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  ) زنانه(کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی : نام شغل                             

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

  قدرت انجام کار به مفهوم :توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
در زیر گروه مراقبت زیبایی قرار دارد که شایستگی است که شغلی است بافنده کاله گیس موی طبیعی 

، تشخیص انواع رنگ ، آماده کردن موهای بافته شده و نصب روی مدل ، شناخت ابزار بافت مو شناخت مو 
و ) ، دوخت و بافت ، چسب ، پرچ کلیپسی ( واع وصل مو ، شناخت ان، فر کردن موهای طبیعی روی سر 

 .را داشته باشدرعایت ضوابط ایمنی و بهداشت محیط 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  و عدم اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای واگیر دارسالمت کامل جسمانی و روانی :  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت   145    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     40   :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت   105  :                 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:  جش مشاهده ای امتیاز سن-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
ای در رشته مربوطـه از سـازمان    دیپلم متوسطه و دارا بودن گواهینامه مهارت حرفه    :حداقل سطح تحصیالت    

  ای کشور فنی و حرفه
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  )زنانه(کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی  : نام شغل                             
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار   1
  قالب گرفتن و اندازه گیری سرتوانایی   2
  انجام بافت کاله گیس وموتوانایی   3
  )فرق سر با چسب التکس( درست کردن پایه مو توانایی   4
اکستنشن روی موی نرم و زبـر و فـر          (  آماده کردن موهای بافته شده و نصب روی سر مدل           توانایی    5

  )دار با موی طبیعی و مصنوعی
  توانایی شستشوی مو و کاله گیس  6
  رنگ کردن کاله گیس مطابق با سلیقه مشتریتوانایی   7
  فر کردن موتوانایی   8
  مرتب و یکدست کردن موتوانایی   9
  توانایی شناخت و کاربرد انواع نخ های نامرئی   10
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  )زنانه( کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی : 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 کار   1-1

        آشنایی با روش کار   2-1

         استفاده از کفش های طبی -  

         استفاده از روپوش تمیز و به 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

        ب محیط کار آشنایی با شرایط مناس  4-1

        ، بدون شکاف و قابل شستشو کف مناسب و از جنس مقاوم -  

        آشنایی با دفع مناسب زباله   5-1

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

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

   اطفاء حریقآشنایی با عوامل آتش زا و اصول  8-1
    عدم استعمال دخانیات-

      

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

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار  10-1

         تهویه مناسب-  

         عایق بندی مناسب -  

         تنظیم دمای محیط -  

        شناسایی اصول ضدعفونی کردن محیط کار   11-1

        اصول ضد عفونی کردن ابزار کارشناسایی   12-1
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  )زنانه( کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی :ام شغل                       ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

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

         و هپاتیت و اصول انتقال و سرایت (HIV)ی های ایدز آشنایی با بیمار  14-1

         راه های پیشگیری از بیماری های ایدز و هپاتیت -  

         روش ضد عفونی کردن وسایل بر علیه ویروس ایدز و هپاتیت-  

  5  2  3  توانایی قالب گرفتن و اندازه گیری سر   2
         یا مشتریآشنایی با قالب گرفتن  و اندازه گیری سر مدل  1-2

        آشنایی با نایلون و چسب قالبگیری  2-2

        شناسایی اصول کاربرد  نایلون یاچسب قالب گیری   3-2

        شناسایی اصول کشیدن قالب روی سر  4-2

        )فیکس کردن(شناسایی اصول نحوه قالب کردن روی سر   5-2

آن روی سـر    شناسایی اصول نحوه اندازه گیری قالب پس از ثابت کـردن              6-2
  )توسط مازیک و خودکار(

      

        سر و برش آنآشنایی با اصول برداشتن قالب از روی   7-2

        شناسایی اصول برداشتن قالب از روی سر و برش آن  8-2

  78  67  11  توانایی بافت کاله گیس و مو  3

        آشنایی با ساختمان مو  1-3

        آشنایی با انواع حالت موی سر   2-3

        ایی با بیماریهای مو و رعایت بهداشت موی سرآشن  3-3

        )صاف و مجعد وفر( آشنایی با جنس مو   4-3

        آشنایی با مدل موی مشتری   5-3

        آشنایی با مدل موی بافته شده   6-3

        و مدل موشناسایی اصول تشخیص فرم   7-3

        ) ، تابوره برقی ( آشنایی با انواع صندلی   8-3
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  )زنانه( کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی :ام شغل                 ن      

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        ، چوبی آشنایی با انواع ماکت های اسفنجی   9-3

        شناسایی اصول استفاده از ماکت های اسفنجی و چوبی   10-3

        ه های چوبی آشنایی با قرقر  11-3

         بافت مو آشنایی با انواع تورهای  12-3

        شناسایی اصول کاربرد انواع تورهای بافت مو  14-3

        ، کلیپس و غیره آشنایی با انواع بیگودی   15-3

        آشنایی با قالب و قرقره های مخصوص بافت مو   16-3

        ص بافت مو شناسایی اصول استفاده از قالب و قرقره های مخصو  17-3

        آشنایی با انواع سوزن های بافت مو   18-3

        4تا 1با نخ های معمولی از شماره آشنایی   19-3

        آشنایی با نخ های معمولی  20-3

        آشنایی با انواع موادهای مخصوص قالب گیری و اندازه گیری   21-3

      گیری  ی و اندازه قالب گیر،شناسایی اصول استفاده از موادهای مخصوص   21-3

        آشنایی با انواع چسب های مایع نواری دو طرفه   22-3

        آشنایی با انواع قالب و غیره   23-3

        آشنایی با دسته قالب   24-3

        )، پس دوزی، زیگزاگ ساده ( آشنایی با انواع بافت های مو   25-3

        شناسایی اصول بافت مو با سوزن   26-3

        شناسایی اصول بافت مو با قالب  27-3

        شناسایی اصول بات مو به صورت تک گره ای   28-3

        شناسایی اصول بافت مو به صورت چند گره ای   29-3

        شناسایی اصول بافت صحیح مو   30-3

        شناسایی اصول فیکس کردن بافت های مو   31-3
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  )زنانه(و تکه بافی با موی طبیعی  کاله گیس :ام شغل                       ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

فـرق وسـط سـر بـا چـسب          (توانایی درست کردن پایه مو        4
  )التکس

7  8  15  

        آشنایی با اصالح موهای طبیعی روی سر  1-4

         اصالح موهای طبیعی روی سر شناسایی اصول  2-4

        نحوه درست کردن پوسته فرق جلوی سر ایی با آشن  3-4

        درست کردن کردن پوسته فرق جلوی سرشناسایی اصول   4-4

        )فرق سر با التکس (سآماده کردن کاله گیشناسایی اصول   5-4

         روش نصب روی کاله گیس یص تشخ اصولشناسایی  6-4

        شناسایی اصول نصب کردن قالب روی سر  7-4

        نحوه کشیدن بیس روی قالبایی با آشن  8-4

        شناسایی اصول نحوه کشیدن بیس روی قالب   9-4

روی بیس کـار و     ) پالستیکی  (شناسایی اصول قرار دادن قالب آماده شده          10-4
  مشخص کردن اندازه روی قالب 

      

        شناسایی اصول نحوه مواد زدن روی قالب   11-4

        الب مواد زده شده داخل دستگاه مخصوصقرار دادن قشناسایی اصول   12-4

آماده کردن موهای بافته شده و نصب روی سر مـدل       توانایی    5
 )اکستینشن یرای موهای نرم و زبر و فردار با موهای طبیعی(

3  7  10  

        موهای بافته شده و نصب بر روی سر مدل آشنایی با   1-5

        کس کردن شناسایی اصول نصب موی بافته شده به صورت فی  2-5

        نصب مو به صورت چسبانیدن شناسایی اصول   3-5

        بافت مو به صورت کلیپسشناسایی اصول   4-5

  4  3  1   کاله گیس  مو وتوانایی شستشوی  6

        آشنایی با شامپو و مواد شستشوی سر اعم از گیاهی و شیمیایی   1-6
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  )زنانه(افی با موی طبیعی  کاله گیس و تکه ب:ام شغل                       ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         PHآشنایی با   2-6

        شناسایی اصول شامپو کردن و شستشوی مو   3-6

شناسایی اصول شانه کردن مو بعد از شامپو کردن در جهت خواب طبیعی               4-6
  مو 

      

         مو شناسایی اصول خشک کردن  5-6

  8  4  4  رنگ کردن کاله گیس مطابق با سلیقه مشتریتوانایی   7

        رنگ مو و شماره های آنآشنایی با انواع   1-7

        آشنایی با ترکیب رنگ های مختلف   2-7

        شناسایی اصول ترکیب رنگ های مختلف   7-7

        شناسایی اصول ترکیب رنگ ها   7-7

         عمل رنگ آمیزی آشنایی با تست کردن قبل از  8-7

        شناسایی اصول رنگ کردن مو   9-7

        آشنایی با نمونه برداری از موی مشتری  10-7

        آشنایی با رنگ کردن کردن کاله گیس   11-7

        شناسایی اصول رنگ کردن کاله گیس   12-7

        شناسایی اصول رنگ کردن موهای کاله گیس  13-7

  7  3  4  توانایی فر کردن مو   8

        آشنایی با انواع خرد کردن موهای بافته شده  1-8

         ریز-  

         متوسط-  

         درشت -  

        آشنایی با انواع مواد فر  2-8

        آشنایی با انواع بیگودی فر  3-8
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  )زنانه( کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی :ام شغل                       ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح مارهش زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        شناسایی اصول کاربرد انواع بیگودی های فر   4-8

        شناسایی اصول پیچیدن مو به بیگودی   5-8

        شناسایی اصول زدن مواد به بیگودی  6-8

        شناسایی اصول تثبیت کردن موهای فر شده  7-8

        شناسایی اصول تست پایان فر  8-8

  10  6  4  ی مرتب و یک دست کردن موهای وصل شده توانای  9

        آشنایی با جدا کردن مو و کوتاه کردن آن  1-9

        ... ) توسط تیغ و ( شناسایی اصول جدا کردن مو و کوتاه کردن آن   2-9

آشنایی با حالت دادن و اصالح موهای ترمیمی و متناسـب کـردن آن بـا                  3-9
  موهای طبیعی 

      

        ل حالت دادن واصالحشناسایی اصو  4-9
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  )زنانه(کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی  :نام شغل                    
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

       قسمتی 3صندلی برقی یا جکدار یا تختی   1

      صندلی تابوره   2

       cm 100×  100آینه   3

      ی یا فایبر گالسسرشوی چین  4

      پایه بافت چوبی یا فلزی   5

      پایه بافت کارگاهی چوبی  6

      cm 90 ارتفاع cm 100 × 45میز کار   7

       cm 50 ارتفاع cm 40 × 60خشک کن   8

       کیلوگرمی پودر خشک 6کپسول آتش نشانی   9

      صندلی کارآموز چوبی  10

      سشوار پایه دار   11

      قی دستگاه فور بر  12

      ، کار چنگالی از جنس فلزی صدفی شانه دم باریک   13

      ، اره ای یا دندانه دار ، پیتاژ قیچی معمولی   14

      ، نیم گرد ، گرد برس تخت   15

      سشوار دستی   16

      ، معمولی تیغ پیتاژ   17

      پیش بند پالستیکی یا شمعی   18

      ، پالستیکی دسته قالب فلزی   19

      یونولیتی و چوبی در سایز های مختلف ) عروسکی ( قالب   20

      پایه کاله رنگ پالستیکی   21

      ، بزرگ متوسط ، کوچک ) نیون یبرای ش( ، فر بیگودی   22

      موپران معمولی  23

      چرخ خیاطی برقی  24
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  )زنانه(کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی  :                   نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      ، کوچک و بزرگکلیپس پالستیکی   25
      ، بزرگ و برقی بابیلیس کوچک   26
      انبردست متوسط  27
      برقیدستگاه وصل مو و پرچ   28
      ، نایلون نخ پلی استر   29
      مواد چسب التکس  30
      موی طبیعی   31
       1 – 6قالب فلزی با سایز   32
       1 – 6سوزن های بافت فلزی با سایز   33
      تو و نوار کشی نایلونی   34
      ، سیم فلزی الیه دار چسب   35
      ، تلق، سلفون نایلون فریزر   36
       cm 90 × 45حوله   37
      شامپو معمولی  38
      نرم کننده معمولی  39
       N1-N9) ، نیمه دائم  دائم (رنگ   40
       3،  2،  1اکسیدان شماره   41
      پرس رنگ پالستیکی   42
      مواد فر معمولی   43
      ظرف رنگ پالستیکی   44
      صاف کننده مو معمولی   45
      ، دکونکس مواد ضد عفونی ساولن   46
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  )زنانه(عی کاله گیس و تکه بافی با موی طبی :                   نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      ، پزشکی دستکش پالستیکی   47
      روپوش سفید رنگ  48
      ماسک پزشکی  49
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  )زنانه( کاله گیس و تکه بافی با موی طبیعی :نام شغل 
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

1 CD و فیلم آموزشی   
 

  

 


