
 

 

 

  

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

 

 

 شايستگي آموزش استاندارد 
 

 

 

 شمع ماساژ
 

 گروه شغلي

 بهداشت و ايمني

 

 

شايستگي     كد ملي آموزش  
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شناسه  نسخه
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سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 9524-74-191-1شايستگي :  آموزش ملي شناسايي كد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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 11377151 - 11213314تلفن                                                     11377114دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 بهداشت و ايمني:اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 علي موسوي

 ارژنگ بهادري

 زيبا ياوري 

 بهنام قاسمي

 سيد شاهو حسيني

 

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

 )استان اصفهان( يانا ماساژ آموزشگاه -

 انجمن صنفي ماساژ تهران -

 آكادمي ملي المپيک و پارا المپيک -

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري : 
- 

- 
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  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي 
 ايميل تلفن و، آدرس   سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي

1 

 

 مهنوش شیرانی

 

 

 کارشناسی ارشد
 

 مکانیک
 

موسس و مدیریت 

   ژآموزشگاه ماسا

21 

 سال

 سابقه مدیریتی

 031-32550120تلفن ثابت :

 09133015222تلفن همراه : 

  ايميل : 

  آدرس : 
 

 

5 

 

 

 بهنام قاسمی

 

 

 

يدکتر  

 تربیت بدنی

)توانبخشی 

 ورزشی(

عضوکمیسیون 

 تخصصی

ریزي برنامه  

 درسی

سال  21  تلفن ثابت : 

 09131040014تلفن همراه : 

  :  ایمیل

   آدرس :

9 

 

 آزاده شمس

 

 

 

 کارشناسی

 تربیت بدنی

)فیزیولوزي 

 ورزشی(

  مسئولمربی و 

آموزش آموزشگاه 

  ماساژ 

سال5  

 

 

 

 031-32550120تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

   ايميل : 

  آدرس : 
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 آزاده زینل خانی

 

 کارشناسی

 

 تربیت بدنی

 )عمومی(

 

کارشناس مربی و 

آموزش آموزشگاه 

  ماساژ 

سال7  031-32550120تلفن ثابت :  

 تلفن همراه : 

  ايميل : 

  آدرس :  

 

 2 

 

 

 بهناز شیرانی

 

 

 کارشناسی ارشد

 

 

 اگرو اکولوژي

 

کارشناس آموزش 

  آموزشگاه ماساژ 

5 

سال سابقه 

 مدیریتی

 031-32550120تلفن ثابت : 

 تلفن همراه : 

  ايميل : 

  آدرس :  

1 

 

 

 مریم حسینی

 

 کارشناسی ارشد

 

 

 

 
 

 

 تربیت بدنی

رفتار )

(حرکتی  

کارشناس مربی و 

آموزش آموزشگاه 

  ماساژ 

 

  سا ل 21

 031-32550120تلفن ثابت : 

 تلفن همراه : 

  ايميل : 

  آدرس :  

4 

 

 ندا رحیمیان

 

 کارشناسی
 

مهندسی 

 کامپیوتر

فزار()نرم ا  

 

کارشناس آموزش 

  آموزشگاه ماساژ 

 

سال 1  
 031-32550120تلفن ثابت : 

 تلفن همراه : 

   ايميل : 

  آدرس :  

سید شاهو  8

 حسینی

 کارشناسی ارشد

 

تربیت بدنی 

و علوم 

 ورزشی

کارشناس ارشد 

مرکز آموزش 

ملی المپیک و 

پارا المپیک مدیر 

ماساژ گروه رشته  

سال 21  

 تلفن ثابت : 

 09353492975همراه :  تلفن

 ايميل : 

  آدرس :  
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 تعاريف : 

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

 می شود.

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

 ح شغل : شر

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

 شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 

 ارد آموزشی . حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یک استاند

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

 كارورزي:
ورت 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 گیرد و ضر

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

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

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

 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 : 
، ی حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایه )ریاض

 ژي و زبان فنی باشد . ، تکنولو (، زیست شناسی، شیمی فیزیک 

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :

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

 شمع ماساژ

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 تحلیلتجزیه و  از قبیلاز عهده کارهایی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد  شایستگی شمع ماساژ

، آماده سازي لوازم کارآماده سازي اتاق، تجهیزات و و اصطالحات، گیري واژه هاي مرتبط به کار، شمع ماساژ

 استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.با برآید و مراجعه کننده، اجراي تکنیک ها و انجام ماساژ شمع 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 دیپلمميزان تحصيالت : حداقل 

  نداشتن مشکالت تنفسي و پوستي و کار با دو دستی، سالمت کامل روان:  و ذهني توانايي جسميداقل ح

 کاربر ماساژ : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  95    طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  17     ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت 18     وزش عملي                :    ـ زمان آم

 ساعت    -    كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت    -    ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %52:  كتبي -

 %12عملي : -

 %11اخالق حرفه اي : -

اي مربيان : صالحيت هاي حرفه  

و داراي مدرک کياربر   سال سابقه کاري مرتبط 5مامایی( با  پرستاري، فیزیوتراپی، لیسانس  مرتبط )تربیت بدنی،

 ماساژ
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 کننده باشاداب  معطر، مغذي وشمع ماساژ  مهارت هاي دستی و نیز است اده از فردي است که با است اده از حرکات و

به طور منظم و خاص بر روي ، م اصل و گردش خون پوست، ،یر بر سیستم عصبی مرکزي، عضالنیجهت تاث، ماندگاري طوالنی

هاي جسمی و روحی  گرفتگی عضالنی و رفع خستگی می دهد که به رفع تن  هاي عصبی،حرکاتی را انجام  هاي بدن  بافت

 .ردآو اري از هر گونه مشکل را به ارمغان میپوستی شاداب و ع وو افزای  آرام  

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Candle Massage  
 

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

 

 كاربر ماساژ

 

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       لف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  ا

 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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 شايستگي                     آموزش استاندارد 

 كارها  -

 عناوين رديف

شمع ماساژ تجزیه و تحلیل 1  

شمع ماساژ به کارگیري واژه هاي مرتبط و اصطالحات 5  

  لوازم کارات و آماده سازي اتاق، تجهیز 9

 آماده سازي مراجعه کننده  7

ي ماساژ شمع اجراي تکنیک ها 2  

شمع ماساژ 1  
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 استاندارد آموزش

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 شمع ماساژ تجزيه و تحليل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/1 5/2 4 

 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

 ماژیک وایت برد

 تخته پاک کن وایت برد
 لباس کار مناسب

 کپسول آت  نشانی

 جعبه کمک هاي اولیه

 مواد خوشبو کننده هوا
آموزشیپوستر  

 جزوه آموزشی

 

 

شمع تاریخچه ماساژ -    دقيقه 30 

   دقيقه 30  -  انواع شمع ماساژ

یست ممنوعیت ها و احتیاط ماساژ -    دقيقه30 

هاي مختلف بدن بر دستگاه شمع تاثیرات ماساژ  -  1   

  مهارت :

انجام ماساژ شمع تشخیص موارد ممنوعیت -   دقيقه 30  

ع شمع ماساژتشخیص انوا    دقيقه 30  -

بر قسمت هاي مختلف بدنشمع  تشخیص تاثیرات ماساژ -   دقيقه 30  

 نگرش :

نظم و انضباط در کار دقت، -  

 صرفه جویی در زمان و انرژي-

 

 ايمني و بهداشت : 

رعایت بهداشت فردي و محیط کار-  

رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -  

 

 ي :توجهات زيست محيط
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  به كارگيري واژه هاي مرتبط و اصطالحات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی  دانش :

لی مربیصند  

 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

 مواد خوشبو کننده هوا
 پوسترآموزشی

 جزوه آموزشی

 

تکنیک هاي ماساژ شمع  و انواع اصطالحات    دقيقه30 

تکنیک هاي ماساژ شمعو  ت رایج نگارش صحیح اصطالحا    دقيقه30 

  مهارت :

تکنیک هاي ماساژ شمع و کاربرد انواع اصطالحات   دقيقه30  

تکنیک هاي ماساژ شمعو کاربرد نگارش صحیح اصطالحات رایج    دقيقه30  

 نگرش :

آموزشنظم و انضباط در  دقت، -  

 آموزش سریع و راحت-

 

 ايمني و بهداشت : 

  رعایت بهداشت فردي و محیطی- 

رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -  

 

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کار آماده سازي اتاق، تجهيزات و لوازم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يست محيطيتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 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

 مواد خوشبو کننده هوا
 پوسترآموزشی

 زوه آموزشیج

 شمع ماساژ

 تخت ماساژ

 حوله یکبار مصرف

 ملح ه یکبار مصرف

 فندک

 مواد شوینده و ضدع ونی

 کننده

 

   دقيقه 30 آماده سازي اتاقروش -

   دقيقه 30 چیدمان حوله هاي یکبار مصرف نسبت به تختروش -

   دقيقه 30 چیدمان ظرف شمع نسبت به تخت روش -

   دقيقه30  ف شمعظر ضدع ونی کردن روش-

  مهارت :

  دقيقه 30  آماده سازي اتاق -

دقيقه 30  چیدمان حوله هاي یکبار مصرف نسبت به تخت -   

دقيقه 30  نسبت به تخت شمعظرف چیدمان  -   

  دقيقه 30  شمع ظرفضدع ونی کردن  -

 نگرش :

دقت،نظم و انضباط در کار-  

 هجلب رضايت مراجعه کنند  -

 

 ايمني و بهداشت : 

رعایت بهداشت فردي و محیط کار-  

 هنگام کار رعایت اصول ارگونومی-
 رعايت بهداشت تجهيزات )تخت ،حوله يکبار مصرف(-

 توجهات زيست محيطي :

 ت کیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -

 

 

 



00 

 

شاستاندارد آموز  

 

ي تحليل آموزش برگه -  

 عنوان : 

 سازي مراجعه كننده آماده 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 3 2 

 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

 ماژیک وایت برد

ن وایت بردتخته پاک ک  
 لباس کار مناسب

 کپسول آت  نشانی

 جعبه کمک هاي اولیه

 حوله یکبار مصرف

 ملح ه یکبار مصرف

 مواد شوینده و ضدع ونی

  کننده

 پوشه کاغذي

 خودکار

 ماساژ شمع

 فندک

 چهارپايه

دقیقه 11 پذیرش مراجعه کننده روش  -    

دقیقه 11 مراجعه کننده تشکیل کارت سوابق سالمتروش -    

دقیقه 11 آماده سازي مراجعه کنندهروش -    

   دقیقه 11 شناخت نوع پوست مراجعه کننده روش-

قرارگیري مراجعه کننده روي تختروش  - دقیقه 11     

به بدن  ماساژ شمعزدن  روش صحیح - دقیقه 11     

  مهارت :

دقیقه 11  پذیرش مراجعه کننده  -   

دقیقه 11  مراجعه کننده تشکیل کارت سوابق سالمت -   

دقیقه 11   آماده سازي مراجعه کننده -   

  دقیقه 11  نوع پوست مراجعه کننده تشخیص -

مراجعه کننده روي تخت قرارگرفتن - دقیقه 11     

به بدن زدن شمع ماساژزدن   - دقیقه 11     

 نگرش :

يصرفه جویی در زمان و انرژ-  

 هجلب رضايت مراجعه کنند -

 ايمني و بهداشت : 

کار رعایت بهداشت فردي و محیط -  

هنگام کار  یرعایت اصول ارگونوم -   

(حوله یکبار مصرف  ،شمعظرف  رعایت بهداشت تجهیزات)تخت،-  

 توجهات زيست محيطي :

 ت کیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان :

 ي ماساژ شمعاجراي تكنيک ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 5/1  5/5  

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخت ماساژ  دانش :

 صندلی مربی

 شمع ماساژ

 حوله یکبار مصرف

 ملح ه یکبار مصرف

 لباس کار مناسب

 ک   مناسب کار
 فندک

 مواد شوینده و ضدع ونی

 کننده

 چهار پايه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زیرمجموعه آن و ( با شمعنوازشی راژ )وافل روش اجراي تکنیک - دقیقه 11     

زیرمجموعه آن و پتریساژ ) ورز دادن ( با شمعروش اجراي تکنیک  - دقیقه 11     

زیرمجموعه آن وفریکشن )سای  ( با شمع روش اجراي تکنیک  - دقیقه 11     

زیرمجموعه آن و شمعتمنت ) کوبشی ( با نتاپو روش اجراي تکنیک - دقیقه 11     

  مهارت :

تاثیر فیزیولوژیک آن(  با شمع نوازشی راژ )وافلماساژ تکنیک -   11 

 دقیقه

 

تاثیر فیزیولوژیک آنپتریساژ ) ورز دادن(  با شمع  تکنیک -   2  

تاثیر فیزیولوژیک آنشن )سای  (  با شمع فریک تکنیک -   2  

تاثیر فیزیولوژیک آنتمنت )کوبشی( با شمع نتاپو تکنیک -   2  

 نگرش :

صرفه جویی در زمان و انرژي  -  

 هجلب رضايت مراجعه کنند-

 ايمني و بهداشت : 

رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -  

رعایت بهداشت فردي و محیط کار-  

  (شمع ماساژظرف ) هداشت تجهیزاترعایت ب-

 توجهات زيست محيطي :

 ت کیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شمع انجام ماساژ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 5/6  5/9  

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشي

خت ماساژت  دانش :  

 صندلی مربی

 حوله یکبار مصرف

 ملح ه یکبار مصرف

 لباس کار مناسب

 ک   مناسب کار
 شمع ماساژ

 فندک

 کننده مواد شوینده و ضدع ونی

 چهار پایه

شمع  با پا روش ماساژ- دقیقه 11     

شمعبا  دست روش ماساژ- دقیقه 11     

شمع با روش ماساژ پهلو- دقیقه 11     

شمعروش ماساژ سر و صورت با - دقیقه 11     

شمع با کامل پشت روش ماساژ- دقیقه 11     

شمع با کل  بدن روش ماساژ- دقیقه 11     

  مهارت :

شمع با پا ماساژ -   2  

شمعبا  دست ماساژ - دقیقه 11     

شمع با پهلو ماساژ -   2  

شمع سر و صورت با ماساژ -   2  

شمع با کامل پشت ماساژ -   2  

شمع با کل  بدن ماساژ -   1  

 نگرش :

صرفه جویی در زمان و انرژي  -  

 نظم و انضباط در کار دقت،-

 جلب رضايت مراجعه کنندهاحترام و  -

 ايمني و بهداشت : 
رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -  

داشت فردي و محیط کاررعایت به -  

 (شمع ماساژ ظرف) رعایت بهداشت تجهیزات-

 توجهات زيست محيطي :

 ت کیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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 تجهيزاتبرگه استاندارد  -

  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

71×211 تخته وایت برد 2  (cm) 2عدد   

عدد2 چرمی صندلی مدیریت 1   

عدد25 چرمی یا پالستیکی صندلی کارآموز 1   

281×71×71ارت اع: عرض: طول:  تخت ماساژ 4 cm 5عدد   

دستگاهP4 2 کامپیوتر 5   

دستگاه2 استاندارد ویدیو پروژکتور 6   

عدد2 چوبی میز مدیریت 7   

111در211فوم تشک  8 cm 5عدد   

عدد5 کوچک چهارپایه 9   

التشکب 21 عدد 25 کوچک    

عدد5 پالستیکی متوسط تشت شستشوي پا 22   

تکه(1متوسط) پاراوان 21 عدد1    

پالستیکی -دردار  سطل زباله 21 عدد5    

عدد1 مطبوع وسایل تهویه 24   

باسکمد ل 25 خانه26 الکر    

  به تعداد الزم آموزشی پوستر 26

عدد 1 شمع ماساژ )چوبی( میزکوچک 28   

عدد 1 استاندارد فندک 29   

عدد 5 کوچک چهار پایه 11   

پودري -کیلوگرمی 6 کپسول آت  نشانی 29 دستگاه 2    

جعبه 2 استاندارد جعبه کمک هاي اولیه 11   

 
 نفر در نظر گرفته شود .  12تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -توجه : 
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مواد مصرفيبرگه استاندارد  -     

 

 رديف

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق   نام

عدد1 دست مایع مواد شوینده 2   

رول -یکبار مصرف  حوله 1 بسته 1    

رول 2 یکبار مصرف ملح ه 1   

عدد 5 دست مواد ضد ع ونی کننده 4   

عدد 1 وایت برد ماژیک 5   

شیشه 5 ماساژ روغن 6   

شیشه 5 ماساژ لوسیون 7   

حیط کارم مواد ضد ع ونی کننده 9   به مقدار الزم 

عدد 25 پارچه اي روپوش سفيد 10   

عدد 15 يکبار مصرف شمع ماساژ 11   

  بسته 5 استاندارد دستمال کاغذي 12

  بسته 2 متوسط کيسه زباله 13

  جفت 1 طبي کفش 14

  عدد 1 وايت برد تخته پاکن 15

 

 برگه استاندارد ابزار-

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

    ندارد 2

1     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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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 رديف

 نشر

 ناشر يا توليد كننده محل نشر

 درحرکات آن ربردماساژوکا 2

ورزش و اصالحی  

قاسمی  بهنام دکتر   اص هان 2191 - 

دانشگاهی جهاد  
 

 دکتر بهنام قاسمی  آناتومی و فیزیولوژي ماساژ 1

 عصارزادهدکتر محسن 

2191 

 

 جهاددانشگاهی اص هان

 دکتر بهنام قاسمی  فرهنگ لغت ماساژ 1

 دکتر مهرداد رحیمی

 جهاددانشگاهی اص هان 2191

درروز قهیدق 5اژ ماس 4 نسکیم ته رابرت  یگانیایدکترمسعودگل   دانشگاه 2188 

 تهران

وورزش دان   

درمانی ماساژ 5 شیري مهدي   آیی  تهران 2186 - 

درمانی ماساژ 6 لوبراون دنیسویچ   - تهران 2187 صحرابناکار 

درمانی ماساژ 7 روبرتا وایس  گلچین ماهرخ   شهرآب تهران 2179 

 


