
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشی

  
  

  2پیرایشگر مردانه درجه 
  
  

      مراقبت زیبایی  برنامه ریزی درسیگروه
  
  
  

  1/7/87:تاریخ شروع اعتبار
  5-4/2/30/70:  استانداردکد 

  
 

 

 

نظراناز کلیه صاحب
تقاضا دارد پیشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
این سند آموزشی به 

های مذکور اعالم  نشانی
 .نمایند

خیابان  - تهران :برنامه ریزی   معاونت پژوهش و    
ش فنـی و   سـازمان آمـوز  - نبش چهارراه خوش  -آزادی
   طبقه پنجم -ای کشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: کد پستی 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خیابـان  -تهـران  : درسیهایدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالی خوشخیابان   -آزادی

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

  1457777363: کد پستی 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 



 1

  2پیرایشگر مردانه درجه : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
شایستگی از قبیل کار با مواد و  شغلی است که در زیر گروه مراقبت زیبایی قرارداد 2انه درجه پیرایشگر مرد

ضدعفونی کننده وسایل کار و محیط، نحوه برخورد با مشتری، شامپو کردن و شتسشوی موی سر، کوتاه 
و نکات کردن موی سر با شانه و قیچی و ماشین و ترسیم خطوط اطراف سر و گردن و کوتاه کردن ریش 

 .ایمنی و بهداشتی را در می گیرد

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  عدم اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای واگیردار + سالمت کامل جسمانی و روانی :  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت    184    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     61    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    123  :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت        -  :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت        - :                   پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت        -     :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
   % 25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
    %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
   %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
 5+ گواهینامه مهارت از سازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کـشور               + دیپلم متوسط  : تحصیالت   حداقل سطح 

  سال سابقه کار 
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  2 پیرایشگر مردانه درجه : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشتی   1
  توانایی کار با مواد ضدعفونی کننده وسایل کار و محیط  2
  توانایی آماده کردن محیط کار و نحوه برخورد با مشتری   3
  شوی موی سرکردن و شستتوانایی شامپو   4
  توانایی کوتاه کردن موی سر با شانه و قیچی  5
  توانایی کوتاه کردن موی سر با شانه و ماشین   6
  توانایی ترسیم خطوط اطراف سر و گردن   7
  ف آن متناسب با اصالح سر اتوانایی کوتاه کردن ریش و مرتب کردن اطر  8
  سشوار و اتوی مو توانایی حالت دهی و خشک کردن مو با   9
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  2 پیرایشگر مردانه درجه : ام شغلن

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  25  16  9  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشتی   1

        آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی  1-1

        آشنایی با ساختمان و عملکرد باکتریها و قارچ ها   2-1

       HIVایی با عملکرد ویروس آشن  3-1

       آشنایی با نحوه انتقال ویروس های شخص مبتال و ناقل به شخص سالم   4-1

        HIVآشنایی با نحوه پیشگیری از راه انتقال ویروسی   5-1

        آشنایی با انواع هپاتیت  6-1

        آشنایی با انتقال ویروس هپاتیت از فرد مبتال به فرد سالم   7-1

        ایی با نحوه پیشگیری از راههای انتقال ویروس هپاتیت آشن  8-1

         یآشنایی با برخی بیماریهای پوست  9-1

         یشناسای اصول تشخیص بیماریهای پوست  10-1

        آشنایی با برخی از بیماریهای مربوط به مو   11-1

        آشنایی با عوامل آتش زا و اصول اطفاء  حریق  12-1

        خانیات عدم استعمال د-  

        آشنایی با حوادث شغلی و اصول پیشگیری از بروز آن   13-1

        آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن   14-1

        آشنایی با بهداشت فردی   15-1

        شناسایی اصول بکارگیری ضوابط و بهداشتی   16-1

  24  20  4  محیطتوانایی کار با مواد ضدعفونی کننده وسایل کار و   2

        آشنایی با انواع الکل  1-2

        آشنایی با ساولون، بتادین  2-2

        ب ژاول آآشنایی با   3-2

        )کف سالن و دیواره ها (شناسایی اصول ضدعفونی کردن محیط کار   4-2
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  2 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی ظرین

         محلولها  باشناسایی اصول ضدعفونی کردن وسایل غیرفلزی  5-2

        آشنایی با چراغ الکلی و نحوه ضدعفونی کردن وسایل فلزی   6-2

        آشنایی با نحوه نگهداری وسایل ضدعفونی شده   7-2

        آشنایی با دستگاههای ضدعفونی کننده حرارتی   8-2

        رد دستگاههای ضدعفونی کننده حرارتی شناسایی اصول کارب  9-2

        آشنایی با دستگاههای ضدعفونی کننده مادون قرمز   10-2

        آشنایی با  ضدعفونی کننده وسایل فلزی با دستگاههای حرارتی   11-2

        شناسایی اصول ضدعفونی کردن وسایل فلزی با دستگاههای حرارتی   12-2

        سایل غیر فلزی با دستگاه مادون بنفشآشنایی با ضدعفونی کردن و  13-2

شناسایی اصول ضدعفونی کردن وسایل غیـر فلـزی بـا دسـتگاه مـادون                 14-2
  بنفش

      

  14  10  4  توانایی آماده کردن محیط کار و نحوه برخورد با مشتری   3

        آشنایی با خصوصیات اخالقی مناسب برای پیرایشگر   1-3

        قی مناسب برای پیرایشگر شناسایی اصول خصوصیات اخال  2-3

        آشنایی با مدیریت محیط کار و اداره آن   3-3

        آشنایی با نحوه برخورد با مشتری   4-3

        شناسایی اصول نحوه برخورد با مشتری   5-3

        آشنایی با نحوه تنظیم درجه وسایل سرما زا و گرما زا   6-3

        آشنایی با نور پردازی طبیعی و مصنوعی   7-3

  33  25  8  توانایی شامپو کردن و شستشوی موی سر  4

        آشنایی با انواع شوینده های گیاهی  1-4

        آشنایی با انواع شوینده های شیمیایی  2-4

        شناسایی اصول انواع شوینده های گیاهی شیمیایی و دارویی  3-4
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  2 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با انواع کننده های سطحی مو   4-4

        کننده های سطحی مو  نرم شناسایی اصول کاربرد  5-4

        آشنایی با نحوه پوشش گذاری برای شستشوی موسر   6-4

        برای شستشوی موسر  شناخت نحوه پوشش گذاری  اصولشناسایی  7-4

        ایی اصول نحوه جلوگیری از نفوذ آب به داخل گوش شناس  8-4

        شناسایی اصول نحوه استقرار سر داخل سرشوی   9-4

        شناسایی اصول نحوه استقرار پیرایشگر جهت شستشوی موی سر   10-4

       آشنایی با تنظیم درجه دمای آب جهت شستشو با توجه به فصول مختلف   11-4

        شوی مو و انتخاب شوینده مناسب با نوع مو آشنایی با نحوه شست  12-4

        شستشوی مو و انتخاب شوینده با نوع مو شناسایی نحوه   13-4

        شناسایی اصول خشک کردن مو با حوله   14-4

  34  16  18  توانایی کوتاه کردن موی سر با شانه و قیچی  5

        ) ، سرشوییبرقی(آشنایی با صندلی کار و انواع آن   1-5

        آشنایی با انواع فرم سر و صورت   2-5

        آشنایی با ساختمان مو   3-5

        آشنایی با انواع مو   4-5

        آشنایی با الیه های مو   5-5

        آشنایی باحالتهای مو   6-5

        شناسایی اصول تنظیم صندلی کار   7-5

        آشنایی با انواع شانه و نحوه دست گرفتن آن   8-5

        صول نحوه صحیح دست گرفتن شانه شناسایی ا  9-5

        آشنایی با انواع برس و نحوه استفاده از آن   10-5

        آشنایی با انواع قیچی و نحوه بکارگیری آنها   11-5
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  2 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        نحوه صحیح دست گرفتن قیچی شناسایی اصول   12-5

        استقرار پیرایشگر در محل مناسب هنگام کار آشنایی با نحوه   13-5

        شناسایی اصول صحیح ایستاندن پیرایشگر در هنگام کار   14-5

منطقه سر، زاویـه، راهنمـا، دسـته    (آشنایی با قوانین کوتاه کردن موی سر     15-5
  )مو

      

        ه پوشش گذاری با پیش بند مناسب برای کوتاه نمودن مو آشنایی با نحو  16-5

        آشنایی با روش کوتاه کردن موهای کوتاه   17-5

        شناسایی اصول کوتاه کردن موهای کوتاه   18-5

        آشنایی با روش کوتاه کردن موهای متوسط   19-5

        شناسایی اصول کوتاه کردن موهای متوسط   20-5

        روش کوتاه کردن موهای بلند آشنایی با   21-5

        شناسایی اصول روش کوتاه کردن موهای بلند   22-5

        آشنایی با روش کوتاه کردن بلند یا الانگشتی   23-5

        آشنایی با نحوه الگو یا راهنما گیری   24-5

        شناسایی اصول نحوه الگو یا راهنماگیری   25-5

        ه مو با توجه به حسن مو و طول آن آشنایی با نحوه رطوبت دادن ب  26-5

        آشنایی با کوتاه کردن مدل های خیلی کوتاه   27-5

        شناسایی اصول کوتاه کردن مدلهای خیلی کوتاه  28-5

         مو  نهاییآشنایی با هماهنگ کردن، قرینه کردن و کنترل  29-5

        مو شناسایی اصول هماهنگ کردن ، قرینه کردن و کنترل نهایی   30-5

  15  10  5  توانایی کوتاه کردن موی سر با شانه و ماشین   6

        آشنایی با انواع ماشین دستی، شارژی و برقی با نمره های مختلف   1-6

        شناسایی اصول دست گرفتن صحیح ماشین دستی  2-6
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  2 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 وزشزمان آم
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با نحوه دست گرفتن صحیح ماشین برقی  3-6

        شناسایی اصول نحوه دست گرفتن صحیح ماشین برقی  4-6

        آشنایی با انواع شانه های الحاقی به ماشین  5-6

        شناسایی اصول کاربرد انواع شانه های الحاقی به ماشین  6-6

        ر ماشین بر روی شانه کارآشنایی به نحوه استقرا  7-6

        شناسایی اصول نحوه استقرار ماشین بر روی شانه کار  8-6

        آشنایی با اصول کاربرد ماشین اصالح در کوتاه کردن مو   9-6

        شناسایی اصول کاربرد ماشین اصالح در کوتاه کردن مو   10-6

  15  10  5  توانایی ترسیم خطوط اطراف سر و گردن   7

        نایی با خطوط صاف و منحنی اطراف سر آش  1-7

        شناسایی اصول خطوط صاف و خطوط منحنی اطراف سر   2-7

        آشنایی با نحوه ترسیم خطوط با توجه به شکل سر و صورت و گردن   3-7

        شناسایی اصول ترسیم خطوط با توجه به شکل سر و صورت و گردن  4-7

        اف سر با قیچیآشنایی با نحوه ترسیم خطوط اطر  5-7

        شناسایی اصول ترسیم خطوط اطراف سر با قیچی  6-7

        آشنایی با نحوه ترسیم خطوط اطراف سر با ماشین شش صفر   7-7

        شناسایی اصول نحوه ترسیم خطوط اطراف سر با ماشین شش صفر  8-7

        آشنایی با تراشیدن موهای زائد اطراف خطوط با ماشین شش صفر  9-7

        شناسایی اصول تراشیدن موهای زائد اطراف خطوط با ماشین شش صفر  10-7

ف آن متناسب   اتوانایی کوتاه کردن ریش و مرتب کردن اطر         8
  با اصالح سر 

4  10  14  

        آشنایی با نحوه دست گرفتن ماشین جهت کوتاه کردن آن   1-8

        شناسایی اصول گرفتن ماشین جهت کوتاه کردن آن   2-8
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  2 پیرایشگر مردانه درجه :شغل ام ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با نحوه پوشش گذاری جهت کوتاه کردن ریش   3-8

        شناسایی اصول نحوه استقرار پیرایشگر جهت کوتاه کردن ریش   4-8

        ) کشش،خواب مو(صورت آشنایی با نکات ایمنی در کوتاه کردن موهای   5-8

 ،خـواب مـو   (شناسایی  اصول نکات ایمنی در کوتاه کردن موهای صورت             6-8
  )کشش

      

        )گونه، سبیل، گردن(آشنایی با ترسیم خطوط صورت   7-8

        )گونه، سبیل، گردن(شناسایی اصول ترسیم خطوط صورت   8-8

        رم صورتآشنایی با متناسب بودن نوع ترسیم خطوط صورت با ف  9-8

        شناسایی اصول متناسب بودن نوع ترسیم خطوط صورت با فرم صورت  10-8

        آشنایی با مدل های ریش و مدل های سبیل   11-8

        شناسایی اصول انتخاب مدل مناسب ریش و سبیل با فرم صورت   12-8

  10  6  4  توانایی حالت دهی و خشک کردن مو با سشوار و اتوی مو   9

        )تخت، گرد، نیم گرد( با نحوه دست گرفتن سشوار و انواع برس اییآشن  1-9

        آشنایی با میزان رطوبت مناسب مو برای سشوار کشی   2-9

        آشنایی با اصول انتخاب نوع برس با توجه به نوع مو   3-9

        شناسایی اصول انتخاب نوع برس با توجه به نوع مو  4-9

        ی مختلف مو آشنایی با انواع مدل ها  5-9

        شناسایی اصول انواع مدل های مختلف مو  6-9

        آشنایی با نحوه استقرار پیرایشگر کنار مدل   7-9

        شناسایی اصول نحوه استقرار پیرایشگر کنار مدل   8-9

        وه دست گرفتن اتوحآشنایی با ن  9-9

        آشنایی با نحوه صاف کردن موها با اتو   10-9
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  2پیرایشگر مردانه درجه  :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      صندلی کار برقی یا معمولی    1

      میزکار   2

      100×100آینه بزرگ   3

      40×30آینه کوچک   4

      سرشویی   5

      تلویزیون  6

      کامپیوتر   7

     VCDپخش   8

      کپسول اطفاء حریق   9

      جعبه کمک های اولیه   10

      چراغ الکلی  11

      تخت سه شبکه   12

      دستگاه بخور   13

      انواع شانه کار، باریک، چنگال، تقسیم   14

      انواع قیچی ساده، داندنه دار   15

      4و2و1ماشین اصالح دستی شماره   16
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