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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 9024-74-290-1شايستگي :  آموزش ملي شناسايي  كد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 0، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

34 

 11377102 - 11213324تلفن                                                     11377114دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 : بهداشت و ايمنيرسي رشته اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي د

 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 : 
- 

- 
 



3 

 

 

 

 

 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 ايميل تلفن و،  آدرس  سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف

1 

 

 مهنوش شیرانی

 

 

 کارشناسی ارشد
 

 مکانیک
موسس و مدیریت 

   ژآموزشگاه ماسا

21 

 سال

 سابقه مدیریتی

 031-32550120تلفن ثابت :

 02133015222تلفن همراه : 

  ايميل : 

  آدرس : 
 

 

0 

 

 

 بهنام قاسمی

 

 

 

  يدکتر

 تربیت بدنی

)توانبخشی 

 ورزشی(

عضوکمیسیون 

 تخصصی

مه ریزي برنا 

 درسی

 21  

 سال
 

 

 تلفن ثابت :

 02131040014تلفن همراه : 

  :  ایمیل

   آدرس :

9 

 

 آزاده شمس

 

 

 

 کارشناسی

 تربیت بدنی

)فیزیولوزي 

 ورزشی(

 مربی و مسئول 

آموزش آموزشگاه 

  ماساژ 

سال5  

 

 

 

 031-32550120تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

   ايميل : 

  آدرس : 
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 مهسا شفیعیان

 

 کارشناسی

 تربیت بدنی

)دبیري 

 ورزش(

دبیر مربی و 

آموزش آموزشگاه 

  ماساژ 

سال 5  

 

 031-32550120تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

   ايميل : 

  آدرس : 
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 بهناز شیرانی

 

 

 کارشناسی ارشد

 

 اگرو اکولوژي

 

کارشناس آموزش 

  آموزشگاه ماساژ 

سال سابقه 5

 مدیریتی

 031-32550120تلفن ثابت : 

 تلفن همراه : 

   ايميل : 

  آدرس :  

1 

تربیت     کارشناسی آرش شمس

 بدنی

 

سال21 -  031-32550120تلفن ثابت :  

 تلفن همراه : 

   ايميل : 

   :آدرس 

سید شاهو  4

 حسینی

 کارشناسی ارشد

 

تربیت بدنی 

و علوم 

 ورزشی

کارشناس ارشد 

مرکز آموزش 

ملی المپیک و 

پارا المپیک 

 وه رشتهمدیر گر

 ماساژ

سال 21  

 تلفن ثابت : 

 02353422275تلفن همراه : 

 ايميل : 

  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 : 
 ري براي رسیدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل . ي یادگی 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 : 
رتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ، بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ا

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

 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 

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

 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 : 
کتبيی عمليی و اخيالق    ، 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 : 

، 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

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

 مهارت : 

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

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

 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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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 تاي  ماساژ

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

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

ماساژ و انجام  اجراي تکنیک ها ،راجعه کنندهآماده سازي اتاق و ماساژیست، آماده سازي م ماساژ تاي سنتی،

 و با استاندارد کاربر ماساژ درارتباط است.  برآیدتاي 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 دیپلمميزان تحصيالت : حداقل 

 نداشتن مشکالت تنفسي و پوستي و کار با دو دستی، سالمت کامل روان : و ذهني وانايي جسميتحداقل 

 کاربر ماساژ : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  32    طول دوره آموزش                    :     

 ساعت 02      ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت  42    ي                :    ـ زمان آموزش عمل

 ساعت  -      كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت    -    ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %02:  كتبي -

 %12عملي : -

 %12اخالق حرفه اي : -

يان :صالحيت هاي حرفه اي مرب  

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

 کاربر ماساژ مهارتی
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

بر بافت هاي بدن و مهارت در از کش  و فشار  پیچیده اي و با ترتیب خاصیک سري از حرکات فردي است که با استفاده از 

عضالت و مفاصل در جهت تاثیر بر سیستم عصبی عضالنی و مفاصل و گردش خون با هدف افزای  تعادل جسمی و  پیچاندن

 کند. به رفع خستگی هاي جسمی و روحی کمک می ،رفع تن  و گرفتاري هاي عصبی عضالنی دامنه حرکتی مفاصل و

 

 اصطالحات مشابه جهاني ( : اصطالح انگليسي استاندارد ) و ٭

 

  Thai 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 ......................       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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                        شايستگيآموزش استاندارد 

 كارها  -

 عناوين رديف

  تايماساژ  تجزیه و تحلیل 1

 آماده سازي اتاق و ماساژیست  0

 آماده سازي مراجعه کننده  9

ي ماساژ تاي اجراي تکنیک ها 7  

ماساژ تاي  انجام 2  

1  

4  

8  
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 اندارد آموزش است

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

  تايماساژ  تجزيه و تحليل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/1 1 5/6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی  دانش :

 صندلی مربی

 میز کارآموز

کارآموز صندلی  

 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

 ماساژ تشک

 

   دقيقه30  تاي تاریخچه ماساژ-

هاي انرژي )چاکراها یا مردین ها( آشنایی با کانال    اعتس1 -

یست ممنوعیت ها و احتیاط ماساژشناخت  -    ساعت1 

هاي مختلف بدن بر دستگاهشناخت تاثیرات ماساژ تاي  -    ساعت1 

 مهارت :

هاي انرژي  تشخیص صحیح کانال-   ساعت1  

تشخیص موارد ممنوعیت -   ساعت1  

هاي مختلف بدن دستگاهبر  تاي تشخیص تاثیرات ماساژ-   ساعت1  

 نگرش :

نظم و انضباط در کار دقت، -  

 صرفه جویی در زمان و انرژي-

 هجلب رضايت مراجعه کننداحترام و  -

 

 ايمني و بهداشت : 

  کار  رعایت بهداشت فردي و محیط-

هنگام کار  رعایت اصول ارگونومی-  

 

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش

 ش ي تحليل آموز برگه -

 عنوان : 

  و ماساژيست آماده سازي اتاق

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 5/1 5/4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 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
 مواد شوینده و ضدعفونی کننده

 جزوه آموزشی

 ماساژ تشک

 ماساژیست روپوش

 مراجعه کننده روپوش

 بالشتک زير سر

 ظرف رايحه سوز

 عصاره گياهي

   دقيقه 30 آماده سازي اتاقروش -

   دقيقه 30  روش بهداشت و ضدعفونی کردن ظرف رایحه سوز -

   دقيقه 30 روش استفاده از رایحه سوز وعصاره گیاهی-

   دقيقه 30 گرم کردن و نفس گیري( ،روپوش) آماده سازي ماساژیستروش -

  مهارت :

  دقيقه 30  آماده سازي اتاق -

  دقيقه 30  ایحه سوزبهداشت و ضدعفونی کردن ظرف ر -

  دقيقه 30  استفاده از رایحه سوز وعصاره گیاهی -

  1  گرم کردن و نفس گیري( )یونیفرم، آماده سازي ماساژیست -

 نگرش :

نظم و انضباط در کار دقت،-  

 و مواد مصرفی  ژيصرفه جویی در زمان و انر-

 

 ايمني و بهداشت : 

  کار رعایت بهداشت فردي و محیط-

  هنگام کار رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زيست محيطي :

 تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آماده سازي مراجعه كننده 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/2 5/3 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 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

 ملحفه یکبار مصرف

ده و ضدعفونی کنندهمواد شوین  

 ظرف رایحه سوز

 عصاره گیاهی

 پوشه کاغذي

 خودکار

 تشک ماساژ

 بالشتک زیر سر 

 ماساژیست روپوش

 مراجعه کننده روپوش

 

   دقیقه 11 پذیرش مراجعه کننده روش  -

   دقیقه11 مراجعه کننده تشکیل کارت سوابق سالمت روش-

   دقیقه 11 (شروپو)تحویل  آماده سازي مراجعه کننده روش-

   دقیقه 11 قرارگیري مراجعه کننده روي تشکروش  -

مراجعه کنندهبدنی  آمادگیمیزان شناخت  -    دقیقه 11 

  مهارت :

  دقیقه 11  پذیرش مراجعه کننده  -

  ساعت2  مراجعه کننده تشکیل کارت سوابق سالمت -

  دقیقه 11   آماده سازي مراجعه کننده -

قرارگیري مراجعه کننده روي تخت -   دقیقه 11  

مراجعه کنندهآمادگی بدنی  تشخیص میزان   ساعت2  - 

 نگرش :

يصرفه جویی در زمان و انرژ-  

 هجلب رضايت مراجعه کننداحترام و  -

 ايمني و بهداشت : 

  کار رعایت بهداشت فردي و محیط -

ی هنگام کار رعایت اصول ارگونوم -  

 

 جهات زيست محيطي :تو

 تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تاي اجراي تكنيک هاي ماساژ 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 11 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 د، مواابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

ماساژ شکت  دانش :  

 صندلی مربی

 ملحفه یکبار مصرف

 لباس کار مناسب

 خوش بو کننده هوا

 بالشتک زیر سر

 مراجعه کنندهروپوش 

مواد شوینده و ضدعفونی 

 کننده

 ظرف رایحه سوز
 عصاره گياهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 - ماساژ کش  عضالت اجراي روش 

   1 ( عضالت سپر فشار)اجراي روش  -

   2 ماساژ پیچی  عضالت اجراي روش -

   1 ماساژ پیچی  مفاصلروش اجراي  -

 مهارت :

  5  و تاثیر فیزیولوژیک آنماساژ کش  عضالت  تکنیک -

و تاثیر فیزیولوژیک آن ( عضالت پرس ) تکنیک فشار  -  5  

و تاثیر فیزیولوژیک آنتکنیک ماساژ پیچی  عضالت  -   5  

و تاثیر فیزیولوژیک آن تکنیک ماساژ پیچی  مفاصل  -  5  

 نگرش :

صرفه جویی در زمان و انرژي -  

 هجلب رضايت مراجعه کنند احترام و-

 ايمني و بهداشت : 

رعایت اصول ارگونومی همگام کار -  

کار رعایت بهداشت فردي و محیط-  

  رعایت بهداشت تجهیزات-

 توجهات زيست محيطي :

 تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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 استاندارد آموزش
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تاي ماساژانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 42 46 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشي

 صندلی مربی  نش :دا

 لباس کار مناسب

 کف  مناسب کار

 خوش بو کننده هوا

 تشک ماساژ

 بالشتک زیر سر 

 مراجعه کننده روپوش

 مواد شوینده و ضدعفونی کننده
 ظرف رايحه سوز

 عصاره گياهي

روي پا ماساژ اجراي روش- دقیقه11     

پشت پا  ماساژ اجراي روش- دقیقه11     

و شکم روش اجراي ماساژ سینه- دقیقه11     

روي دست ماساژ اجراي روش- دقیقه11     

روش اجراي ماساژ پشت دست- دقیقه11     

اجراي ماساژ سر و گردن روش- دقیقه11     

روش اجراي ماساژ کامل کمر- ساعت2     

ساعت2  کل  بدن ماساژ اجرايروش -    

  مهارت :

روي پا ماساژ - ساعت5     

پشت پا ماساژ - ساعت5     

سینه و شکم ماساژ - ساعت5     

ماساژ روي دست - ساعت5     

پشت دست  ماساژ - ساعت5     

ماساژ سر وگردن - ساعت5     

کامل کمر ماساژ - ساعت5     

ماساژ کل بدن- ساعت6     

 نگرش :

صرفه جویی در زمان و انرژي  -  

 هجلب رضايت مراجعه کننداحترام و -

 :  ايمني و بهداشت
رعایت اصول ارگونومی هنگام کار -  

کار  رعایت بهداشت فردي و محیط -  

 )تشک ماساژ، روپوش ( رعایت بهداشت تجهیزات-

 توجهات زيست محيطي :

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

  

 توضيحات  عداد ت مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

71×211 تخته وایت برد 2 عدد2    

عدد2 چرمی صندلی مدیریت 1   

عدد25 چرمی یا پالستیکی صندلی کارآموز 1   

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

دستگاهP4 2 کامپیوتر 5   

دستگاه2 استاندارد ویدیو پروژکتور 6   

عدد2 چوبی میز مدیریت 7   

111در211ومف تشک  8 cm 5عدد   

عدد5 کوچک چهارپایه 9   

کتبالش 21 عدد 25 کوچک    

عدد5 متوسط تشت شستشوي پا 22   

تکه(1متوسط) پاراوان 21 عدد1    

پالستیکی -دردار  سطل زباله 21 عدد5    

عدد1 مطبوع وسایل تهویه 24   

خانه26 الکر کمد لباس 25   

  به تعداد الزم آموزشی پوستر 26

حه سوزرای 27 عدد1 سرامیکی یا شیشه اي    

     

 

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

   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

عدد 1 دست مایع مواد شوینده 2   

رول 1 یکبار مصرف ملحفه 1   

عدد 5 دست مواد ضد عفونی کننده 1   

  به مقدار الزم هوا خوشبو کننده 4

  به مقدار الزم محیط کار مواد ضد عفونی کننده 5

گياهيعصاره  6 عدد25 یکبار مصرف    

  یک دست  نخی روپوش سفید  7

بسته  5 استاندارد  دستمال کاغذي 0   

  یک جفت  طبی  کف  2

بسته  1 متوسط  کیسه زباله  10   

، قرمز مشکی  ماژیک وایت برد  11 عدد  2از هر کدام     

عدد 2  وایت برد  تخته پاکن  12   

     

 

برگه استاندارد ابزار -  

   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

    ندارد  2

     

     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



05 

 

 

 

 

 

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

سال  مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 نشر

 ناشر يا توليد كننده محل نشر

 درحرکات آن ماساژوکاربرد 2

ورزش و اصالحی  

قاسمی  بهنام دکتر   اصفهان 2191 - 

دانشگاهی جهاد  
 

زیولوژي ماساژآناتومی و فی 1  دکتر بهنام قاسمی  

عصارزادهدکتر محسن   

2191 
 

 جهاددانشگاهی اصفهان

 دکتر بهنام قاسمی  فرهنگ لغت ماساژ 1

 دکتر مهرداد رحیمی

 جهاددانشگاهی اصفهان 2191

درروز قهیدق 5ماساژ  4 نسکیم ته رابرت  یگانیایدکترمسعودگل   دانشگاه 2188 

 تهران

وورزش دان   

انیدرم 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 

 

 

 

 

 

 

 


