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  کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه: 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
مشتری قبل و بعد از کار با رنگ  شایستگی آماده کردن است کهشغلی در آرایش  زنانه   شیمیاییموادکاربر 

 .را داشته باشد فر و ویتامینه کردن مو ، موادمواد دکلره ، مواد صاف 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  دیپلم: میزان تحصیالت حداقل 
ایدز ، : سالمت کامل جسمانی و روانی ، نداشتن آلرژی و آسم و بیماری های واگیردار ، مثل :  توانایی جسمیحداقل 

  ... هپاتیت و 
  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت  413     :                آموزش    دوره طول

  ساعت   157  :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   256  :                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
 از سازمان    مربوطه  سال سابقه کار مرتبط و داشتن دیپلم مهارت        5دیپلم متوسطه با     :حداقل سطح تحصیالت    

     کشورفنی و حرفه ایآموزش 
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار   1
   آن PH قانون رنگ ها و ،توانایی شناخت رنگ ها   2
  و کار با پراکسیدهاتوانایی شناخت ترکیب انواع رنگ ها   3
  ایی انجام روش های مختلف رنگ آمیزی مو  توان  4
  توانایی انجام رنگ آمیزی موی سفید   5
  توانایی انجام تکنیک های مختلف رنگ مو   6
  توانایی انجام مراقبت و نگهداری از مو به بعد از رنگ آمیزی   7
  ) مش ( توانایی انجام سایه و روشن   8
  ) دکلره کامل ( توانایی انجام بی رنگ نمودن کامل موی سر   9
  توانایی انجام فر کردن مو   10
  توانایی انجام صاف کردن مو   11
  توانایی انجام ویتامینه کردن موی سر   12
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه: ام شغلن

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  8  5  3 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار    1

        آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار   1-1

        ار آشنایی با وسایل و لباس ک  2-1

         استفاده از ماسک و لباس کار -  

         استفاده از روپوش تمیز رنگ روشن -  

 ایجاد جایگاه مناسب و بهداشتی برای قرار دادن و حفظ لبـاس و سـایر                -  
  وسایل 

      

        آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن  3-1

        آشنایی با شرایط مناسب محیط کار   4-1

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

        آشنایی با دفع مناسب زباله   5-1

        آشنایی با مواد شیمیایی در حین کار و خطرات ناشی از آن   6-1

        آشنایی با حوادث شغلی و اصول پیشگیری از بروز آن   7-1

        امل آتش زا و اصول اطفاء حریق وآشنایی با ع  8-1

         عدم استعمال دخانیات-  

        آشنایی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت   9-1

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   10-1

         تهویه مناسب -  

         عایق بندی مناسب-  

         تنظیم دمای محیط-  

        و ابزار کارشناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط   11-1

        آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با مواد ضد عفونی کننده   12-1
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با ضد عفونی کردن وسایل کار در آرایشگاه   13-1

        ست ها و ابزار کار مواد پاک کننده و شوینده د-  

  16  3  13   آنPHرنگ و قانون رنگ ها و توانایی شناخت   2

        آشنایی با تاریخچه رنگ مو در ایران باستان   1-2

        در جهان ی با تاریخچه رنگ مویآشنا  2-2

        آشنایی با عملکرد و تاثیر رنگ های گیاهی روی مو   3-2

        ی آشنایی با تاریخچه رنگ های شیمیای  4-2

         )  ودایمموقت و نیمه موقت( رنگ های شیمیایی آشنایی با    5-2

        آشنایی با تاثیر و عملکرد رنگ شیمیایی به روی ساختمان مو   6-2

        آشنایی با نور و انعکاس آن  7-2

        آشنایی با چرخه رنگ ها   8-2

        آشنایی با رنگ های اصلی و فرعی و دسته سوم   9-2

        نایی با رنگ های کمکی آش  10-2

        آشنایی با قانون رنگ ها   11-2

        آشنایی با رنگ های سرد و گرم   12-2

         PHآشنایی با   13-2

         رنگ ها PHآشنایی با   14-2

  27  13  14  و کار با پراکسیدهاتوانایی ترکیب انواع رنگ ها   3

        آشنایی با رنگ های اصلی و عمق آن   1-3

        ) فانتزی ( ایی با رنگ های تن دار آشن  2-3

        آشنایی با رنگ های مکمل آلبوم  3-3

        شناسایی اصول کاتالوگ رنگ مو   4-3
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول رنگ های موقت  5-3

        شناسایی اصول رنگ های نیمه موقت   6-3

        ) اکسیداسیون ( شناسایی اصول رنگ های دائم   7-3

        شناسایی اصول ترکیب رنگ ها   8-3

        آشنایی با آمونیاک و نقش آن در رنگ  9-3

        آشنایی با نقش ویتامین در رنگ  10-3

        ) ب اکسیژنه اکسیدان کرم و آ( آشنایی با انواع پراکسید ها   11-3

        آشنایی با حجم و درصد پراکسیدها   12-3

        شناسایی اصول میزان پراکسیدها در ترکیب رنگ   13-3

        آشنایی با تاثیر و عملکرد پراکسیدها بر روی مو  14-3

  42  22  20  توانایی انجام روش های مختلف رنگ آمیزی مو  4

        آشنایی با ابزار کار و مواد مصرفی   1-4

         کاسه رنگ -  

         قلم مو -  

         پیش بند-  

         کاله-  

         دستکش-  

        ولهح ماسک و -  

        شناسایی اصول نحوه ضد عفونی کردن وسایل کار   2-4

        شناسایی اصول آماده سازی مشتری قبل از کار   3-4

        آشنایی با مواد مصرفی قبل از رنگ آمیزی   4-4

         کرم -  

         لوسیون ضد التهاب-  
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل                                         ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

 و انـدام هـای بـدن        شناسایی اصول استفاده از ابزار و مواد محافظ پوست          5-4
  ان برای خود و دیگر

      

        شناسایی اصول کاربرد و تفکیک انواع مواد مصرفی در کار رنگ  6-4

 و  آمیـزی آشنایی با اصول تست کردن پوست سر مـشتری قبـل از رنـگ       7-4
  مشاوره 

      

        آشنایی با ساختمان مو  8-4

        آشنایی با ساختمان ریشه مو  9-4

        آشنایی با پوست سر ومو  10-4

        و موکیک انواع پوست آشنایی با تف  11-4

        آشنایی با امراض مو وپوست  12-4

        مو آشنایی با عناصر تشکیل دهنده  13-4

        آشنایی با عملکرد رنگ بر روی مو  14-4

  18  12  6  توانایی رنگ آمیزی موی سفید   5

        موی سر شدن آشنایی با دالیل سفید   1-5

        آشنایی با درصد سفیدی موی سر   2-5

        آشنایی با قانون رنگ آمیزی موهای سفید   3-5

        شناسایی اصول رنگ آمیزی موهای سفید  4-5

        آشنایی با انتخاب رنگ جهت موهای سفید  5-5

        شناسایی اصول استفاده از پر اکسیدها برای موی سفید  6-5

  23  17  6  توانایی انجام تکنیک های مختلف رنگ مو   6

        گ دانه دادن به مو شناسایی اصول رن  1-6

        شناسایی اصول تبدیل رنگ های گرم به سرد در همان پایه رنگ   2-6

        شناسایی اصول تبدیل رنگ های سرد به گرم در همان پایه رنگ   3-6
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل                                         ن

 درسی اهداف و ریز برنامه 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        ) امولسیون(شناسایی اصول پاک کردن رنگ از روی پوست   4-6

        شناسایی اصول رنگ کردن موهای تیره به پایه روشن   5-6

        شناسایی اصول رنگ کردن موهای روشن به پایه تیره  6-6

ـ               7-6  بـا پـاک     ( دون دکلـره  آشنایی با اصول پاک کـردن رنـگ از روی مـو ب
  )ها کننده

      

        شناسایی اصول استفاده از پاک کننده های رنگ   8-6

 Ton onشناسایی اصول رنگ آمیزی مو با رنگ های بدون آمونیـاک    9-6

Ton 

      

        شناسایی رنگ آمیزی موهای آسیب دیده   10-6
        شناسایی اصول ثابت کردن رنگ ها   11-6

  14  4  10  نگهداری از مو بعد از رنگ آمیزی توانایی مراقبت و   7

        آشنایی با شامپو و انواع آن بعد از رنگ  1-7

        شناسایی اصول نحوه شستشوی مو   2-7

        آشنایی با شامپو ونرم کننده ها   3-7

        شناسایی اصول استفاده از شامپو و نرم کننده ها  4-7

        میزی آشنایی با مواد محافظ مو بعد از رنگ آ  3-7

        شناسایی اصول استفاده از مواد محافظ مو  4-11

  80  50  30  )مش  (  روی موروشن، توانایی سایه   8

        آشنایی با تست کردن مو و پوست مشتری  1-8

        شناسایی اصول تست کردن مو و پوست مشتری  2-8

        آشنایی با مشاوره و آماده سازی مشتری قبل از شروع کار   3-8

        شروع کار شناسایی اصول آماده سازی مشتری قبل از   4-8

        آشنایی با ابزار و وسایل کار   5-8
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل                                         ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         انواع کاله  -  

        فویل  انواع -  

        ابزار و وسایل کار شناسایی اصول کاربرد   6-8

         ترکیب آن  نحوه آشنایی با مواد مصرفی و  7-8

        شناسایی اصول کاربرد مواد مصرفی و نحوه ترکیب آن   8-8

        آشنایی با نحوه بیرون آوردن مو به وسیله ابزار از کاله  9-8
        ون آوردن مو به وسیله ابزار از کالهشناسایی اصول بیر  10-8
        فویل  کار با آشنایی با نحوه جدا سازی مو برای  11-8
        آشنایی با نحوه کار با فویل  12-8
        شناسایی اصول جداسازی دسته های مو در فویل  13-8
        با کاله ) مش ( شناسایی اصول انجام سایه و روشن   14-8
  درجـه بـا کـاله      4 الـی    2 اختالف   ام سایه و روشن با    شناسایی اصول انج    15-8

  کاله
      

        آشنایی با زمان مکث مواد بی رنگ کننده روی سر   16-8
         مکث آن  زمانشناسایی اصول زدن مواد به مو و رعایت  17-8
        آشنایی با انواع مش های فانتزی  18-8
        آشنایی با انواع سایه روشن های فانتزی  19-8
        شناسایی اصول انجام انواع مش ها و سایه روشن های فانتزی   20-8
        آشنایی با رنگ جهت رنگساژ ها   21-8
        شناسایی اصول ترکیب رنگساژ ها   22-8
        آشنایی با رنگساژ های دائم   23-8
        آشنایی با رنگساژ های موقت   24-8
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه: شغل ام                                        ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        ) فانتزی ( آشنایی با رنگساژ های نیمه موقت   25-8
        ... ) اکسیدان ها و ( آشنایی با انواع پراکسیدها   23-8
        وشندر سایه رشناسایی اصول کاربرد رنگ ها   24-8
        ... ) اکسیدان ها و ( راکسیدها پشناسایی اصول کاربرد  25-8
        آشنایی با رنگساژ های دائم   26-8
        آشنایی با رنگساژ های موقت   27-8
        ) فانتزی ( آشنایی با رنگساژ های نیمه موقت   28-8
        شناسایی اصول کاربرد رنگساژهای دائم   29-8
        شناسایی اصول کاربرد رنگساژهای موقت  30-8
        شناسایی اصول کاربرد رنگساژهای نیمه موقت   31-8
        آشنایی با تغییر دادن رنگساژها   32-8
        برد تغییر دادن رنگساژهاشناسایی اصول کار  33-8

  89  69  20  ) دکلره کامل ( توانایی بی رنگ نمودن کامل موی سر   9

         مو و پوست مشتریآشنایی با تست  1-9

         قبل از شروع کارآشنایی با آماده سازی مشتری  2-9

        و مواد مصرفیآشنایی با ابزار   3-9

        شناسایی اصول کاربردابزار و مواد مصرفی  4-9

        آشنایی با نوع مو   5-9

        آشنایی با مواد محافظت کننده قبل و بعد از کار   6-9

        رد مواد محافظت کننده قبل و بعد از کار ول کارباصی یشناسا  7-9
        آشنایی با اکسیدان ها   8-9
         با انواع پودر دکلرهیآشنای  9-9
        آشنایی با انواع کرم ها و مواد دیگر بی رنگ کننده مو   10-9
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل                                         ن

 هداف و ریز برنامه درسی ا

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با زمان مکث مواد مصرفی روی مو   11-9
        شناسایی اصول کاربرد اکسیدان ها و مواد بی رنگ کننده  12-9
        آشنایی با ری رنگ کردن موهای رنگ شده  13-9
        ه آشنایی با بی رنگ کردن موهای رنگ نشد  14-9
        شناسایی اصول بی رنگ کردن موهای رنگ شده  15-9
        شناسایی اصول بی رنگ کردن موهای رنگ نشده   16-9
        آشنایی با بی رنگ کردن انواع موهای کوتاه ، متوسط ، بلند   17-9
        شناسایی اصول بی رنگ کردن انواع موهای کوتاه ، متوسط ، بلند   18-9
        رنگ کردن موهای که قبالً بی رنگ شدهآشنایی با بی   19-9
        انجام دکلره روی موهای دکلره شده از قبل  شناسایی اصول   20-9
        آشنایی با نحوه شستشوی مو بعد از بی رنگ کردن   21-9
        نحوه شستشوی موو شناسایی اصول کاربرد   22-9

        آشنایی با انواع رنگ های مورد مصرف بعد از دکلره  23-9
        آشنایی با ولوکسیدها  24-9
        آشنایی با زمان مکث رنگ روی مو   25-9
        شناسایی اصول و رعایت زمان مکث رنگ  26-9
        آشنایی با قانون رنگ آمیزی مو بعد از بی رنگ کردن   27-9
        شناسایی اصول رنگ آمیزی مو با اکسیدان مصرفی  28-9
         گرم به سرد و بر عکس آشنایی با تغییر پایه رنگ از  28-9
        آشنایی با ایجاد سایه روشن در روی مو   29-9
        شناسایی اصول انجام تغییر رنگ از گرم به سرد و برعکس  30-9
        آشنایی با مواد مقاوم کننده بعد از سوختن احتمالی مو   31-9
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل ن

 امه درسی اهداف و ریز برن

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با مواد تثبیت کننده رنگ مو   32-9
        شناسایی اصول کاربرد مواد تثبیت کننده بعد از رنگ مو   33-9
        آشنایی با مواد مصرفی قبل از سشوار کشیدن   34-9
        شناسایی اصول کاربرد مواد قبل از سشوار کشیدن  35-9
        آشنایی با نحوه سشوار کشیدن مو   36-9
        شناسایی اصول کاربرد سشوار صحیح روی مو   37-9

  47  29  18  توانایی فر کردن مو   10

        آشنایی با شناخت ساختمان مو   1-10

        آشنایی با انواع مو  2-10

        و پوست تست مو آشنایی با   3-10

        ستوپوشناسایی اصول انجام تست مو   4-10

        آشنایی با انواع بیگودی و ابزار فر  5-10

        شناسایی اصول کاربرد ابزار کار  6-10

        آشنایی با تقسیم بندی سر قبل از شروع کار   7-10

        شناسایی اصول کاربرد بیگودی جهت پیچیدن  مو   8-10

        آشنایی با مواد فر   9-10

         موهای طبیعی -  

         موهای  رنگ شده-  
        آشنایی با عملکرد مواد فر به روی مو  10-10
        آشنایی با انواع بیگودی های فر  11-10
         مواد فر مناسب با جنس موPHآشنایی با  12-10
        آشنایی با مواد فر مستقیم و غیر مستقیم  13-10
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل ن

 رسی اهداف و ریز برنامه د

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        ) رنگ شده و طبیعی ( شناسایی اصول انجام فر مستقیم  14-10
        ) رنگ شده و طبیعی ( شناسایی اصول انجام فر غیر مستقیم  15-10
        آشنایی با زمان مکث مواد روی مو  16-10
        مو  شستسوی آشنایی با مراحل مختلف 17-10
        شناسایی اصول نحوه شستشوی مو  18-10
        آشنایی با مواد تثبیت کننده و خنثی کننده فر 19-10
        مواد خنثی کننده و تثبیت کننده ث آشنایی با مدت زمان مک 20-10
        شناسایی اصول استفاده از تثبیت کننده و خنثی کننده فر  21-10
        وسیله مواد آشنایی با نحوه فرم دادن به مو به  22-10
        شناسایی اصول کاربرد مواد جهت نگهداری فر  22-10
        آشنایی با خشک کردن موی فر شده  24-10
        شناسایی اصول خشک کردن موی فر شده با سشوار مخصوص 25-10
        آشنایی با نحوه مرتب کردن مو بعد از اتمام فر 26-10
        از اتمام فرشناسایی اصول مرتب کردن مو بعد  27-10
        آشنایی با مواد نگهدارنده بعد از فر کردن 28-10
        آشنایی با مواد محافظت کننده بعد از اتمام کار 29-10

  35  24  11  توانایی صاف کردن مو   11

        آشنایی با ساختمان مو وانواع آن  1-11

        آشنایی با تست پوست سر وموی مشتری  2-11

         سر و مو آشنایی با پوست  3-11

        آشنایی با شستشوی مو با شامپو قبل از شروع کار   4-11

        آشنایی با عملکرد مواد صاف  5-11
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        شنایی با مواد صاف آ  6-11

         مواد صافPHی با آشنای  7-11

         مواد صاف کار برد انواع شناسایی اصول  8-11

        آشنایی با تاثیر عملکرد مواد صاف   9-11
        آشنایی با ابزار کار جهت صاف کردن مو  10-11
        آشنایی با مراحل استفاده از مواد مصرفی  11-11
        شناسایی اصول آماده کردن ابزار و لوازم کار 12-11
        شناسایی اصول تقسیم بندی موی سر 13-11
        ) پسرانه ( شناسایی اصول صاف کردن موی کوتاه  14-11
        شناسایی اصول صاف کردن موی متوسط و بلند 15-11
       وزشناسایی اصول صاف کردن موی  16-11
       رنگ شدهشناسایی اصول صاف کردن موی  17-11
        )مجدد(صاف شده با موادموی شناسایی اصول صاف کردن  18-11
        شناسایی اصول نحوه استفاده از مواد صاف کننده   19-11
        شناسایی اصول مراحل استفاده ازمواد صاف 20-11
        جهت موهای صاف شده از قبلآشنایی با مواد محافظت کننده مو 21-11
        آشنایی با شستشوی مو بعد از کار  22-11
        صول شستشوی مو بعد از کار با مواد صاف شناسایی ا 23-11
        آشنایی با نحوه خشک کردن مو  24-11
        شناسایی اصول خشک کردن مو بعد از صاف کردن  25-11
        شناسایی اصول استفاده از مواد محافظت کننده مو 26-11
        آشنایی با روش های نگهداری مو  27-11
         به وسیله مواد شناسایی اصول نگهداری مو 28-11
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل                                         ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

          شده صافی آشنایی با نحوه فرم دادن مو 29-11
        شده شناسایی اصول فرم دادن موی صاف  30-11
        آشنایی با هماهنگ کردن و مرتب کردن موها بعد از صاف کردن 31-11
شناسایی اصول یک دست کرد و گرفتن ناهماهنگی های مـو بـه وسـیله                32-11

  قیچی
      

  14  8  6  توانایی انجام ویتامینه کردن موی سر   12

        آشنایی با انواع پوست سر   1-12

        چرب-  

        خشک-  

        معمولی-  

        آشنایی با انواع مو و امراض آن  2-12

         شوره چرب -  

         شکستگی -  

         مو خوره -  

         ریزش -  

        آشنایی با نحوه عملکرد ویتامینه ها   3-12

        آشنایی با عواملی که باعث ضعیف شدن مو می شود   4-12

        آشنایی با عوامل مکانیکی ضعیف شده مو   5-12

        ر  سشوا-  

         شانه -  

         برس-  

        آشنایی با عوامل شیمیایی ضعیف شدن مو   6-12
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   کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        ) دکلره کردن-صاف کردن –فر کردن ( مواد شیمیایی -  

        ا آماده سازی مشتری قبل از شروع کارآشنایی ب  7-12

        شناسایی اصول آماده سازی مشتری   8-12

        آشنایی با انجام ویتامینه کردن  9-12
        شناسایی اصول ویتامینه مو همراه با ماساژ 10-12
        آشنایی با ویتامینه کردن مو با روش و مواد سنتی  11-12
        آشنایی با مواد شستشو 12-12
        شناسایی اصول بر طرف کردن سامراض مو به وسیله ویتامینه کردن  13-12
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  کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه :نام شغل                                            
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      قلم رنگ   1

      کاسه رنگ   2

      کرم دست و صورت چرب   3

      پیش بند مخصوص رنگ  4

      کاله رنگ  5

      شانه دندانه درشت  6

      رنگ مو  7

      1اکسیدان کرم شماره   8

      2اکسیدان کرم شماره   9

      شامپو  10

      نرم کننده   11

      پودر دکلره   12

      پودر دکلره رنگی   13

      کرم ضد حساسیت  14

      3اکسیدان کرم شماره   15

      دستکش پالستیکی   16

      کاله مش  17

      قالب  18

      کاغذ آلومینیوم   19

      شانه دم باریک  20

      س تقسیم پکلی  21

      کیسه پالستیکی به رنگ روشن برای زیر کاله مش   22

      بیگودی فر ریز  23
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  کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه :                                           نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      بیگودی فر متوسط  24

      بیگودی فر درشت  25

      مواد فر قلیایی و اسیدی   26

      مواد صاف قلیایی و اسیدی   27

      حوله   28

      صندلی مخصوص کار   29

      سرشوی مناسب   30

      نور کافی   31

      لوب تهویه مناسب و مط  32

      کمد قرار دادن لباس و وسایل   33

      سشوار   34

      شامپو   35

      نرم کننده   36

      صندلی مشتری   37

      صندلی همراه  38

      70x50آیینه بزرگ   39
      میز کار  40
      کامپیوتر و متعلقات آن  41

 
 

  

 


