
 

 

  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

  شايستگي استاندارد آموزش
 

 زنانه صورت پوست پاكسازي

 گروه شغلي      

 مراقبت و زيبايي

 

 شايستگي    كد ملي آموزش 

1 1 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-00 
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   مه هاي درسيدفتر طرح و برنا :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  5142-57-040- 1 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 
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  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
 

 

 

  

 

 

 

 :مراقبت  و زيبايي اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  زيبا ياوري   -
  صالحي  هفريما -
  فاطمه نعمتي  -
  ارژنگ بهادري  -

   : شايستگيهمكار براي تدوين استاندارد آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  حرفه اي استان سيستان و بلوچستان  اداره كل آموزش فني و  -
  كار گروه تدوين استاندارد كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد كشوري -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

 

 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

قه كار ساب
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  

مديريت امورليسانسپروانه احمدي
 فرهنگي

موسس و
مدير 

آموزشگاه 
 طرالن

سال15   05412435131: تلفن ثابت 
  09153415539: تلفن همراه

 Matin :ايميل
mobin64@yahoo.com 

2  

طراحيفوق ديپلمبراهيميامريم 
 لباس

موسسو
مدير مجتمع 

آموزشي 
 شفق

الس10   054125228686: تلفن ثابت 
  09155490635: تلفن همراه

 :ايميل
Shafagh20@yahoo.com 

3  

چهرهكارشناسي آتيه ناوران
 پردازي

موسس،
مدير و مربي 
آموزشگاه 

 آفاق

23 
 سال

co.yahoo@navran.Atieh
m  بندر انزلي –استان گيالن- 

اختمان س –خ مطهري
–طبقه دوم  –كوهستاني 

 آموزشگاه آفاق
4

4  

 
مديريت  كارشناسي فاطمه باستاني

 مالي
موسس، 

مدير و مربي 
آموزشگاه 
 نمونه مهسا

 
28 
 سال

خ  -علي آباد –استان گلستان 
 –كوچه حافظ  –امام رضا ع 

 - فني و حرفه اي سابق
mahsa.zibaii@yahoo.co

m 
09111774517 

5  

كارشناسيا امجدينادي
 ارشد

مديريت
 تشكيالت

موسس،
مدير و مربي 
آموزشگاه 

 ربكا

20 
 سال

Amjadi.nadia@yahoo.c
om  

09133455761 
سيرجان  –كرمان : آدرس 

 آموزشگاه ربكا

سال  18  پزشك  پوست و مو  دكتري   فرزانه حسيني   6

  054125228686:ثابت تلفن
  09151612062:تلفن همراه 

  : ايميل 
  : آدرس

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     ضـي از مـوارد ا  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بع  
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  :  شرح شغل
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . موزشي حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آ
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(ارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شودد

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  مع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند ج
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . ايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توان

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . زبان فني باشد ، تكنولوژي و  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  اشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي ب
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 
 
 

  : ايستگيشاستاندارد آموزش نام 
 پاكسازي پوست صورت زنانه

 :ايستگيشاستاندارد آموزش شرح 

 كارهـايي است در حوزه مراقبت و زيبايي كه كارآموز قـادر بـه انجـام     پاكسازي پوست صورت زنانه شايستگي
يطي، حفاظت و بهداشت فردي ،  آناليز كردن سـاختمان پوسـت ،  آمـاده سـازي     همچون  آلودگي زدايي مح

پوست مشتري ،  پاكسازي انواع پوست ، مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست  و به كـارگيري ماسـك صـورت    
  .مي باشد و با مشاغلي از قبيل متعادل ساز چهره زنانه در ارتباط است

  
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ديپلم:  ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل رواني و كار با دو دست:  حداقل توانايي جسمي و ذهني

  ندارد  : مهارت پيش نياز
:آموزش دوره طول

 ساعت5/64   :    طول دوره آموزش                   
  ساعت 5/21      :    ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت 43     :                ـ زمان آموزش عملي    
  ساعت   -    :     كارورزي                       زمان ـ 

   ساعت  -      :    ـ زمان پروژه                            
 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -
:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

   حداقل تحصيالت
دارا بـودن كـارت  بهداشـت  از وزارت بهداشـت درمـان و      + سال سابقه كـار مـرتبط    2فوق ديپلم مرتبط با -

  دارا بودن گواهينامه مهارت مربوطه+  آموزش پزشكي
دارا +  دارا بودن كارت  بهداشت  از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـكي سال سابقه كار مرتبط و  5ديپلم با -

  بودن گواهينامه مهارت مربوطه



 

 

 

  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

 يكي از مراقبت هاي اساسي پوست با حذف سلول هاي مرده سطح پوست، برداشتن گرد و غبار، مواد آرايشي
و چربي اضافي در سطح اپيدرم و باز كردن منافذ جهت تنفس، جذب مواد تقـويتي آبرسـان و احيـاء كننـده     

  .پوست را پاكسازي مي گويند
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Peeling-Skin cleansing- skin rejuvenation-skin supply 
  

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

  استاندارد متعادل ساز چهره زنانه 
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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

                 نياز به استعالم از وزارت كار  :  د 

  
  
  



 

 

 

 

 ايستگيشآموزش استاندارد 
   كارها -

 عناوين رديف

  آلودگي زدايي محيطي، حفاظت و بهداشت فردي 1
  آناليز كردن ساختمان پوست  2
  آماده سازي پوست مشتري   3
  پاكسازي انواع پوست    4
  مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست    5
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  آلودگي زدايي محيطي، حفاظت و بهداشت فردي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 9 13 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 صندلي كارآموز    :دانش 
يت بردتخته وا  

 ماژيك
 دستگاه تهويه

دستگاه ضدعفوني 
 كننده
 دماسنج

 رطوبت سنج
 جعبه كمك هاي اوليه

 مواد شوينده
 مواد ضدعفوني كننده
  كپسول آتش نشاني

     5/0  بهداشت فردي و نظافت محل كار -

     5/0  استرليزاسيون و تفاوت آن با ضدعفوني -

     5/0  ايت آن ، راه هاي پيشگيري و سرانواع بيماري هپاتيت-

     5/0  بيماري ايدز و راه هاي پيشگيري از بيماري آن -

     5/0  ، مواد گندزدا جهت ابزار كار ، دست هابهسازي محيط-

     5/0  عوامل موثر در محيط كار -

     5/0  دستگاه ضدعفوني ابزار كار -

     5/0  دفع مناسب زباله -

    :مهارت 

    2   زار كار پاك نمودن و گند زدايي اب-

    2   استفاده صحيح از دستگاه استرليزاسيون -

    2   استفاده صحيح از مواد ضد عفوني كننده -

    2   گندزدايي محيط كار-

    1   پاك كردن و ضدعفوني كردن دست ها -

  :نگرش 
  جلوگيري از آسيب هاي از حوادث شغلي -
  صرفه جويي در مصرف انرژي و مواد مصرفي -
  : يمني و بهداشت ا

  ، روپوش و كفش مناسب و گندزدايي ابزار و محيط كار، ماسكاستفاده از دستكش-
  پرهيز از عوامل بيماري زا در محيط كار -

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح مواد زائد و لوازم يكبار مصرف -



 

 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كردن ساختمان پوست آناليز 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/3 6 5/9 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 صندلي كارآموز    :دانش

 تخته وايت برد
 ماژيك

 دستگاه تهويه
دستگاه ضدعفوني 

 كننده
 دماسنج

 رطوبت سنج
ه كمك هاي اوليهجعب  

 مواد شوينده
 مواد ضدعفوني كننده
  كپسول آتش نشاني

     1 )، هيپودرم، مزودرماپيدرم(آناتومي پوست صورت -

     2 )، حساس و مختلط، نرمال، خشكچرب(انواع پوست -

     5/0 عوارض و مشكالت پوستي-

-      

    :مهارت

    2  تشخيص نوع پوست مشتري-

    1  لوازم و ابزار كار ضدعفوني كردن-

    2  تشخيص مواد مصرفي متناسب با نوع پوست مشتري-

    1  ابزار و مواد مناسب با نوع پوست مشتري از استفاده-

  :نگرش
جلوگيري از آسيب هاي پوستي ناشي از استفاده ناصحيح مواد مصرفي متناسب بـا نـوع-

  پوست 
  : ايمني و بهداشت 

 ت فردي پوست مشتريرعايت بهداش-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح مواد زائد -
- 

 

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  آماده سازي پوست مشتري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش 
  آئينه و ميز كار 

  صندلي و ميز چوبي 
  ، ماژيك وايت برد 

تصاوير مربوطه  ،كامپيوتر
  آموزش 

  لباس كار 
  كفش يا صندلي طبي 

دستكش و ماسك يكبار 
  مصرف

  مواد ضدعفوني كننده 
  انواع پاك كننده هاي پوست 

     1  ز عوامل آسيب رساني به پوست آسيب هاي پوستي ناشي ا-

     1  انواع بيماري هاي پوستي -

     1  انواع پاك كننده هاي پوست -

     1  مواد مصرفي و ابزار كار -

    :مهارت 

    1   آماده سازي مشتري جهت پاك سازي -

ارجاع مشـتري بـه پزشـك متخصـص در صـورت مشـاهده       -
  بيماري پوستي 

 1    

    2   پاك كننده با توجه به نوع پوست مشتري  استفاده صحيح از-

    2   ضدعفوني كردن دست ها و ابزار كار -

  :نگرش 
  جلب رضايت مشتري -
  صرفه جويي در زمان-
  پرهيز از قرار گرفتن در معرض عوامل آسيب رسان پوست-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي -
  توجه به تاريخ مواد مصرفي-
   وسايل يك بار مصرف براي مشتري استفاده از -
  حوله و پيش بند و كاله -

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح مواد زائد و وسايل يكبار مصرف -
-  

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پاكسازي انواع پوست 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 14 18 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش
  آئينه و ميز كار 

  صندلي و ميز چوبي 
  ، ماژيك وايت برد 

تصاوير مربوطه  ،كامپيوتر
  آموزش 

  لباس كار 
  كفش يا صندلي طبي 

دستكش و ماسك يكبار 
  مصرف

  د ضدعفوني كننده موا
  انواع اسكراپ 

  دستگاه بخور گرم و سرد 
ماسك تقويتي مناسب براي 

انواع مختلف پوست انواع بخور 
  گياهي 

  ضد آفتاب مناسب پوست 
  ماسك آبرسان 

     5/0 )،نرمال،مختلط،چربخشك(انواع پوست -

     5/0  ابزار و مواد مصرفي 

     1 روش هاي ماساژ صورت و گردن-

     1 ع كرم هاي اليه بردارانوا-

     1  انواع پاكسازي پوست -

    :مهارت

    1  آماده كردن مشتري جهت ماساژ-

    1  نحوه انجام ماساژ فرم دهنده پوست-

    1  نحوه ماساژ دادن پيشاني -

    1  نحوه ماساژ دادن چشم و بيني-

    1  نحوه ماساژ دادن گونه ها-

    1  چانه و گردننحوه ماساژ دادن -

    2  طريقه پاكسازي پوست خشك-

    2  طريقه پاكسازي پوست چرب-

    2  طريقه پاكسازي پوست مختلط-

    1  طريقه پاكسازي پوست نرمال-

    1  استفاده صحيح از مواد اليه بردار-

  
  
  
  



 

  
  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پاكسازي انواع پوست 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

  جلب رضايت مشتري -
 صرفه جويي در ا نرژي و مواد-
 عدم دخالت در امور پزشكي و توصيه دارويي-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت بهداشت فردي و محيط كار-
 توجه به تاريخ مصرف مواد مصرفي-
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با دستگاه بخور-
 ، روپوش و ماسكاستفاده از دستكش-
 پك يكبار مصرف براي مشتري-

 :توجهات زيست محيطي 
 دفع صحيح وسايل يكبار مصرف و مواد زائد-
- 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 8 14 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش
  نه و ميز كار آئي

  صندلي و ميز چوبي 
  ، ماژيك وايت برد 

تصاوير مربوطه  ،كامپيوتر
  آموزش 

  لباس كار 
  كفش يا صندلي طبي 

دستكش و ماسك يكبار 
  مصرف

  مواد ضدعفوني كننده 
  انواع اسكراپ 

  دستگاه بخور گرم و سرد 
ماسك تقويتي مناسب براي 

انواع مختلف پوست انواع بخور 
  گياهي 

  مناسب پوست  ضد آفتاب
  ماسك آبرسان

     5/0 خطر نور خورشيد براي سالمت پوست-

     5/0 تاثير كرم ضد آفتاب براي پوست-

     5/0  در ضد آفتاب  spfمفهوم -

     5/0 تاثير غذا و خواب براي داشتن پوستي سالم-

     5/0 تاثير مواد آرايشي روي پوست-

     5/0 استرستاثير استراحت و خواب كافي و عدم-

     1 مراقبت از پوست بعد از پاك سازي-

     5/0  انواع بازسازي كننده ها-

     5/0  انواع ويتامينه ها-

     5/0  انواع ماسك ها -

     5/0 ابزار و تجهيزات مناسب -

    :مهارت

    2  استفاده صحيح و متناسب از ضد آفتاب-

    2  پوستاستفاده از كرم هاي تقويتي مناسب-

    2  استفاده از مواد گياهي موثر براي سالمت پوست-

    1   استفاده از  ماسك ها -

    1  استفاده از ويتامينه پوست-

  
  
  
  
  



 

  
  

  اندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرش،مهارت،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 پرهيز از دخالت در امور پزشكي و توصيه دارويي-
 پرهيز از قرار گرفتن در معرض آالينده هاي طبيعي و صنعتي-

  : ايمني و بهداشت 
 و محيط كاررعايت بهداشت فردي -
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  زائد مواد دفع صحيح -
- 

 



 

  
 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   عدد1 چرمي يا فوم صندلي مديريت 1

    عدد1  فلزي يا چوبي ميز مديريت 2

   دستگاه1  نندهاستريل و ضدعفوني ك دستگاه ضدعفوني كننده 3

به تعداد   چوبي يا فوم صندلي كارآموز 4
 الزم

  

   عدد1  جك دار صندلي مخصوص مشتري 5

   عدد1  جك دار صندلي مخصوص آرايشگر 6

   عدد6  جيوه اي آينه 7

   عدد1  چرمي يا فوم صندلي مربي 8

   عدد6  فلزي يا چوبي ميز كار 9

    عدد1  70*50متوسط  تخته وايت برد 10

    دستگاه1  4پنتيوم  نهرايا 11

    دستگاه1  ويدئو پرژكتور 12

    دستگاه1  ، سرد و گرم پايه دار دستگاه بخور  13

به تعداد   صفحه پالستيكي صورت عينك شيلد 14
  الزم

  

    دستگاه1  مطبوع دستگاه تهويه 15

    عدد2  درب دار متوسط سطل زباله 16

    عدد1  فلزي يا كائوچو جعبه كمك هاي اوليه 17

    عدد1  دستي كپسول آتش نشاني 18

    عدد1  ديجيتال دماسنج 19
  

  
  : توجه 

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

 

 
 



 

 
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    به مقدارالزم   الكل و دكنكس   مواد ضدعفوني ابزار   1
    به مقدارالزم   پودر شوينده   مواد شوينده محيط كار   2
    به مقدارالزم   مايع براي پوستهاي مختلف   لوسيون   3
    به مقدارالزم  كرمي يا مايع براي پوست هاي مختلف   شيرپاك كن   4
    به مقدارالزم   بهداشتي   صابون   5
  ه تعداد كافي ب  يكبار مصرف پك استريل مخصوص مشتري   6
    به مقدارالزم   يكبار مصرف  دهانيماسك   7
  به تعداد كافي   يكبار مصرف استريل   دستكش   8
    به مقدارالزم   يكبار مصرف استريل   پنبه و دستمال كاغذي   9
    بسته  2  متوسط و بزرگ   كيسه زباله   10
ــراي پوســتهاي    ) اليه بردار(اسكراپ   11 ــايع ب ــودر كرمــي و م پ

  ف مختل
    به مقدارالزم 

شـــفابخش  محلـــول گيـــاهي  12
  بهداشتي 

    به مقدارالزم   ...، گل ريواس و ، ختميگالب ،بابونه

تنزيـت مناسـب بـراي پوسـت     ،كرم ،ژله  ماسك هاي زيبايي   13
  هاي مختلف 

    به مقدارالزم 

    به مقدارالزم   بهداشت وزارت با تاييديه   ماسك و كرم هاي آبرسان   14
    به مقدارالزم  بهداشت وزارت با تاييديه   رميم كننده پوست آمپول ت  15
    به مقدارالزم  بهداشت وزارت با تاييديه   كرم ضد آفتاب   16
    به مقدارالزم   مناسب با پوست هاي مختلف   المپ ضد آفتاب   17
  به تعداد كافي   نور سفيد و زرد   المپ مهتابي   18
     يك دست  سفيد  ،نخي  روپوش كار   19
  به تعداد كافي   يكبار مصرف   حوله   20
  به تعداد كافي   يكبار مصرف   پيش بند   21
  به تعداد كافي   يكبار مصرف   تل يا كاله   22
  به تعداد كافي   اسفنجي  پد پاك كننده   23
    يك جفت   پاشنه كوتاه  ،طبي  كفش مناسب   24

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15رفيت و يك كارگاه به ظمواد به ازاء يك نفر  -

 



 

 

 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام  رديف

    به تعداد الزم  ، كائوچو يا پالستيكي دانه درشت و ريز  شانه  1
    به تعداد كافي فلزي تيرچه كومدرنكاسه  2
    به تعداد كافي  توسط ، كوچك و مسرتخت و گدر  قلم مو 3
    به تعداد كافي پالستيكي  كاسه  4
    به تعداد كافي رول غلطان از  جنس تيتانيوم و ا ستيل   دما رولر  5
كاردك پاك كننده مواد از 6

  سطح پوست 
    به تعداد كافي فلزي

    به تعداد كافي  ، پالستيكسيفون دار  آب پاش  7
        

        

        

        

        

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 - - - - - - 

           
           
           
           
       
       

 

 

 

 

 

 

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

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

 -  - - - -  -  -  
           
           
        
           
           
        

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

- 1 

 2 

 
 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

 -  - -  -  
        
        

  


