
بسمه تعالی

آموزشمعاونت 

دفتر طرح و برنامه هاي درسی

شغلآموزش استاندارد 

شغل آموزش عنوان 

آرایشگر موي زنانه

گروه شغلی      

مراقبت زیبایی

شغلآموزش ملی  کد

90/5/1:تاریخ تدوین استاندارد 

2/1/34/70-5
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ر طرح و برنامه هاي درسیدفت:نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  

5-2/1/34/70:شغلآموزش ملی شناسایی  کد

آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

پالك ، اي کشور ، سازمان آموزش فنی و حرفه2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت  ، خیابان خوش شمالیخیابان آزادي    –تهران 

259

66569900–9تلفن                            66944117ورنگار       د

Barnamehdarci:آدرس الکترونیکی  @ yahoo.com

:مراقبت زیبایی اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزي درسی رشته 

مژگان کوشش-1

مریم وین-2

فرحناز کیا-3

فریماه صالحی-4

ناهید دانشمند-5

حسن رمضانی-6

:همکار براي تدوین استاندارد آموزش شغل حوزه هاي حرفه اي و تخصصی 

داشت کار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و به -

-

:فرآیند اصالح و بازنگري 

.با توجه به درخواست متقاضیان رشته مورد نظر به روز رسانی آن مورد بازنگري قرار گرفت  -
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شایستگیشغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

نام و نام خانوادگیردیف
آخرین مدرك 

تحصیلی 
ایمیل تلفن و، آدرس  سابقه کار مرتبطسمت  شغل ورشته تحصیلی

اقتصاد دیپلممژگان کوشش1

اجتماعی

مدیر و موسس

آموزشگاه کژال

021–88339050:تلفن ثابت سال 11

09124331606:تلفن همراه 

:ایمیل 

mozhgankoshesh@yahoo.com

خ جهان آرا نبش خیابان  –تهران :آدرس

1واحد 90پالك 39
مدیر و موسس تجربیدیپلممریم وین2

آموزشگاه سایه ها

021–77290483:تلفن ثابت سال13

09122170378:تلفن همراه 

تهرانپارس بین فلکه  –تهران :آدرس

 110شرقی پ  182دوم و سوم خیابان 

طبقه همکف

مدیر و موسستربیت معلمدیپلمناهید دانشمند3

آموزشگاه گل پر

021–88630367:ن ثابت تلفسال 12

09122305672:تلفن همراه 

:ایمیل 

daneshmadzibaee@yahoo.com

14واحد  32امیرآباد پ 4کوچه :آدرس

مدیریت فوق لیسانسفریماه صالحی4

محیط 

زیست و

HSE_MS

مدیر و موسس 

آموزشگاه 

هنرگستر

021–44418655:تلفن ثابت سال 10

09121326712:تلفن همراه 

farimahsalehi@yahoo.com:ایمیل

اشرفی اصفهانی نبش خ مخبري :آدرس

4واحد4پالك

ریاضی دیپلمفرحناز کیا5

فیزیک

مدیر و موسس

سال 20آموزشگاه فرحناز

021–66867674:تلفن ثابت

09122729016:تلفن همراه 

FarahnazKia@yahoo.com:ایمیل  

خوش و  تهران خ آذربایجان بین:آدرس

878قصر الدشت پالك 

6
بهداشت لیسانسحسن رمضانی

حرفه اي

ریاست اداره 

آموزش مرکز  

تحقیقات و 

تعلیمات حفاظت 

فنی   و بهداشت 

کار

سال18

021-66643388:تلفن ثابت

09123364979:تلفن همراه 

:ایمیل

hAmoozesh@yahoo.com
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:تعاریف 

:استاندارد شغل 

سـتاندارد حرفـه اي نیـز گفتـه     رد موثر در محیط کـار را گوینـد در بعضـی از مـوارد ا    مشخصات شایستگی ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملک

.می شود

:استاندارد آموزش 

.ي یادگیري براي رسیدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

:نام یک شغل 

.ظار می رود اطالق می شود به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انت

:شرح شغل 

هـا ،  بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت 

.شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل 

:طول دوره آموزش 

.نیاز براي رسیدن به یک استاندارد آموزشی  حداقل زمان و جلسات مورد

:ویژگی کارآموز ورودي 

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

:کارورزي

یا با ماکت صورت مـی گیـرد و ضـرورت     کارورزي صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود

د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش یک شایستگی که فر.(دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی براي مدتی تعریف شده تجربه شود

.)غل نمی گرددبا استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاري از مشا تئوریک

:ارزشیابی 

کتبـی عملـی و اخـالق    ، عملـی  بخـش   ه، که شـامل سـ  فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر 

.اي خواهد بود حرفه

:صالحیت حرفه اي مربیان 

.رد انتظار می رود حداقل توانمندي هاي آموزشی و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندا

:شایستگی 

.توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد 

:دانش 

(کـه مـی توانـد شـامل علـوم پایـه       .حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا توانایی 

.، تکنولوژي و زبان فنی باشد )، زیست شناسی ، شیمی یک ، فیزریاضی 

:مهارت 

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

:نگرش 

.مهارت هاي غیر فنی و اخالق حرفه اي می باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی که براي شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل 

:ایمنی 

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

:توجهات زیست محیطی 

.مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد
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:1شغلاستاندارد آموزش نام 

آرایشگر موي زنانه

:شغل استاندارد آموزش شرح 

به شایستگی هایی چون آلودگی زدایی است که  در آن شخص قادر آرایشگر موي زنانه شغلی در حوزه مراقبت و زیبایی 

، فرم دهی به قبل از آرایش مو  مو، آماده سازي ه و پذیرش مشتري ، مشاوربهداشت فردي مشتري  و، حفاظت محیطی 

آرایش مو، ، انجام بافت اضافه کردن مو ، ، فرم دهی موها با اتو و موپیچ ها سشوار کشیدن مو با بیگودي ،  هامو

، بر مواد شیمیایی کارل متعادل سازي چهره  زنانه و خواهد بود و با مشاغلی از قبی.......، آرایش موي عروس و)شینیون(

.در ارتباط است پیرایشگر ابرو و صورت و پیرایشگر موي زنانه و آرایشگر ناخن 

:وروديویژگی هاي کارآموز 

سوم راهنمایی:حداقل میزان تحصیالت 

متناسب با شغل مربوطه :و ذهنی حداقل توانایی جسمی

ندارد  :مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دورهطول

ساعت380:ول دوره آموزش  ط

ساعت    74:ن آموزش نظري               ـ زما

ساعت   306:ان آموزش عملی                ـ زم

ساعت -:کارورزي                       زمان ـ 

ساعت  -:ـ زمان پروژه                            

)به درصد (بودجه بندي ارزشیابی 

%25:کتبی-

%65:عملی -

%10:اخالق حرفه اي -

:صالحیت هاي حرفه اي مربیان 

سال سابقه کار مستمر در شغل مربوطه5حداقل +دیپلم متوسطه یا کار و دانش 

١ . Job / Competency Description
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:)اصطالحی (تعریف دقیق استاندارد  ٭

و استفاده  در جهت زیباییرعایت بهداشت  گیسوان مو به منظور به مفهوم آراستن و نگهداري زنانه آرایشگر موي 

.سالمت گیسوان می باشدمراقبت و حفظاز  بهتر از محصوالت آرایشی و بهداشتی مو براي 

:مشابه جهانی  اصطالحاتو (استاندارد  انگلیسیاصطالح  ٭ (

Hair dressing for women

:مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد  ٭

چهره زنانهاستاندارد متعادل ساز

در آرایش زنانه  بر مواد شیمیاییکاراستاندارد 

استاندارد پیرایشگر موي زنانه

استاندارد آرایشگر ناخن

ر مو و صورت زنانه گاستاندارد پیرایش

:ت آسیب شناسی و سطح سختی کار جایگاه استاندارد شغلی از جه ٭

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

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

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

نیاز به استعالم از وزارت کار    :د
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2شغلآموزش استاندارد 

3کارها /ها شایستگی  -

عناوینردیف

حفاظت  و بهداشت فردي ،آلودگی زدایی محیطی ١

وره و پذیرش مشتريمشا٢

موقبل از آرایش مو آماده سازي 3

فرم دهی به موها با بیگودي4

سشوار کشیدن  مو5

فرم دهی موها با اتو و موپیچ ها6

)شینیون(آرایش مو 7

)دوخت مو و ون شاکستن(اضافه کردن مو به سر 8 ...

انجام بافت ها9

آرایش موي عروس10

11

12

13

14

15

١.
Occupational / Competency Standard

٣ . Competency / task
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

بهداشت فرديحفاظت و  ، آلودگی زدایی محیطی

زمان آموزش

جمععملینظري

3912

ایمنی،نگرش مهارت ،،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز:دانش

تلویزیون و دي وي دي

آئینه و میز کار

وایت برد و ماژیک

کپسول آتش نشانی 

دستگاه تهویه

جدما سن

رطوبت سنج 

دستگاه ضد عفونی کننده 

جعبه کمک هاي اولیه 

مواد شوینده 

مواد ضد عفونی کننده محـیط  

کار

دستکش 

ماسک 

کفش مناسب

لباس کار 

نور ، رنگ ، چیـدمان ، دمـا ،  (کی در محیط کار عوامل فیزی-

( ....
5/0

5/0)باکتري ها و میکروب ها (عوامل بیولوژیکی در محیط کار-

5/0جعبه کمکهاي اولیهووسایل حفاظت فردي -

5/0کپسول آتش نشانی و عوامل آتش زا -

شـو شستوهکننـد مـواد ضـد عفـونی    عفونی ،  دستگاه ضد -

دهنده  
5/0

5/0عوارض پوستی و بیماري هاي مربوط به شغل-

:مهارت 

5/1استفاده از وسایل حفاظت فردي -

5/1تفاده از جعبه کمک هاي اولیهاس-

5/1استفاده از دستگاه ضد عفونی -

5/1دهنده  کننده و شستشواستفاده از مواد ضد عفونی-

5/1استفاده از  کپسول آتش نشانی-

5/1و ضد عفونی محیط کارتفکیک و جمع آوري مواد زائد -

:نگرش 

جلوگیري از آسیب هاي ناشی از حوادث شغلی-

مصرفیصرفه جویی در مصرف آب و مواد -

:و بهداشت ایمنی 

)ماسک،دستکش(استفاده از وسایل حفاظت فردي -

یز از عوامل بیماریزا در محیط کارپره-

:توجهات زیست محیطی 

تفکیک مواد زائد-
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

مشاوره و پذیرش مشتري

زمان آموزش

جمععملینظري

72128

ایمنی  ،نگرش مهارت ، ،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادزار اب ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

میز و صندلی کار آموز:دانش 

آئینه و میز کار

میز و صندلی مدیریت

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

کامپیوتر 

مربوط به آموزش تصاویر

کفش مناسب -لباس کار

کارت ثبت سوابق

2روش هاي برقراري ارتباط موثر-

2ي با مشتريحرفه امشاوره -

1تصاویر مربوط به کار-

1کارت سوابق مشتري-

1مشتريتو بهداشآرایشگرپوشش ظاهري-

:مهارت 

5يارتباط صحیح و پذیرش مشتر-

5اعتراضات مشتريودر خواستبه رسیدگی-

4کارت سوابق مشتريپر کردن -

5رعایت بهداشتوحوه پوشش ظاهري ن-

2ارائه رفتار مناسب با مشتري و کارکنان-

:نگرش 

آگاهی نسبت به مسئولیت ها و احترام به شخصیت افراد در محیط کار-

:و بهداشت ایمنی 

و رعایت بهداشت فردياستفاده از لباس کار مناسب در محیط کار-

:توجهات زیست محیطی 

-
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ندارد آموزش استا

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

آماده سازي مو قبل از آرایش  مو

زمان آموزش

جمععملینظري

62632

ایمنی  ،نگرش مهارت ، ،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز:دانش 

آئینه و میز کار

ندلی و میز  مربیص

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

انواع شامپو و نرم کننده 

ــاي   ــوص موه ــه مخص ویتامین

مختلف 

سرشوي 

حوله 

مواد ضد عفونی کننده

تصاویر مربوط به آموزش

لباس کار

راحتی  لصندکفش یا 

5/1ساختمان پوست و مو-

5/1پوست ، مو و عوارض آنها -

1عوامل آسیب رسان به  ساختار مو -

1مراحل شستشوي سر-

5/0مواد مصرفی -

5/0ابزار کار-

:مهارت 

6آماده سازي مشتري-

6شستشو ي سر -

6مراقبت از موي سر بعد از شستشو-

4کاربرد ابزار کار-

4کاربرد مواد مصرفی-

:نگرش 

رضایت مشتريجلب -

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، -

:و بهداشت ایمنی 

مشتري و محیط کار ،رعایت بهداشت فردي -

حوله و پیش بند یک بار مصرفاستفاده از روپوش ، پوشیدن-

:توجهات زیست محیطی 

مناسب و صحیح مواد زائددفع -
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دارد آموزش استان

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

فرم دهی به موها با بیگودي

زمان آموزش

جمععملینظري

72936

ایمنی  ،نگرش مهارت ، ،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز:دانش 

آئینه و میز کار

میز  مربی صندلی و

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

سشوار کالهی

ریز و درشت دندانهشانه 

گیره آنانواع بیگودي و 

تور بیگودي 

کلیپس کوچک و بزرگ

سنجاق کوچک و بزرگ

)قوي و نرمال(فیکساتور مو

)قوي و نرمال(اسپري مو

ژل  قوي و نرمال ، واکس مو

نرمالموس قوي و 

میزامپیلیمحلول هاي 

مواد ضد عفونی کننده

تصاویر مربوط به آموزش

لصـند کفـش یـا   ، لباس کـار 

راحتی

5/1ابزار کار -

5/1مواد مصرفی-

2روش هاي مختلف پیچیدن-

1انواع تقسیم بندي-

1انواع مدل هاي پیچیدن مو با بیگودي-

:مهارت 

3آماده سازي مشتري-

5تقسیم بندي مو-

4پیچیدن مو با بیگودي-

3استفاده صحیح از سشوار کالهی-

3باز کردن بیگودي-

4فرم دهی به مو -

7انواع میزامپیلی باز-

:نگرش 

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشتایمنی 

مصرفیمواد انقضاءتوجه به تاریخ وبهداشتی وایمنی رعایت نکات -

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشومناسبیش بند یکبار مصرف ، کفش استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

دفع مناسب و صحیح مواد زائد-
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش هبرگ -

:عنوان

سشوار کشیدن  مو

زمان آموزش

جمععملینظري

83240

ایمنی،نگرش مهارت ،،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز:دانش 

آئینه و میز کار

مربیصندلی و میز 

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

سشوار دستی ، دیزپانسل

انواع برس

ریز و درشت دندانهشانه 

کلیپس کوچک و بزرگ

سنجاق کوچک و بزرگ

)قوي و نرمال(موفیکساتور

)قوي و نرمال(اسپري مو

ژل  قوي و نرمال ، واکس مو

موس قوي و نرمال

سرم مو

مواد ضد عفونی کننده

تصاویر مربوط به آموزش

لصـند کفـش یـا   ، کـار  لباس

راحتی

1انواع مو-

1ابزار کار-

1مواد مصرفی -

3روش هاي تقسیم بندي مو-

2روش هاي خشک کردن ریشه و ساقه  مو-

:مهارت 

3آماده سازي مشتري-

3موکردن تقسیم بندي -

7کار برد  صحیح سشوار و برس ها -

صاف کردن ، پف دادن ، مواج کردن انواع مـو بـا سشـوار و    -

برس
12

4خشک کردن و فرم دهی موها با  دیزپانسل-

3فیکس کردن موها بعد از سشوار-

:نگرش 

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشت ایمنی 

توجه به تاریخ مصرف مواد وبهداشتی ایمنی ، رعایت نکات-

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشیش بند یکبار مصرف ، کفش مناسب و استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

دفع مناسب و صحیح مواد زائد-
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

فرم دهی موها با اتو و موپیچ ها

زمان آموزش

جمععملینظري

83644

ایمنی  ،نگرش مهارت ، ،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز:دانش 

آئینه و میز کار

صندلی و میز  مربی

وایت برد و ماژیک

و دي وي ديتلویزیون 

انواع موپیچ هاي برقی 

اتو برقی سرامیکی مو

ریز و درشتدندانهشانه 

کلیپس کوچک و بزرگ

سنجاق کوچک و بزرگ

)قوي و نرمال(فیکساتور 

)قوي و نرمال(چسب مو

ژل قوي و نرمال، سرم ، 

واکس مو

موس قوي و نرمال 

مواد ضد عفونی کننده

تصاویر مربوط به آموزش

  لصندکفش یا ، لباس کار

راحتی

1اتو و موپیچ هاي برقی موانواع -

3مو با اتوروش هاي مختلف فرم دهی -

3مو با موپیچ هاي برقیروش هاي مختلف فرم دهی -

1انواع مدل هاي فانتزي با اتو و موپیچ هاي برقی -

:مهارت 

3آماده سازي مشتري-

3تقسیم بندي مو-

8استفاده از  اتوي مو-

8استفاده از  موپیچ هاي برقی -

14مدل هاي فانتزي با اتو و موپیچ هاي برقیدرست کردن -

:نگرش 

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشت ایمنی 

مصرفیمواد انقضاءتوجه به تاریخ وی بهداشتایمنی ، رعایت نکات -

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشومناسبیش بند یکبار مصرف ، کفش استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

دفع مناسب و صحیح مواد زائد-
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

)شینیون (آرایش مو 

زمان آموزش

جمععملینظري

83644

ایمنی  ،نگرش مهارت ، ،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز :دانش 

آئینه و میز کار

صندلی و میز  مربی

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

سشوار

اع پروتزانو

بست وکش مو

ریز و درشتدندانهشانه

شانه مخصوص پوش

برس مو

تزئینات مو

کلیپس کوچک و بزرگ

سنجاق کوچک و بزرگ

)قوي و نرمال (فیکساتور مو

)قوي و نرمال (اسپري مو

 سرم ،قوي و نرمال ،  ژل

واکس مو

نرمالموس قوي و 

تصاویر مربوط به آموزش

  لصندکفش یا ، لباس کار

حتیرا

مواد ضد عفونی کننده 

1اشکال هندسی صورت -

1تناسب بین مدل مو با صورت و گردن-

3انواع شینیون-

1تصاویر مربوط به آرایش مو-

1ابزار کار -

1مواد مصرفی-

:مهارت 

1آماده سازي مشتري-

2آماده کردن مو ها-

5)گل (پایه شینیون-

6شینیون با پوش-

8شینیون بدون پوش-

8شینیون با ابزار-

2شینیون بدون ابزار -

4استفاده از ابزار کار و تزئینات مو-

:نگرش 

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشت ایمنی 

مصرفیمواد انقضاءتوجه به تاریخ وبهداشتیایمنی ، رعایت نکات -

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشیش بند یکبار مصرف ، کفش مناسب و استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

دفع مناسب و صحیح مواد زائد-
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استاندارد آموزش 

لیل آموزشي تح برگه -

:عنوان

...)اکستنشن ، دوخت مو و (اضافه کردن مو به سر 

زمان آموزش

جمععملینظري

93948

ایمنی،نگرش مهارت ،،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز :دانش 

آئینه و میز کار

یز  مربیصندلی و م

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي 

تصاویر مربوط به آموزش

سشوار  

راکستنشنیدستگاه ه

انواع چسب مو

ابزار مخصوص دوخت مو

قیچی وتیغ

انواع موهاي اکستنشن

انواع کاله گیس

انواع رینگ مو

ندانه ریز و درشته دشان

کلیپس کوچک و بزرگ

فیکساتور  قوي و نرمال

ي و نرمال ، واکس مو ژل قو

مواد ضد عفونی کننده

لصـند کفـش یـا   ، لباس کـار 

راحتی

3ابزار مو-

2مواد مصرفی-

4روش هاي مختلف وصل کردن مو ي مصنوعی به موي سر-

:مهارت 

1آماده سازي مشتري-

5کاربرد دستگاه هیر اکستنشن-

3تنشن کاربرد چسب موي  هیر اکس-

8وصل کردن مو با رینگ-

6کاربرد کاله گیس و آرایش آن-

6دوخت موي اضافه-

3پیرایش موهاي اضافه -

4جدا نمودن مو هاي وصل شده از موي سر -

3کاربرد مواد مصرفی-

:نگرش 

مان و مواد مصرفیبرق ، زصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشت ایمنی 

مصرفیمواد انقضاءتوجه به تاریخ وبهداشتیایمنی ، رعایت نکات -

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشیش بند یکبار مصرف ، کفش مناسب و استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

ائددفع مناسب و صحیح مواد ز-
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

بافت مو ها

زمان آموزش

جمععملینظري

93948

ایمنی،نگرش مهارت ،،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز :دانش 

آئینه و میز کار

و میز  مربیصندلی 

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

تصاویر مربوط به آموزش

سشوار 

شانه دندانه ریز و درشت

کلیپس کوچک و بزرگ

موي اضافه 

کش و بست مو 

سنجاق ریز و درشت

تزئینات مو

)قوي و نرمال(فیکساتور 

ژل قوي و نرمال ، واکس مو

مواد ضد عفونی کننده

لباس کار

راحتی لصندکفش یا

1ابزار کار -

1مواد مصرفی-

4فرم چهرهانتخاب  مدل بافت متناسب با -

3روش هاي مختلف  بافت مو-

:مهارت 

1آماده کردن مشتري -

4بافت پایه-

4بافت با مو ي اضافه-

7بافت ترکیبی -

8بافت هاي فانتزي -

10شنیون با بافت-

1استفاده از ابزار تزئینی در بافت-

2باز کردن بافت ها-

2کاربرد ابزار کار و مواد مصرفی-

:نگرش 

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشت ایمنی 

مصرفیمواد انقضاءتوجه به تاریخ وبهداشتیایمنی ، رعایت نکات -

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشیش بند یکبار مصرف ، کفش مناسب و استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

دفع مناسب و صحیح مواد زائد-
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استاندارد آموزش 

ي تحلیل آموزش برگه -

:عنوان

عروسآرایش موي 

زمان آموزش

جمععملینظري

93948

ایمنی  ،نگرش مهارت ، ،دانش 

مرتبطتوجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفی و منابع آموزشی

صندلی کار آموز:دانش 

آئینه و میز کار

صندلی و میز  مربی

وایت برد و ماژیک

تلویزیون و دي وي دي

آموزشتصاویر مربوط به 

سشوار

شانه دندانه ریز و درشت

کلیپس کوچک و بزرگ

انواع پروتز

موي اضافه

کش مو

سنجاق ریز و درشت

تاج و تور

فیکساتور  قوي و نرمال

اسپري قوي و نرمال

ژل قوي و نرمال ، واکس مو

مواد ضد عفونی کننده

لباس کار

راحتی  لصندکفش یا 

1ابزار کار -

1مواد مصرفی-

2انتخاب تاج و تور متناسب با فرم چهره-

2انتخاب شینیون مناسب  با آرایش ، لباس و اندام  عروس-

1تصاویر مربوط به شینیون عروس-

2انواع مدل هاي  شینیون فانتزي  مناسب با تاج و تور-

:مهارت 

2آماده سازي مشتري-

10تهشینیون باز و بس-

14شینیون ترکیبی و فانتزي-

3نصب تاج وتور -

5تزئینات مو در شینیون عروس-

5تزئین شینیون با گل طبیعی   -

:نگرش 

برق ، زمان و مواد مصرفیصرفه جویی در مصرف آب ، ،مشتريجلب رضایت -

:و بهداشت ایمنی 

مصرفیمواد انقضاءتوجه به تاریخ وهداشتیبایمنی ، رعایت نکات -

ضد عفونی ابزارومصرفیصحیح مواد نگهدارينحوه-

روپوشیش بند یکبار مصرف ، کفش مناسب و استفاده از پ-

:توجهات زیست محیطی 

دفع مناسب و صحیح مواد زائد-
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برگه استاندارد تجهیزات -

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

دستگاه1متناسب با تهویه مورد نیازدستگاه تهویه1

عدد1دیجیتالی دماسنج2

عدد1دیجیتالی رطوبت سنج3

عدد1فلزي یا کائوچو با شیشه ماتهاي اولیه کمکجعبه4

عدد1از هرنوع آبحاوي پودر خشک محتوي کف یا دستی،نشانیکپسول آتش5

عدد1برقیدستگاه ضد عفونی کننده6

عدد1چوبی میز مدیریت 7

عدد15چوبی یا فوم صندلی مدیریت 8

عدد5چوبی یا فوم صندلی کارآموز9

عدد5ايجیوه1در1آینه 10

عدد1فلزي یا چوبی  میز کار11

عدد1چرمی یا فوم صندلی مربی 12

عدد1متوسطتخته وایت برد13

دستگاهLCD1با   -4پنتیوم کامپیوتر 14

دستگاه1رنگیتلویزیون15

ديدستگاه ویدیو 16 وي دستگاه1دي

عدد1چینی سرشوي 17

الزمبه تعدادکوچک و متوسط با درپوش مخصوصسطل زباله18

زمالبه تعدادرنگی تصاویر مربوط به کار19

20

21

22

23

24

:توجه 

.نفر در نظر گرفته شود  15تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  -
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مواد برگه استاندارد -

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

عدد3هاي مختلفدر رنگماژیک 1

به مقدار الزمالکل و نانوسیل ها  ی ابزارعفونمواد ضد2

به مقدار الزم...وایتکس و مواد ضدعفونی کننده محیط کار 3

به مقدار الزمپودر شستشو مواد شوینده ابزار4

به مقدار الزمپودر شستشو مواد شوینده محیط کار 5

به مقدار الزمیکبار مصرفماسک تنفسی 6

به مقدار الزمنخی  –ید سفروپوش7

به مقدار الزمطبی  –سانت  3پاشنه کفش مناسب8

به تعداد الزممقاوم -کوچک و متوسطکیسه زباله 9

به تعداد الزمیکبار مصرفحوله 10

به تعداد الزمیکبار مصرفبندپیش11

به مقدار الزمریز و درشتسنجاق مویی رنگی12

به مقدار الزمریز و درشتیی معمولی سنجاق مو13

به میزان الزمکرمینرم کننده14

به تعداد الزممقاوم-فلزي سنجاق ریز و درشت 15

به مقدار الزمپالستیکیبست مو16

به مقدار الزم-تزئینات مو17

به مقدار الزماسفنجیپروتز هاي مختلف18

اد الزمبه تعدکشیتور شینیون19

به تعداد الزمتوريتور عروس 20

به تعداد الزمگل دار –نگین دار تاج عروس21

به تعداد الزممایع، نانوسیلانواع چسب مو22

به تعداد الزمسوزن و نخابزار مخصوص دوخت مو23

به مقدار الزممصنوعی و طبیعیانواع موهاي اکستنشن24

:توجه 

.محاسبه شود  نفر 15و یک کارگاه به ظرفیت به ازاء یک نفر مواد  -
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مواد برگه استاندارد -

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

به تعداد الزممصنوعی و طبیعیانواع کاله گیس25

به تعداد الزمپالستیکی، فلزي، ژله ايانواع رینگ مو26

به تعداد الزمیک بار مصرف،فلزيتیغ27

عدد2اسپريفیکساتور  قوي و نرمال28

عدد2پمپی یا تیوپیژل قوي و نرمال29

عدد2چربواکس مو30

به تعدادکافیاسپري ، مایعچسب موي قوي و نرمال31

به تعدادکافیپمپی یا تیوپیموس قوي و نرمال32

تعدادکافیبهپمپیسرم مو33

به تعدادکافیمایع-قالبی صابون34

به تعدادکافیبهداشتیپنبه35

به تعدادکافیمویی در سایز مختلفمژه36

به تعدادکافیکاغذيدستمال37

به تعدادکافیباریککش قیطانی38

:توجه 

.محاسبه شود  نفر 15و یک کارگاه به ظرفیت اد به ازاء یک نفر مو -
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برگه استاندارد ابزار  -

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

عدد2سرامیک -برقیاتوي مو1

عدد1از هرسایزبرقیانواع موپیچ 2

عدد3ازهرسایزیا چوبی کائوچو -دندانه درشت و ریزشانه3

عدد5پالستیک با موي مرغوبمانکن مو4

عدد4مویی مقاومبرس پوش 5

دستگاه1حرارتیدستگاه هیراکستنشن 6

به تعداد الزمپالستیکی، فلزيکلیپس کوچک و بزرگ7

عدد2از جنس نیکلقیچی 8

:توجه 

.ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
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)اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشی -

ناشر یا تولید کنندهمحل نشرسال نشرمترجممولفعنوان منبع یا نرم افزارردیف

ــاتر1 ــراي ت فصــولگــریم ب

)2،3،6،8(

جهاددانشگاهیتهران1385مریم میهن

مرجع مراقبتهاي (ترشیز2

پوست

دکترسعید شیبایی 

ترشیزي

هنر سراي دانشتهران1381

ه المعارف پوست و مو ائرد3

جلد سوم

انتشارات موثقیتهران1379دکتر محمود قمشه اي

شهر آبتهران1381دکتر حمید نوروزيآوي شاي دکترآرایش و درمان پوست4

تحریریه مجله لورن نوردمنمبانی زیبایی درمانی5

صنایع بهداشتی

انتشارات موثقیتهران1380

عالوه بر منابع اصلی)پیشنهادي گروه تدوین استاندارد (محتواهاي آموزشی منابع و سایر -

/مولف سال نشراب یا جزوهنام کتردیف

مولفین

/مترجم

مترجمین

توضیحاتناشرمحل نشر
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پیوست ها

)به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحلیلی براي جواب(سئوالی براي استاندارد شغل  100آزمون .1

)به همراه پاسخنامه بسته پاسخ و پاسخ تحلیلی براي جواب(براي استاندارد شایستگی  سئوالی  50آزمون .2

پروژه کار عملی .3

...و، دستور نقشه کارنقشه کار  ،نمونه نقشه ، طرح ، رسم فنی .4

در آموزش استاندارد فهرست سایت هاي قابل استفاده.5

)آموزشی  تکمیلی و جانبی به عنوان کمک(فهرست نرم افزارهاي مفید.6

سایر پیشنهادات و پیوست ها.7

گروه تهیه کننده استاندارد بعد از تدوین و تکمیل استاندارد مربوطـه بایـد   :تبصره 

)نرم افزار و  ،جزوه  ،کتاب (منابع و محتواهاي اصیل و مهم مورد استفاده اعم از  ...

را اعم از  فارسی و انگلیسی که با کمک آن ها استاندارد تدوین شده اسـت را بـه   

Training)صورت  Package) به همراه استاندارد و پیوست ها ارسال نمایند.
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1پیوست 

به همراه پاسخنامه بسته (براي استاندارد شغل  سئوالی 100آزمون 

)پاسخ و پاسخ تحلیلی براي جواب

به همراه پاسخنامه (شایستگیسئوالی براي استاندارد  50آزمون 

)بسته پاسخ و پاسخ تحلیلی براي جواب

و سایر مستندات پروژه عملی+

سئواالت سنجش مهارت و عملی باشند %50حداقل :نکته *
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2پیوست 

:نمونه پیشنهادي 

کار  نقشه٭

درس و دستور نقشه کارطرح  ٭

رسم فنی ٭

....و
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3پیوست 

ردفهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندا

ردیفعنوان

www.evelinecharles.com1

www.fiorio.com2

www.bodypro.ca3

www.intuit.com4

www.choiceofbeauty.com5

www.deltacreations.com.6

7

8

9

10
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4پیوست 

معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط فهرست 

)عالوه بر نرم افزارهاي اصلی (

توضیحاتآدرستهیه کنندهعنوان نرم افزارردیف
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