردي وحفاظت و

 514120570070011با کد 
7 21 28 

3 
بررسی ساختار پوست سر و  514220570070061

 ساختمان مو

 پذیرش مشتري مشاوره و

 514120570070021با کد 
9 35 44 

4 

514220570070071 

 رنگ کردن مو

بررسی ساختار پوست سر و 

 مو ساختمان

 514120570070031با کد 
22 88 110 

بی رنگ کردن مو ( دکلره)، رنساژ  514220570070081 5
 و رنگساژ

 رنگ کردن مو
 514120570070041با کد 

17 67 84 

6 
 انجام سایه روشن مو (تکنیک 514220570070091

 هاي الیت)

بی رنگ کردن مو (دکلره) 
 اژرنساژ و رنگس

 514120570070051با کد 
4 32 36 

7 
514220570070010 

 فرکردن مو
بررسی ساختار پوست سر و 

 ساختمان مو
 514120570070031با کد 

7 28 35 

8 
514220570070011 

 صاف کردن مو
بررسی ساختار پوست سر و 

 ساختمان مو
514120570070031با کد   

6 26 32 

9 
514220570070012 

 مراقبت از مو
بررسی ساختار پوست سر و 

موساختمان   
514120570070031با کد   

6 26 32 

 413 330 83 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 7 12 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زیست محیطی مرتبط

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز و مدیر و مربی   دانش :

 وایت برد،ماژیک

 دستگاه تهویه

 دماسنج

 رطوبت سنج

 مواد شوینده

 دستکش

 ماسک یکبار مصرف

 روپوش

 جعبه کمک هاي اولیه 

 موادضدعفونی کننده ابزار

 موادگندزدایی محیط کار 

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

    عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار-

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

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

 سمی حاصل از کاربرد مواد شیمیایی

   

) روش MSDSبرگــه اطالعــات ایمنــی مــواد شــیمیایی( -

 ه از مواداستفاد

   

    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 و بیماري -

  مهارت :

    استفاده از وسایل حفاظت فردي  -

    هاي اولیه استفاده از جعبه کمک -

    استفاده از دستگاه ضدعفونی  -

    ونی کننده و گندزداوشستشو دهندهفاستفاده از مواد ضدع -

    استفاده از کپسول آتش نشانی -

    تفکیک و جمع آوري مواد زائد و ضدعفونی محیط کار -
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 استاندارد آموزش 

 ل آموزش ي تحلی 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 -

 ر مصرف آب و مواد شویندهصرفه جویی د -

 رعایت اخالق حرفه اي -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردي (دستکش، ماسک)  -

 پرهیز از عوامل بیماري زا در محیط کار -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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 استاندارد آموزش 

 یل آموزش ي تحل برگه -

 عنوان : 

 مشاوره و پذیرش مشتري

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

7 21 28 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کار آموز   دانش :
 آئینه و میز کار

 صندلی و میز مربی
 وایت برد و ماژیک 

 رت ثبت سوابق مشتريکا
 تصاویر مربوط به آموزش  

 لباس کار 
 

    با مشتريروش هاي برقراري ارتباط موثر -

    مشاوره حرفه اي با مشتري -

    تصاویر مربوط به کار -

    کارت سوابق مشتري-

    پوشش ظاهري و بهداشت فردي -

  مهارت :

    ارتباط صحیح و پذیرش مشتري -

    رسیدگی به در خواست و اعتراضات مشتري -

    پرکردن کارت سوابق مشتري -

    پوشش ظاهري و رعایت بهداشت فردي  رعایت-

    ارائه رفتار مناسب با مشتري و کارکنان -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب در محیط کار -

 

 توجهات زیست محیطی :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 بررسی ساختار پوست سرو ساختمان مو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

9 35 44 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 تصویر ساختمان پوست و مو   دانش :
 شامپوو نرم کننده 

 نرم کننده مو 
 حوله 

مواد شوینده  و ضدعفونی 
 کننده 

 دستگاه بخور 

    فیزیولوژي پوست سر و عوارض پوستی -
    عوامل ایجاد اختالل در عملکرد پوست  -
    ساختمان مو و عملکرد فیزیکی آن -
    ختار مو عوامل آسیب رسان به سا-
    عوارض تماس با مواد شیمایی -
    مراحل رشد و جنس مو -
    مراحل ماساژ سر -
    مواد مصرفی و ابزار کار -
    دستگاه ضدعفونی و بخور-

  مهارت :
    رفع عوارض شوره پوست و ریزش موي سر -
    ماساژ پوست هنگام شستشوي سر -
    شستشو صحیح سر -
    استفاده صحیح از مواد شوینده موي سر -
    دستگاه بخور مواستفاده از -

 نگرش :

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

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

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

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 رنگ کردن مو

  زمان آموزش
 
 

 جمع عملی نظري

22 88 110 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،زات تجهی
 مصرفی و منابع آموزشی

 کاتولوگ رنگ   دانش :
 ایی موقت و دایم یرنگ مو شیم

 رنگ مو گیاهی 
 انواع پر اکسید 

 کاسه و قلم رنگ 
 کرم وازلین 

 شامپو
 اپلیکاتور

 لباس کار 
 کفش مناسب 

 تصاویر مربوط به چرخه رنگ 
 صندلی کارآموز 

 وایت برد 
 ماژیک 

 نرم کننده مو 
 حوله
 شانه

 سشوار 
 محافظ لباس 

 تثبیت کننده رنگ 
 مواد شوینده  

 رنگ مو
 کاله رنگ
 ماسک 

 حوله و روپوش
 

    تاریخچه رنگ در جهان -
      PH و قانون و چرخه رنگ-
    انواع رنگهاي شیمیایی و گیاهی-
    رنگهاي گرم، سرد، طبیعی، فانتزي و مکمل-
    ق و پایه رنگمحتویات تیوپ رنگ و عم-
    هارمونی و کنتراست رنگ-
    واریاسیون و شامپو -انواع پراکسید-
    لوگ رنگ اکات-
    تقسیم بندي مو و مراحل رنگ مو -
    هاي زمینه موي طبیعی و رنگ شده رنگ -
    حداکثر میزان روشنی موي طبیعی و رنگ شده توسط رنگ-
    ه، ساقه و براق نمودن رنگ مو روشهاي رنگ کردن ریش-
    درصد سفیدي مو و دالیل سفید شدن مو -
    مردانساژ موورنگ مناسب - 
    در صد سفیدي  100تا  50قانون رنگ آمیزي موي سفید از -

  مهارت :
آماده سازي مشتري و کاربرد آلبوم رنگ در جهت مشاوره بـا  -

 مشتري 
   

    و رنگهاي نیمه موقت  کاربرد واریاسیون-
    هاي رنگ کاربرد پر اکسید در تکنیک-
    ترکیب رنگ و اکسیدان کرم -
    کاربرد رنگهاي گیاهی -
    ترکیب رنگ با پراکسید مناسب -
    ساقه و ریشه موي طبیعیکردن رنگ -
    ساقه و ریشه موي رنگ شدهکردن رنگ -
    ي انجام حمام رنگ روي مو-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 رنگ کردن مو

  زمان آموزش
 
 

 جمع عملی نظري

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

     همپایه نمودن رنگ ریشه و ساقه موهاي رنگ شده -

    یجاد حداکثر روشنی موي طبیعی و رنگ شده به وسیله رنگا-
    ) 50/0رنگ امیزي موي سفید(کمتر از  -
    )50/0رنگ آمیزي موي سفید( -
    )50/0رنگ آمیزي موي سفید(بیشتر از -

    درصد سفیدي) 100رنگ آمیزي موي سفید( قانون 
    تثبیت رنگ بعد از رنگ آمیزي  -

 :نگرش 

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

 ایمنی و بهداشت : 
 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار -
 ...)و پیش بندماسک ،استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش  -
 توجه به تاریخ انقضاي مواد مصرفی-
 

 توجهات زیست محیطی :
 ناسب پسماند ودفع صحیح آنتفکیک م -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 و رنگساژ رنساژ،  مو (دکلره) بی رنگ کردن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

17 67 84 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز   دانش :
 وایت برد 
 ماژیک 

 لباس کار 
 کاسه رنگ

 شانه
 برس رنگ

 شامپو
 نرم کننده 
 پودر دکلره
 رنگ مو

 کاله رنگ
 اکسیدان
 ماسک 

 حوله و روپوش
 محافظ لباس

 سشوار
 مواد شوینده 

 

    عملکرد فیزیکی مو و عملکرد شیمیایی بی رنگ کننده-
پـودر  وي  ع مواد بی رنگ کننده به صـورت کـرم و پـودر   انوا-

 چسبی
   

    موي طبیعی و رنگ شده کردنپراکسید مناسب بی رنگ -
    پایه هاي دکلره مو -
    مواد محافظت کننده پوست سر و مو-
    مفهوم رنگساژ و رنساژ -

    رنگ و اکسیدان مناسب رنگساژو رنساژ -

    انواع رنگساژ -

    رفله هاي نامناسب  -

    فیکساتوري) -کرم ˚مایع  ˚فرمول انواع رنساژ (پودري  -

  مهارت :
    هابا اکسیدان کرم  دکلره ترکیب -
    موي طبیعی از   نمودن کامل یا قسمتی دکلره-
    موي رنگ شدهاز بی رنگ نمودن کامل یا قسمتی -
    نده بعد از دکلرهکن محافظت استفاده از مواد -
 شستشـوي مـوي دکلـره و   بعـد از دکلـره و   ها رنگسـاژ انواع -

 ویتامینه
   

    همپایه نمودن دکلره -
    ترکیب اکسیدان مناسب با رنگساژ ها و رنساژها -

مناسب بعـد از روشـن شـدن در پایـه      کردن رنگساژ و رنساژ-

 هاي مختلف دکلره مو 

   

    مو کردن نامطلوب بعد از دکلره  پوشش دهی رفله هاي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 و رنگساژ رنساژ،  بی رنگ کردن مو (دکلره)

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 یمصرفی و منابع آموزش

     گرم و سرد مناسب هر پایه ي انجام رنگساژها و رنساژها-

    شستشوي سر بعد از رنگساژ و رنساژ و تثبیت رنگ -

    مراقبت از مو پس از رنگساژ و رنساژ (ویتامینه مو)-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه اي  -
 صرفه جویی در مواد مصرفی و زمان و انرژي -
 دقت در کار -

 نی و بهداشت : ایم
 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار -
 ...)وپیش بندماسک ،استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش  -
 یتوجه به تاریخ انقضاي مواد مصرف-
 

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

 آموزش ي تحلیل  برگه -

 عنوان : 
  انجام سایه روشن مو( تکنیکهاي الیت)

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

4 32 36 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز   دانش :
 وایت برد 
 ماژیک 

 لباس کار 
 کاسه رنگ

 شانه
 امپوش

 نرم کننده 
 رنگ مو

 کرم و پودر بی رنگ کننده
 کاله رنگ مو

 اکسیدان
 ماسک روپوش 

 محافظ لباس
 مواد ویتامینه مو

 قالب
 کاله مش

 فویل آلومینیوم
 سشوار

 مواد شوینده 
  

    عملکرد شیمیایی مواد روي مو -
    انواع تقسیم بندي -
    مواد محافظت کننده پوست و مو -
    ي جدید الیتروشها-
    بی رنگ کننده ها و پر اکسید-
    انواع رنکساژ -

  مهارت :
    انجام مش سایه روشن با کاله مش با توجه به حجم مو-
    انجام مش تکه اي با در نظر گرفتن حجم مو -
    انجام تکنیک لوالیت با کاله و فویل -
    انجام انواع مش هاي فانتزي جدید-
    روي تکنیکهاي الیت رنگساژ مناسب پایه دکلره انتخاب -

 نگرش :

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

 ایمنی و بهداشت : 
 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 یاریخ انقضاي مواد مصرفتوجه به ت-

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

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 کردن موفر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

7 28 35 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 مواد، ابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 صندلی کارآموز   دانش :
 وایت برد 
 ماژیک 

 لباس کار 
 کاسه رنگ

 شانه
 شامپو

 نرم کننده 
 رنگ مو

 محافظ لباس
 مواد ویتامینه مو

 لوسیون فر
 کاله مش
 بیگودي فر

 حوله
 سشوار

 مواد شوینده 
  

    جنس و ساختار فیزیکی موي فر -
    فر مراحل فیزیکی و شیمیایی -
    انواع بیگودي و ابزار فر -
    محصوالت فراسیدي و قلیاییانواع -

    pHقلیایی و خنثی مواد شیمیایی ،خاصیت اسیدي -
    مستقیم و غیر مستقیم˚فر گرم و سرد -
     روش هاي تقسیم بندي کردن مو-

  مهارت : 
    تقسیم بندي مو -
    ودي فرپیچیدن مو با انواع بیگ-
    انجام فر به صورت مستقیم و غیرمستقیم-
    مو بعد از مصرف لوسیون فر  کردن و خنثیکردن تثبیت -
    بعد از فر  کردن مومرتب -
    و ویتامینه کردن موي سر مراقبت از مو بعد از فر -

 نگرش :

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

 ایمنی و بهداشت : 
 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
 یتوجه به تاریخ انقضاي مواد مصرف-

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

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 ان : عنو
   مو کردنصاف 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

6 26 32 
 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی
مصرفی و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشی

 صندلی کارآموز   دانش :
 وایت برد 
 ماژیک 
 سرشویی

 لباس کار 
 کاسه رنگ

 شانه
 شامپو

 نرم کننده 
 سمحافظ لبا

 مواد ویتامینه مو
 حوله

 سشوار
 مواد صاف

 مواد شوینده 
 

    جنس مو و ساختار فیزیکی موي صاف -
    مراحل فیزیکی و شیمیایی صاف -
    )pHمحصوالت صاف اسیدي و قلیایی( -
    روش تقسیم بندي مو -

    گرم و سرد کردن صاف  -
    صافکراتینه مو و مواد مراقبت کننده بعد از  -

  مهارت : 
    تقسیم بندي مو -
    استفاده از مواد محافظتی قبل از صاف -
    مو به روش سردکردن صاف -
    مو به روش گرم کردنصاف  -
مخصوص صـاف  کاربرد مواد صاف روي مو و کراتینه  -

 کردن مو
   

    مو بعد از صاف کردنخنثی و تثبیت  -
    از صاف  مو بعد کردنمرتب 

    ویتامینه کردن مراقبت از مو بعد از صاف -
 نگرش :

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

 ایمنی و بهداشت : 
 پر هیز از عوامل بیماري زا در محیط کار -
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...) -
  یخ انقضاي مواد مصرفتوجه به تاری-

 توجهات زیست محیطی :
 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -

 16 



 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 مراقبت از مو 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

6 26 32 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زیست محیطی

 واد، مابزار  ،تجهیزات 
 مصرفی و منابع آموزشی

 مواد ویتامینه   دانش :
 دستگاه بخور 

 مو  توا
 قلم رنگ

 کاسه رنگ 
 کلیپس

 کاله رنگ
 شامپو 

 

    چرب و نرمال  ،موي خشک ساختار -
 -ضـعیف شـدن مو(سشـوار   آسیب رسان  و عوامل مکانیکی -

 )و اتو  برس
   

اف، ضعیف شـدن مـو(فر، صـ   آسیب رسان و عوامل شیمیایی -
 رنگ) و دکلره

   

    مواد محافظت کننده قبل از شروع کار با مواد-

    مواد مراقبت کننده بعد از کار با مواد -
    ماساژ سر و مراحل آن -
    و ماسک موانواع مواد ویتامینه -

  مهارت :
    موي خشک، چرب و معمولیکردن ویتامینه -

    یده موهاي آسیب دکردن ویتامینه 
    آبرسانی همراه با ویتامینه -
     مو کردنخشک  وشستشو-
     استفاده صحیح از دستگاه بخور مو-

 نگرش :

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

 ایمنی و بهداشت : 
 هیز از عوامل بیماري زا در محیط کارپر -
 ایل حفاظت فردي ( دستکش وماسک ...)استفاده از وس -
  یتوجه به تاریخ انقضاي مواد مصرف-

 توجهات زیست محیطی :
 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  
 توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف
  دستگاه 1 استاندارد دستگاه تهویه 1
  دستگاه 1 دیجیتالی دماسنج 2
  دستگاه 1 دیجیتالی رطوبت سنج 3
  جعبه 1 استاندارد جعبه کمک هاي اولیه 4
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  دستگاه 1
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  عدد1 چوبی یا فوم صندلی مدیر 7
  عدد 15 پالستیکیچوبی یا  صندلی کارآموز 8
  عدد 5 100در  100 آینه 9
  عدد5 فلزي یا چوبی میز کار 10
  عدد 1 چرمی یا فوم صندلی مربی 11
  عدد 1 70در 100 تخته وایت برد 12
  دستگاه 1 4پنتیوم  کامپیوتر 13
  عدد2 متوسط با درپوش سطل زباله 14
  به تعداد الزم رنگی تصاویر مربوط به کار 15
  عدد2 نیچی سرشوي 16
  دستگاه 1 یبرق یسشواردست 17
  دستگاه 1 یبرق اتو مو 18
  دستگاه 1 یبرق دستگاه بخور 19
  عدد 2 داراي کلیه دسته بندي رنگها ي کاتالوگ رنگ 20
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 نفر در نظر گرفته شود .   15تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                             

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف
  عدد3 هاي مختلف در رنگ وایت بردماژیک  1
  الزمتعداد به  یکبارمصرف  ماسک تنفسی  2
  الزمتعداد به  یکبار مصرف  دستکش 3
  یک دست  نخی  ˚سفید  روپوش 4
  جفت 1 طبی  کفش مناسب  5
  الزم تعداد  مقاوم ˚کوچک و متوسط  کیسه زباله 6
  الزم تعداد به  استاندارد کارت سوابق مشتري 7
  الزم تعداد به  یکبار مصرف حوله  8
  الزم تعداد به  یکبار مصرف  پیش بند 9
  الزمتعداد به  یکبار مصرف  کاله رنگ 10
  رول  2 متر سانتی 20و  10با عرض  فویل آلومینیوم 11
  عدد 5 مقاوم یپالستیک ˚بزرگ و متوسط  مش  کاله 12
  بسته  2 متوسط  -فلزي سنجاق سر  13
  بسته  2 تورنسل کاغذ فر 14
  به میزان الزم  الکل و نانوسیل ها  مواد ضدعفونی  ابزار  15
  به میزان الزم  وایتکس و ..  مواد ضدعفونی محیط کار  16
  به میزان الزم  ستانداردا  و محیط کارمواد شوینده ابزار 17
  به میزان الزم  استاندارد پنبه 18

 pHچرب و معمولی با  ˚موي خشک  شامپو 19
 مختلف 

  به میزان الزم 

  به میزان الزم  استاندارد  نرم کننده  20
  به میزان الزم  موي خشک، چرب، معمولی  مواد ویتامینه  21

اي دائم، موقت ههاي مختلف (رنگدر تن رنگ مو  22
  به میزان الزم  و نیمه موقت) 

  به میزان الزم  %11 -% 9 -% 6 -% 3 اکسیدان کرم 23
  به میزان الزم  عمای تثبیت کننده رنگ مو  24
  به میزان الزم  کرمی  کرم بی رنگ کننده  25

 پودر بی رنگ کننده  26
  به میزان الزم  آبی و سفید (دکلره)           

اسیدي و قلیایی(مخصوص موي رنگ شده  لوسیون فر 27
  به میزان الزم  و طبیعی)

اسیدي و قلیایی(مخصوص موي رنگ شده  مواد تثبیت کننده فر  28
  به میزان الزم  و طبیعی)

  به میزان الزم  اسیدي و قلیایی  مواد صاف دائم  29
  به میزان الزم  لی مخصوص موي خشک و چرب و معمو مواد کراتینه(صاف موقت) 30
  به میزان الزم پالستیکی کیسه فریزر 31
  به میزان الزم پالستیکی کاور گوش 32
  عدد1 استاندارد وازلین 33

جه :  ت  -تو ه ظرفی ه ب رگا ر و یک کا ف ء یک ن زا ا ه  د ب 1موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  ی و دقیق مشخصات فن نام  ردیف

عدداز هرسایز2 چوبی-کائوچو شانه دندانه درشت ،متوسط و ریز 1  
 

 

عدداز هرسایز2 فلزي کوچک،متوسط و بزرگ برس گرد 2  
 

 

  عدد10 پالستیکی کلیپس معمولی 3

  عدد3 مقاوم-کائوچو کاسه رنگ  4

  عدد3 مقاوم-ییمو برس رنگ  5

  سري1 درشت)-متوسط˚ز (ریماژور-ساده بیگودي فر 6

  عدد3 متوسط -ریز قالب 7

  عدد2 پالستیکی اسپاچوال 8

 
جه :   تو

- . شود  سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا  اب
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