
  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

  شایستگیاستاندارد آموزش 
 

 خودآرايي زنانه

      

 گروه شغلي      

 مراقبت زيبايي
 

  شايستگيكد ملي آموزش 
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شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شغل شناسه

 مهارت
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  طرح و برنامه هاي درسيدفتر : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب 

  5142-57-041-1:  شايستگيكد ملي شناسايي آموزش 
  

  :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته مراقبت و زيبايي 
  زيبا ياوري  -
  صالحي فريماه -
  نعمتيفاطمه  -
  ارژنگ بهادري -
  
  
  
  
  
  

  :شايستگي حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش 
  ادراه كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان  -
  كارگروه تدوين استاندارد كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي آزاد كشوري -
  
  
  
  
  
  

  :فرايند اصالح و بازنگري  
-  
-  
  
  
  

  
  آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي

، سازمان آموزش  2خيابان آزادي ، خيابان خوش شمالي ، نبش خيابان حضرت ، ساختمان شماره  –تهران 
  97فني و حرفه اي كشور ، پالك 

  66944120 - 66569907تلفن                               66944117دورنگار 
  baramehdarci @ yahoo . com: آدرس الكترونيكي 
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  شايستگي          استاندارد شغلتهيه كنندگان 

  رديف
نام و نام 
  خانوادگي

آخرين مدرك 
  تحصيلي 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

پروانه   1
  احمدي

مديريت ليسانس
امور 

  فرهنگي

موسس و
مدير 

آموزشگاه 
 طرالن

  05412435131: تلفن ثابت  سال15
  09153415539: تلفن همراه

 Matin :ايميل
mobin64@yahoo.com 

مريم   2
  براهيميا

طراحي فوق ديپلم
  لباس

وموسس
مدير مجتمع 

آموزشي 
 شفق

  054125228686: تلفن ثابت  سال10
  09155490635: تلفن همراه

 :ايميل
Shafagh20@yahoo.com 

چهره كارشناسي  آتيه ناوران 3
  پردازي

موسس،
مدير و مربي 
آموزشگاه 

  آفاق

c.yahoo@navran.Atieh  سال 23
om  بندر انزلي –استان گيالن - 

ساختمان  –خ مطهري
–طبقه دوم  –كوهستاني 

 آموزشگاه آفاق
09111358347  

4    
فاطمه 
  باستاني

 
  كارشناسي 

 
مديريت 

  مالي

 
موسس، 

مدير و مربي 
آموزشگاه 
  نمونه مهسا

  
  سال 28

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

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

m 
09111774517 

كارشناسي  ناديا امجدي  5
  ارشد

مديريت
  تشكيالت

موسس،
مدير و مربي 
آموزشگاه 

  ربكا

Amjadi.nadia@yahoo.c  سال 20
om  

09133455761 
سيرجان  –كرمان : آدرس 

 آموزشگاه ربكا

سوزان   6
  خفايي

تربيت ليسانس
  بدني

تربيت 
  معلم

 موسس
  مدير

مربي 
  آموزشگاه

  77863977: تلفن ثابت  سال20
  09125546360: تلفن همراه

Skhafaee1gmail. Com 
تهران پارس رشيد :آدرس
  ط دوم 81غربي پالك 132
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  شايستگي          تهيه كنندگان استاندارد شغل

  رديف
نام و نام 
  خانوادگي

آخرين مدرك 
  تحصيلي 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

زهرا   7
قندهاري 
  علويجه

مترجمي   ليسانس
زبان 

  انگليسي

  77409598: تلفن ثابت  سال 6  كمك مربي
  09385365654:تلفن همراه

 :ايميل
sofi_zgh@yahoo.com 

تهران نو خ دماوند خ : آدرس
 1تيموري بن بست قاسمي پ 

  5ط
مترجمي   ليسانس  ليال رئيسي  8

زبان 
  آلماني

  77552024:تلفن ثابت  سال8  كمك مربي
  09123221194:تلفن همراه

 :ايميل
leila٥٠٩٩@yahoo.com 

تهران نو خ ش كيايي : آدرس
  ، ط اول5كوچه ش قلي پور پ 

مهدي   9
  فرجي 

موسس   انساني   ديپلم 
مدير 

آموزشگاه 
  بانو فرجي

 :تلفن ثابت   -

  09126396252: تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

گريم و   فوق ديپلم   زهرا مرداني  10
چهره 

  پردازي 

 :تلفن ثابت   -  مربي 

  09127987927: تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 
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  :نام استاندارد آموزش شايستگي 
  خودآراي زنانه 

  :شرح استاندارد آموزش شايستگي 
 كارهايي ازقبيلاست در حوزه مراقبت و زيبايي كه در آن هنرجو قادر به انجام  شايستگيخودآرايي صورت 

تشخيص نوع چهره و اصالح تك تك اجزاء چهره با  –آلودگي زدايي محيطي و حفاظت و بهداشت فردي 
كاربرد انواع تكنيك هاي  –شناخت رنگ ها  –استفاده از ابزار، لوازم و مواد مصرفي –تكنيك سايه روشن 
نـامطلوب مـواد    مراقبت از پوسـت در برابـر عـوارض    – حالت دادن به مو در حوزه –آرايش در خودآرايي 

كوتاه كردن موها در زاويه هـاي مختلـف در    – آرايشي، برداشتن موهاي زائد صورت و حالت دادن به ابرو
با استاندارد متعـادل سـاز چهـره زنانـه در      مي باشد ورنگ كردن موها  –) فرم دهي مو ( حوزه خودآرائي 

  .ارتباط است
  :ويژگي كارآموزان ورودي 
   پايان دوره راهنمايي:  حداقل ميزان تحصيالت

   كار با دودستسالمت كامل  :حداقل توانايي جسمي و ذهني 
  ندارد :مهارت پيش نياز 

  طول دوره آموزشي
  ساعت82:     طول دوره آموزشي    

  ساعت 23:     زمان آموزش نظري  -
  ساعت  59:    زمان آموزش عملي  -
  ساعت   -:    زمان كارورزي          -
  ساعت   -:    زمان پروژه              -

  ) به درصد ( بودجه بندي ارزشيابي 
  % 25: كتبي  -
  %65: عملي  -
  % 10: اخالق حرفه اي  -
  

  :صالحيت هاي حرفه اي مربيان 
  حداقل تحصيالت 

  . سال سابقه كار مرتبط 2فوق ديپلم مرتبط با -
  .طبترم راك هقباس لاس 8 اب ملپيد-
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  :تعاريف 
  :استاندارد شغل 

مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را مي گويند در بعضي از مـوارد اسـتاندارد   مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي 
  حرفه اي نيز گفته مي شود 

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

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

  :شرح شغل 
بيانه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل بـا مشـاغل ديگـر در يـك حـوزه      

  شغلي ، مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز
  :دوره آموزشي طول 

  حداقل زمان و جلسلت مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي
  :ويژگي كارآموز  ورودي 

  .حداقل شايستگي ها و توانايي ها كه از يك كار آموز در هنگام ورود به دوره آموزشي انتظار مي رود 
  :كارورزي 

همگام با آن آموزش عملي به صورت محـدود يـا بـا ماكـت صـورت      كارورزي صرفاً در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا 
مانند آموزش يك شايسـتگي  . ( گيرد و ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود 

 مـوزش كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مـدتي در يـك مكـان واقعـي آ    
  . )عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد 

  ارزشيابي
فرايندجمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ، كه شامل سه بخـش عملـي ، كتبـي    

  .عملي و اخالق حرفه اي خواهد بود 
  :صالحيت حرفه اي مربيان 

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

  .توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  :دانش 

ـ   . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يـا توانـايي    د كـه مـي توان
  .، تكنولوژي و زبان فني باشد ) رياضي ، فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي ( شامل علوم پايه 

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

  :نگرش 
  الً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود ومجموعه اي از رفتار هاي عاطفي كه براي شايستگي معمو

  :ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندان صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
  .مالحظاتي ايست كه در هر شغل بايد رعايت شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد 
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  ) :اصطالحي ( استاندارد تعريف دقيق 
به جاي ( كه توسط خود شخص صورت گيرد .... آرايش صورت و رفع عيوب ظاهري آن ، با توجه به موقعيت اجتماعي ، سن و 

  .را خودآرايي چهره مي گويند) انجام آن توسط آرايشگر 
  
  
  
 ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Her makeup 
    

                           
  
  
 :مهم ترين استاندارد ها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  
  متعادل ساز چهره زنانه -
 
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سختي كار  ٭
  

  ..........................جزوه مشاغل عادي و كم آسيب                  طبق سند و مرجع :  الف
  ..........................جزوه مشاغل نسبتاً سخت                          طبق سند و مرجع : ب 
  ..........................جزوه مشاغل سخت و زيان آور                     طبق سند و مرجع : ج 
  نياز به استعالم از وزارت كار : د 
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  استاندارد آموزش شايستگي          
  كارها            

  
  

  عناوين  رديف
  بهداشت فرديحفظ و  آلودگي زدايي محيطي  1
  متعادل سازي چهره   2
   بكارگيري رنگ ها و تجزيه و تحليل آن    3
  كاربرد انواع تكنيك هاي آرايش   4
  )فرم دهي مو ( حالت دادن به مو در حوزه خودآرايي   5
  برداشتن موهاي زائد صورت و حالت دادن به ابرو   6
  كوتاه كردن موها در زاويه هاي مختلف   7
  رنگ كردن موها   8
  فرم دهي ناخن   9
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 استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
   بهداشت فرديآلودگي زدايي محيط ، و حفظ 

    زمان آموزش
 جمع  عملي  نظري

5/2  5/3  6  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
مصرفي و منابع 

  آموزشي
  صندلي كار آموز    :دانش 

  آيينه و ميز كار
  صندلي و ميز مربي
  وايت برد و ماژيك

كامپيوتر، تصاوير مربوط به 
  آموزش
  لباس كار

  كفش يا صندل طبي
دستكش و ماسك يكبار 

  مصرف 
  مواد ضدعفوني كننده

      1  انواع مواد ضدعفوني محيط و وسايل كار
      5/0  پوشش ظاهري و بهداشت فردي

      5/0  تصاوير مربوط به وسايل جعبه كمك هاي اوليه 
      5/0   ارتباط آن ها با يكديگرتئوري نور، رنگ و انعكاس آن و 

        
        

    :مهارت
    1    ضدعفوني و تميز كردن محيط كار و وسايل كار

    1    نحوه رعايت كردن بهداشت شخصي 
    1    رعايت كردن نكات ايمني هنگام كار 

    5/0    طريقه دفع بهداشتي زباله و مواد يكبار مصرف 
        

  :نگرش 
صرفه جويي در مصرف انرژي و مواد  –هاي ناشي از حوادث شغلي جلوگيري از آسيب 

  مصرفي
  :ايمني و بهداشت 

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

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب مواد زائد -
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  :عنوان 
  متعادل سازي چهره 

    زمان آموزش
 جمع  عملي  نظري

3  14  17  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز    :دانش 
  آيينه و ميز كار

  صندلي و ميز مربي
  وايت برد، ماژيك 

كامپيوتر، تصاوير مربوط 
  به آموزش
  لباس كار

  كفش يا صندل طبي
دستكش و ماسك يكبار 

  مصرف
  مواد ضدعفوني كننده

  فن تيره و روشن
  قلم سرتخت و گرد

  خط كش

      5/0  انواع پوست و مواد مصرفي
      5/0  تشخيص اشكال مختلف چهره

      5/0  فرم متعادل چهره
      5/0  تعادل ابروي فرد 

      5/0  توجه به نكات مهم شخصيتي
      5/0  تعادل چهره با هماهنگي مدل مو 

    :مهارت 
    2    آمادگي نرمال سازي پوست

    2    تفكيك نمودن فرم هاي مختلف چهره
    3    متعادل سازي ابرو 

    3    متعادل سازي فرم چهره با مدل ابرو مو 
    5    ايجاد تناسب بين اجزاء چهره

   :نگرش 
از استفاده ناصحيح مواد مصرفي متناسب جلوگيري از آسيب هاي ناشي  -1 

  با نوع پوست
  :ايمني و بهداشت 

  رعايت بهداشت فردي
  :توجهات زيست محيطي 

  ندارد
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                       استاندارد آموزش

  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  تجزيه و تحليل آن  و بكارگيري رنگ ها
    زمان آموزش

  جمع  عملي  نظري
3  7  10  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز    :دانش 
  آيينه و ميز كار

  صندلي و ميز مربي
  وايت برد، ماژيك 
كامپيوتر، تصاوير 
  مربوط به آموزش

  لباس كار
  كفش يا صندل طبي
 دستكش و ماسك

  يكبار مصرف
  مواد ضدعفوني كننده

  فن تيره و روشن
  قلم سرتخت و گرد

  خط كش
  كرم مناسب پوست

انواع سايه،رژ گونه، 
  ريمل، رژ لب

-فن تيره و روشن
  انواع مداد آرايشي

-تزئينات چهره
شير پاك - لوسيون

  كن

      1  قانون رنگ و تركيب رنگ ها
      1  تناسب رنگ چهره و فيزيك رنگ

      1  رنگدرجه و نوع 
        
        

    :مهارت 
    2    نحوه تركيب كردن رنگ ها

استفاده از رنگ هاي متناسب با كاربرد در زمان و مكان در 
  خودآرايي

  5/2    

    5/2    نحوه استفاده از گروه هاي رنگي و همجواري رنگ ها 
        
       
        
        

   :نگرش 
  و مواد مصرفيصرفه جويي در زمان  -

  :ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي -
  توجه به تاريخ مواد مصرفي   -
  استفاده از روپوش كار -

  :توجهات زيست محيطي 
  ندارد -

 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٢ 
 

 
 استاندارد آموزش

تحليل آموزش  برگه -  
  :عنوان 

  كاربرد انواع تكنيك هاي آرايش در خودآرايي
    زمان آموزش

 جمع  عملي  نظري
5/2  5/7  10  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز    :دانش 
  آيينه و ميز كار

  صندلي و ميز مربي
  وايت برد، ماژيك 

كامپيوتر، تصاوير مربوط 
  به آموزش
  لباس كار

  كفش يا صندل طبي
دستكش و ماسك يكبار 

  مصرف
  مواد ضدعفوني كننده

  فن تيره و روشن
  قلم سرتخت و گرد

  خط كش
  كرم مناسب پوست

انواع سايه،رژ گونه، 
  ريمل، رژ لب

انواع -فن تيره و روشن
  مداد آرايشي
-تزئينات چهره

  شير پاك كن- لوسيون

      1  مفهوم خودآرايي چهره
     5/0  روش هاي تزئين چهره

     1  انواع آرايش هاي اختصاصي چهره
    :مهارت 

    1    انجام خودآرايي چهره
در ... ) نگين ، اكليل و ( استفاده از تزئينات 

  خودآرايي
  1    

جوان ، ( انجام خودآرايي مناسب سنين مختلف 
  )ميانسال ، مسن 

  1    

    5/1    ، عصر شب ،انجام خودآرايي مناسب روز
انجام خودآرايي مناسب مهماني هاي رسمي و غير 

 رسمي

  1    

    1    انجام خودآرايي مناسب مراسم عزا
    1   انجام خودآرايي با حداقل وسايل و مواد مصرفي

   :نگرش 
  و مواد مصرفيصرفه جويي در زمان  - 

  :ايمني و بهداشت 
  رعايت بهداشت فردي -
  توجه به تاريخ مواد مصرفي   -
  استفاده از روپوش كار -

  :توجهات زيست محيطي 
  ندارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٣ 
 

 استاندارد آموزش
تحليل آموزش  برگه -  

  :عنوان 
  حالت دادن به مو در حوزه خودآرايي

    زمان آموزش
  جمع  عملي نظري

5/2  7  5/9  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز        :دانش 
  ميز كارآيينه و 

  صندلي و ميز مربي
  وايت برد، ماژيك 

كامپيوتر، تصاوير مربوط به 
  آموزش

  لباس كار
  كفش يا صندل طبي

دستكش و ماسك يكبار 
  مصرف

  مواد ضدعفوني كننده
  اتوي مو- دستگاه ويو
  گيره-مويي- انواع سنجاق

 -فيكساتور -واكس- ژل
  برس -شانه

 -پوژيستر -تزئينات مو
  ...كش و 

  

      5/0  ساختار فيزيكي مو 
انواع ابزار ، وسايل و مواد مصرفي در حالت دادن به 

  مو
5/0      

     5/0  روش هاي براشينگ مو
     5/0  انواع فرق جلوي سر متناسب با جام چهره

     5/0  انواع شينيون
       

        :مهارت 
استفاده از ابزار ، وسايل و مواد مصرفي در حالت 

  دادن به مو
  2    

    2    استفاده از سشوار دستي ، اتوي مو و دستگاه ويو
    1    فرق باز كردن مناسب با جام چهره

    2    انجام شينيون هاي كاربردي در خودآرايي 
   :نگرش 

  صرفه جويي در مصارف آب و برق -2 –صرفه جويي در زمان انجام كار  -1 
  پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي -3

  :ايمني و بهداشت 
  آشنايي با عوامل خطر مواد ضدعفوني كننده -
  ... ) كفش مناسب ، ماسك ، روپوش و ( استفاده از لوازم ايمني هنگام كار   -
  پرهيز از عوامل بيماري زا در محيط كار -

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح مواد زائد  -

  

  
   



 
 

١٤ 
 

  
  : عنوان    

  برداشتن موهاي زائد صورت و حالت دادن به ابرو 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
مصرفي و منابع 

  آموزشي

  موچين     :دانش 
  قيچي
  پنبه 

  پيش بند اصالح
  هد
  تيغ

  نخ اصالح
  مومك

  كرم هاي موبر
  موكن برقي

  موكن دستي
  موم

     1 لوازم و مواد مصرفي -

     1 فرم دادن به ابروها با توجه به فرم چهره -

     1 فرم دادن به ابروها با توجه به فرم چشم ، بيني و پيشاني

    :مهارت 

   2  پيرايش ابرو به فرم راسته

   2  پيرايش ابرو به فرم حالت دار

   2   قرينه نمودن ابروها -

  :نگرش 
 صرفه جويي در زمان و مصرف آب و برق -

 :ايمني و بهداشت 
 استفاده از روپوش ، حوله و كفش مناسب -

 :توجهات زيست محيطي
 دفع مناسب زباله -



 
 

١٥ 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  عنوان 
  موكوتاه كردن 

    زمان آموزش 
  جمع  عملي  نظري
3 6  9  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ،
  مواد مصرفي

(  حوله ، پيش بند ،انواع شانه       :دانش 
شانه دم باريك ، معمولي ، 

كليپس ، ...)دندانه درشت ، و 
آب افشان ، موپران ، سشوار 

  دستي ، انواع برس

    5/0  جنس و حالت مو انواع
    5/0  سر و گردن خود فرم

    5/0  انواع پيتاژ
    5/0  انواع قيچي ، برس و شانه

    5/0  تعريف زوايا
    5/0  خطرات ناشي از ابزار كار

      :مهارت 
    1   در خودآرايي انواع مختلف كوتاه كردن مو

    1   پيتاژ در حوزه خودآرايي
    1   تقسيم بندي مو

    1   استفاده درست از ابزار
    1   طرز گرفتن قيچي و شانه

    1   انواع برش مو با استفاده از زواياي كنترل نهايي مو
  :نگرش 

  .چه مدل مناسب شما است  - 
    

  :ايمني 
هاي الزم انجام  زمان كوتاه كردن با قيچي مراقبت - 

  .شود 

    

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب مواد زائد 

    



 
 

١٦ 
 

  استاندارد آموزش 
 برگه ي تحليل آموزشي  -

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  عنوان
 رنگ كردن مو

    زمان آموزش

  جمع  عملي نظري
5/2 5 5/7  

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ،
  مواد مصرفي

انواع رنگ ، پيش بند ، كاسه         :دانش 
رنگ ، شط رنگ ، كرم 

دستكش ، مرطوب كننده ، 
كاله رنگ ، شانه رنگ ، 

  اكسيدان

    5/0  ابزار و مواد مصرفي
    5/0 رنگ هاي اصلي وفانتزي

    5/0  ساختمان رنگ
    5/0  پايه رنگ ها

    5/0  قانون سفيدي ها
      :مهارت 

   1  كاربرد ابزار و مواد مصرفي
   2  نحوه رنگ كردن صحيح مو در حوزه خودآرايي

كــردن موهــاي ســفيد در حــوزه   نحــوه رنــگ
  خودآرايي

 2   

  :نگرش 
نگرش كافي در مورد هماهنگي در نوع مواد در  -

 .يك سر را دارا باشد 

    

  :ايمني 
از ماسك و دستكش استفاده كنـد وسـرعت     -

عمل كافي در استفاده از هر نوع مواد شـيميايي  
  .را دارا باشد 

      

 توجهات زيست محيطي
  زبالهدفع مناسب  -

      



 
 

١٧ 
 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  فرم دهي ناخن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 3 5 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي     :دانش 
  صندلي مربي 

  ميز كار 
  صندلي كار آموز 

  مواد ضدعفوني كننده 
  مواد شوينده 
  ناخن گير 

  گوشت گير كنار ناخن 
  ناخن مصنوعي 

  الك  
  چسب ناخن 
  الك طراحي 

     دقيقه15 مواد شوينده و ضدعفوني كننده شستشوي دست و پا -
     دقيقه15 محافظت از ناخن دست و پا -
     5/0 )فرم دادن به ناخن دست(مانيكور -
     5/0 )فرم دادن به ناخن پا(پديكور -
     دقيقه15 روش صحيح استفاده از الك -
     دقيقه15  ابزار و مواد مصرفي-

    :مهارت 
   دقيقه15   شستشوي دست و پا -
   دقيقه15   استفاده از مواد محافظ -
   دقيقه15   ماساژ دست -
   دقيقه15   ماساژ پا -
    5/0   مانيكور -
    5/0   پديكور -
   دقيقه15   الك زدن -
    5/0   طراحي ناخن-
   دقيقه15  چسباندن ناخن مصنوعي-
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  فرم دهي ناخن 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   
 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش

  مرتبط محيطيتوجهات زيست 
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي
    :نگرش 

 صرفه جويي در مصرف مواد-
 صرفه جويي در هزينه و وقت-

  : ايمني و بهداشت 
  در صورت امكان استفاده از وسايل شخصي در غير اين صورت استريل لوازم -
-  

 :توجهات زيست محيطي
-  
-  
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  تجهيزاتبرگ استاندارد  -
      

  .نفر در نظر گرفته مي شود 10تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت 
  
  
  
  
  
  

  

  توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فني  نام رديف
   عدد1 چرمي يا فوم صندلي مديريت  1
   عدد1 فلزي يا چوبي ميز مديريت  2
   دستگاه1 استريل و ضدعفوني كننده دستگاه ضدعفوني كننده  3
   عدد 15 چوبي يا فوم صندلي كارآموز  4
   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 رايانه  11
   دستگاه1  دو زمانه هواي گرم و سرد سشوار دستي  12
    به تعداد الزم صفحه پالستيكي صورت عينك شيلد  13
   دستگاه1 مطبوع دستگاه تهويه  14
   عدد2 درب دار متوسط سطل زباله  15
   عدد1 فلزي يا كائوچو جعبه كمك هاي اوليه  16
   عدد1 دستي كپسول آتش نشاني  17
        
        
        

         
         
         



 
 

٢٠ 
 

  
   

  .مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود: توجه
  

   

 
  برگ استاندارد مصرفي  -

  توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فني  نام  رديف
   به مقدار الزم داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف شير پاك كن  1

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف گوش پاك كن  2

لوســـيون تميـــز    3
 كننده

   به مقدار الزم  و تاريخ مصرف داراي مجوز بهداشت

ــودر   4 ــرم پ ــون -ك ف
 سبك

   به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف

   به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف پنكيك  5

   به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف-نرم مداد چشم  6

   به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف سايه ابرو  7

   به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف-نرم مداد لب  8

   به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف خط چشم  9

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف ريمل  10

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف پالت رژ لب  11

    به مقدار الزم  التكسپد   12

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت و تاريخ مصرف پودر فيكس  13

  چرب-خشك -مخملي-پودري )انواع سايه(سايه  14
  داراي مجوزبهداشت و تاريخ مصرف

    به مقدار الزم

    به مقدار الزم  دانه دانه-يك تكه مژه مصنوعي  15

    به مقدار الزم  با قدرت چسبندگي متوسط و قوي فيكساتور  16

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت وتاريخ مصرف فن تيره و روشن  17

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت وتاريخ مصرف رژ گونه  18

    به مقدار الزم  با قدرت چسبندگي متوسط و قوي ژل  19

    به مقدار الزم  داراي مجوز بهداشت وتاريخ مصرف كرم مو -واكس  20

    به تعداد الزم  يكبار مصرف  پيش بند   21



 
 

٢١ 
 

  
  
  استاندارد ابزار -

  توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فني  نام  رديف
كائوچو  -دندانه درشت و ريز شانه         1

  يا پالستيكي
    به تعداد الزم

    به تعداد كافي  سر پهن رژ گونه برس  2

   به تعداد كافي  سر تخت متوسط رژلب برس  3

كوچك و -سر تخت و گرد قلم مو  4
  متوسط

   به تعداد كافي

كاردك و پالت جهت برداشتن   5
 مواد

   به تعداد كافي  پالستيكي

   به تعداد كافي  ريز و درشت سنجاق-مويي-انواع گيره  6

   به تعداد كافي  يتنرم و بهداش سايه چشم برس  7

مهره -شكوفه-انواع گل شنيون موتزئينات   8
  ...و

   به تعداد كافي

   به تعداد كافي  در رنگهاي دلخواه )موي مصنوعي(پوژيستر  9

  :توجه
  .محاسبه شود كارآموزابزار به ازاء هر سه  -
  
  


