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  1پیرایشگر مردانه درجه : 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
کوتاهی مدل شایستگی  شغلی است که در زیر گروه مراقبت زیبایی قرار دارد و انه درجه یکپیرایشگر مرد

 .داشته باشد، شناخت ابزار و مواد مصرفی  خالی کردن مو ،، پیتاژ ، تیغ های مو با قیچی 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  سوم راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
  اعتیار به مواد مخدر ، نداشتن بیماری مسری و عدم و جسمانی مل روانی سالمت کا:  توانایی جسمیحداقل 

  2پیرایشگر مردانه درجه  : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت  150   :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   56   :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    94  :                 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 +  مربوطـه داشتن گواهینامه مهارت و حرفه ای در رشته شـغلی          دیپلم متوسطه و   :حداقل سطح تحصیالت    

  سال سابقه کار مرتبط 
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  1پیرایشگر مردانه درجه  : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

   کار در محیط کاربهداشتتوانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و   1
  )برقی(توانایی کوتاه کردن موها با تیغ ، شانه تیغ دار ، تیغ حرارتی  2
   ، تیغ ، ماشینبا قیچی) پیتاژ مو ( توانایی خالی کردن ال به الی مو   3
   بلندتوانایی کوتاه کردن موهای   4
   هماهنگی بین مدل های مو با فرم سر و صورت ایجادتوانایی   5
  توانایی پوشش گذاری برای سرویس های آرایشی   6
  توانایی رنگ کردن موی سر  7
  توانایی صاف کردن موقت و دائم ساقه مو   8
  توانایی فر کردن موقت و دائم مو   9
  توانایی ویتامینه کردن سطحی عمقی و دائم مو   10
  توانای شناخت انواع تمیز کننده های پوست   11
  توانایی بخوردهی پوست   12
  توانایی محافظت از پوست در برابر نور خورشید   13
  توانایی محافظت از پوست جهت به تعویق انداختن چین و چروک  14
  پوست چربتوانایی محافظت از پوست خشک و   15
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   1 پیرایشگر مردانه درجه : ام شغلن 

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  8  5  3  یتوانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت   1

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

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

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

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

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

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

         عدم استعمال دخانیات-  8-1

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

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   10-1

         تهویه مناسب -  

         تنظیم دمای محیط-  

        شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار  11-1

        شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار   12-1

        آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با مواد ضد عفونی کننده   13-1

        آشنایی با ضد عفونی کردن وسایل کار در محل کار  14-1

        آشنایی با مواد پاک کننده و شوینده دست ها و ابزار کار  15-1

  

  

 



 4

   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

شـانه تیـغ دار ، تیـغ        توانایی کوتاه کردن موها بـا تیـغ ،            2
  حرارتی 

5  12  17  

        آشنایی با وسایل و لباس کار   1-2

         استفاده از ماسک-  

         استفاده از روپوش سفید به رنگ روشن -  

        آشنایی با انواع تیغ ، شانه تیغ دار و تیغ حرارتی جهت کوتاهی مو  2-2

      رارتی جهت کوتاهی مو شناسائی اصول انواع تیغ ، شانه تیغ دار و تیغ ح  3-2

ــا      4-2 ــف ب ــای مختل ــا در زوای ــردن موه ــاه ک ــوه کوت ــنائی اصــول نح آش
  ، شانه تیغ دار ، تیغ برقی حرارتیتیغ 

      

شناسایی اصول نحوه کوتاه کردن موها در زوایای مختلف با تیغ ،شـانه               5-2
  تیغ برقی حرارتی تیغ دار ،

      

        سر با شانه تیغ دارآشنایی با طبیعی کاری خطوط اطراف   6-2

        شناسائی اصول طبیعی کاری خطوط اطراف سر با شانه تیغ دار  7-2

، تیغ  با قیچی   ) پیتاژ مو   ( توانایی خالی کردن ال به الی مو          3
   ماشین و

3  8  11  

آشنائی با نحوه ایجاد سایش در مو با شانه تیغ دار ، تیغ حرارتـی و تیـغ                  1-3
  پیتاژ

      

صول نحوه ایجاد سایش در مو با شانه ، تیغ دار ، تیغ حرارتی              شناسایی ا   2-3
  و تیغ پیتاژ

      

بـا شـانه    ) پیتاژ مـو    ( آشنائی با نحوه خالی کردن و کم پشت کردن مو             3-3
  تیغ دار 

      

بـا  ) پیتـاژ مـو     ( شناسائی اصول نحوه خالی کردن کم پشت کردن مـو             4-3
  شانه تیغ دار
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   1دانه درجه  پیرایشگر مر:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنائی با نحوه پیتاژ کردن مو با انواع قیچی پیتاژ   5-3

        شناسایی اصول نحوه پیتاژ کردن مو با انواع قیچی پیتاژ  6-3

        آشنائی نحوه پیتاژ کردن مو با قیچی معمولی  7-3

         اصول نحوه پیتاژ کردن مو با قیچی معمولیشناسایی  8-3

  8  5  3  توانایی کوتاه کردن موهای بلند  4

        آشنائی با کوتاهی مو در زاویه صفر درجه   1-4

        شناسایی اصول کوتاهی مو در زاویه صفر درجه   2-4

         درجه90 و 45آشنائی بانحوه کوتاهی مو در زاویه   3-4

         درجه 90 و 45ی مو در زاویه شناسایی اصول کوتاه  4-4

         درجه180 و 135آشنائی با نحوه کوتاهی مو در زاویه   5-4

         درجه 180 و 135شناسایی اصول کوتاهی مو در زاویه   6-4

        آشنائی با نحوه کوتاهی موهای بلند با ماشین برقی  7-4

        شناسایی اصول شناخت کوتاهی موهای بلند با ماشین برقی  8-4

        آشنایی با نحوه کوتاه کردن مو در  زوایای ترکیبی   9-4

        شناسائی اصول کوتاه کردن مو در زوایای ترکیبی  10-4

آشنایی با نحوه کوتاه کـردن موهـا بـه صـورت افزایـشی از طریـق ال                    11-4
  انگشتی

      

شناسایی اصول نحوه کوتاه کردن مو ها به صورت افزایشی با روش ال               12-4
  تی انگش

      

توانایی ایجاد و هماهنگی بین مدل های مو با فـرم سـر و                5
  صورت 

4  6  10  

        آشنایی با مدل های با قاعده  1-5

        مدل های با قاعده قوانین در  باآشنائی  2-5
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        )پایه و کالسیک  ( مدل های با قاعده قوانین در شناسائی اصول  3-5

         قاعدهبیمدل های  قوانین در  باآشنائی  4-5

        ) فانتزی  (  قاعدهبیمدل های  قوانین درشناسائی اصول   5-5

        ) تصویر خوانی مو ( آشنایی با نحوه ژورنال خوانی   6-5

        )تصویر خوانی  مدل مو (ژورنال مو  نحوه خواندن  اصولشناسائی  8-5

         نحوه کوتاه کردن مو از روی ژورنال اصولشناسائی  9-5

        آشنائی با انواع تقسیم بندی مو با توجه به نوع مدل مو  10-5

         انواع تقسیم بندی مو با توجه به نوع مدل مو  اصولشناسائی  11-5

         صورت و سر و گردن آشنایی با نحوه تطبیق مدل مو با فرم  12-5

        نحوه تطبیق مدل مو با فرم صورت و سر و گردن  اصولشناسائی  13-5

  5  3  2  توانایی پوشش گذاری و بستن پیش بند نایلونی    6

        شناسایی اصول محافظت و پوشاندن  پوست اطراف رستنگاه مو   1-6

        مو محافظت و پوشاندن  پوست اطراف رستنگاه  اصولشناسائی  2-6

        آشنائی با نحوه پوشش گذاری پیش بند نایلونی  3-6

        شناسایی اصول نحوه پوشش گذاری پیش بند نایلونی  4-6

 محافظت از چشم و مجاری تنفسی در مقابل گاز  و بوی مواد               با آشنائی  5-6
  شیمیائی

      

شناسایی اصول محافظت از چشم و مجاری تنفـسی در مقابـل گـاز  و                  6-6
  اد شیمیائیبوی مو

      

        محافظت از پوست سر در برابر اثر نامطلوب مواد مصرفی باآشنائی  7-6

         محافظت از پوست سر مدل در برابر اثر مواد مصرفی  اصولشناسائی  8-6

        آشنایی با نحوه تست سالمت مو و تست آلرژی  9-6
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 سی اهداف و ریز برنامه در

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        یژنحوه تست سالمت مو و تست آلر  اصولشناسائی  10-6

       آشنایی با تقسیم بندی مو جهت رنگ ، فر ، صاف و ویتامینه کردن مو   11-6

 تقسیم بندی مو جهت رنـگ ، فـر ، صـاف و ویتامینـه                 اصول شناسائی  12-6
  کردن مو 

      

  15  8  7   ی سر کردن موتوانایی رنگ  7

        آشنایی با کاسه و قلم رنگ مو   1-7

        شناسایی اصول کاربرد کاسه و قلم مو   2-7

        آشنایی با دستکش و کاله نایلونی   3-7

        آشنایی با انواع رنگ مو و پایه های رنگ و تن های رنگ مو   4-7

        های رنگ مو شناسایی اصول کاربرد رنگ مو و پایه های رنگ و تن   5-7

        آشنایی با انواع مختلف رنگ مو   6-7

         انواع مختلف رنگ مو اصولشناسائی  7-7

        آشنایی با انواع حجم اکسیدان  و کاربرد آنها   8-7

         انواع حجم اکسیدان و کاربرد آنها اصولشناسائی  9-7

        آشنایی با ساختمان یک تیوپ رنگ مو   10-7

         ساختمان یک تیوپ رنگ موصول اشناسائی  11-7

آشنایی با مکانیزم رنگ شدن و مکانیزم عمل اکسیدان در رنگ آمیـزی     12-7
  مو

      

         مکانیزم رنگ شدن ومکانیزم اکسیدان در رنگ آمیزی اصولشناسائی  13-7

         ثالثیه وآشنایی با رنگ های اولیه ، ثانویه   14-7

        رنگ آشنایی با چرخه رنگ و قانون   15-7

 رنگ های اولیه ، ثانویه و ثالثیه چرخـه رنـگ و قـانون                اصول شناسائی  16-7
  رنگ
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با رنگ های گرم و رنگ های سرد   17-7

         گرم و رنگ های سرد رنگ های اصولشناسائی  18-7

        آشنایی با پایه رنگ و تن رنگ مو و رنگ خوانی   19-7

        آشنایی با مواد بی رنگ کننده موی طبیعی   20-7

         کاربرد بی رنگ کننده موی طبیعی اصولشناسائی  21-7

        ) مردانساژ ( آشنایی با تحریک کوتیکول موهای سفید   22-7

        )مردانساژ ( ک کوتیکول موهای سفید  تحری اصولشناسائی  23-7

        آشنایی با داخل کردن رنگدانه مصنوعی به داخل موهای سفید   24-7

         داخل کردن رنگدانه مصنوعی به داخل موهای سفید اصولشناسائی  25-7

        آشنائی با نحوه رنگ کردن موهای رنگ شده  26-7

        شناسائی اصول رنگ کردن موهای رنگ شده  27-7

        آشنایی با انواع بی رنگ کننده های مو   28-7

        شناسایی اصول انواع بی رنگ کننده های مو   29-7

        )ریمور( پاک کردن رنگ موی مصنوعی از روی مو باآشنائی  30-7

        )ریمور(شناسائی اصول پاک کردن رنگ موی مصنوعی از روی مو   31-7

  13  8  5  های فر و وز و توانایی صاف کردن موقت و دائم م  8

         مو در برابر حرارت اتو آشنایی با مواد محافظ  1-8

         مو در برابر حرارت اتو مواد محافظ اصولشناسائی  2-8

        آشنایی با اتو کشیدن مو جهت صاف کردن موفت مو   3-8

        ت  مو اتو کشیدن مو جهت صاف کردن موق اصولشناسائی  4-8

        اسیدی و قلیایی مدت دار صاف کننده مواد  باآشنائی  5-8

        اسیدی و قلیاییمدت دار  مواد صاف کننده  اصولشناسایی  6-8

        آشنایی با مواد صاف کننده موقت   7-8
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        اد صاف کننده موقت شناسایی اصول مو  8-8

         نحوه صاف کردن موها باتوجه به جنس و تراکم مو  باآشنائی  9-8

        شناسایی اصول نحوه صاف کردن موها باتوجه به جنس و تراکم مو  10-8

آشنائی با نحوه شستشو و خشک کردن مو در هنگام صاف کردن مـو و              11-8
  پایان کار

      

        ن موی صاف شده از قبل آشنایی با نحوه صاف کرد  12-8

        شناسائی اصول نحوه صاف کردن موی صاف شده در ماه های از قبل  13-8

         نحوه مراقبت از موی صاف شده باآشنائی  14-8

        شناسایی اصول نحوه مراقبت از موی صاف شده   15-8

  11  7  4  توانایی فر کردن موقت و دائم موهای خیلی صاف   9

        انواع مختلف بیگودی آشنایی با   1-9

        شناسایی اصول کاربرد انواع بیگودی   2-9

        آشنایی با دستگاه های فر کننده موقت مو   3-9

        شناسایی اصول کاربرد دستگاه های فر کننده موقت مو   4-9

        ) مدت دار ( آشنایی با مواد فر کننده   5-9

        ) دت دار م( شناسایی اصول کار با مواد فر کننده   6-9

        آشنائی با فر کردن مو با بیگودی گرم و دستگاه فر کننده موقت مو  7-9

        شناسایی فر کردن مو با بیگودی گرم و دستگاه فر کننده موقت مو   8-9

         مقاوم و رنگ شده-آشنائی با انواع مواد فر  برای موهای معمولی  9-9

 مقـاوم و رنـگ      - موهـای معمـولی    شناسائی اصول انواع مواد فر  برای        10-9
  شده

      

        آشنائی با نحوه فر کردن موهای رنگ شده ، نرمال و مقاوم  11-9

        شناسایی فر کردن موهای رنگ شده ، نرمال و مقاوم   12-9
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         نحوه تقسیم بندی مو جهت فر کردن مو باآشنائی  13-9

         نحوه تقسیم بندی مو جهت فر کردن مو  اصولشناسایی  14-9

         نحوه پیچیدن مو به دور بیگودهای مختلف  باآشنائی  15-9

        شناسایی  اصول نحوه پیچیدن مو به دور بیگودی های مختلف   16-9

        )مستقیم ، غیر مستقیم ( کردن انواع روش فر  باآشنائی  17-9

        ) مستقیم ، غیر مستقیم ( اصول انواع روش فر کردن  شناسایی  18-9

        آشنائی با انواع روشهای زدن مواد فر به مو  19-9

        نحوه تست کردن مو جهت فر شدن   باآشنائی  20-9

         نحوه تست کردن مو جهت فر شدن   اصولشناسائی  21-9

        ) فیکس کننده (  نحوه استفاده از مواد خنثی کننده فر  بائیآشنا  22-9

        )فیکس کننده( شناسایی اصول نحوه استفاده از مواد خنثی کننده فر   23-9

        آشنائی با نحوه شستشوی موها در حین کار و اتمام کار  24-9

        شناسایی اصول نحوه شستشوی موها در حین کار و اتمام کار  25-9

         اصول مراقبت و نگهداری از موهای فر شده باآشنائی  26-9

        شناسایی اصول مراقبت و نگهداری از موهای فر شده   27-9

  7  4  3توانایی ویتامینه کردن سطحی ، عمقی و مدت دار ساقه مو   10

        ) سطحی ، عمقی و مدت دار ( آشنایی با انواع مواد ویتامینه   1-10

سـطحی ، عمقـی و مـدت        ( مواد ویتامینه   انواع  کاربرد    اصول شناسائی  2-10
  )دار

      

        آشنایی با نحوه شستشوی مو قبل از عمل ویتامینه   3-10

         نحوه شستشوی مو قبل از عمل ویتامینه اصولشناسائی  4-10

         نحوه ویتامینه کردن سطحی ، عمقی  باآشنائی  5-10
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول نحوه ویتامینه کردن سطحی ، عمقی   6-10
         نحوه شستشو بعد از ویتامینه مو باشناسایی اصول  7-10
        شناسایی اصول نحوه شستشو بعد از ویتامینه مو  8-10
        کردن مدت دار موآشنائی با نحوه ویتامینه   9-10
       شناسائی اصول ویتامینه کردن مدت دار مو  6-10

  20  12  8  توانایی شناخت انواع مواد پاک کننده پوست   11

        آشنایی با انواع شیر پاک کن  1-11
         فوم پاک کنندهوآشنائی با انواع ژل   2-11
        کننده فوم پاک و لژ -شیر پاک کن انواع کاربردشناسائی اصول   3-11
        کل و الکل دارلآشنایی با انواع تونیک بدون ا  4-11
        کل و الکل دارلشناسایی اصول انواع تونیک بدون ا  5-11
        شناسایی اصول نحوه پاک کردن پوست با پاک کننده ها   6-11
         ماسک های پودری وآشنایی با ماسک های کرمی ، پیل آف   7-11
        اسک گذاری بر روی پوست صورت آشنایی با نحوه م  8-11
         نحوه ماسک گذاری بر روی پوست صورت اصولشناسائی  9-11

         تشخیص ماسک مناسب با نوع پوست باآشنائی 10-11
         پاک کردن ماسک از روی پوست باآشنائی 11-11
         پاک کردن ماسک از روی پوست اصولشناسائی 12-11
         پوست ز کننده های آشنایی با انواع تمی 13-11
        آشنایی با انواع اسکراب ها و مواد تشکیل دهنده آن  14-11
         اسکراب ها و مواد تشکیل دهنده آن انواع کاربرد شناسائی اصول 15-11
        شناسایی اصول نحوه زدن اسکراب بر روی پوست 16-11
        نحوه پاک کردن اسکراب  از روی پوستآشنائی با  17-11
        نحوه پاک اسکراب ازروی پوستشناسایی اصول  18-11
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   1 پیرایشگر مردانه درجه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  8  5  3  توانایی بخور دهی پوست  12

        آشنایی با علل استفاده از دستگاه بخور  1-12

 دهی پوست و فاصـله مناسـب دسـتگاه بخـور تـا               نحوه بخور   با آشنائی  2-12
  صورت

      

 بخور دهی پوست و فاصله مناسب دستگاه         کاربرد  نحوه  اصول شناسایی  3-12
  بخور تا صورت 

      

         نحوه مدت زمان بخور دهی متناسب با نوع پوست  باآشنائی  4-12

        آشنایی با لوپ و نحوه استفاده از لوپ  5-12

        کاربرد لوپ و نحوه استفاده از آنشناسایی اصول   6-12

        آشنایی با نحوه استقرار مدل روی تخت سه تکه  7-12

        شناسایی اصول کاربرد نحوه استقرار مدل روی تخت سه تکه  8-12

  17  11  6  توانایی محافظت از پوست در برابر نور خورشید   13

        آشنایی با انواع طول موج نور آفتاب و اثرات آن  1-13

        آشنایی با اثرات نامطلوب آفتاب بر روی پوست   2-13

        )فیزیکی و غیر فیزیکی ( آشنایی با انواع ضد آفتاب ها   3-13

        شناسایی اصول کابرد انواع ضد آفتاب ها مناسب با هر نوع پوست  4-13

         ضد آفتابspfآشنایی با نحوه محاسبه   5-13

         چروک آشنایی با علل ایجاد چین و  6-13

آشنایی با انواع مواد آرایشی بهداشتی مناسب با نوع پوست به جهت بـه                7-13
  تعویض انداختن چین و چروک

      

        آشنایی با عوارض نامطلوب برخی مواد آرایشی بر روی پوست  8-13

        صورت بوسیله ماسازمحافظت از پوست آشنایی  با   9-13
        آشنایی با عضالت سر و گردن  10-13
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   1پیرایشگر مردانه درجه  :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  صندلی کار   1
   برقی یا معمولی -

    

  آینه   2
   سانتی متر 100 × 100 -

    

  صندلی کارآموز   3
   دسته دار -

    

  توالی   4
   فلزی ، پالستیکی -

    

       vcdدستگاه   5

      دستگاه کامپیوتر  6

      اتو مو   7

      دخت سر تیکه   8

      قلم رنگ  9

      کاسه رنگ   10

  بیگودی  11
   انواع و سایز مختلف -

    

      اپلیکاتور  12

  پیشبند  13
   نایلونی -

    

  رنگ مو   14
   سری طبیعی ، دودی ، زیتونی 5 تا 1 از پایه -

    

  مواد فر   15
  برای موهای مقاوم ، رنگ شده و موهای معمولی  -

    

      مواد صاف  16
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   1پیرایشگر مردانه درجه : نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

  کاندیشینرها   17
   سطحی ، عمقی ، دائم -

    

      شیر پاکن  18

      نیکتو  19

      کرم ضد آفتاب  20

 

  

 


