
 

 

 

 

  
  

  
  

  بسمه تعالي

  معاونت آموزش
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  

 

 آموزش و شغلاستاندارد 

  

  

 زنانهصورت  دائم گرآرايش

 

  مراقبت زيبايي گروه شغلي

  
 

  شغلآموزش كد ملي 

  
  

  
  10/8/1392: تاريخ تدوين استاندارد
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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  1- 2/1/90/62:  كد ملي شناسايي شغل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  259، شماره اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

  66569900 – 9تلفن                                                    66944117دورنگار       
  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

  
  

 :مراقبت زيبايياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

  فرشيد منجمي -4حسن رمضاني   -3  دكتر پژمان مباشر – 2 زيبا ياوري -1

  

 :هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزشحوزه

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -

-   

  : فرآيند اصالح و بازنگري 

  .توسط افراد مشروحه ذيل مورد تجديد نظر و بازنگري محتوايي قرار گرفته است  1392اين استاندارد در سال -

  آقاي فرشيد منجمي -5، مكتبي راضيه خانم -4 وين، مريمخانم -3 خانم فخري فرجي ،-2خانم آتيه ناوران، -1
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  تهيه كنندگان استاندارد شغل 

آخرين مدرك   نام و نام خانوادگي  رديف
  شغل و سمت   رشته تحصيلي  تحصيلي 

سابقه 
كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  سال 11  پزشك  پوست و مو  دكتري  پژمان مباشر  1

پائين تر از ميدان ونك خ توانير كوچه شاهين 
  مركز ليزر به سيما

  09123372867:تلفن همراه   
  02142958: تلفن ثابت 

p-mobasher@yahoo.com   ايميل: 

  ديپلم  ناهيد دانشمند  2
  رايانه

  و
  تربيت معلم

  مدير و موسس
  سال 14  آموزشگاه گل پر

  02188630367: تلفن ثابت 
  09122305672: تلفن همراه 

: ايميل 
Daneshmadzibaee@yahoo.com 

  4واحد 32اميرآباد پ 4كوچه :آدرس 

 ليسانس  فاطمه نعمتي  3
مترجمي زبان 

  آلماني
مدير و موسس 

  سال13  آموزشگاه نعمتي

  02122851990:تلفن ثابت 
 09122055066: تلفن همراه 

amozeshcompany@yahoo.com 
شريعتي روبروي خواجه  –تهران : آدرس :ايميل 

  5واحد  1030عبداهللا سا ختمان 

 مژگان كوشش  4
 ديپلم

  
  اقتصاد اجتماعي

  
  مدير و موسس
  سال 14  آموزشگاه كژال

  02188339050:تلفن ثابت 
  09124331606: تلفن همراه 

: ايميل 
ozhgankoshesh@yahoo.com 

 39خ جهان آرا نبش خيابان –تهران :آدرس
  1واحد 90پالك 

5  
 علوم تجربي  ديپلم  زهرا رضايي  

  مدير و موسس
  شهرزاد

سال  
28 

  02177224026: تلفن ثابت 
  09123783283: تلفن همراه 

 roya9047@yahoo.com: ايميل 

  4واحد 32اميرآباد پ 4كوچه :آدرس 
6 
 
 

  
  رياضي فيزيك  ديپلم  كيافرحناز 

  مدير و موسس
  آموزشگاه فرحناز

  
  سال20

  02166867674:تلفن ثابت 
   09122729016:تلفن همراه 

  FarahnazKia@yahoo.com: ايميل 
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 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

  .در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند 
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 
  : ح شغل شر

ها ، شـرايط كـاري و اسـتاندارد    بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 
  . عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . ارد آموزشي حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاند
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

ضرورت دارد كه در آن مشاغل خـاص  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و 
مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك يا با اسـتفاده از عكـس مـي آمـوزد و ضـرورت دارد      .(محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد
   :ارزشيابي 

  . كتبي عملي و اخالق حرفه اي خواهد بود ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد : گي شايست
، ، فيزيـك  رياضـي  ( كه مي تواند شـامل علـوم پايـه    . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي : دانش 
  . تكنولوژي و زبان فني باشد  ،) ، زيست شناسي شيمي 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي : مهارت 
  .  فه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حر: نگرش 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود : ايمني 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد:توجهات زيست محيطي 
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  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  .مي ناميم آرايش دائم صورت ميشود كه اين حركات را  ء خارجي در زير پوست باعث تغييرات رنگيمواد رنگي با منشا  قرار گرفتن
  
  
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

 Micropigmentation 

  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  استاندارد آرايشگر صورت و ابرو
  متعادل سازي چهره زنانه

  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع                    جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                            جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع                     جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

           نياز به استعالم از وزارت كار :  د 
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  شغلمشخصات پودمان   

  : شغلعنوان پودمان

 صورت دائمگرآرايش

 :  شغلشرح پودمان

شايستگي هايي چون آلودگي انجام جو  قادر  به است كه  در آن هنرشغلي در حوزه مراقبت و زيبايي،  زنانه دائم صورتگرآرايش
آرايش دائم چشم و ترميم  آرايش دائم لب ،  ، آرايش دائم ابرو،   ، طراحي اوليهبهداشت فردي مشتري  وزدايي محيطي  ، حفاظت 

  .زنانه در ارتباط استپيرايشگر صورت و ابرو و  زنانهل سازي چهره دمشاغلي از قبيل متعاخواهد بود و با  نهايي

  :ويژگي هاي كارآموز ورودي 
 متوسطه ديپلم: حداقل ميزان تحصيالت 

   سالمت روحي جسمي: حداقل توانايي جسمي و ذهني 
   زنانهمتعادل سازي چهره زنانه و پيرايشگر صورت و ابرو  :شايستگي پيش نياز  

 :آموزش دورهطول

  ساعت   192:        طول دوره آموزش                    
  ساعت     55  :     ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   137:       ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت     -      :   ـ زمان كارورزي                       
  ساعت       -   :   ـ زمان پروژه                            

 )به درصد ( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

و آموزش درمان دارا بودن كارت مربيگري مربوطه و داشتن كارت بهداشت از وزارت بهداشت + سال سابقه كار مرتبط   10ديپلم با  -
  پزشكي

يا باالتر در رشته مهندسي بهداشت  ، حفاظت و بهداشت فردي ، كارشناس ي مربي در بخش آلودگي زدايي محيطصالحيت حرفه ا -

  .محيط مي باشد
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    2استاندارد آموزش شغل

    3كارها/ شايستگي ها 

  عناوين رديف

 آلودگي زدايي محيط ،حفاظت و بهداشت فردي  1

 مشاوره و پذيرش مشتري  2

 آماده سازي  پوست مشتري  3

  اوليهيحاطر  4
  آرايش دائم ابرو  5
  آرايش دائم لب  6

  آرايش دائم چشم  7

  ترميم كار  8
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  استاندارد آموزش

  برگه تحليل آموزش-

   زمان آموزش  :عنوان
 جمع ، حفاظت و بهداشت فرديآلودگي زدايي محيط  عملي  نظري

12  7  5 
  تجهيزات، ابزار، مواد

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني
 توجهات زيست محيطي مرتبط

  صندلي كار آموز
  آئينه و ميز كار

  وايت برد و ماژيك
  تلويزيون و دي وي دي

  كپسول آتش نشاني
  دستگاه تهويه

  دما سنج
  رطوبت سنج

  جعبه كمك هاي اوليه
  مواد شوينده

مواد ضد عفوني كننده محيط 
  كار

  محيط كار
  دستكش يكبار مصرف
  ماسك يكبار مصرف

  لباس كار
  كفش يا صندل طبي

 

       :دانش
استرليزاسيون و تفاوت آن با ضد عفوني بهداشت فردي ، مواد ضد عفوني كننده -

  كردن
  پسماند و پسماند ويژه پزشكيمديريت دفع -
  ) A,B,C,D,E,F(بيماري هپاتيت -
  يشگيري از بيماري آنپ و راه هاي انتقال و HIVبيماري ايدز و ويروس -
  بهسازي محيط، دستها، موادگندزدا جهت ابزار كار و قوانين مرتبط-
 دستگاه ضدعفوني كننده-

    1 
    1 
    1 
    1 
    5/0 

    5/0  

       :مهارت
  پاك نمودن و گندزدايي ابزار كار   ₋
  استفاده صحيح از دستگاه استراليزاسيون -
  استفاده صحيح از مواد ضد عفوني كننده ‐
  گندزدايي محيط كار-
  پاك كردن و ضدعفوني كردن دستها    -
 دفع صحيح پسماند ويزه پزشكي  -

  5/1   

  5/1   

  5/1   

  1   

  5/1   

 :نگرش
 صرفه جويي در مصرف آب، برق، زمان و مواد مصرفي  - جلو گيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي -

  :ايمني و بهداشت
  محيط و ابزار كار گندزدايياستفاده از دستكش، ماسك، روپوش و كفش مناسب و  ₋
 زا در محيط كار پرهيز از عوامل بيماري ₋

 دفع مناسب و صحيح مواد زائد ₋:توجهات زيست محيطي
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  استاندارد اموزش

  برگه ي تحليل آموزش-
  

  

   زمان آموزش   :عنوان
 پذيرش مشتريو مشاوره 

 

 

 جمع  عملي  نظري

17  11  6 

  تجهيزات، ابزار، مواد
مصرفي و منابع آموزشي

  دانش، مهارت، نگرش، ايمني
 محيطي مرتبطتوجهات زيست 

  صندلي كار آموز
  آئينه و ميز كار

  صندلي و ميز مربي
  وايت برد و ماژيك

  تلويزيون و دي وي دي
  كامپيوتر

  كارت ثبت سوابق مشتري
  تصاوير مربوط به آموزش

  لباس كار
  كفش يا صندل طبي

  دستكش يكبار مصرف
 ماسك يكبار مصرف

    ١    :دانش
   لزوم مشاوره  پزشك متخصص پوست و مو در صورت مشاهده بيماري پوستي خاص -
  روش هاي برقراري ارتباط موثر با مشتري -
  تصاوير مربوط به كار ₋
  )بررسي بيماري هاي احتمالي و داروهاي مورد استفاده( كارت سوابق مشتري ₋
  پوشش ظاهري و بهداشت فردي ₋
  )ي مورد استفادهروهاسال ، بررسي بيماريها و دا 18افرادزير (موارد منع تاتو  -

    1 

    1 

    1 

    1 

   
1  

        :مهارت
  اطالعات مشتري تهيه و تكميل فرم   -
  ارتباط صحيح و پذيرش مشتري  -
  مشاوره حرفه اي با مشتري -  
  اخذ رضايت نامه از مشتري جهت انجام كار -  
  توجه به درخواست مشتري ₋
  تكنيك مورد استفاده انتخاب -

  2   

  2   

  5/1   

  5/1   

  2   

  2   

:نگرش
  صرفه جويي در زمان ، برق ، آب –آگاهي نسبت به مسئوليت ها و احترام به مشتري و جلب رضايت وي  ₋
 

  :ايمني و بهداشت
 در محيط كار)  ش مناسبدستكش،ماسك،كف(ستفاده از لباس كارا ₋

  :محيطيتوجهات زيست 
₋ 
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  استاندارد اموزش
  برگه ي تحليل آموزش-

   زمان آموزش  :عنوان
جمع آماده سازي  پوست مشتري  عملي نظري

19  11  8 
  تجهيزات، ابزار، مواد

مصرفي و منابع آموزشي
 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 توجهات زيست محيطي مرتبط

  صندلي كار آموز
  صندلي مخصوص آرايش

  مشتري
  صندلي مخصوص آرايشگر

  آئينه و ميز كار
  وايت برد و ماژيك

  تلويزيون و دي وي دي
  تصاوير مربوط به آموزش

شير پاكن براي پوست هاي 
  مختلف

لوسيون براي پوست هاي 
  مختلف

 مواد ضد عفوني كننده دست
  و  محيط كار
   يكبار مصرف پيش بند و تل

  حوله يكبار مصرف
  لباس كار 

  طبيكفش يا صندل 
  )شيلد ( كار  عينك

  ماسك يكبارمصرف
 دستكش يكبارمصرف

    1   :دانش
 صورت پوست آناتومي -

 و موارد منع آن تاتوعوارض  -

  به صورت تئوري مراحل بي حسي لب،چشم و ابرو  -
  ات رنگ دانه اي به صورت تئوري را بداندتغييرو رنگدانه هاي پوست ₋
  محو شدگي رنگو 	 بازتاب رنگ در پوست	₋
 و ضد عفوني كردن محدوده كار و ابزار ابزار كار و مواد مصرفي ₋

    1 

    1 

    1 
    1 

   

3 

  3     :مهارت
  آماده سازي مشتري -
 ضدعفوني كردن محدوده كار و ابزار  -

  ضد عفوني كردن دستها جهت آماده سازي آرايش دائم  ₋
  بي حس كردن لب ، چشم و ابرو -
 مصرفيو موادكاربرد صحيح ابزار  -

  3   

  1   

  1   

  3   

    :نگرش
  جلب رضايت مشتري ₋
 و مواد مصرفي صرفه جويي در زمان-

   :ايمني و بهداشت
  توجه به تاريخ مصرف محصوالت ₋ رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار ₋
 عينكو  ، دستكش ، ماسك استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يك بار مصرف ₋

  زائد صحيح موادمناسب و دفع : توجهات زيست محيطي
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  موزشاستاندارد آ
  برگه ي تحليل آموزش-
  

  
  
  

   زمان آموزش  :عنوان
جمع اوليه طراحي  عملي نظري

25  18  7
  تجهيزات، ابزار، مواد

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني
 محيطي مرتبطتوجهات زيست 

  صندلي كار آموز
  صندلي مخصوص آرايش

  مشتري
  صندلي مخصوص آرايشگر

  آئينه و ميز كار
  وايت برد و ماژيك

  تلويزيون و دي وي دي
  تصاوير مربوط به آموزش

پوشاننده هاي 
چرب،خشك و مايع در (پوست

  )تن هاي مختلف
  شير پاكن و لوسيون

  قلم، پد فون
  مواد ضد عفوني كننده ابزار

  يكبارمصرف بند و تل پيش
  لباس كار

  كفش يا صندل طبي
  )شيلد ( عينك كار 

 كننده مواد بي حس

       :دانش
 مختصري از تاريخچه آرايش دائم  ₋

  و روابط آن ها با يكديگر)شدت رنگ (تئوري نور ، رنگ و انعكاس آن و كنتراست ها  ₋
  اشكال چهره  ₋
 چرخه رنگ ورنگ هاي سرد و گرم -

 ، رنگ هاي آلي و غير آليشناخت رنگ    -

 تشخيص دستگاه و رنگ مورد تاييد وزارت بهداشت -

    1 
    5/1 
    5/1 
    1  
    1 

    1  

       :مهارت
   و انتخاب مناسب مواد مصرفي ابزار برد صحيح  كار₋
  تاتو  رنگ و درجه بنديتركيب ₋
 )فرم دادن ابرو( پيرايش ابرو   ₋
 طرح اوليه ايجاد   -

  4   

  4   

  5   

  5   

و توصيه  عدم دخالت در امور پزشكي-صرفه جويي در زمان و مواد مصرفي –جلب رضايت مشتري :نگرش
 هاي دارويي به مشتري

  توجه به تاريخ مصرف محصوالت ₋رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار ₋:ايمني و بهداشت
 و عينكاستفاده از روپوش، حوله و پيش بند يك بار مصرف ، دستكش ، ماسك  ₋

دفع مناسب و صحيح مواد زائد ₋ :توجهات زيست محيطي
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  استاندارد اموزش 
  برگه ي تحليل آموزش-

  
  
  

   زمان آموزش   :عنوان
 آرايش دائم ابرو

 

 

جمع عملي نظري

32  24  8 
  تجهيزات، ابزار، مواد

مصرفي و منابع آموزشي
 مهارت، نگرش، ايمنيدانش، 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

  مواد ضد عفوني كننده ابزار
لوسيون براي پوست هاي 

  مختلف
 مواد ضد عفوني كننده پوست 

  طر استريلقآب م
  گان -پنبه و گاز استريل  

  گان
  حوله يكبار مصرف

  لباس كار 
  كفش يا صندل طبي

مورد تائيد وزارت  رنگ تاتو
  بهداشت
  مداد ابرو

  دستكش  يكبار مصرف
 ماسك يكبار مصرف 

  عينك كار)شيلد ( 
 پش بند و تل يكبار مصرف

    2  :دانش
  انواع خطوط ابرو بر روي پوست مصنوعي و طبيعي -
  )با عكس و پوستر نشان داده شود(انواع خطوط هاشور ابرو  -
  انواع  سايه زدن   -
 مواد مصرفي و ابزار كار -

    2 

    2 

    2 

  2     :مهارت
  انتخاب مناسب ابزار و استفاده صحيح از مواد مصرفي   -
  )به صورت عملي(نحوه بي حس كردن ابرو -
  نحوه هاشور زدن بروي پوست مصنوعي با دستگاه -
  نحوه سايه زدن برروي پوست مصنوعي با دستگاه -
  نحوه هاشور زدن بر روي پوست  مصنوعي  با دستگاه -
  ورت  مصنوعي  با دستگاهنحوه سايه زدن برروي ص -
  با دستگاه) انسان (نحوه هاشور زدن برروي پوست طبيعي -
  با دستگاه)  انسان (نحوه سايه زدن برروي پوست  طبيعي  -
  نحوه استفاده از پماد هاي مخصوص بعد از تاتو    -

  2   

  2   

  3   

  3   

  3   

  4   

  3   

  2   

عدم -صرفه جويي در زمان،  انرژي و مواد مصرفي–جلب رضايت مشتري جهت زيبا سازي  ₋    :نگرش
 دخالت در امور پرشكي و توصيه هاي دارويي به مشتري

  توجه به تاريخ مصرف محصوالت ₋رعايت بهداشت فردي ، مشتري و محيط كار ₋ :ايمني و بهداشت
   استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يك بار مصرف ، دستكش ، ماسك يكبار مصرف  و عينك كار ₋
 .ه با پزشك متخصص الزامي است و عفونت مشاور زخمدر صورت ايجاد -

 دفع مناسب و صحيح مواد زائد ₋ :توجهات زيست محيطي
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  استاندارد اموزش
  آموزشبرگه ي تحليل 

  
  

   زمان آموزش   :عنوان
 آرايش دائم  لب

 

 

جمع  عملي نظري

32  24  8 
  تجهيزات، ابزار، مواد

مصرفي و منابع آموزشي
 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 توجهات زيست محيطي مرتبط

  مواد ضد عفوني كننده ابزار
  يكبار مصرف پيش بند و تل

لوسيون براي پوست هاي 
  مختلف

 مواد ضد عفوني كننده پوست 
  طر استريل قآب م

  پنبه و گاز استريل 
  گان

  حوله يكبار مصرف
  لباس كار 

  كفش يا صندل طبي
  رنگ 

 مداد لب

  دستكش  يكبار مصرف
 ماسك يكبار مصرف 

 )شيلد ( عينك كار 

    2  :دانش
  انواع خطوط لب  -
  انواع خطوط هاشور لب  -
  انواع  سايه زدن لب -
 و مواد مصرفي  ابزار كار  -

    2 

    2 

    2 

  2     :مهارت
 انتخاب مناسب مواد مصرفي وكار برد صحيح ابزار كار -

  طراحي اوليه لب - 
  نحوه صحيح ترسيم خط لب -
  نحوه صحيح سايه زدن لب -
  ترسيم خط لب برروي پوست مصنوعي با دستگاه -
  سايه زدن لب برروي پوست مصنوعي با دستگاه -
  با دستگاه)  انسان (ترسيم خط لب برروي پوست  طبيعي   -
  با دستگاه) انسان (سايه زدن لب برروي پوست طبيعي  -
 استفاده از پماد هاي مخصوص بعد از تاتو   -

  2   

  2   

  3   

  3   

  4   

  3   

  4   

  1   

عدم دخالت در امور پزشكي و -مواد مصرفيصرفه جويي در زمان،  انرژي و  –جلب رضايت مشتري ₋  :نگرش
 توصيه هاي دارويي به مشتري 

  توجه به تاريخ مصرف محصوالت ₋رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار ₋ :ايمني و بهداشت
   استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يك بار مصرف ، دستكش ، ماسك  يكبار مصرف و  عينك كار ₋
 .و عفونت مشاوره با پزشك متخصص الزامي است در صورت ايجاد زخم -

 دفع مناسب و صحيح مواد زائد ₋ :توجهات زيست محيطي



13 

 

  
  

  استاندارد اموزش
  برگه ي تحليل آموزش

  
  
  

   زمان آموزش   :عنوان
 آرايش دائم چشم و مژه

 

 

جمع عملي نظري

34  26  8 
  تجهيزات، ابزار، مواد

مصرفي و منابع آموزشي
 مهارت، نگرش، ايمنيدانش، 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

  مواد ضد عفوني كننده ابزار
  يكبار مصرف پيش بند و تل

لوسيون براي پوست هاي 
  مختلف

  مواد ضد عفوني كننده پوست
  آب مقطر استريل

  پنبه و گاز استريل 
  گان

  حوله يكبار مصرف
  لباس كار 

  كفش يا صندل طبي
مصرفي مورد تائيد رنگ 

  بهداشتوزارت 
  مداد  چشم

دستكش استريل  يكبار 
  مصرف

 ماسك يك بار مصرف 

 )شيلد ( عينك كار 

    2  :دانش
  انواع چشم   ‐ 
  انواع خط چشم  -
  انواع روش پر پشت كردن مژه -
 ابزار كار و مواد مصرفي-

    2 
    2 

    2 

  2     :مهارت
  انتخاب مناسب مواد مصرفي وكار برد صحيح ابزار كار   -
 طراحي اوليه  خط چشم -

  نحوه صحيح ترسيم خط چشم-
  نحوه صحيح پرپشت كردن مژه-
  ترسيم خط چشم برروي پوست مصنوعي با دستگاه -
  پر كردن مژه بر روي پوست مصنوعي  با دستگاه  -
  با دستگاه)  انسان (ترسيم خط چشم برروي پوست  طبيعي  -
  با دستگاه) انسان (پر پشت كردن مژه  برروي پوست طبيعي   -
 

  ٣   

  2   

  4   

  3   

  4   

  4   

 
4 

 

عدم دخالت در امور -صرفه جويي در زمان،  انرژي و مواد مصرفي –جلب رضايت مشتري جهت ₋   :نگرش
 پزشكي و توصيه هاي دارويي به مشتري

  توجه به تاريخ مصرف محصوالت ₋ رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار ₋ :ايمني و بهداشت
 استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يك بار مصرف ، دستكش ، ماسك  يكبار مصرف و عينك كار  ₋

 دفع مناسب و صحيح مواد زائد ₋ :توجهات زيست محيطي
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  استاندارد اموزش

     برگه ي تحليل آموزش-
  

   زمان آموزش  :عنوان
 ترميم كار

 

 

جمع  عملي نظري

21  16  5 

  ابزار، موادتجهيزات، 
 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش، مهارت، نگرش، ايمني

 توجهات زيست محيطي مرتبط

  مواد ضد عفوني كننده ابزار
  يكبار مصرف پيش بند و تل

  لوسيون براي پوست هاي مختلف
  مواد ضد عفوني كننده

  استريل طرقآب م
  پنبه و گاز استريل

  گان
  حوله يكبار مصرف

  لباس كار
  طبي كفش يا صندل

  هداشت مورد تائيد وزارت ب رنگ تاتو
  چشم مداد، مداد لب ،مداد ابرو 

  )شيلد ( عينك كار 
  دستكش يكبار  مصرف

 ماسك يكبار مصرف 

    1  :دانش
  تاريخ انجام اولين مرحله كارو تشخيص ميزان رنگ پذيري پوست  -
  كار اوليه و رنگ استفاده شده ترميمروش هاي   - 
  و تكنيك استفاده شده قبليتشخيص نوع لوازم   -
  آرايش دائم صورت نگ پذيري پوست در جلسه اول و دومر ميزان  -
 مواد مصرفي و ابزار كار -

    1 
    1 
    1 

    1 

  2     :مهارت
  انتخاب مناسب مواد مصرفي وكار برد صحيح ابزار كار  -
  تركيب رنگ استفاده شده و ساختن رنگ جديد  - 
  اشكاالت و نواقص كار اوليهاصالح  -
  متناسب با رنگ پذيري پوست در جلسه اول طرح ترميم -
  متناسب با رنگ پذيري پوست  ترميم طرح هاي اوليه زده شده -
  آرايش دائم صورت به پزشك متخصصارجاع مشتري بعد از انجام   - 
 

  2   

  4   

  4   

  2   

 

2 
 

عدم دخالت در امور پزشكي و -صرفه جويي در زمان،  انرژي و مواد مصرفي–جلب رضايت مشتري ₋    :نگرش
 توصيه هاي دارويي به مشتري

  توجه به تاريخ مصرف محصوالت ₋رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار ₋ :ايمني و بهداشت
  .  )شيلد ( ك كار و عين يكبار مصرف استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يك بار مصرف ، دستكش ، ماسك  ₋
 .در صورت ايجاد زخم و عفونت مشاوره با پزشك متخصص الزامي است -

 دفع مناسب و صحيح مواد زائد ₋ :توجهات زيست محيطي
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    برگه استاندارد تجهيزات -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد 1 چوبي يا فوم صندلي مديريت 1

   دستگاه 1 اتو كالو دستگاه ضد عفوني كننده 2

    عدد 1 چوبي يا فوم صندلي كارآموز 3
    عدد 1 جك دار مشتريصندلي مخصوص 4
    عدد 1 جك دار صندلي مخصوص آرايشگر 5
   عدد 5 ايجيوه آينه 6
   عدد 5 فلزي يا چوبي ميز كار 7
   عدد 1 چرمي يا فوم صندلي مربي 8

   عدد 1  70در 50متوسط تخته وايت برد 9

   دستگاه 1 رنگي تلويزيون 10

   دستگاه 1 دي وي دي دستگاه ويديو 11

   دستگاه 1  - 4پنتيوم  LCD كامپيوتر 12

    دستگاه 1 برقي با مجوز بهداشتآرايش دائم صورتدستگاه  13

    به تعداد كافي  پالستيكي صورتصفحه  شيلد shield)(عينك كار  14

    عدد 3  متوسط درب دار سطل زباله 15
    دستگاه 1 استاندارد دستگاه تهويه 16
    عدد 1 ديجيتالي دماسنج 17

    عدد 1  فلزي يا كائوچو با شيشه مات هاي اوليه كمك جعبه 18

   عدد 1  دستي، حاوي پودر خشك محتوي كف يا آب نشاني كپسول آتش 19
   عدد 1  فلزي يا چوبي برقي چوبي ميز مديريت 20

  
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -: توجه 
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    مصرفي استاندارد مواد-

  توضيحات  تعداد مشخصات فني  نام رديف
   به تعداد الزم مورد تائيدوزارت بهداشت انواع سوزن 1
    به مقدار الزم الكل و دكونكس عفوني ابزار مواد ضد 2
    به مقدار الزم ساولن كارموادضدعفوني محيط 3
   به مقدار الزم پودر شستشو مواد شوينده محيط كار 4
   به مقدار الزم  كرمي و يا مايع براي پوست هاي مختلف شير پاكن 5
   به مقدار الزم  مايع براي پوست هاي مختلف لوسيون 6
   به مقدار الزم يك بار مصرف استريل ماسك 7

   الزمبه مقدار  بهداشتي صابون 8

   به مقدار الزم يك بار مصرف پنبه 9
   به تعداد كافي يك بار مصرف استريل دستكش 10
   بسته 2 كوچك و متوسط كيسه زباله 1

    كافي مقداربه  بهداشتوزارتمورد تائيد آرايش دائم صورتانواع رنگ  12
   به تعدادكافي نور سفيد المپ مهتابي 13
   تعدادكافيبه  نور زرد المپ آفتابي 14

   عدد 1 نخي-سفيد روپوش 15
    يبه تعدادكاف طبي-سانت3پاشنه كفش مناسب 16
    به تعداد الزم يكبار مصرف حوله 17

    به تعداد الزم يكبار مصرف بند پيش 18

   به تعداد الزم اسفنجي پد پاك كننده 19

   به تعداد الزم يكبار مصرف  تل 20
  

  .مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود - :توجه 
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    استاندارد ابزار -    

  توضيحات  تعداد مشخصات فني نام رديف

    به تعداد الزم  كائوچو يا چوبي-دندانه درشت و ريز شانه 1
    به تعداد الزم فلزي موچين 2

    به تعداد الزم مويي صفر و يك قلم مو براي خط چشم 3

    به تعداد الزم پالستيكي كاسه رنگ ابرو 4
    به تعداد الزم رنگي تصاوير مربوطه 5
    عدد 2 مويي برس رنگ ابرو 6

  
  : توجه 

  ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
صورت بسته هاي از قبل ه ب بايد، كاله ، پيش بند ، ظرف رنگ و پد پاك كننده شامل دستكش ، ماسك  آرايش دائم صورتكليه ملزومات مصرفي  -  

  . استريل شده استفاده شوند
در غير اينصورت استفاده از دستگاه اتو كالو جهت استريل وسايل ، از قبل استريل شده اجباري است  استفاده از وسايل به صورت بسته هاي  -

   .خواهد بودحتما اجباري 
  
  
  
 

  
  
  
 

 

  


