
 

 

 

  

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

 

 

 شايستگي آموزش استاندارد 
 

 

 

 رفلکسولوژيماساژ
 

 گروه شغلي

 بهداشت و ايمني

 

 

شايستگي    كد ملي آموزش   
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شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 9524-74-099-1شايستگي :  آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 5، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

34 

 11377150 - 11213304تلفن                                                     11377114دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الکترونيکي : 

 :رفلکسولوژياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته ماساژ 

 لي موسويع

 ارژنگ بهادري

 زيبا ياوري 

 بهنام قاسمي

 سيد شاهو حسيني

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همکار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي : 

 )استان اصفهان( ياناماساژ   آموزشگاه -

 انجمن صنفي ماساژ تهران -

 آكادمي ملي المپيک و پارا المپيک -

 يدفتر طرح و برنامه هاي درس -

 

 :   فرآيند اصالح و بازنگري

- 

- 
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  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 
 مرتبط

 ايميل تلفن و،  آدرس 

1 

 
 مهنوش شیرانی

 

 

 کارشناسی ارشد
 

 مکانیک
 

موسس و مدیریت 
   ژآموزشگاه ماسا

21 
 سال

 

 302-02003213تلفن ثابت :

 32200320112تلفن همراه : 
  ایمیل : 

  آدرس:
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 بهنام قاسمی
 
 

 
  ريدکت

 تربیت بدنی
)توانبخشی 
 ورزشی(

 
عضوکمیسیون 
 تخصصی
برنامه ریزي 
 درسی

سال 20  تلفن ثابت : 

 32202103120تلفن همراه : 
   ایمیل : 
  آدرس :

9 

 
 آزاده شمس

 
 

 
 کارشناسی

 تربیت بدنی
)فیزیولوزي 
 ورزشی(

 
مربی و کارشناس 

آموزش آموزشگاه  
  ماساژ 

سال0  
 
 
 

 302-02003213تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   ایمیل : 
  :آدرس
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 مهسا شفیعیان

 
 کارشناسی

بدنی تربیت  
)دبیري 
 ورزش(

 
دبیر مربی و 

آموزش آموزشگاه 
  ماساژ 

سال0  
 

 302-02003213تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
   ایمیل : 
  آدرس:
 
 
 

2 

 
 
 بهناز شیرانی

 
 

 کارشناسی ارشد

 
 

 اگرو اکولوژي

 
کارشناس آموزش 
  آموزشگاه ماساژ 

سال 0  302-02003213تلفن ثابت :  

 تلفن همراه : 
   ایمیل : 
   :آدرس

1 
سید شاهو 
 حسینی

کارشناسی 
 ارشد

 

تربیت بدنی 
و علوم 
 ورزشی

کارشناس ارشد 
مرکز آموزش ملی 
المپیک و پارا 
 المپیک

 مدیر گروه رشته
 ماساژ

سال 23  

 تلفن ثابت : 

 32000022290تلفن همراه : 
 ایمیل : 
  آدرس :  

4 

 
 

 لیندا قانع

 
 دکتري

 
 

 پزشکی

 
پزشک و مسئول 
ه فنی آموزشگا
  ماساژ 

 
سال 23  

 302-02003213تلفن ثابت : 

 تلفن همراه : 
   ایمیل : 
  آدرس :  
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 
 مشخصات شایستگی ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضيی از ميوارد اسيتاندارد حرفيه اي نیيز گفتيه       

 می شود.

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

 نام يک شغل :  

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

 شرح شغل : 
ک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ، بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در ی

 شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ش انتظار می رود . حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموز

 كارورزي:

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

به صورت تئوریيک   که در آن مشاغل خاص محیط واقعی براي مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محل آموزش

 با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمی گردد.(

 ارزشيابي : 
ق کتبيی عمليی و اخيال   ، عمليی  بخي    ه، که شامل سي فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر 

 اي خواهد بود .  حرفه

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

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

 دانش : 

، علومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایه )ریاضی حداقل مجموعه اي از م

 ، تکنولوژي و زبان فنی باشد .  (، زیست شناسی، شیمی فیزیک 

 مهارت : 

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

 نگرش : 

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

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

 ات زيست محيطي :توجه

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

 رفلکسولوژي ماساژ

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 ماساژ تجزیه و تحلیل از قبیلاز عهده کارهایی ایمنی که در آن فرد است در حوزه بهداشت و  شایستگی رفلکسولوژي ماساژ

، آماده سازي لوازم کار آماده سازي اتاق، تجهیزات و کارگیري واژه هاي مرتبط و اصطالحات ماساژ رفلکسولوژي،رفلکسولوژي، به 

و با  برآید جام ماساژ رفلکسولوژيان و اجراي تکنیک هاي ماساژ رفلکسولوژي، هاي گرم کردن اجراي تکنیک مراجعه کننده،

 استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 دیپلمميزان تحصيالت : حداقل 

 نداشتن مشکالت تنفسي و پوستي و کار با دو دست، یدارا بودن سالمت کامل روان:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 اژکاربر ماس : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 70      طول دوره آموزش                    :     

 ساعت 52       ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت  12      ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     -    كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     -    :                           ـ زمان پروژه     

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %52:  كتبي -

 %12عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 کاربر ماساژ یهارتمگواهینامه داراي و  سال سابقه کاري مرتبط 0با مامایی(  پرستاري، فیزیوتراپی، مرتبط )تربیت بدنی، لیسانس 

 آموزش شناخت انواع بیماري ها توسط پزشک انجام گیرد.* 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 پاها، به نواحی خاصی از دست ها و فردي است که با وارد آوردن فشارعمیق به کمک سر انگشت شست دست و دیگر انگشتان

 مشکل وجود کند تا به کمک می ماساژیست میزان درد و حساسیت به تشخیص آگاهی از تجه ،که به آن نقاط بازتابی گویند

انتشار انرژي مسدود شده در پا  اعمال فشار به مناطق خاص روي دست و عالوه بر این. هاي مختلف بدن پی ببرددر قسمت 

و سبب حفظ تعادل متابولیکی کامل  دارد اندورفین در بدن را به همراه هورمون هایی نظیر افزای  گردش خون و انتشار ،بدن

 می گردد.  براي رسیدن به باالترین حد سالمتی

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Reflexology Massage 
 

 

 

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

 كاربر ماساژ

 

 

 

 

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

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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                        شايستگيآموزش استاندارد 

  كارها  -

 

 عناوين رديف

رفلکسولوژي ماساژ تجزیه و تحلیل 1  

مرتبط و اصطالحات ماساژ رفلکسولوژيبه کارگیري واژه هاي  5  

  لوازم کارآماده سازي اتاق، تجهیزات و  9

 آماده سازي مراجعه کننده  7

هاي گرم کردن  اجراي تکنیک 2  

هاي ماساژ رفلکسولوژي اجراي تکنیک 1  

 انجام ماساژ رفلکسولوژي 4
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

 :  عنوان

 رفلکسولوژيماساژ  تجزيه و تحليل
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 5 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی  دانش :

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 رایانه

 تخته وایت برد

ایت بردماژیک و  

 تخته پاک کن وایت برد
 لباس کار مناسب

 کپسول آت  نشانی

 جعبه کمک هاي اولیه

 مواد خوشبو کننده هوا

 پوسترآموزشی

 جزوه آموزشی
 

ماساژ رفلکسولوژي تاریخچه -    دقیقه 03 

گانه عمودي در هر دست و پا 0شناخت مناطق   دقیقه 03 -    

و پاگانه افقی در هر دست  0شناخت مناطق   دقیقه 03 -    

شناخت سیستم و ارگان هاي داخلی بدن  دقیقه 03 -    

هاي دیگر آشنایی  با نقاط رفلکسی در اندام  دقیقه 03  -    

آشنایی با بیماریها -  11   

ممنوعیت ها و احتیاط ماساژیست - دقيقه 30     

تاثیرات ماساژ رفلکسولوژي بر دستگاه هاي مختلف بدن-  2   

  رت :مها

گانه عمودي در هر دست و پا 0مناطق تشخیص   دقیقه 03  -   

گانه افقی در هر دست و پا 0مناطق  تشخیص  دقیقه 03  -   

سیستم و ارگان هاي داخلی بدن تشخیص  دقیقه 03  -   

هاي دیگر نقاط رفلکسی در اندامتشخیص   دقیقه 03   -   

تشخیص بیماریها -   2  

منوعیت انجام ماساژ رفلکسولوژيتشخیص موارد م - دقيقه 30     

هاي مختلف بدن دستگاه تشخیص تاثیرات ماساژ رفلکسولوژي بر - دقیقه 03     

 نگرش :

نظم و انضباط در کار دقت، -  

 صرفه جویی در زمان و انرژي-

 جلب رضايت مراجعه کنندهاحترام و  -

  ايمني و بهداشت :

کار حیطرعایت بهداشت فردي و م-  

هنگام کار  رعایت اصول ارگونومی-  

 توجهات زيست محيطي :
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شاستاندارد آموز  

ي تحليل آموزش برگه -  

 عنوان : 

 لوازم كار آماده سازي اتاق، تجهيزات و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1.5 1.5 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،ت تجهيزا

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی  دانش :

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 رایانه

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 تخته پاک کن وایت برد
 لباس کار مناسب

 کپسول آت  نشانی

 جعبه کمک هاي اولیه

 حوله یکبار مصرف

 ملحفه یکبار مصرف

مواد شوینده و ضدعفونی 

نندهک  

 پودر ذرت
 

   دقيقه 30 آماده سازي اتاقروش -

   دقيقه 30 روش آماده سازي تخت ماساژ-

   دقيقه 30 روش هاي ضدعفونی کردن تخت و بالشتک ها-

  مهارت :

  دقيقه 30  آماده سازي اتاق -

  دقيقه 30  آماده سازي تخت ماساژ -

  قهدقي 30  ضدعفونی کردن تخت و بالشتک ها -

 نگرش :

يصرفه جویی در زمان و انرژ-  

 جلب رضايت مراجعه کننده -

 ايمني و بهداشت : 

  کار رعایت بهداشت فردي و محیط -

ی هنگام کار رعایت اصول ارگونوم -  

(حوله یکبار مصرف ، )تخت رعایت بهداشت تجهیزات-  

 

 توجهات زيست محيطي :

 سب آنهاتفکیک مناسب مواد زائد و دفع منا -
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 استاندارد آموزش

ي تحليل آموزش  برگه -  

 عنوان : 

 آماده سازي مراجعه كننده 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1.5 1.5 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی  دانش :

بیصندلی مر  

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 رایانه

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 تخته پاک کن وایت برد
 لباس کار مناسب

 کپسول آت  نشانی

 جعبه کمک هاي اولیه

 حوله یکبار مصرف

 ملحفه یکبار مصرف

 مواد شوینده و ضدعفونی 

 پوشه کاغذي

 خودکار
 دستمال کاغذي يکبار مصرف

 

 

 
 

دقيقه 30 ه کننده پذیرش مراجعروش  -    

دقيقه 30 مراجعه کننده کارت سوابق سالمت انواع -    

دقيقه 30 روش قرارگیري مراجعه کننده روي تخت-    

  مهارت :

  دقيقه 30   پذیرش مراجعه کننده -

  دقیقه 03  تشکیل کارت سوابق سالمت مراجعه کننده -

  قيقهد 30  مراجعه کننده روي تخت رفتنقرارگ -

 نگرش :

يصرفه جویی در زمان و انرژ-  

 جلب رضایت مراجعه کننده -
 ايمني و بهداشت : 

کار رعایت بهداشت فردي و محیط -  

ی هنگام کار رعایت اصول ارگونوم -  

(حوله یکبار مصرف  ، )تخت رعایت بهداشت تجهیزات-  

 

 توجهات زيست محيطي :

 ناسب آنهاتفکیک مناسب مواد زائد و دفع م -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاي گرم کردن و آماده سازي اجراي تکنیک

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0/0  0/0  9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

 تخت ماساژ  دانش :

 صندلی مربی

 حوله یکبار مصرف

 ملحفه یکبار مصرف

 لباس کار مناسب

 کف  مناسب کار

 خوش بو کننده هوا

 مواد شوینده و ضدعفونی

 دستمال کاغذي يکبار مصرف
 ر ذرتدپو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دقیقه 03 ماساژ موضعی تا ساق پا روش -    

دقیقه 03 ماساژ موضعی کف پاروش   -    

دقیقه 03 ژ موضعی روي پاماساروش   -    

دقیقه 03 ماساژ پمپ کردنروش   -    

دقیقه 03 ماساژ چرخ  داخلی و خارجی مچ پاروش  -    

دقیقه 03 ماساژ خم و راست کردن و چرخ  انگشتانروش  -    

دقیقه 03 ماساژ قوزک پاروش  -    

  مهارت :

دقیقه 03  ماساژ موضعی تا ساق پا -   

دقیقه 03  ژ موضعی کف پاماسا  -   

دقیقه 03  ماساژ موضعی روي پا  -   

دقیقه 03  ماساژ پمپ کردن  -   

دقیقه 03  ماساژ چرخ  داخلی و خارجی مچ پا -   

دقیقه 03  ماساژ خم و راست کردن و چرخ  انگشتان -   

دقیقه 03  ماساژ قوزک پا -   

 نگرش :

صرفه جویی در زمان و انرژي -  

 جلب رضایت مراجعه کنندهاحترام و  -

 ايمني و بهداشت : 

رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -  

کار رعایت بهداشت فردي و محیط-  

 توجهات زيست محيطي :

 تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ژ رفلکسولوژيي ماسااجراي تکنيک ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0/2  0/2  0 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

خت ماساژت  دانش :  

 صندلی مربی

 حوله یکبار مصرف

 ملحفه یکبار مصرف

 لباس کار مناسب

 کف  مناسب کار

ه هواخوش بو کنند  

 مواد شوینده و ضدعفونی

 دستمال کاغذي يکبار مصرف

 پودر ذرت

دقیقه 03 اجراي تکنیک هاي ماساژ با انگشت شست روش -    

دقیقه 03 اجراي تکنیک هاي ماساژ با انگشت سبابه روش -    

دقیقه 03 اجراي تکنیک هاي ماساژ با سایر انگشتانروش  -    

  مهارت :

دقیقه 03  ي ماساژ با انگشت شستاجراي تکنیک ها -   

دقیقه 03  اجراي تکنیک هاي ماساژ با انگشت سبابه -   

دقیقه 03  اجراي تکنیک هاي ماساژ با سایر انگشتان -   

 نگرش :

صرفه جویی در زمان و انرژي  -  

 نظم و انضباط در کار دقت، -

 جلب رضایت مراجعه کنندهاحترام و  -

  ايمني و بهداشت :

کار رعایت بهداشت فردي و محیط -  

  رعایت اصول ارگونومی هنگام کار-

 توجهات زيست محيطي :

 تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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 استاندارد آموزش           

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نجام ماساژ رفلکسولوژيا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 0 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

خت ماساژت  دانش :  

 صندلی مربی

 حوله یکبار مصرف

 ملحفه یکبار مصرف

 لباس کار مناسب

 کف  مناسب کار

 خوش بو کننده هوا

 مواد شوینده و ضدعفونی

 يکبار مصرف دستمال کاغذي

 پودر ذرت

دقیقه 03 روش حرکت شست و سبابه روي خطوط عمودي -    

دقیقه 03 روش حرکت شست و سبابه روي خطوط افقی -    

دقیقه 03 بازتابی نقاطروش حرکت شست و سبابه  و انگشتان دیگر روي -    

دقیقه 03 روش حرکت شست و سبابه همراه با فشار روي نقاط بازتابی -    

  مهارت :

دقیقه 03  حرکت شست و سبابه روي خطوط عمودي -   

دقیقه 03  حرکت شست و سبابه روي خطوط افقی -   

دقیقه 03  بازتابی نقاطحرکت شست و سبابه  و انگشتان دیگر روي  -   

دقیقه 03  حرکت شست و سبابه همراه با فشار روي نقاط بازتابی -   

 نگرش :

ر زمان و انرژي صرفه جویی د -  

 نظم و انضباط در کار دقت، -

 جلب رضایت مراجعه کنندهاحترام و  -

 ايمني و بهداشت : 

کار رعایت بهداشت فردي و محیط -  

  رعایت اصول ارگونومی هنگام کار-

 توجهات زيست محيطي :

 تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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 برگه استاندارد تجهيزات -

  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

93×233 تخته وایت برد 2 عدد2    

عدد2 چرمی صندلی مدیریت 1   

عدد20 چرمی یا پالستیکی صندلی کارآموز 0   

213×93×93ارتفاع: عرض: طول: تخت ماساژ 0 cm 0عدد   

دستگاهP0 2 کامپیوتر 0   

دستگاه2 استاندارد ویدیو پروژکتور 2   

عدد2 چوبی میز مدیریت 9   

133در233فوم تشک  1 cm 0عدد   

عدد0 کوچک چهارپایه 2   

عدد 20 کوچک بالتشک 23   

عدد0 متوسط تشت شستشوي پا 22   

تکه(0متوسط) پاراوان 21 عدد0    

پالستیکی -دردار  سطل زباله 20 عدد0    

عدد1 مطبوع وسایل تهویه 20   

اسبکمد ل 20 خانه22 الکر    

سترپو 22   به تعداد الزم آموزشی 

رول 0 یکبار مصرف دستمال کاغذي 29   

کیلوگرمی 2 کپسول آت  نشانی  21 دستگاه 2    

جعبه 2 استاندارد جعبه کمک هاي اولیه  22   

     

 

 نفر در نظر گرفته شود .  12تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -توجه : 
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صرفيمواد م برگه استاندارد -     

   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

عدد 1 دست مایع مواد شوینده 2   

رول -یکبار مصرف  حوله 1 بسته 1    

رول 2 یکبار مصرف ملحفه 0   

عدد 0 دست مواد ضد عفونی کننده 0   

عدد 1 وایت برد ماژیک 0   

  به مقدار الزم هوا خوشبو کننده 2

ندهمواد ضد عفونی کن 9   به مقدار الزم محیط کار 

  یک دست  پارچه اي روپوش سفيد 1

بسته1 متوسط  کيسه زباله  2   

جفت2 طبی  کفش  23   

عدد 2 وایت برد  تخته پاکن  22   

بسته  0 استاندارد  دستمال کاغذي  12   

 توجه : 

 به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .في ر مواد مص -

 

 

 

 

ابزار برگه استاندارد -     

   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

فایبر گالس -چوبی استیک 2 عدد 20    

فایبر گالس -چوبی غلتک 1 عدد 20    

 

 

 توجه : 

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

سال  مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار

 نشر

 ناشر يا توليد كننده محل نشر

 درحرکات آن ماساژوکاربرد

ورزش و اصالحی  

قاسمی  بهنام دکتر   اصفهان 2021 - 

دانشگاهی جهاد  
 

 دکتر بهنام قاسمی - آناتومی و فیزیولوژي ماساژ

 عصارزادهدکتر محسن 

2020 

 

 جهاددانشگاهی اصفهان

 دکتر بهنام قاسمی - لغت ماساژفرهنگ 

 دکتر مهرداد رحیمی

 جهاددانشگاهی اصفهان 2020

 نشر علم و حرکت تهران 2010 دکتر بهرام یوسفی استفانی ریک بازتاب درمانی

درروز قهیدق 0ماساژ  نسکیم ته رابرت  یگانیایدکترمسعودگل   دانشگاه 2011 

 تهران

وورزش دان   

درمانی ماساژ شیري مهدي   آیی  تهران 2012 - 

درمانی ماساژ لوبراون دنیسویچ    تهران 2019 صحرابناکار 

درمانی ماساژ روبرتا وایس  گلچین ماهرخ   شهرآب تهران 2092 

 

 

 


