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   آرايشگر ناخن: 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
 بكار گيري ضوابط ايمني و شايستگيكه قرار دارد در رشته مراقبت زيبايي كه آرايشگرناخن شغلي است 

شناخت آناتومي دست و پا و شستشو و تميز كردن ناخن آن ، شناخت ناخن ، ابزار ، فرم دادن  بهداشت كارو
   .  و چسباندن ناخن مصنوعي برآيد  و شستشو وتميز كردن آن به آن

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  سوم راهنمايي : ميزان تحصيالت داقل ح

  سالمت كامل جسماني و رواني :  توانايي جسميحداقل 
  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   60    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   24  :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   36  :                 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
 مربوطه از سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه      متوسطه و دارا بودن ديپلم مهارت     ديپلم :حداقل سطح تحصيالت    

    سال سابقه كار مرتبط 5با  اي
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  آرايشگر ناخن : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار   1
  توانايي شناخت آناتومي دست و پا  2
  توانايي شستشوي دست و پا  3
  توانايي انجام فرم دادن به ناخن هاي دست   4
  توانايي انجام فرم دادن به ناخن هاي پا   5
  توانايي چسباندن ناخن مصنوعي   6
  توانايي محافظت و نگهداري از ناخن دست و پا   7
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  آرايشگر ناخن : 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

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

      

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

        آشنايي با شرايط مناسب محيط كار   3-1

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

        آشنايي با دفع مناسب زباله   4-1

        تعداد كافي باشد  سطل زباله داراي در پوش ، قابل حمل و به -  

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

        آشنايي با حوادث شغلي و اصول پيشگيري از بروز آن  6-1

        حريقآشنايي با عوامل آتش زا و اصول اطفاء   7-1

         عدم استعمال دخانيات-  

        نده و پاك كننده دست و صورت آشنايي با مواد ضد عفوني كن  8-1

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار   9-1

         تهويه مناسب -  

         تنظيم دماي محيط -  

        شناسايي اصول ضد عفوني كردن محيط كار   10-1

        شناسايي اصول ضد عفوني كردن ابزار كار   11-1

         عفوني كننده آشنايي با عوامل خطر هنگام كار با مواد ضد  12-1

        آشنايي با ضد عفوني كردن و وسايل كار در محل كار   13-1
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  آرايشگر ناخن :ام شغل ن
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  6  2  4  ناخن دست و پا آناتومي توانايي شناخت   2

        آشنايي با ساختمان ناخن دست   1-2

        ايي با ساختمان ناخن پا آشن  2-2

        آشنايي با امراض روي ناخن دست و پا   3-2

        آشنايي با تغذيه صحيح جهت رشد ناخن   4-2

        آشنايي با نگهداري ناخن با مواد ويتامينه   5-2

         اصول استفاده از مواد ويتامينه و تغذيه يشناساي  6-2

        آشنايي با تشخيص ناخن سالم   7-2

        آشنايي با اختالالت ناخن  8-2

  5  2  3  توانايي شستشوي دست و پا   3

        آشنايي با مواد شوينده   1-3

        آشنايي با نحوه شستشوي دستها  2-3

        شناسايي  اصول شستشوي دستها با مواد  3-3

        آشنايي با نحوه شستشوي پا  4-3

        شناسايي اصول شستشوي پا با مواد  5-3

        دست و پابا مواد ضد عفوني كننده آشنايي   6-3

        دست و پاآشنايي با مواد پاك كننده   7-3

        كارآشنايي با نحوه ضد عفوني كردن وسايل   8-3

        شناسايي اصول نحوه ضد عفوني كردن وسايل كار  9-3

         هپاتيت و ايدز از طريق ابزار كار  انتقال آشنايي با  6-2
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  ر ناخنآرايشگ :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  11  5  6  توانايي انجام فرم دادن به ناخن هاي دست   4

        اشنايي با آماده سازي محيط كار  1-4

        آماده سازي محيط كارشناسايي اصول   2-4

        )دستي و برقي(ابزار كار جهت ناخن دست و پا آشنايي با   3-4

        استفاده از ابزار ناخن دست وپاشناسايي اصول   4-4

        آشنايي با نكات ايمني هنگام استفاده از ابزار كار  5-4

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از ابزار كار  6-4

        آشنايي با فرم دادن ناخن دست   7-4

        ) ... ، گرد و يضي مربع ، ب( آشنايي با فرم هاي هندسي دست   8-4

        شناسايي اصول فرم هاي هندسي به روي ناخن دست   9-4

        ) دائم و موقت ( آشنايي با انواع الك ها   10-4

        ناخن دستشناسايي اصول استفاده از الك به روي   11-4

        شناسايي اصول استفاده از الك هاي متفاوت   12-4

          دستآشنايي با طراحي با الك به روي ناخن  13-4

        شناسايي اصول طراحي با الك هاي متفاوت به روي ناخن   14-4

        ...  عمودي ، افقي ، مورب ، شطرنجي و -  

        آشنايي با الك هاي بيرنگ و همرنگ پوست   15-4

        آشنايي با ابزارهاي فرنچ  16-4

        خن دستشناسايي اصول فرنچ كردن نا  17-4

  10  7  3  توانايي فرم دادن به ناخن پا   5

        آشنايي با ابزارهاي متفاوت ناخن پا   1-5

        شناسايي اصول استفاده از ابزارهاي پا   2-5

        آشنايي با فرم دادن ناخن هاي پا   3-5
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  آرايشگر ناخن :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي ينظر

        شناسايي اصول فرم دادن ناخن پا   4-5

        آشنايي با فرم هاي هندسي ناخن پا   5-5

        شناسايي اصول فرم هاي هندسي روي ناخن پا  6-5

        آشنايي با انواع الك   7-5

        شناسايي اصول استفاده از الك روي ناخن پا   8-5

        پا آشنايي با طراحي با الك به روي ناخن   9-5

        شناسايي اصول طراحي با الك هاي متفاوت به روي پا   10-5

  15  11  4  توانايي چسباندن ناخن مصنوعي   6

        آشنايي با انواع چسب هاي ناخن  1-6

        آشنايي با انواع ناخت هاي مصنوعي  2-6

        شناسايي اصول استفاده از چسب ناخن   3-6

        ن هاي مصنوعي شناسايي اصول استفاده از  ناخ  4-6

        شناسايي طراحي ناخن مصنوعي به روي ناخن دست   5-6

        آشنايي با تزئينات ناخن  6-6

        شناسايي اصول به كارگيري تور ، نگين و آويزهاي ناخن   7-6

        آشنايي با نحوه برداشتن ناخن مصنوعي   8-6

        شناسايي اصول برداشتن ناخن مصنوعي   9-6

        و ابزار ) با حنا (  با طراحي به روي دست آشنايي  10-6

        شناسايي اصول طراحي به روي دست با حنا و مواد ديگر و ابزار   11-6

        آشنايي با مواد محافظت كننده دست و ناخن   12-6

        شناسايي اصول به كارگيري مواد محافظت كننده   13-6

        شناسايي اصول محافظت از دست و ناخن   14-6

        آشنايي با انواع رنگ هاي حنا  15-6
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  آرايشگر ناخن :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        حنا آماده سازي شناسايي اصول   16-6

        شناسايي اصول استفاده از حنا   17-6

        به وسيله حنا به روي دست و پا طراحيآشنايي با   18-6

        شناسايي اصول كاربرد حنا به روي دست و پا  19-6

        آشنايي با حنا جهت الك ناخن  20-6

        شناسايي اصول استفاده از حنا جهت الك ناخن   21-6

  4  3  1  توانايي محافظت و نگهداري از ناخن دست و پا   7

        آشنايي با بيماريهاي ناخن دست و پا  1-7

        و پارنده دست آشنايي با مواد نگهدا  2-7

        و پاشناسايي اصول استفاده از مواد نگهدارنده دست   3-7

        آشنايي با مواد محافظ ناخن   4-7

        شناسايي اصول استفاده از مواد محافظ ناخن   5-7

        تغذيه صحيح جهت رشد ناخن ها آشنايي با نحوه   6-7

        آشنايي با مواد و ابزار جهت نگهداري ناخن   7-7

        شناسايي اصول به كار بردن مواد و ابزار جهت ترميم ناخن   8-7

        آشنايي با عفونت هاي گوشه ناخن   9-7

         انگشتان دست  دادنآشنايي با ماساژ  10-7

         انگشتان دست  دادنشناسايي اصول ماساژ  11-7
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  آرايشگر ناخن :نام شغل 

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

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      سوهان ناخن  1

      گوشت گير  2

      ژل مخصوص مانيكور   3

      كرم مخصوص مانيكور  4

      ناخن گير   5

      كاردك ناخن  6

      صابون  7

      حوله  8

      ناخن مصنوعي  9

      چسب ناخن  10

      لنز ناخن  11

      گوشواره ناخن  12

      نگين ناخن  13

      آويز ناخن  14

      الك مخصوص فرنچ  15

      انواع الك طراحي  16

      انواع الك رنگي  17

      شابلون  18

      محلول ضد عفوني   19

      نبه پ  20

      دستگاه برقي مانيكور  21

      ميز مخصوص مانيكور   22

      صوص مانيكور صندلي مخ  23

      ميز مخصوص پديكور  24
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  آرايشگر ناخن: نام شغل 

     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      داشتن نور كافي   25

      تهويه مناسب  26

      انواع مواد ضد عفوني كننده  27

      انواع مواد شوينده دست و پا  28

      تخته وايت برد  29

      جعبه كمك هاي اوليه  30

      مازيك وايت برد  31

      كپسول آتش نشاني  32

      ميز و صندلي كار آموز  33

      فايل كشويي  34

      ميز و صندلي مربي  35

      لگن كوچك جهت شستشو  36

      روپوش سفيد   37

      ماسك يكبار مصرف  38

 

  

 


