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  چهره پرداز مردانه: 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
تصحیح و برطرف کردن شغلی است که در گروه مراقبت زیبایی قرار دارد و شایستگی  چهره پرداز مردانه

 ایجاد جوان سازی ، پوشاندن لک های چهره مانند ماه گرفتگی و همچنین طراحی بر روی ،عیوب چهره 
  .  را داشته باشدچهره کودکان و پیشگیری از حوادث و خطرات احتمالی 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  سوم راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  جسمانی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن بیماری های واگیر دار سالمت کامل :  توانایی جسمیحداقل 

  متعادل ساز چهره مردانه  : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت  184    :                آموزش    دوره طول

  ساعت   61   :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   123  :                ـ زمان آموزش عملی

  ساعت      -  :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت      - :                    پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت      -       :  زمان سنجش مهارت        ـ

 : ارزیابی مهارت کارآموز روش 

   % 25) : دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1
    %75: امتیاز سنجش عملی - 2
   %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی -2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  قه کار مرتبط  سال ساب5با دیپلم حرفه مربوطه بودن  دارادیپلم و  :حداقل سطح تحصیالت 
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  چهره پرداز مردانه : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانائی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  1
   و روانشناسی رنگ ها در گریمنورتوانائی شناخت رنگ   2
  توانائی تشخیص ریش و سبیل با فرم چهره  3
  ه با تکنیک سایه و  روشنتوانائی جوان سازی و مسن سازی چهر  4
  توانائی انجام متعادل سازی مو سر و صورت  5
  توانائی ایجاد شخصیت پردازی با تکنیک سایه و روشن  6
  توانائی کاربرد انواع وسایل لیفتینگ در ایجاد لیفت در چهره  7
  توانائی پوشاندن ماه گرفتگی و لک بر روی چهره  8
  توانائی انجام طراحی بر روی چهره کودکان  9
  توانائی فیکس کردن چهره  10
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   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 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

         استفاده از روپوش تمیز رنگ روشن -  

یجاد جایگاه مناسب و بهداشتی برای قـرار دادن و حفـظ لبـاس و سـایر                  ا -  
  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

        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 -  

        آشنایی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت   8-1

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   9-1

         تهویه مناسب -  

         تنظیم دمای محیط-  

         نور مناسب -  

        شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار  10-1

        شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار   11-1

         آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با مواد ضد عفونی کننده  12-1

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

 

  

 



 4

   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

  15  8  7 چهره پردازی  و روانشناسی رنگها در نورتوانائی شناخت رنگ   2

         و فرعیآشنائی با رنگ های اصلی  1-2

        شناسائی اصول کاربرد رنگ های اصلی و فرعی   2-2

        آشنائی با چرخه رنگ  3-2

        شناسائی اصول کاربرد چرخه رنگ  4-2

        شناسائی اصول درجه و نوع رنگ  5-2

        آشنائی با روان شناسی رنگ  6-2

        آشنائی با رنگ های گرم و سرد  7-2

        آشنائی با رنگ های خنثی  8-2

        شناخت ترکیب رنگها  9-2

        آشنائی با علم نور  10-2

        شناسائی اصول علم نور  11-2

         قانون تابش و باز تابش باآشنائی  12-2

         قانون تابش و باز تابش اصولشناسائی  13-2

         قانون کره و استوانه در حجم سازی  باآشنائی  14-2

        ستوانه در حجم سازی قانون کره و ا اصولشناسائی  15-2

         نحوه نورپردازی اتاق گریم باآشنائی  16-2

         نحوه نورپردازی اتاق گریم اصولشناسائی  17-2

توانائی تشخیص و تطبیـق ریـش و سـبیل بـا فـرم چهـره و                   3
  شناخت انواع مدل های ریش و سبیل

6  16  22  

        آشنائی با خصوصیات اخالقی چهره گرد  1-3

         اصول خصوصیات اخالقی چهره گردشناسائی  2-3

        آشنائی با خصوصیات اخالقی چهره کشیده  3-3

  

  

 



 5

   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        شناسائی اصول اخالقی چهره کشیده  4-3

         خصوصیات اخالقی چهره مثلث باآشنائی  5-3

         خصوصیات اخالقی چهره مثلث اصولشناسائی  6-3

         خصوصیات اخالقی چهره مربع باآشنائی  7-3

         خصوصیات اخالقی چهره مربع اصولشناسائی  8-3

          خصوصیات اخالقی چهره لوزی باآشنائی  9-3

         خصوصیات اخالقی چهره لوزی اصولشناسائی  10-3

        ل با فرم چهرهآشنائی با تطبیق ریش و سبی  11-3

        شناسائی اصول تطبیق ریش و سبیل با فرم چهره  12-3

         ریش مناسب با چهره گرد باآشنائی  13-3

         ریش مناسب با چهره گرد اصولشناسائی  14-3

         ریش مناسب با چهره کشیده باآشنائی  15-3

         ریش مناسب با چهره کشیده اصولشناسائی  16-3

         سبیل مناسب با چهره کشیدها بآشنائی  17-3

         سبیل مناسب با چهره کشیده اصولشناسائی  18-3

         ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده باال باآشنائی  19-3

         ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده باال اصولشناسائی  20-3

         ریش مناسب با چهره مربع باآشنائی  21-3

         مناسب با چهره مربعریش  اصولشناسائی  22-3

         ریش مناسب با چهره لوزی باآشنائی  23-3

         ریش مناسب با چهره لوزی اصولشناسائی  24-3

         ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائین باآشنائی  25-3

         ریش مناسب با چهره مثلث با قاعده پائین اصولشناسائی  26-3
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  نه  چهره پرداز مردا:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         ریش مناسب با چهره مستطیل باآشنائی  27-3

         ریش مناسب با چهره مستطیل اصولشناسائی  28-3

چهره بـا تکنیـک سـایه و        و مسن سازی    توانائی جوان سازی      4
  روشن

14  26  40  

        آشنائی با جوان سازی چهره  1-4

         جوان سازی چهره اصولشناسائی  2-4

         حجم ها در چهره جوان باآشنائی  3-4

         حجم ها در چهره جوان اصولشناسائی  4-4

         رنگ ها در چهره جوان باآشنائی  5-4

         رنگ ها در چهره جوان اصولشناسائی  6-4

         پیرایش موئین چهره در افراد جوان باآشنائی  7-4

         پیرایش موئین چهره در افراد جوان اصولائیشناس  8-4

         حجم ها در چهره افراد مسن باآشنائی  9-4

         حجم ها در چهره افراد مسن اصولشناسائی  10-4

         رنگ ها در چهره افراد مسن باآشنائی  11-4

         رنگ ها در چهره افراد مسن اصولشناسائی  12-4

        ن خطوط در چهره مس باآشنائی  13-4

         خطوط در چهره مسن اصولشناسائی  14-4

         پیرایش موئین چهره در افراد مسن باآشنائی  15-4

         پیرایش موئین چهره در افراد مسن اصولشناسائی  16-4

  18  12  6  توانائی انجام متعادل سازی موی سر و صورت  5

        سن فردو  ایجاد تناسب بین رنگ مو  باآشنائی  1-5

        سن فردو  ایجاد تناسب بین رنگ مو  اصولشناسائی  2-5
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   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         مدل دادن به موی مناسب با سن باآشنائی  3-5

         مدل دادن به موی مناسب با سن اصولشناسائی  4-5

        ل دادن به موی متناسب با شغل مد باآشنائی  5-5

         مدل دادن به موی متناسب با شغل اصولشناسائی  6-5

         مدل دادن به موی متناسب با شخصیت اخالقی باآشنائی  7-5

         مدل دادن به موی متناسب با شخصیت اخالقی اصولشناسائی  8-5

         مدل دادن به موی سر فرد عجول باآشنائی  9-5

         مدل دادن به موی سر فرد عجول اصولئیشناسا  10-5

         مدل دادن به موی سر فرد آرام باآشنائی  11-5

         مدل دادن به موی سر فرد آرام اصولشناسائی  12-5

         مدل دادن به موی فرد عصبانی باآشنائی  13-5

         مدل دادن به موی فرد عصبانی اصولشناسائی  14-5

        به موی فرد افسرده مدل دادن  باآشنائی  15-5

         مدل دادن به موی فرد افسرده اصولشناسائی  16-5

         مدل دادن به موی فرد کم عقل باآشنائی  17-5

         مدل دادن به موی فرد کم عقل اصولشناسائی  18-5

         مدل دادن به موی فرد عاقل باآشنائی  19-5

         مدل دادن به موی فرد عاقل اصولشناسائی  20-5

         استفاده از مو ریزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو باآشنائی  21-5

         استفاده از مو ریزه جهت پرپشت کردن مو در افراد کم مو اصولشناسائی  22-5

  40  30  10  توانائی ایجاد شخصیت پردازی با تکمیل سایه و روشن  6

         میمک صورت فرد آرام باآشنائی  1-6

         میمک صورت فرد آرامصول اشناسائی  2-6
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   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         میمک صورت فرد عجول باآشنائی  3-6

         میمک صورت فرد عجول اصولشناسائی  4-6

         میمک صورت فرد احمق باآشنائی  5-6

        مک صورت فرد احمق می اصولشناسائی  6-6

         میمک صورت فرد عصبانی باآشنائی  7-6

         میمک صورت فرد عصبانی  اصولشناسائی  8-6

         میمک صورت فرد عاقل باآشنائی  9-6

         میمک صورت فرد عاقل اصولشناسائی  10-6

         میمک صورت فرد مریض باآشنائی  11-6

         میمک صورت فرد مریض اصولشناسائی  12-6

         میمک صورت فرد مثبت و فرد منفی باآشنائی  13-6

         میمک صورت فرد مثبت و فرد منفی اصولشناسائی  14-6

  10  7  3  توانائی کاربرد انواع وسایل لیفتینگ در ایجاد لیفت چهره  7

         خطوط و چین و چروک در چهره باآشنائی  1-7

         خطوط و چین و چروک در چهره اصولشناسائی  2-7

        روش لیفتینگ  موقت باآشنائی  3-7

         روش لیفتینگ موقت اصولشناسائی  4-7

        پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو باآشنائی  5-7

         پاک کردن چسب لیفتینگ از روی پوست و مو اصولشناسائی  6-7

  10  6  4  توانائی پوشاندن ماه گرفتگی و لک بر روی چهره  8

         خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی بایآشنائ  1-8

         خنثی کردن رنگ ماه گرفتگی اصولشناسائی  2-8

         پوشاندن ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن باآشنائی  3-8
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   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         ماه گرفتگی و محو کردن موقت آن پوشاندن اصولشناسائی  4-8

        آشنائی با ایجاد کردن ماه گرفتگی در چهره  5-8

         ایجاد کردن ماه گرفتگی در چهره اصولشناسائی  6-8

         رنگ لک باآشنائی  5-8

         رنگ لک اصولشناسائی  6-8

         خنثی کردن رنگ لک باآشنائی  7-8

         خنثی کردن رنگ لک اصولشناسائی  8-8

         پوشاندن لک و محو کردن موقت آن باآشنائی  9-8
         پوشاندن لک و محو کردن موقت آن اصولشناسائی  10-8
         ایجاد لک بر روی چهره باآشنائی  11-8
         ایجاد لک بر روی چهره اصولشناسائی  12-8
         آفتاب سوختگی بر روی چهره باآشنائی  13-8
        وختگی بر روی چهره آفتاب س اصولشناسائی  14-8
         پوشاندن جای سوختگی با فن باآشنائی  15-8
         پوشاندن جای سوختگی با فن اصولشناسائی  16-8
         ایجاد سوختگی در چهره با فن باآشنائی  17-8
         ایجاد سوختگی در چهره با فن اصولشناسائی  18-8

  5  3  2  توانائی فیکس کردن چهره  9

        واع فیکساتور ان باآشنائی  1-9

         انواع فیکساتور اصولشناسائی  2-9

         فیکساتور مایع باآشنائی  3-9

         فیکساتور مایع اصولشناسائی  4-9

         فیکساتور پودر باآشنائی  5-9
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   چهره پرداز مردانه :ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         فیکساتور پودر اصولائیشناس  6-9

         گرفتن رفله از صورت باآشنائی  7-9

         گرفتن رفله از صورت اصولشناسائی  8-9

  16  10  6  توانائی انجام طراحی بر روی چهره کودکان  10

        آشنائی با طراحی بر روی چهره  1-10

         طراحی بر روی چهره اصولشناسائی  2-10

         کارتونیآشنائی با شخصیت های  3-10

        شناسایی اصول طراحی شخصیت های کارتونی  4-10
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   چهره پرداز مردانه :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      صندلی کار برقی یا معمولی   1

      میز کار   2

      100 × 100آینه بزرگ   3

      30 × 40آینه کوچک   4

      سرشوئی  5

      تلویزیون   6

      کامپیوتر   7

     VCDپخش   8

      کپسول اطفاء حریق   9

      جعبه کمک های اولیه   10

      چراغ الکلی   11

      تخت سه شبکه  12

      دستگاه بخور   13

      انواع شانه کار ، باریک ، چنگال ، تقسیم   14

      انواع قیچی ساده ، دندانه دار   15

      4 ، 2 ، 1ماشین اصالح دستی شماره   16

      ماشین اصالح برقی   17

      دسته تیغ   18

      کاسه اصالح  19

      فرچه اصالح  20

      حوله  21

      پیشبند  22

      سشوار دستی   23

      سشوار کالهی  24
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   2پیرایشگر مردانه درجه : نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      آب فشان   25

      موبران   26

      توپ  27

      الکل طبی   28

      ساولن  29
      اتول  30
      مواد شوینده صابون مایع ، جامد   31
      آب ژاول   32
      سفید کننده   33
      شامپو مخصوص موهای چرب ، معمولی ، خشک   34
      نرم کننده سطحی مو  35
      فیکساتورها اسپری   36
      حالت دهنده واکس مو ، ژل مو   37
      پنبه آرایشی  38
      افترشیو کرمی ، ژله ای ، مایع   39
      خمیر ریش  40
      شیر پاکن  41
      تونیک  42
      کرم ضد افتاب   43

  

  

 


