
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  

  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه 
  
  

      مراقبت زيبايي برنامه ريزي درسيگروه
  
  
  

  1/1/88 :تاريخ شروع اعتبار
  5-1/1/32/70:  استانداردكد 

  
 

 

 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 آمـوزش فنـي و    سـازمان - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 



 1

  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه : نام شغل 

    استاندارد خالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
 در رشته مراقبت زيبايي قرار دارد كه از عهده شايستگي انجام است كهشغلي ر ابرو و صورت زنانه پيرايشگ

اپيالسيون ، اصالح صورت ، فرم دادن به ابرو و برداشتن ابرو به مدل هاي متفاوت و رعايت نكات بهداشتي و 
 . ايمني آن برآيد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 

  و نداشتن عدم اعتياد به مواد مخدر سالمت كامل جسماني و رواني :  توانايي جسميحداقل 

   ندارد: مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  127   :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    44  :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    83 :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      - :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     - :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت     -     :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
و دارا بودن گواهينامه مهارت حرفـه اي در رشـته شـغلي از سـازمان                 ديپلم متوسطه :حداقل سطح تحصيالت    

  ار مرتبط سال سابقه ك5آموزش فني و حرفه اي و 
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  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه  : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   1
  اصالح صورتتوانايي   2
   ي فرم دادن به ابرو تواناي  3
  توانايي برداشتن ابرو به مدل هاي متفاوت  4
  استفاده از مواد محافظ كننده صورتتوانايي   5
  توانايي اپيالسيون و دپيالسيون  6
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   پيرايشگر ابرو و صورت زنانه: ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  8  5  3 توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار    1

        آشنايي با بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار   1-1

        شن  رنگ رو به  استفاده از روپوش تميز-  

 ايجاد جايگاه مناسب و بهداشتي براي قرار دادن و حفظ لبـاس و سـاير                -  
  وسايل 

      

        آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه و اصول استفاده از آن  2-1

        آشنايي با شرايط مناسب محيط كار   3-1

         كف مناسب از جنس مقاوم ، صاف و قابل شستشو باشد -  

        اسب زباله آشنايي با دفع من  4-1

        آشنايي با مواد شيميايي در حين كار و خطرات ناشي از آن   5-1

        آشنايي با عامل آتش زا و اصول اطفاء حريق   6-1

         عدم استعمال دخانيات-  

        آشنايي با مواد ضد عفوني كننده و پاك كننده دست و صورت   7-1

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار   8-1

         تهويه مناسب -  

         تنظيم دماي محيط-  

        شناسايي اصول ضد عفوني كردن محيط كار  9-1

        شناسايي اصول ضد عفوني كردن ابزار كار   10-1

        آشنايي با عوامل خطر هنگام كار با مواد ضد عفوني كننده   11-1

        آشنايي با انواع عوارض پوستي  12-1

        جسمي و طرز صحيح ايستادن يا نشستن هنگام كار آشنايي با عوارض   13-1
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   پيرايشگر ابرو و صورت زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ضد عفوني كردن وسايل كار در محل كار  14-1

        ابزار كارآشنايي با مواد پاك كننده و شوينده دست ها و   15-1

  22  12  10  توانايي اصالح صورت   2

         و ضد عفوني كردن آنآشنايي با ابزار و وسايل اصالح صورت  1-2

        شناسايي اصول اصالح صورت با بند  2-2

        شناسايي اصول اصالح صورت به روش دستي با ابزار   3-2

        ) موم ( شناسايي اصول اصالح صورت به روش حرارتي   4-2

        شناسايي اصول اصالح صورت به روش برقي  5-2

        آشنايي با حد اصالح صورت  6-2

        آشنايي با پودرهاي قبل از اصالح   7-2

        آشنايي با انواع كرم هاي مو بر   8-2

         جهت اصالح صورت  كننده آشنايي با مواد بي حس  9-2

        حس كنندهشناسايي اصول استفاده از انواع كرم و مواد بي   10-2

        آشنايي با ابزار مورد نياز براي آماده كردن مشتري  11-2

        آشنايي با ابزار مخصوص فرم دادن به ابرو   12-2

        وص فرم دادن به ابروصشناسايي اصول استفاده از ابزار و وسايل كار مخ  13-2

  48  34  14 توانايي فرم دادن به ابرو  3

        آشنايي با تقسيم بندي ابرو   1-3

        شناسايي اصول تقسيم بندي ابرو  2-3

        آشنايي با زواياي ابرو  3-3

        آشنايي با زواياي چشم   4-3

        شناسايي اصول تميز كردن ابرو   5-3

        ساده به ابرو  دادن شناسايي اصول فرم  6-3
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   پيرايشگر ابرو و صورت زنانه:ام شغل ن

 ريز برنامه درسي اهداف و 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول برداشتن پرز ابرو توسط بند   7-3

        )تاج ابرو ( شناسايي اصول مدل هاي سر ابرو   8-3

        ابرو ) دنباله ( شناسايي اصول انواع مدل هاي انتهاي   9-3

        لف ابرو  نقاط تالقي قسمت هاي مخت اصول شناسايي  10-3

         طراحي ابرو با مداد  اصولشناسايي  11-3

  29  20  9  توانايي برداشتن ابرو به مدل هاي متفاوت   4

        آشنايي با كوتاه كردن اوليه ابرو  1-4

        شناسايي اصول كوتاه كردن اوليه ابرو   1-4

        آشنايي با تعيين فرم ابرو با توجه به چهره   2-4

        يين فرم ابرو با توجه به پيشاني و چشم و بيني آشنايي با تع  3-4

        شناسايي اصول  روش انتخاب مدل ابرو متناسب با صورت   4-4

        شناسايي اصول  روش كوتاهي ثانويه ابرو   5-4

        شناسايي  اصول  نحوه  كوتاه كردن موهاي ابرو در خواب هاي متفاوت   6-4

        اي كم حجم و ابروهاي فر صول نحوه كوپ ابرو هي اشناساي  7-4

        و هشتي و راسته و غيره شناسايي اصول حالت دادن ابرو به فرم هالل   8-4

  6  2  4  توانايي استفاده از مواد محافظ كننده صورت   5

        آشنايي با مواد ضد التهاب مخصوص صورت   1-5

        ) كيسه يخ ( شناسايي اصول فريز كردن صورت   2-5

        اصول استفاده از مواد ضد التهاب بعد از اصالح صورتشناسايي   3-5
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  پيرايشگر ابرو و صورت زنانه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  10  4  توانايي اپيالسيون و دپيالسيون  6
        اپيالسيونآشنايي با   1-6
        آشنايي با دپيالسيون   2-6

        آشنايي با ابزار و وسايل كار   3-6
        آشنايي با مواد اپيالسيون   4-6

        آشنايي با مواد دپيالسيون  5-6

        شناسايي اصول نحوه كار با موم هاي سرد  6-6

        شناسايي اصول نحوه كار با موم هاي آماده  7-6

        شناسايي اصول نحوه درست كردن موم و مصرف آن   8-6
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   پيرايشگر ابرو و صورت زنانه:نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      صندلي مخصوص اصالح   1

      صندلي مخصوص مشتري   2

      صندلي استاد كار   3

      70x50 آينه معمولي  4

      آينه دستي ، متوسط  5

      قيرسيون بدستگاه اپيال  6

      دستگاه دپيالسيون دستي   7

      جعبه كمك هاي اوليه   8

      دوش دستي متحرك   9

      چراغ مخصوص جهت گرم كردن مومك   10

       پيالسيون  اتخت جهت  11

      نور زرد   12

      نور سفيد  13

      تهويه   14

      فايل   15

      آب گرم كن   16

       100 × 70تخته وايت برد   17

      پسول آتش نشاني ك  18

      پوستر آموزش مخصوص ابرو   19

      پيش بند مشتري   20

      تل مخصوص مشتري   21

      قيچي جهت كوتاهي ابرو   22

      برس مخصوص ابرو   23
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   پيرايشگر ابرو و صورت زنانه:نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      موچين مخصوص ابرو  24

      دستكش نخي   25

      محافظ دهان طبي   26

      محافظ دهان بهداشتي   27

      روپوش مخصوص كارآموز  28

      روپوش مخصوص مربي   29

      موم سرد  30

      موم آماده  31

      موم مخصوص دستگاه   32

      پودر مخصوص اصالح   33

      الحنخ مخصوص اص  34

      پارچه مخصوص موم   35

      زرورق مخصوص موم   36

     پيش بند يك بار مصرف جهت موم   37

      مداد ابرو   38

      تيغ يك بار مصرف   39

      مواد ضد التهاب  40

      مواد ضد حساسيت   41

        كنندهمواد بي حس  42

 
 

  

 


