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  متعادل ساز چهره 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
غلی است که از عهده متعادل سازی، آرایش صورت، آرایش عروس، آرایش کودکان و مراقبتهای متعادل ساز ش

 .قبل و بعد از آرایش برآید

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  سوم راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  ریهای واگیردار سالمت کامل جسمانی و روانی و عدم اعنیاد به مواد مخدر و نداشتن بیما:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت   286     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      80   :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   206   :                 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  :حداقل سطح تحصیالت    

   شینیون -مهارت بند و ابرو:  پیش نیاز- مرتبطسال سابقه کار
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   متعادل ساز چهره زنانه: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار   1
  توانایی مشاوره کردن با مشتری   2
   فیزیولوژی پوست چهره وتوانایی شناخت آناتومی  3
  توانایی شناخت نور و رنگ  4
  اخت انواع طرح و  متعادل سازی آن با چهره توانایی شن  5
  توانایی انجام دادن آرایش صورت  6
  توانایی انجام دادن آرایش عروس   7
  توانایی انجام دادن آرایش کارتونی جهت کودکان   8
  توانایی مراقبتهای ویژه قبل و بعد از آرایش صورت   9
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   متعادل ساز چهره زنانه: ام شغلن

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کـار در محـیط              1
  کار 

3  5  8  

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

اردادن و حفـظ لبـاس و سـایر          ایجاد جایگاه مناسب و بهداشتی برای قر       -  
  وسایل 

      

        آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن   2-1

        آشنایی با شرایط مناسب محیط کار   3-1

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

        آشنایی با دفع مناسب زباله   4-1

        ل و به تعداد کافی باشد  سطل زباله دارای درپوش، قابل حم-  

        آشنایی با مواد شیمیایی درجه سانتیگراد حین کار و خطرات ناشی از آن   5-1

        آشنایی با حوادث شغلی و اصول پیشگیری از بروز آن   6-1

        آشنایی با عوامل آتش زا و اصول اطفاء حریق  7-1

         عدم استعمال دخانیات-  

        فونی کننده و پاک کننده دست و صورت آشنایی با مواد ضدع  8-1

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   9-1

         تهویه مناسب-  

         تنظیم دمای محیط-  

        شناسایی اصول ضدعفونی کردن محیط کار   10-1

        شناسایی اصول ضدعفونی کردن ابزار کار   11-1

         ضدعفونی کننده آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با مواد  12-1

  4  -  4  توانایی مشاوره کردن با مشتری   2

        آشنایی با چگونگی رفتار با مشتری   1-2

  

  

 



 4

   متعادل ساز چهره زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با چگونگی مشاوره جهت کار   2-2

        )کار و محیط(جاد اعتماد در مشتری آشنایی با ای  3-2

آشنایی با روانشناسی افراد متناسب با شخصیت هـای خـاص و نیازهـای                4-2
   متفاوت یآرایش

      

        آشنایی با نحوه برخورد با پیشنهادات و انتقادات مشتری   5-2

  37  25  12   فیزیولوژی پوست چهره و توانایی شناخت آناتومی  3

        مان سرآشنایی با ساخت  1-3

        های آن  ماهیچه  و گردن،آشنایی با ساختمان صورت   2-3

        آشنایی با استخوان بندی سر، صورت و گردن  3-3

        آشنایی با فیزیولوژی پوست و بیماریهای آن   4-3

        آشنایی با ساختمان پوست   5-3

        آشنایی با انواع پوست   6-3

         چرب-  

         معمولی-  

        و غیره  خشک -  

        ) مو و ناخن (آشنایی با ضمائم پوست   8-3

        آشنایی با بیماریهای پوستی   9-3

        آشنایی با آماده سازی محیط کار   10-3

        آشنایی با اصول آماده سازی محیط کار   11-3

        وسایل کار د و آشنایی با ابزار و موا  12-3

         مواد و وسایل کار شناسایی اصول استفاده از ابزار و  13-3

        آشنایی با مواد مصرفی جهت پوستهای مختلف   14-3

        جهت پوستهای مختلف از مواد مصرفی شناسایی اصول استفاده   15-3

        آشنایی با ماساژهای صورت و گردن   16-3
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   متعادل ساز چهره زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول انجام ماساژهای صورت و گردن   17-3

        آشنایی با دساگاه بخور صورت  18-3

        شناسایی اصول استفاده از دستگاه بخور صورت   19-3

        آشنایی با آماده سازی پوست قبل از آرایش   20-3

        شناسایی اصول آماده سازی پوست قبل از آرایش   21-3

  31  21  10  توانایی شناخت نور و رنگ  4

        آشنایی با نور و انعکاس آن   1-4

        )سایه روشن (آشنایی با انعکاس نور بر اجسام   2-4

        آشنایی با اثرات فیزیکی نور و انعکاس آن بر روی چهره   3-4

         و انعکاس آن بر روی چهرهشناسایی اصول اثرات فیزیکی نور  4-4

        ا انعکاس نور بر روی رنگها آشنایی ب  5-4

        شناسایی اصول انعکاس نور بر روی رنگها   6-4

         با نور و نورپردازی در محیط کار آشنایی  7-4

         نور و نورپردازی در محیط کار  کاربرد شناسایی اصول  8-4

         آن آشنایی با رنگها و سیکل چرخه  9-4

        آشنایی با تئوری رنگها  10-4

        آشنایی با روانشناسی رنگها   11-4

        )سرد و گرم(آشنایی با گام رنگی   12-4

        )اصلی و فرعی( آشنایی با ترکیب رنگها  13-4

        )اصلی و فرعی(شناسایی اصول ترکیب رنگها   14-4

        آشنایی با هارمونی رنگها   15-4

        آشنایی با کنتراست های تیره و روشن   16-4

         اصول کنتراست های تیره و روشن شناسایی  17-4
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   متعادل ساز چهره زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با شدت دادن رنگها   17-4

  50  40  10   و  متعادل سازی آن با چهره یحاتوانایی طر  5

        هره آشنایی با طرح و تناسب آن با چ  1-5

        شناسایی اصول ایجاد طرح و تناسب آن با چهره   2-5

        آشنایی با اشکال هندسی   3-5

        شناسایی اصول انواع چهره در ابعاد هندسی   4-5

        آشنایی با روانشناسی طرح های مختلف چهره   5-5

        شناسایی اصول روانشناسی طرح های مختلف چهره   6-5

        خچه متعادل سازی چهره آشنایی با تاری  7-5

        آشنایی با متعادل سازی اجزاء چهره   8-5

        آشنایی با ابزار، و سایل و مواد مصرفی متعادل سازی چهره   

         انواع قلم مو -  

         انواع پد-  

         انواع هدبند-  

         پالت-  

        ج انواع اسفن-  

         انواع کاردک-  

        ل سازی  نرم افزار های متعاد-  

        )پمپ باد(ر براش ی ا-  

        ) روبان و جوراب-تور( بندینک -  

        شناسایی اصول کار با ابزار و وسایل و مواد مصرفی متعادل سازی چهره   10-5

        آشنایی با انواع فن های زمینه   11-5

        شناسایی اصول زدن انواع فن های زمینه   12-5
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  چهره زنانه متعادل ساز :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با هاله گیری انواع صورت   13-5

        شناسایی اصول هاله گیری انواع صورت   14-5

        و غیره جوش ،آشنایی با نحوه بر طرف کردن لک   15-5

         شناسایی اصول برطرف کردن لک، جوش و غیره  16-5

        )رفع خطوط و لیفتینگ(ْآشنایی با جوان سازی چهره   17-5

        شناسایی اصول جوان کردن چهره   18-5

        آشنایی با متعادل سازی پیشانی   19-5

        آشنایی با متعادل سازی ابرو   20-5

        شناسایی اصول متعادل سازی ابرو  21-5

        پلک و پیلهآشنایی با متعادل سازی چشم،   22-5

        پلک و پیلهشناسایی اصول متعادل سازی چشم و   23-5

        آشنایی با متعادل سازی گونه   24-5

        شناسایی اصول متعادل سازی گونه   25-5

        آشنایی با متعادل سازی بینی   26-5

        شناسایی اصول متعادل سازی بینی   27-5

        آشنایی با متعادل سازی لب ها   28-5

         ها بشناسایی اصول متعادل سازی ل  29-5

        آشنایی با متعادل سازی چانه و فک   30-5

        شناسایی اصول متعادل سازی چانه و فک   31-5

        آشنایی با متعادل سازی غب غب   32-5

        شناسایی اصول متعادل سازی غب غب  33-5

         شانه و دست ، گردن آشنایی با متعادل سازی  34-5

         شانه و دست، گردن متعادل سازیشناسایی اصول   35-5
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   متعادل ساز چهره زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با تثبیت کردن مراحل کار   36-5

        شناسایی اصول تثبیت کردن مراحل کار  37-5

         های متناسب با سن و موقعیت اجتماعی فرد شنایی با طرحآ  38-5

        شناسایی اصول طرح های متناسب با سن و موقعیت اجتماعی فرد  39-5

  65  47  18  توانایی انجام دادن آرایش صورت  6

        آشنایی با تاریخچه آرایش   1-6

        آشنایی با تعریف و معانی آرایش   2-6

        ربوطه آشنایی با ابزار و مواد مصرفی م  3-6

         میزکار-  

         صندلی مخصوص -  

         انواع قلمو -  

         پد -  

         پیش بند -  

         هد بند -  

         فرمژه-  

         موچین -  

         قیچی -  

         تیغ و دسته آن یکبار مصرف -  

         کاور-  

         ملحفه-  

        ، رژلب انواع سایه، رژگونه، کرم پودر-  
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   متعادل ساز چهره زنانه:ل ام شغن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول کار با وسایل و مواد مصرفی   4-6

        آشنایی با آماده سازی مشتری جهت آرایش   5-6

        شناسایی اصول آماده سازی مشتری جهت آرایش  6-6

        یش متناسب با چهره شخص آشنایی با انواع آرا  7-6

        آرایش متناسب با چهره شخصشناسایی اصول   8-6

        آشنایی با انواع آرایش ابرو   9-6

        شناسایی اصول انواع آرایش ابرو  10-6

        آشنایی با انواع آرایش چشم   11-6

        شناسایی اصول انواع آرایش چشم  12-6

        آشنایی با آرایش مژه  13-6

        شناسایی اصول انواع مژه  14-6

        آشنایی با انواع خط چشم   15-6

        شناسایی اصول انواع خط چشم  16-6

        آشنایی با انواع آرایش گونه  17-6

        شناسایی اصول آرایش گونه   18-6

        بآشنایی با انواع آرایش ل  19-6

        بشناسایی اصول انواع آرایش ل  20-6

         کردن آرایش صورت آشنایی با تثبیت  21-6

        شناسایی اصول تثبیت کردن آرایش صورت   22-6

        آشنایی با آرایش کالسیک   23-6

        شناسایی اصول آرایش کالسیک   24-6

        آشنایی با آرایش روز   25-6

        شناسایی اصول آرایش روز  26-6
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   متعادل ساز چهره زنانه:ام شغل ن

  اهداف و ریز برنامه درسی

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با آرایش عصر   27-6

        آشنایی با آرایش شب   28-6

        شناسایی اصول آرایش شب   29-6

        آشنایی با آرایش بی قاعده و شخصیت سازی   30-6

        شناسایی اصول آرایش بی قاعده و شخصیت سازی  31-6

  34  26  8  ش عروس توانایی انجام دادن آرای  7

        آشنایی با آرایش مالیم برای عروس  1-7

        آشنایی با ابزار و مواد مصرفی کار   2-7

         صندلی مخصوص تاشو-  

         میزکار -  

         هدبند-  

         پیش بند -  

         روپوش مخصوص مشتری -  

         حوله -  

         کار -  

         پد -  

         ماسک -  

         شیرپاکن-  

         لوسیون -  

         ژل-  

         روژگونه-  

         کرم پودر-  

         سایه -  
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   متعادل ساز چهره زنانه:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         رژلب-  

         خط چشم -  

         ریمل -  

         انواع مواد -  

         کرم های ضد حساسیت -  

         مرطوب کننده ها -  

         انواع ویتامینه -  

        آشنایی با آرایش غلیظ برای عروس  3-7

        شناسایی اصول آرایش غلیظ برای عروس  4-7

         )نگین، مژه، اکلیل و غیره(آشنایی با تزئینات چهره   5-7

        )نگین، مژه، اکلیل و غیره(شناسایی اصول کار با تزئینات چهره   6-7

        شنایی با آرایش ضد آب  و ماندگارآ  7-7

        شناسایی اصول نحوه کار با مواد آرایشی ضد آب و ماندگار   8-7

  30  20  10  توانایی انجام دادن آرایش کارتونی جهت کودکان   8

        آشنایی با ابزار و مواد مصرفی   1-8

        شناسایی اصول بکارگیری ابزار و مواد مصرفی  2-8

        انواع طرحها آشنایی با   3-8

        شناسایی اصول انجام انواع طرح ها به روی صورت   4-8

        آشنایی با نکات ایمنی هنگام کار  5-8

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی هنگام کار   6-8

        آشنایی با نحوه پاک کردن مواد مصرفی   7-8

        شناسایی اصول نحوه پاک کردن مواد مصرفی   8-8
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   متعادل ساز چهره زنانه:م شغل ان

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  27  22  5  توانایی مراقبتهای ویژه قبل و بعد از آرایش صورت   9

        آشنایی با انواع مواد پاک کننده    1-9

        شناسایی اصول مواد پاک کننده   2-9

        ننده چشم آشنایی با مواد پاک ک  3-9

        شناسایی اصول پاک کننده چشم  4-9

        آشنایی با مواد پاک کننده صورت   5-9

        شناسایی اصول پاک کننده صورت   6-9

        آشنایی با کرم های ضد حساسیت قبل و بعد از آرایش   7-9

        شناسایی اصول کرم های ضد حساسیت قبل و بعد از آرایش  8-9

        د ویتامینه جهت صورت قبل و بعد از آرایش آشنایی با موا  9-9

        شناسایی اصول با مواد ویتامینه جهت صورت قبل و بعد از آرایش  10-9
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  متعادل ساز چهره زنانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      صندلی مخصوص کار   1

      میزکار   2

      صندلی   3

      آینه   4

      آینه مقعر   5

      )مهتابی(نورسفید   6

      )المپ(نور زرد   7

       متمرکزنور متمرکز و غیر  8

       کیف آرایش  9

      انواع قلمو   10

      پیش بند   11

      حوله   12

      روپوش   13

      تل  14

      قیچی   15

      موچین   16

      لوسیون پاک کننده   17

      ژل شستشو دهنده   18

      پنبه   19

      دستمال کاغذی   20

      گوش پاک کن   21

      انواع پدهای آرایشی   22

      انواع سایه   23

      انواع رژلب  24
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  متعادل ساز چهره زنانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      انواع خط چشم   25

      انواع مداد لب و چشم   27

      ریمیل   28

      مژه مصنوعی   29

      چسب مژه   30

      انواع فون   31

      انواع پودر آرایشی   32

      برق لب   33

      پالت رنگی   34

      انواع رژگونه   35

      صابون   36

      ماسک یکبار مصرف   37

      شانه دم باریک   38

      کپسول آتش نشانی   39
      وایت برد   40
      ماژیک وایت برد   41
      جعبه کمک های اولیه   42
      فایل کشویی   43
      ات آن کامپیوتر و متعلق  44

  
 

  

 


