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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 405025405545550:  شايستگيكد ملي شناسايي آموزش 

 

 مراقبت و زیبایی ریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

مدرک  آخرین نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیلی 

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی

 سال22 آموزشگاه مراقبت و زیبایی مدیر ومربی فنی دیپلم محمدرضا هنرمند 1

 سال22 آموزشگاه مراقبت و زیبایی مدیر ومربی پیرایش مردانه فوق دیپلم رضا رضازاده 2

 سال22 بت و زیباییآموزشگاه مراق  مربیمدیر و  پوست و مو  فوق دیپلم علی عابدی 2

 سال  4 مربی  حسابداری  کارشناسی  امیرحسین هنرمند  4

 ابراهیم الفت  5
دکتری حرفه ای 

 پزشکی 
 سال  7 پزشک پزشکی عمومی 

 سال  26 قبت و زیباییاریزی درسی مر دبیرکارگروه برنامه ادبیات فارسی زبان و  کارشناسی  زیبا یاوری  6

 

 

 

 

 

 

 

 اردهاي آموزش :فرآيند بازنگري استاند

 هايبرگازار گردياد اساتاندارد    مراقبت و زيباايي با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  9/4/99طي جلسه اي كه در تاريخ 

بررساي و تحات      4-4/0/05/05با كد  0و پیرايشگر مردانه درجه  4 -4/2/05/05با كد   2پیرايشگر مردانه درجه آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  405025405545550با كد  ردانهم پیرايشگرعنوان شغل 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، ان آزاديتهران، خیاب

                                            99460946دورنگار       

                    99460926         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     ا و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    مشخصات شايستگي ه
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
 خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي 

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 وره آموزش : طول د
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا 

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 موزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آ تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 ا اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .رداقل توانمندي هاي آموزشي و رره

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياوي تواند شامل علوم پايا )كا مي  رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .   مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 ا محيط زيست وارد وردد.مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب ب
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 :  شغلاستاندارد آموزش نام 

 پیرایشگر مردانه 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

، محیط ییآلودگی زداچون  هایی تگیشایسقادر به انجام  کهمراقبت زیبایی  حوزهپیرایشگر مردانه شغلی است در 

کوتاه کردن  ی سر،مشتری، شامپو کردن و شستشو ی مو مشاوره و پذیرش، کارمحیط  حفاظت و بهداشت فردی در

حالت وکوتاه کردن ریش با قیچی و ماشین اصالح گردن  و ترسیم خطوط اطراف سر ماشین و و قیچی، موی سر با شانه

استاندارد شایستگی دوره مقدماتی پیرایش مردانه د رارتباط  این شغل با  می باشد. دهی و خشک کردن مو با سشوار

 است.

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پایان دوره راهنمائی( پایان دوره متوسطه اول )یزان تحصیالت : محداقل 

  سالمت کامل جسمانی وروانی :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 -: مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  065طول دوره آموزش                    :  

 ساعت   49 ا زمان آموزش نظري               :  

 ساعت  020 آموزش عملي               :  ا زمان

 ساعت    - كارورزي                     :    زمان ا 

  ساعت   -   ا زمان پروژه                        :  

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %24:  كتبي -

 %94عملي : -

 %05اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه کار مرتبط 7 بالم متوسطه یپد
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 پیرایشگر موی مردانه به مفهوم پیرایش و نگهداری مو به منظور رعایت بهداشت در جهت زیبایی فرد می باشد .

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Hair dressing 

 

 

 

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

  

 

 *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

 حفاظت وبهداشت فردی  ,آلودگی زدایی محیط-

 مشاوره و پذیرش مشتری -

 شامپو  کردن و شستشوی موی سر -

 کوتاه کردن موی سر با شانه و قیچی-

 نه و ماشینکوتاه کردن موی سر با شا-

 ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با قیچی و ماشین اصالح-

 کوتاه کردن ریش و مرتب کردن اطراف آن متاسب با اصالح سر -

 حالت دهی و خشک کردن مو با سشوار -

 

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

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

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

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

               د :  نیاز به استعالم از وزارت كار  
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شايستگي ها -
 

  

 ساعت آموزش  پیش نیاز عناوين كد  رديف

 جمع عملي  نظري 

0 
آلودگی زدایی محیط ، حفاظت و  514120570050011

 بهداشت فردی

- 5 7 12 

2 

514120570050021 

 مشاوره وپذیرش مشتری

آلودگی زدایی محیط ، حفاظت و 

 بهداشت فردی 

 514120570050011با کد

4 10 14 

0 
شامپو کردن وشستشوی موی  514120570050021

 سر

مشاوره وپذیرش مشتری با 

 514120570050021کد

6 12 10 

5 
کوتاه کردن موی سر با شانه و  514120570050041

 قیچی

 شستشوی موی سر شامپو کردن و

 514120570050021با کد 

12 20 22 

4 
کوتاه کردن موی سر با شانه و  514120570050051

 ماشین

کوتاه کردن موی سر با شانه و 
 514120570050041قیچی با کد

15 11 24 

9 
ترسیم خطوط اطراف سر و  514120570050061

 گردن با قیچی و ماشین اصالح

و کوتاه کردن موی سر با شانه 
 514120570050051ماشین با کد

10 20 20 

0 
کوتاه کردن ریش و مرتب کردن  514120570050071

 اطراف آن متناسب با اصالح سر

ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با 
 قیچی و ماشین اصالح

 514120570050061باکد

1 11 20 

6 
حالت دهی وخشک کردن مو با  514120570050001

 سشوار

 شتری با کد مشاوره و پذیرش م 
514120570050021 

0 12  20 

 100 111 61 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بهداشت فردی آلودگی زدایی محیط، حفاظت و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 7 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز  دانش :

 آئینه ومیزکار

 وایت برد وماژیک

 کامپیوتر

 کپسول آتش نشانی

 دستگاه تهویه 

 دما سنج

 رطوبت سنج

 جعبه کمکهای اولیه

 مواد شوینده

 مواد ضد عفونی کننده محیط

 دستکش یک بار مصرف

 لباس کار

 ماسک یکبار مصرف

 کفش مناسب کار

 الکل

 دتول 

 آلمین

 مواد  شوینده

 آب ژاول

    محیطبهداشت فردی ، مواد ضد عفونی کننده -

    دفع پسماند روش های -

پیشتگیری از   راه هتای انتقتال و  و هپاتیتت   و HIVبیماری ایدز-

 هابیماری آن

   

    محیط و ضدعفونی کردن بهسازی -

    ( و پوست کوتکس و ....ابزار )مانند ضد عفونی کننده مواد-

  مهارت :

    وگند زدایی ابزار کار کردن پاک -

    استفاده صحیح از مواد ضدعفونی کننده-

    گند زدایی محیط کار-

    ها پاک کردن وضد عفونی کردن دست-

    پسماند و بهداشتی دفع صحیح -

 نگرش :

 جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی-

 ء سالمت جامعه ارتقا-

 آب ومواد مصرفی انرژی صرفه جویی در مصرف  -

 ایمنی و بهداشت : 

 ماسک و کفش( -فردی )دستکش بهداشت استفاده از وسایل -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجه به تاریخ انقضاء مواد مصرفی -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  گهبر -

 عنوان : 

 مشاوره و پذیرش مشتری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز و صندلی مدیر و   دانش :

 مربی کامپیوتر 

 تصاویر مربوط به آموزش

س کار و کفش مناسب لبا 

 مشتری کارت سوابق

 جعبه کمک های اولیه 
 کپسول آتش نشانی 

 صندلی کارآموز 
 میز مربی 

 صندلی مربی 
 وایت برد 

 ماژیک وایت برد 
 کامپیوتر

 

    های برقراری ارتباط موثر با مشتری روش-

    مشتری روش های مناسب پذیرش-

    مدیریت محیط کار و اداره آن-

    صوصیات اخالقی مناسب برای پیرایشگر خ-

  مهارت :

و رسیدگی به درخواستت و  صحیح مشتری و مناسب  پذیرش-

 اعتراض مشتری

   

    ردن کارت سوابق مشتریکپر -

    پوشش ظاهری و بهداشت فردیرعایت -

    ارائه رفتار مناسب با مشتری و کارکنان-

 نگرش:

 یت ها و احترام به شخصیت افراد در محیط کارآگاهی نسبت به مسئول-

 جلب رضایت مشتری-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار و کفش مناسب در محیط کار و رعایت بهداشت فردی-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب پسماند-
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شستشوی موی سر  شامپو کردن و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 12 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع شوینده ها و شامپو و  دانش :
 نرم کننده 

 سرشوی
 حوله

 موادضدعفونی کننده
 صندلی سر شوی

 آب گرم
 ر کامپیوت

 پیش بند یکبار مصرف 
 کمک های اولیهجعبه 

 کپسول آتش نشانی 
 صندلی کارآموز 

 میز مربی 
 صندلی مربی 

 وایت برد 
 ماژیک وایت برد 

 

    گیاهی  شامپوانواع -

    شیمیایی و نرم کننده شامپونواع ا-

    پوشش گذاری برای شستشوی موی سرروش -

    حرارت آب در فصول مختلف  -

    شستشوی مو و انتخاب شوینده مناسب با نوع مو روش-

  مهارت :

    استقرار صحیح سر داخل سر شوی-

    جهت شستشوی موی سردر کنار سرشوی استقرار پیرایشگر -

    پوشش گذاری برای شستشوی موی سر-

    تنظیم درجه آب-

    استفاده مناسب از شامپوهای گیاهی و شیمیایی -

    شستشوی مو و انتخاب شوینده مناسب مو-

    استفاده از  نرم کننده های سطحی مو-

    خشک کردن مو با حوله  -

 نگرش :

 جلب رضایت مشتری  -

 زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، برق ،  -
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دن و شستشوی موی سر شامپو کر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 مشتری و محیط کاررعایت بهداشت فردی ،  -

 رعایت نکات ایمنی در هنگام کار -

  هنگام شستشوی سر  ارگونومیرعایت -

 پوشیدن روپوش و استفاده از پیش بند یک بار مصرف-

 توجهات زیست محیطی :

 بسیستم فاضال دفع مناسب-

 پسماند دفع مناسب و صحیح  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 00 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 کردن موی سر با شانه و قیچیوتاه ک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 20 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار  دانش :
 انواع قیچی)کات و پیتاژ(

 انواع شانه تخت
 کامپیوتر 

 پیش بند یکبار مصرف 
 جعبه کمک های اولیه

 نشانی کپسول آتش 
 صندلی کارآموز 

 میز مربی 
 صندلی مربی 

 وایت برد 
 ماژیک وایت برد 

 

    فرم سرو صورت  -

    ساختار مو و انواع آن -

    انواع شانه و برس-

    انواع قیچی-

    قوانین در کوتاهی مو )شناخت منطقه، دسته مو، راهنما( -

    یکسر زنی ( –روش کوتاهی مو)تکه زنی -

    یا راهنما گیری الگو -

  مهارت :

    تنظیم صندلی کار -

    گرفتن صحیح شانه و قیچی -

    ایستادن صحیح پیرایشگر هنگام کار  -

    کوتاه کردن مو با تکنیک قیچی بر روی شانه-

    راهنما گیری-

    جدا سازی مو با شانه-

 نگرش :

 رضایت مشتری -

 جویی در زمان کار صرفه -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی در هنگام کار-

 پوشیدن لباس و کفش مناسب و رعایت ارگونومی در هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 پسمانددفع مناسب -

 

 



 

 02 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وتاه کردن موی سر با شانه وماشینک

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

15 11 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کار  دانش :
 انواع قیچی

 کارانواع شانه 
 زنی ومماشین 

 کامپیوتر 
 پیش بند یکبار مصرف 
 جعبه کمک های اولیه

 شانی کپسول آتش ن
 صندلی کارآموز 

 میز مربی 
 صندلی مربی 

 وایت برد 
 ماژیک وایت برد 

 موپران 
 آب پاش
 آئینه 

 

    مختلف با نمره هایماشین دستی،برقی ،شارژی انواع -

    دست گرفتن صحیح ماشین روش های-

    انواع شانه های الحاقی به ماشین-

    رآیند کوتاهیاستقرار ماشین برروی شانه کار در ف روش-

  مهارت :

    صحیح دست گرفتن ماشین-

    های الحاقی به ماشین شانه بکار بردن-

    استقرار ماشین بر روی شانه کار-

    ماشین اصالح در کوتاه کردن مو استفاده از-

 نگرش :

 رضایت مشتری جلب-

 ومواد مصرفیصرفه جویی در زمان -

  ایمنی و بهداشت :

 رعایت نکات ایمنی هنگام کار-

 در هنگام کار پوشیدن لباس و کفش مناسب و رعایت ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 پسمانددفع مناسب -

 

 

 

 



 

 03 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ترسیم خطوط اطراف سر وگردن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ماشین اصالح در انواع  دانش :
 مختلف

 انواع شانه الحاقی
 انواع شانه کار

 کامپیوتر 
 پیش بند یکبار مصرف 
 جعبه کمک های اولیه
 کپسول آتش نشانی 

 صندلی کارآموز 
 میز مربی 

 دلی مربی صن
 وایت برد 

 ماژیک وایت برد 
 مو پران 

 صندلی کار 

    روشهای دست گرفتن صحیح ماشین اصالح-

    خطوط صاف ومنحنی اطراف سرانواع -

    انواع خطوط با توجه به شکل سر وصورت وگردن با ماشین-

    انواع خطوط اطراف سر با قیچی-

  مهارت :

    ن اصالح در ترسیم خطوطماشیصحیح دست گرفتن  -

    ترسیم انواع خطوط صاف ومنحنی اطراف سر-

    ترسیم انواع خطوط با توجه به شکل سر وصورت-

 نگرش :

 رضایت مشتری -

 و مواد مصرفیوقت هنگام کار صرفه جویی در -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام کار-

 هنگام کار اسب و رعایت ارگونومیاس و کفش منپوشیدن لب-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب پسماند -

 

 

 

 

 



 

 04 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

کوتاه کردن ریش ومرتب کردن اطراف آن متناسب با اصالح 

 سر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 11 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط هات زيست محیطيتوج

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ماشین اصالح  دانش :
 در نمرات مختلف

 دسته تیغ
 تیغ اصالح

 فرچه وکاسه
 خمیر ریش

 پنبه
 افترشیو

 کامپیوتر 
 پیش بند یکبار مصرف 
 جعبه کمک های اولیه
 کپسول آتش نشانی 

 صندلی کارآموز 
 میز مربی 

 صندلی مربی 
 وایت برد 

 ماژیک وایت برد 
 

    روشهای پوشش گذاری جهت کوتاه کردن ریش-

    انواع خطوط صورت)گونه،سبیل،گردن(-

    ترسیم خطوط صورت با فرم صورت روش-

  مهارت :

    ترسیم انواع خطوط صورت-

    ترسیم انواع خطوط صورت متناسب با فرم چهره-

    در اصالح صورت پیرایشگرحیح استقرار ص وپوشش گذاری -

رعایت نکات ایمنی در کوتاه کتردن موهتای صتورت)خواب    -

 مو،کشش(

   

 نگرش :

 جلب رضایت مشتری  -

 صرفه جویی در زمان ومواد مصرفی-

 ایمنی و بهداشت : 

 بکارگیری نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام کوتاه کردن ریش-

 از جانب مشتریکنترل حرکت غیر منتظره -

 هنگام کار یپوشیدن لباس و کفش مناسب و رعایت ارگونوم-

 توجهات زیست محیطی :

 بصورت صحیح )تیغ ومو( پسمانددفع مناسب -

- 

 



 

 05 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حالت دهی وخشک کردن مو با سشوار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستی  سشوار  دانش :
 انواع برس

 نیم گرد(–تخت –)گرد 
 انواع حالت دهنده ها

 انواع لوسیون
 کامپیوتر 

 پیش بند یکبار مصرف 
 جعبه کمک های اولیه
 کپسول آتش نشانی 

 ارآموز صندلی ک
 میز مربی 

 صندلی مربی 
 وایت برد 

 ماژیک وایت برد 
 

    دست گرفتن سشوار  روش-

    انواع برس-

    به منظور حالت دهی مو ،ژلنرم کننده مو  انواع لوسیونها ، -

    سر یروشهای مختلف حالت دهی مو-

  مهارت :

    انتخاب صحیح برس با توجه به اندازه وجنس مو-

    سشوار وبرس در حالت دهی موصحیح دست گرفتن -

    فرم وحالت دادن مو با سشوار-

    لوسیونها وحالت دهنده ها از مناسباستفاده -

 نگرش :

 رضایت مشتری -

 مواد مصرفی وانرژی ,صرفه جویی در زمان -

 ایمنی و بهداشت : 

 همچنین پریز برق کنترل قسمت برقی دستگاه از جمله سیم ودوشاخ-

 در هنگام کار اس و کفش مناسب و رعایت ارگونومیپوشیدن لب-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب پسماند -

 

 

 

 



 

 06 

 برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  ددع1  چوبی  صندلی مدیر 1

  عدد1  چوبی  صندلی مربی 2

  عدد1  چوبی  میز مدیر 2

  عدد1  چوبی میز مربی 4

  دستگاهP4  1 کامپیوتر 5

  عدد10 چوبی، فلزی یا پالستکی صندلی کار آموز 6

  عدد 5 برقی ،جکی یا ساده صندلی کار 7

  عدد1 70×50 تخته وایت برد 0

  عدد5 50×70 آئینه کار 1

  عدد5 50×70 میز کار 10

  عدد1 چینی یسر شو 11

  جعبه  1 استاندارد  کمکهای اولیه  جعبه 12

  دستگاه  1 پودری  کپسول آتش نشانی  12

 توجه : 
 نفر در نظر گرفته شود .  04تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته1 بهداشتی  پنبه 1

  قوطی1 معمولی شامپو 2

  قوطی1 معمولی نرم کننده 2

  بسته2 یکبار مصرف -بسته ای تیغ 4

  عدد5 یکبار مصرف -متوسط حوله 5

  عدد2 تیوپی خمیر ریش 6

  بسته1 یکبار مصرف پیش بند 7

  عدد1 شیشه ای-تیوپی کرم بعد از اصالح 0

  قوطی1 ابزارکار  مواد ضدعفونی کننده  1

د ضدعفونی کنندهموا 10 کار  محیط    قوطی1 

  قوطی1 پوست  مواد ضدعفونی کننده 11
 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 04و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد2 کی سادهیپالست شانه 1

  عدد2 ساده قیچی 2

  دستگاه2 دستی سشوار 2
  دستگاه2 برقی ماشین اصالح 4

  عدد 1از هر کدام  سایزهای مختلف  ،گرد مویی برس  5

 .ر به ازاء هر سه نفر محاسبه شودابزاتوجه : 


