
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  استاندارد مهارت و آموزشي

  آرايش و پيرايش زنانه
  مراقبت زيباييبرنامه ريزي درسي گروه 

  
  

  1/4/1383: تاريخ شروع اعتبار
  5-3/1/23/70 :استانداردكد 

 

 

 خيابـان   -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 -  تقـاطع خـوش و نـصرت        - شمالي  خوش خ -آزادي

     طبقه چهارم  -ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
 66944117:  دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363: كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
    66941272:    دورنگار66941516:تلفن

      1345653868: كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

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

ي مذكور اعالم ها نشاني
 .نمايند



 

 
 
 

 خالصه استاندارد                                  

 :  1شغل / شايستگياستاندارد آموزش نام 

 آرايش و پيرايش زنانه

 :ي شغل / شايستگاستاندارد آموزش شرح 

، تميز و ضدعفوني كردن ، آماده كرد محيط كارماده كردن مشتريآآرايشگر و پيرايشگر زنانه كسي است كه از عهده 

انواع مواد آرايشي ذكر شده در استاندارد را بشناسد.   د. همچنينآيسايل كار در آرايشگاه و تفكيك انواع پوست و مو برو

، ، صاف و فركردن مو، مش، رنگ، حالت دادن موي كوتاه و بلنديد بتواند از عهده كوتاه كردن مو )كوپ(اين فرد با

 كور برآيد.آرايش صورت و درست كردن ناخن )مانيكور( و پدي

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره راهنمايي ميزان تحصيالت : حداقل 

 ، سل و ......، ايدزعدم وجود بيماريهاي شديداً مسري در حرفه مانند هپاتيت : و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد  : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  323طول دوره آموزش                  :  

 ساعت  33ـ زمان آموزش نظري             :   

 ساعت  242 ـ زمان آموزش عملي              :

 ساعت    -كارورزي                    :     زمان ـ 

  ساعت    -  ـ زمان پروژه                        : 

 ه درصد ( بودجه بندي ارزشيابي ) ب

 %22:  كتبي -

 %52عملي : -

 %12اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقه كاري مرتبط.  5حداقل سطح تحصيالت ديپلم + 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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  آرايش و پيرايش زنانه: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي آماده كردن مشتري قبل از شروع كار   1
  انايي آماده كردن محيط كار تو  2
  توانايي پيشگيري از حوادث احتمالي در محيط كار   3
  توانايي تميز و ضدعفوني كردن وسايل كار در آرايشگاه   4
  توانايي آماده كردن وسايل كار   5
  توانايي تفكيك انواع پوست و مو   6
   توانايي شناخت استاندارد محصوالت شيميايي آرايشي و بهداشتي  7
  ) كوپ(توانايي كوتاه كردن مو   8
  توانايي حالت دادن موهاي كوتاه   9
  ) شينيون(توانايي حالت دادن موهاي بلند   10
  توانايي محافظت از مو با محصوالت بهداشتي آرايشي   11
  توانايي رنگ كردن مو  12
  توانايي مش كردن   13
  توانايي صاف كردن مو   14
  توانايي فر كردن   15
  ) مانيكور و پديكور(توانايي درست كردن ناخن   16
  )ميكاپ(توانايي آرايش صورت   17
  ) بندابرو(توانايي اصالح صورت يا دپيالسيون   18
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  5/1  5/0   قبل از شروع كار توانايي آماده كردن مشتري  1

        آشنايي با رشته آرايش و پيرايش زنانه   1-1

        آشنايي با نحوه برخورد مناسب با مشتري   2-1

        شناسايي اصول جذب مشتري در آرايشگاه با رعايت نكات اخالقي   3-1

شناسايي اصول آماده كردن مشتري قبل از انجام اعمال مختلف در   4-1
  آرايشگاه 

      

  3  5/1  5/1  توانايي آماده كردن محيط كار   2

        آشنايي با سيستم عايق بندي محيط كار   1-2

        شناسايي تنظيم نور كافي براي محيط كار   2-2

        آشنايي با سيستم تهويه مناسب در محيط كار   3-2

        آشنايي با مواد پاك كننده و ضدعفوني كننده مناسب براي محيط كار   4-2

        آشنايي با ابزار مورد نياز براي ضدعفوني كردن   5-2

        شويي و سرشويي شناسايي اصول كار با دست  6-2

        شناسايي روش آماده كردن محيط كار   7-2

  2  1  1  توانايي پيشگيري از حوادث احتمالي در محيط كار   3

      بدنه فلزي  او سشوار ب قيچي كار با هنگام شناسايي اصول رعايت نكات ايمني  1-3

        شناسايي اصول كنترل لوازم برقي قبل از شروع كار   2-3

        شناسايي اصول خارج كردن لوازم برقي از پريز بعد از اتمام كار   3-3

        آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه   4-3

        شناسايي اصول استفاده از كپسول اطفاء حريق   5-3

        محيط كار قبل از ترك محل شناسايي اصول كنترل كامل   6-3

        آشنايي با صدمات جسمي كه هنگام كار ايجاد مي شود  7-3

        شناسايي اصول كاربرد جعبه كمك هاي اوليه   8-3
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5/5  5/1  4   وسايل كار در آرايشگاه توانايي تميز و ضدعفوني كردن  4

        آشنايي با مواد پاك كننده و شوينده   1-4
        آشنايي با مواد ضدعفوني كننده دستها و ابزار كار   2-4
        شناسايي اصول پاك كردن و ضدعفوني كردن دستها   3-4
         HIVآشنايي با بيماري ايدز و ويروس   4ـ4

        تعريف ايدز   
         HIVتعريف   
         و بيماري ايدز HIVتفاوت آلودگي به   
        عاليم بيماري ايدز   
         HIVروشهاي انتقال ويروس   
        راههاي پيشگيري از بيماري ايدز   
         آلوده شوندHIVوسايلي كه در مراكز خدماتي ممكن است به ويروس   
         در آنها وجود دارد HIVمشاغلي كه احتمال انتقال ويروس   
         وساير مواردHIVروشهاي ضدعفوني كردن وسايل بر عليه ويروس   

        شناسايي نحوه پاك كردن و ضدعفوني كردن ابزار كار   5-4

  5/2  5/1  1  توانايي آماده كردن وسايل كار   5

        آشنايي با انواع صندلي هاي آرايش   1-5
        آشنايي با ابزار كوپ   2-5
        دادن مو آشنايي با ابزار فرم   3-5
        آشنايي با ابزار دپيالسيون   4-5
        آشنايي با ابزار كار با مواد شيميايي آرايشي   5-5

  6  3  3  توانايي تفكيك انواع پوست و مو  6

        آشنايي با ساختمان پوست   1-6
        آشنايي با انواع پوست شامل چرب، خشك، نرمال و مختلط  2-6
        ع پوست شناسايي اصول تفكيك انوا  3-6
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ساختمان مو   4-6

        شناسايي اصول تفكيك انواع مو   5-6
توانايي شناخت استاندارد محصوالت شيميايي آرايشي و   7

  بهداشتي 

8  5  13  

        مواد شيميايي مورد استفاده در آرايشگاه آشنايي با   1-7

         PHآشنايي با   2-7

        آشنايي با انواع شامپوها   3-7

        آشنايي با انواع لوسيونهاي پاك كننده   4-7

        آشنايي با انواع نرم كننده ها   5-7

        آشنايي با انواع رنگ ها   6-7

        آشنايي با مواد فركننده   7-7

        با مواد صاف كننده آشنايي   8-7

        آشنايي با آب اكسيژنه و اكسيدان   9-7

        ) ويتامينه(آشنايي با مواد محافظت كننده موها   10-7

        شناسايي اصول استفاده از مواد شيميايي آرايشي و بهداشتي مناسب   11-7

  43  35  8  ) كوپ(توانايي كوتاه كردن موها   8

         آشنايي با جنس و حالت مو  1-8

        آشنايي با فرم سر و گردن   2-8
        آشنايي با موقعيت اجتماعي فرد قبل از انتخاب فرم كوتاه كردن مو   3-8
        شناسايي اصول آماده كردن مراجعه كننده قبل از كوپ  4-8
        شناسايي روش انجام كوپ براساس زاويه   5-8
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5/19  16  5/3  توانايي حالت دادن موهاي كوتاه   9

        آشنايي با اصول حالت دادن موهاي كوتاه   1-9

        شناسايي روش حالت دادن موهاي كوتاه   2-9

  44  36  8  ) شينيون(توانايي حالت دادن موهاي بلند   10

        شنايي با اصول حالت دادن موهاي بلند آ  1-10

        شناسايي روش هاي مختلف حالت دادن موي بلند   2-10

 5/10  7  5/3  توانايي محافظت از موها با محصوالت بهداشتي آرايشي   11

        )ويتامينه ها(آشنايي با مواد محافظت كننده موها   1-11

        كار شناسايي اصول شستشوي موي سر قبل از شروع   2-11

        آشنايي با لوازم و ابزار كار ويتامينه   3-11

        ) ويتامينه(شناسايي نحوه استفاده از محصوالت محافظت كننده موها   4-11

شناسايي نحوه شستشوي موي سر پس از استفاده از محصوالت   5-11
  محافظت كننده 

      

  42  26  16  توانايي رنگ كردن مو   12

         آن  چه رنگ و فيزيكآشنايي با تاريخ  1-12

        PHآشنايي با اهميت   2-12

        آشنايي با رنگهاي سرد و گرم   3-12

        آشنايي با قانون رنگها با استفاده از دايره رنگ   4-12

        آشنايي با رنگهاي اصلي و فرعي   5-12

        آشنايي با ساختمان رنگ   6-12

        آشنايي با پايه رنگ ها   7-12
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول رعايت نكات مهم هنگام رنگ كردن   8-12
        شناسايي اصول انجام تست حساسيت قبل از رنگ كردن   9-12
        ) آب اكسيژنه(آشنايي با حجم و غلظت اكسيدان  10-12
        شنايي با تيوپ رنگي آ 11-12
        شناسايي اصول صحيح رنگ كردن مو  12-12
        شناسايي اصول روشن كردن رنگ موي طبيعي  13-12

شناسايي اصول تشخيص فعل و انفعاالت شيميايي بوجود آمده در موها  14-12
  هنگام رنگ كردن 

      

        يدي دارندسف% 20آشنايي با قانون رنگها براي موهايي كه بيش از  15-12
  39  35  4  توانايي مش كردن   13

        آشنايي با ابزار و لوازم مش كردن   1-13

        آشنايي با نكات ايمني كه بايد هنگام كار رعايت شود  2-13

        شناسايي اصول آماده كردن ابزار و لوازم كار   3-13

        ...) كاله ، فويل و (شناسايي اصول انواع روش هاي مش كردن   4-13

        ساژشناسايي روش انجام رن  5-13

  18  15  3  توانايي صاف كردن مو   14

        آشنايي با ابزار و لوازم مورد نياز جهت صاف كردن مو   1-14
        آشنايي با مواد صاف كننده مو   2-14
        شناسايي اصول تقسيم بندي موي سر   3-14
        ل صاف كردن شناسايي اصول رعايت نكات ايمني قبل و حين عم  4-14
        شناسايي نحوه استفاده از مواد صاف كننده   5-14
        آشنايي با مراقبتهاي مو بعد از صاف كردن   6-14
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5/21  15  5/6  توانايي فركردن   15

        ابزار و لوازم مورد نياز جهت فركردن آشنايي با   1-15

        آشنايي با مواد فركننده   2-15

        آشنايي با مراقبتهاي بعد از فركردن   3-15

        شناسايي اصول تقسيم بندي موي سر   4-15

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني قبل و حين عمل فركردن   5-15

        تقيم و غير مستقيم شناسايي اصول فركردن مو به روش مس  6-15

        شناسايي نحوه استفاده از مواد فركننده مو   7-15

  6  4  2  )  و پديكورمانيكور(توانايي درست كردن ناخن   16

        آشنايي با ساختمان ناخن   1-16

        د و ابزار كار مورد نياز مانيكور و پديكورآشنايي با موا  2-16

         هنگام كار شناسايي اصول رعايت نكات ايمني  3-16

        شناسايي اصول درست كردن ناخن   4-16

 5/26  20  5/6  ) ميكاپ(توانايي آرايش صورت   17

        آشنايي با لوازم كار و مواد مصرفي مورد نياز   1-17

        شناسايي اصول رعايت نكات مهم قبل از آرايش   2-17

        شناسايي اصول استفاده از پاك كننده آرايش مناسب   3-17

        شناسايي اصول كاربرد لوازم و مواد آرايشي صورت   4-17

  19  16  3  ) بند و ابرو(توانايي اصالح صورت   18

        آشنايي با جام چهره   1-18

        آشنايي با انواع فرم هاي ابرو  2-18

        شناسايي نحوه فرم دادن ابرو متناسب با چهره   3-18

        شناسايي نحوه دپيالسيون صورت   4-18
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   تلويزيون  1

   كامپيوتر 2

   الكل طبي  3

   ويدئو 4

   مواد شوينده  5

   صندلي كار آرايشگاه  6

   ...) دار و معمولي ـ دندانه درشت ـ دم (انواع شانه  7

   انواع برس 8

   انواع قيچي كوپ  9

   پيش بند اصالح  10

   آب افشان  11

   پيش بند رنگ و مش  12

   حوله يكبارمصرف 13

   سشوار دستي 14

   موپران 15

   ) موي خشك ـ چرب ـ نرمال(انواع شامپو  16

   نرم كننده  17
   ) ويتامينه(مواد محافظت كننده  18
   پنبه  19
   سنجاق سر  20
   ژل موي سر  21

   فيكساتور يا تثبيت كننده  22

   كرم يا وازلين  23

   ) كامل(جعبه كمك هاي اوليه  24

   كپسول اطفاء حريق  25

   ساولن ـ وايتكس  26
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 سانه ايفهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل ر

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

   موچين  27

   روپوش سفيد كار 28

   انواع رنگ  29

   لوسيون پاك كننده  30

   انواع اكسيدان 31

   مواد صاف كننده مو  32

   مواد فر كننده مو 33

   مواد دكلره  34

   كاغذ تورنسل  35

   كليپس پالستيكي و فلزي 36

   ويي سنجاق م 37

   بيگودي سايزهاي مختلف  38

   شانه پوش مو  39

   كرم مو  40

    دستكش يك بار مصرف 41

   كاله مش  42
   قلم موي رنگ  43
   شامپو اسيدي  44
   كاسه پالستيكي رنگ 45
   فويل  46

    قالب  47

   مواد رنساژ 48

   )فونديشن(كرم پودر با رنگهاي مختلف  49

   ژلب با رنگهاي مختلف ر 50

   خط چشم  51

   ريمل  52
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   آرايش و پيرايش زنانه:نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف
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