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  بسمه تعالي

  معاونت آموزش
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

    
  زنانه صورتدائم  گرآرايش

  
  گروه شغلي مراقبت و زيبايي

  
  كد ملي آموزش شغل

  
1 -003 -57-5142  

  
  1/6/93:تاريخ تدوين استاندارد 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي: نظارت بر تدوين محتوا و تصويب 
  5142-57-003-1: كد ملي شناسايي آموزش شغلي 

  
  :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته مراقبت و زيبايي

  علي موسوي -
  ارژنگ بهادري -
  زيبا ياوري -
  
  
  
  
  

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  تدوين استانداردهاي آموزشي كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي آزاد كشوري  كارگروه - 
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  - 
  
  
  
  
  
  

 :فرايند اصالح و بازنگري 
  :توسط افراد مشروحه ذيل مورد تجديد و بازنگري محتوايي قرار گرفته است 1392اين استاندارد در سال  -1
  اقاي فرشيد منجمي  - 5خانم راضيه مكتبي -4خانم مريم وين- 3خانم فخري فرجي-2خانم آتيه ناوران -1
مجدداً توسط سر كار خانم آتيه ناوران، خانم ناديا امجد ، خانم فاطمه باستاني  1/6/93اين استاندارد در مورخ    -2

   .بازنگري شد
  
  
  

  آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
، سازمان آموزش فني و حرفه  2خيابان آزادي ، خيابان خوش شمالي ، نبش خيابان حضرت ، ساختمان شماره  –تهران 

  97اي كشور ، پالك 
   66569900- 9تلفن                                66944117دورنگار 

   baramehdarci @ yahoo . com: آدرس الكترونيكي 
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   شايستگي  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه 
كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  پزشك  پوست و مو   دكتري  مباشر  پژمان  1
11 

  سال 

:تلفن ثابت 
  09123372867: تلفن همراه 

  :ايميل 
 p-mobasher@yahoo.com 

  : آدرس 

 ديپلم  ناهيد دانشمند   2
رايانه و 

تربيت معلم 

مدير 
آموزشگاه 
مراقبت 

  گل پرزيبايي 

14 
  سال 

:تلفن ثابت 
  09122305672: تلفن همراه 

: ايميــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
Danshmandzibaee@yahoo.c

om  
  : آدرس 

 ليسانس   فاطمه نعمتي   3
مترجمي 

زيان آلماني 

مدير 
آموزشگاه 
مراقبت 

 زيبايي نعمتي 

13 
  سال 

:تلفن ثابت 
  09122055066: تلفن همراه 

ــل   amozesh: ايميــــــــ

company@yahoo.com 

  : آدرس 

 ديپلم  مژگان كوشش   4
اقتصاد 

 اجتماعي 

مدير و 
موسس 

آموزشگاه 
مراقبت 

 زيبايي كژال 

14 
  سال 

:تلفن ثابت 
  09124331606: تلفن همراه 

: ايميــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ozhgankoshesh@yahoo 

.com 

  :آدرس 
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   شايستگي  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه 
كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

 ديپلم   زهرا رضايي   5
علوم 
 تجربي

مدير 
آموزشگاه 
مراقبت 
زيبايي 
  شهرزاد 

28 
  سال 

:تلفن ثابت 
  09123783283: تلفن همراه 

: ايميــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
roya9047@yahoo.com 

  : آدرس 

 ديپلم   فرحناز كيا  6
رياضي 
 فيزيك 

مدير 
آموزشگاه 
مراقبت 

 زيبايي فرحناز 

20 
  سال 

:تلفن ثابت 
  09122729016: تلفن همراه 

: ايميــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
farahnazkia@yahoo.com 

  : آدرس 
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  :استاندارد شغل  :تعاريف 

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

  .شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل نقشه يادگيري براي رسيدن به 
  :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 
  :شرح شغل 

در يك حوزه شغلي ، بيانه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر 
  مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز

  :طول دوره آموزشي 
  حداقل زمان و جلسلت مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي

  :ويژگي كارآموز  ورودي 
  .ار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي ها كه از يك كار آموز در هنگام ورود به دوره آموزشي انتظ

  :كارورزي 
آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت گيرد و كارورزي صرفاً در مشاغلي است كه بعد از 

مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در . ( ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود 
عملي ببيند و شامل  ورت تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزشمحل آموزش به ص

  . )بسياري از مشاغل نمي گردد 
  ارزشيابي

شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ، كه شامل سه بخش عملي ، كتبي عملي و  فرايندجمع آوري
  .اي خواهد بود اخالق حرفه 

  :صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزشي استاندارد انتظار مي رود 

  :شايستگي 
  .توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  :دانش 
كه مي تواند شامل علوم . و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري

  .، تكنولوژي و زبان فني باشد ) رياضي ، فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي ( پايه 
  :مهارت 

  .لي ارجاع مي شود معموالً به مهارت هاي عم. حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  :نگرش 

  مجموعه اي از رفتار هاي عاطفي كه براي شايستگي معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود و
  :ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندان صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

  .رعايت شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد مالحظاتي ايست كه در هر شغل بايد 
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  ) :اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد 
  

در زيــر اليــه ســطحي پوســت كــه برابــر بــا بــا دســتگاه مخصــوص رنگــي  ورود مــواد
  .استانداردهاي بين المللي مي باشد 

  
  
  
  
 ) :صطالحات مشابه جهاني و ا( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

  
    

                                                                             Permanent     beautifier 
  
  
 :مهم ترين استاندارد ها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  
  صورت و ابرو رايشگرپياستاندارد  -
 
  متعادل ساز چهره زنانهاستاندارد  -

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

  ..........................جزوه مشاغل عادي و كم آسيب                  طبق سند و مرجع :  الف
  ..........................جزوه مشاغل نسبتاً سخت                          طبق سند و مرجع : ب 
  ..........................سخت و زيان آور                     طبق سند و مرجع  جزوه مشاغل: ج 
  نياز به استعالم از وزارت كار : د 
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   استاندارد آموزش شغل 
  :نام استاندارد آموزشي شغل 

  زنانهصورتدائم  گرآرايش
  :شرح استاندارد آموزش شغل 

دائم صورت زنانه ، شايسـتگي در حـوزه مراقبـت و زيبـايي اسـت كـه در آن        گرآرايش
ضوابط ايمني، بهداشت فردي و آلودگي زدايي محيط كار و ابـزار،   هنرجو قادر به انجام

مشاوره با مشتري جهت انجام كار و پذيرش، آماده سازي پوست قبل از آرايـش دائـم،   
هاشور، آرايش دائم لب و سايه لب، آرايش طراحي متناسب با چهره، آرايش دائم ابرو و 

و با مشاغلي از قبيل پيرايشگر صورت و ابروي زنانه و متعادل دائم چشم، ترميم نهايي 
  .سازي چهره زنانه در ارتباط مي باشد

  :ويژگي كارآموزان ورودي 
  ديپلم متوسطه: حداقل ميزان تحصيالت 

  جسميسالمت روحي و : حداقل توانايي جسمي و ذهني 
بكارگيري  -3متعادل سازي چهره زنانه  - 2پيرايشگر ابرو و صورت زنانه - 1 :مهارت پيش نياز 

  )بخش خدمات( كار ايمني در محيط الزامات بهداشت و
  طول دوره آموزشي

      ساعت205:  طول دوره آموزشي    
  ساعت 61   :زمان آموزش نظري  -
  ساعت144:  زمان آموزش عملي  -
  ساعت   -:    زمان كارورزي          -
  ساعت   -:    زمان پروژه              -

  ) به درصد ( بودجه بندي ارزشيابي 
  % 25: كتبي  -
  %65: عملي  -
  % 10: اخالق حرفه اي  -

  :صالحيت هاي حرفه اي مربيان 
و داشـتن كـارت   سال سابقه كار مـرتبط 2با با گرايش پزشكي و يا پيراپزشكي ديپلمفوق  -

  بهداشت از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي
  .دوره مي بايستي در محيط كامالً استريل و ايزوله و مجزا انجام پذيرد نآموزش اي*
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  كارها / شايستگي ها  -

  عناوين  رديف
  زدايي محيط كار و ابزارضوابط ايمني، بهداشت فردي و آلودگي بكارگيري   1
  مشاوره با مشتري جهت انجام كار و پذيرش  2
   آماده سازي پوست قبل از آرايش دائم  3
  طراحي متناسب با چهره  4
  آرايش دائم ابرو و هاشور  5
  آرايش دائم لب و سايه لب  6
  آرايش دائم چشم و مژه  7
  ترميم نهايي  8
9    
10    
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 استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

ضوابط ايمني، بهداشت فردي و آلودگي زدايي بكارگيري 
   محيط كار و ابزار

  زمان آموزش
 جمع  عملي نظري

6 7 13 
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  آيينه و ميز كار      :دانش 
  تلويزيون و دي وي دي

  صندلي كارآموز
  وايت برد و ماژيك
  كپسول آتش نشاني

  دماسنج
  رطوبت سنج
  دستگاه تهويه

  جعبه كمك هاي اوليه
  دستكش يكبار مصرف
  ماسك يكبار مصرف

  مواد شوينده
مواد ضدعفوني كننده 

  محيط كار
  محيط كار

  كفش يا صندل طبي
  لباس كار

  

   1 فرق استريل و ضدعفوني
   1 كننده ها و شوينده محيط پاك

   1 ضدعفوني كننده هاي دست و ابزار
   A,B,C,D,E,F( 5/0(بيماري هپاتيت 

و بيماري ايدز و راه هاي پيشگيري و انتقال HIVويروس 
  آن

5/0   
  

   5/0 دستگاه ضدعفوني كننده
   5/0 عوامل خطر هنگام كاربا مواد ضدعفوني كننده
   1 عوارض مربوط به آرايش دائم و موارد رفع آن

      :مهارت 
  5/1   از مواد ضد عفوني كننده درستنحوه استفاده 
  5/1   از دستگاه استراليزاسيون درستنحوه استفاده 

  5/1   چگونگي ضدعفوني محيط كار
  1   و ضدعفوني كردن آن ها ها دست شستشوي

  5/1  ابزار كارننمودو ضد عفوني  تميز
   :نگرش 

  صرفه جويي در مصارف آب و برق -2 –صرفه جويي در زمان انجام كار  -1 
 پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي -3

  :ايمني و بهداشت 
  آشنايي با عوامل خطر مواد ضدعفوني كننده -
  ... ) كفش مناسب ، ماسك ، روپوش و ( استفاده از لوازم ايمني هنگام كار   -
 پرهيز از عوامل بيماري زا در محيط كار -

 :توجهات زيست محيطي
 مواد زائدبهداشتي دفع   -
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 استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

   مشاوره با مشتري جهت انجام كار و پذيرش
    آموزشزمان 

 جمع  عملي  نظري
6  11  17  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي و ميز مربي        :دانش 
  صندلي كارآموز

  وايت برد و ماژيك
  آيينه و ميز كار

  كامپيوتر
  تلويزيون و دي وي دي

  آموزشتصاوير مربوط به 
  كارت ثبت سوابق مشتري
  دستكش يكبار مصرف
  ماسك يكبار مصرف

  لباس كار محيط كار
  كفش يا صندل طبي

  

  در موارد خاصپوست و موبه پزشك متخصصمشتري ارجاع 
  ... )مشاهده بيماري و ( 

1      

      1  ارتباط موثر جهت جذب مشتري
      1  عكس و طرح هاي آرايش دائم

بررسي بيماريهاي خاص و داروهاي (  كارت سابقه مشتري
  ) مورد استفاده

1      

      1  بهداشت فردي و استفاده از روپوش تميز
بررسي بيماريهاي (سال ،  18موارد منع تاتو افراد زير 

  )خاص و داروهاي مورد استفاده
1      

        :مهارت 
    2    ارائه و تكميل فرم مشخصات و اطالعات مشتري

    2    ارتباط موثر با مشتري
    2    چگونگي مشاوره و ايجاد اعتماد در مشتري

    5/1    با مشتري رضايت نامهتنظيم 
    5/1   مشتري خواستهتوجه به 

    2    انتخاب روش مناسب
   :نگرش 

احترام به مشتري  -مسئوليت پذيري  - 2 – مصارف آب و برقصرفه جويي در  -1 
  جهت جلب رضايت او

  :ايمني و بهداشت 
  محيط كار در ) دستكش ، ماسك، كفش مناسب ( لباس كار  استفاده از  -

  :توجهات زيست محيطي 
-   
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  استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  آماده سازي پوست قبل از آرايش دائم
    زمان آموزش

 جمع  عملي  نظري
13  16  29  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز        :دانش 
صندلي مخصوص آرايش 

  مشتري
صندلي مخصوص 

  آرايشگر
  تلويزيون و دي وي دي

  وايت برد و ماژيك
  آيينه و ميز كار

  تصاوير مربوط به آموزش
  مصرفحوله يكبار 

  پيش بند و تل
  لباس كار

  كفش يا صندل طبي
  )شيلد ( عينك كار 

شيرپاك كن براي پوست 
  هاي مختلف

  دستكش يكبار مصرف
  ماسك يكبار مصرف

لوسيون براي پوست 
  هاي مختلف

مواد ضدعفوني كننده 
  دست و محيط كار

  

      1  فيزيولوژي پوست
      1  آناتومي پوست

     5/0  مراقبت از پوست  

     5/0  شناخت انواع اليه هاي پوست  

     5/0  شناخت انواع زاويه هاي دست در اليه هاي مختلف پوست  

      1   عوارض تاتو و موارد منع آن 
      1  بيماري هاي واگيردار پوست 

     1  عفونت هاي باكتريايي و ويروسي   

     5/0  بيماري هاي قارچي

     5/1  حساسيت هاي پوستي  

     5/0  تومور هاي پوست  

     5/0  ...)    بيماري ديابت،فشار خون و(عوارض داخلي 

      1  بي حس كننده ها
      1  رنگدانه هاي طبيعي پوست و تغيير رنگدانه ها

      2  بازتاب رنگ در پوست
        :مهارت 

    3    آماده كردن مشتري
    3    ضدعفوني كردن محيط و ابزار

    5/0    ها و استفاده از دستكش ضدعفوني كردن دست
   5/0    تشخيص نوع بيماري از طريق پزشك

   5/0  و داروها و استرس   منع استفاده از دخانيات و الكل ،كافئين،

    1    نحوه مراقبت صحيح از پوست           
    1    كاربرد درست دستگاه در زاويه هاي مختلف    



 
 

١٢ 
 

 استاندارد آموزش 
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

   آماده سازي پوست قبل از آرايش دائم
    زمان آموزش

  جمع  عملي  نظري
      

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

صندلي مخصوص         :مهارت 
  آرايشگر

صندلي مخصوص آرايش 
  مشتري

  كارآموزصندلي 
  آيينه و ميز كار

  تلويزيون و دي وي دي
  وايت برد و ماژيك
  قلم،پدپور،پدفون

مواد ضدعفوني كننده 
  دست و محيط كار
  پيش بند و تل

  حوله يكبار مصرف
  لباس كار

  تصاوير مربوط به آموزش
پوشاننده هاي 

خشك و  چرب(پوست
مايع  در تن هاي 

شير پاكن و   )مختلف
  لوسيون      

  صندل طبيكفش يا 
  )شيلد ( عينك كار 

    5/0    تعيين عمق سوزن هنگام كار در اعضاي مختلف    
    5/0    نحوه كاربرد سوزن در عمق اليه هاي پوست    

    5/0    نحوه كاربرد سوزن در عضالت صورت    
    1    نحوه استفاده از بي حس كننده ها و عوارض مربوطه

    3   مصرفي مناسباستفاده درست از ابزار و مواد 
    1    نحوه استفاده از بي حس كننده ها و عوارض مربوطه

   :نگرش 
  صرفه جويي در زمان و مواد مصرفي   - 2جلب رضايت مشتري  -1 

  :ايمني و بهداشت 
 –دقت در تاريخ مصرف محصوالت  –رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار   -

دستكش يكبار مصرف ،  –استفاده از روپوش مناسب و رعايت نور مناسب جهت انجام كار 
  ماسك يكبار مصرف و عينك
  :توجهات زيست محيطي 

  مواد زائد بهداشتيدفع   -

 
 
 
 

 



 
 

١٣ 
 

ستاندارد آموزشا -  
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  طراحي متناسب با چهره
    زمان آموزش

 جمع  عملي  نظري
7  20  27  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي مخصوص آرايشگر        :دانش 
صندلي مخصوص آرايش 

  مشتري
  صندلي كارآموز
  آيينه و ميز كار

  تلويزيون و دي وي دي
  وايت برد و ماژيك
  قلم،پدپور،پدفون

كننده مواد ضدعفوني 
  دست و محيط كار
  پيش بند و تل

  حوله يكبار مصرف
  لباس كار

  تصاوير مربوط به آموزش
پوشاننده هاي 

خشك و مايع   چرب(پوست
شير   )در تن هاي مختلف

  پاكن و لوسيون      
  كفش يا صندل طبي

  )شيلد ( عينك كار 
  
  

      1  تاريخچه آرايش دائم در اسالم و ايران
      5/1  انعكاس آن ها و كنتراست هاتئوري نور و رنگ 

      5/1  انواع جام چهره
      5/1  دايره رنگ و شناخت رنگ هاي سرد و گرم

و اصول صحيح استفاده و كيت هاي رنگ شناخت رنگ ها 
  از آن

5/1      

        :مهارت 
    3    كاربرد درست ابزار و مواد مصرفي مناسب
استاندارد وزارت تشخيص دستگاه و رنگ مورد تاييد طبق 

  بهداشت
  3    

    1    آرايش دائم انجام كار با دستگاه  نحوه
    1    نحوه استفاده صحيح از وسايل جانبي
    3    تركيب مناسب رنگ هاي آرايش دائم

    5    پيرايش درست ابرو جهت انجام آرايش دائم

    4   طراحي اوليه آرايش دائم طبق خواسته مشتري
   :نگرش 

  صرفه جويي در زمان و مواد مصرفي   - 2جلب رضايت مشتري  -1 

  :ايمني و بهداشت 
 –دقت در تاريخ مصرف محصوالت  –رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار   -

استفاده از روپوش مناسب ، حوله و پيش بند يكبار مصرف ، دستكش يكبار مصرف ، 
  رعايت نور مناسب جهت انجام كار  -ماسك يكبار مصرف و عينك 

  :توجهات زيست محيطي 
  مواد زائد بهداشتيدفع   -



 
 

١٤ 
 

استاندارد آموزش -  

  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  هاشور آرايش دائم ابرو و
    آموزشزمان 

 جمع  عملي  نظري
8  24  32  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  آب مقطر استريل         :دانش 
گان   –پنبه وگاز استريل 

  گان
حوله يكبار مصرف     

  محيط كار
  كفش يا صندل طبي

مورد  آرايش دائمرنگ 
  تائيد وزارت بهداشت
ابزار   مواد ضد عفوني كننده
  ماسك يكبار مصرف

عينك كار پيش بند )شيلد(
  وتل  

لوسيون براي پوست هاي 
مختلف              

مواد ضد عفوني كننده 
  پوست 

مداد ابرو             
  دستكش يكبار مصرف

  مواد بي حسي

      2  مصنوعي خطوط مختلف ابرو روي پوست طبيعي و
      2  خطوط مختلف هاشور ابرو

      2  سايه زدن هاي مختلف
      2  مواد مصرفي و ابزار كار مناسب

        :مهارت 
    2    استفاده درست از ابزار و مواد مصرفي مناسب 

    2    چگونگي استفاده از بي حس كننده در خصوص ابرو
    3    چگونگي هاشور زدن با دستگاه روي پوست مصنوعي

    3    سايه زدن با دستگاه روي پوست مصنوعي نحوه
    2    چگونگي استفاده از پمادهاي مخصوص بعد از آرايش دائم 

    3   سايه زدن با دستگاه روي پوست طبيعي نحوه
    3   چگونگي سايه زدن با دستگاه روي صورت مصنوعي

    3    هاشور زدن با دستگاه روي پوست طبيعي نحوه
    3    هاشور زدن با دستگاه روي پوست مصنوعيچگونگي 

   :نگرش 
صرفه جويي در   - 2جلب رضايت و ارائه كار مناسب با توجه به در خواست مشتري  -1 

  زمان انجام كار و مواد مصرفي
  :ايمني و بهداشت 

 –دقت در تاريخ مصرف محصوالت  –رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار   -
دستكش يكبار مصرف ، ماسك  –استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يكبار مصرف 

  يكبار مصرف و عينك
  :توجهات زيست محيطي 

  مواد زائد بهداشتيدفع   -



 
 

١٥ 
 

 استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  آرايش دائم لب و سايه لب
    زمان آموزش

 جمع  عملي  نظري
8  24  32  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  لباس كار        :دانش 
  كفش يا صندل طبي 

  رنگ آرايش دائم 
  پيش بند و تل

پوست هاي  يلوسيون برا
  مختلف

مواد ضد عفوني كننده ي  
  پوست

  آب مقطر استريل 
  حوله ي يك بار مصرف

  مداد لب
مواد ضد عفوني كننده ي 

  ابزار
  گان 

  دستكش يكبار مصرف 
  ماسك يكبار مصرف 

  )شيلد(عينك كار 
  

      2  خطوط مختلف انواع لب
      2  خطوط مختلف هاشور لب

      2  زدن سايه  و روشن هاي مختلف لب 
      2  مواد مصرفي مناسب و ابزار كار

        :مهارت 
    2    كاربرد صحيح ابزار كار انتخاب مناسب مواد مصرفي و

    2    ايجاد طراحي مناسب لب
    2    ترسيم خط لب مناسب
    3    سايه زدن صحيح لب

    3  كشيدن خط لب با دستگاه روي پوست مصنوعي
    4    زدن سايه با دستگاه روي پوست مصنوعي

    3    كشيدن خط لب با دستگاه روي پوست طبيعي
    4    پوست طبيعي زدن سايه لب با دستگاه روي

    1    كاربرد پمادهاي مناسب بعد از آرايش دائم
   :نگرش 

صرفه جويي در   - 2جلب رضايت و ارائه كار مناسب با توجه به در خواست مشتري  -1 
  زمان انجام كار و مواد مصرفي

  :ايمني و بهداشت 
 –دقت در تاريخ مصرف محصوالت  –رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار   -

دستكش يكبار مصرف ، ماسك  –استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يكبار مصرف 
  يكبار مصرف و عينك

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع بهداشتي مواد زائد  -

  



 
 

١٦ 
 

 استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  آرايش دائم چشم

    زمان آموزش
 جمع  عملي  نظري
8  26  34  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  كفش يا صندل طبي        :دانش 
  رنگ آرايش دائم

  مداد چشم
  ماسك يكبار مصرف

  )شيلد(عينك كار
مواد ضدعفوني كننده ابزار 

  صندلي
دستكش استريل يكبار 

  مصرف
  وتلپيش بند 

لوسيون براي پوست هاي 
  مختلف

عفوني كننده ضد مواد
  پوست

  آب مقطراستريل
پنبه و گاز استريل       

  گان
  حوله يكبار مصرف

  لباس كار
  

      5/2  چشممختلف فرم هاي 
      5/2  هاي مختلف چشم خط

      3  ابزار كار مواد مصرفي مناسب و
        :مهارت 

    2    صحيح ابزار كار انتخاب مناسب مواد مصرفي وكار برد
    2    ترسيم اوليه خط چشم متناسب با فرم چشم

    2    با دستگاهترسيم مناسب خط چشم 
    4    توجه به حساسيت چشمي

    4    خط چشم با دستگاه بر روي پوست مصنوعيكشيدن 
    4   قطره ها و پمادهاي مخصوص حساسيت چشمي با نظر پزشك

    2   در خصوص خط چشماستفاده صحيح از بي حس كننده
    4   خط چشم مناسب با دستگاه روي پوست طبيعي كشيدن

    2    هاي مناسب بعد از آرايش دائماستفاده صحيح از پماد
   :نگرش 

صرفه جويي در   - 2جلب رضايت و ارائه كار مناسب با توجه به در خواست مشتري  -1 
  زمان انجام كار و مواد مصرفي

  :ايمني و بهداشت 
 –دقت در تاريخ مصرف محصوالت  –رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار   -

دستكش يكبار مصرف ، ماسك يكبار  –استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يكبار مصرف 
  مصرف و عينك

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع بهداشتي مواد زائد  -

  
  
  



 
 

١٧ 
 

 استاندارد آموزش
  تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان 

  يترميم نهاي
    زمان آموزش

  جمع  عملي  نظري
5  16  21  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني 
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

   مواد ضد عفوني كننده        :دانش 
  ابزار

  و تل پيش بند 
لوسيون براي پوست هاي  

  مختلف
  مواد ضد عفوني كننده 

  آب مقطر استريل 
  گان

  حوله يكبار مصرف
لباس كاركفش يا صندل  

  طبي
رنگ مورد تائيد وزارت  

  بهداشت
مداد  مداد لب ، مداد ابرو،

  چشم
  )شيلد ( عينك كار 

  دستكش يكبار مصرف
  ماسك يكبار مصرف

  

آرايش دائم و محافظت از آن با توجه ي نگهداري از روش ها
  به زخم

1      

      1  روش هاي ترميم كار اوليه رنگ استفاده شده و 
      1  تكنيك استفاده شده در كار اوليه و نوع لوازم

      1  نسبت رنگ پذيري پوست
      1  پاك كردن و تغيير رنگ آرايش دائم

        :مهارت 
    2    )دستگاه آرايش دائم(انتخاب كاربرد صحيح مواد و ابزار كار

    4    رنگ جديد با توجه به رنگ استفاده شده تركيب
    4    تصحيح معايب كار اوليه

    2    ترميم طرح با توجه به پذيرش رنگ در اولين جلسه
    2   بعد از آرايش دائم مخصوصكاربرد پماد هاي 

    2    مراقبت و نگهداري بعد از آرايش دائم نحوه ي 
   :نگرش 

صرفه جويي در   - 2جلب رضايت و ارائه كار مناسب با توجه به در خواست مشتري  -1 
  زمان انجام كار و مواد مصرفي

  :ايمني و بهداشت 
 –دقت در تاريخ مصرف محصوالت  –رعايت بهداشت فردي و مشتري و محيط كار   -

دستكش يكبار مصرف ، ماسك  –استفاده از روپوش، حوله و پيش بند يكبار مصرف 
  يكبار مصرف و عينك

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع بهداشتي مواد زائد  -

  



 
 

١٨ 
 

  برگ استاندارد تجهيزات -

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

  
  
  
  
  
  

  توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فني  نام رديف
   - متر مربع  12 اتاق كار مجزا          1
   عدد 1 چوبي يا فوم صندلي مديريت  2
    دستگاه 1  اتوكالو  دستگاه ضد عفوني كننده  3
   عدد 1  چوبي يا فوم  صندلي كارآموز  4
   عدد 1  جك دار  صندلي مخصوص مشتري  5
   عدد 1  جك دار  صندلي مخصوص آرايشگر  6
   عدد 5  جيوه اي  آينه  7
   عدد 5  فلزي يا چوبي  ميز كار  8
   عدد 1  چرمي يا فوم  صندلي مربي  9

   عدد 1  70در  50متوسط   تخته وايت برد  10
    دستگاه1  رنگي  تلوزيون  11
    دستگاه1  دي وي دي  دستگاه ويديو  12
    دستگاهlcd-4 1پنتيوم   كامپيوتر  13
    دستگاه1  برقي دستگاه آرايش دائم با مجوز بهداشت  14
    به تعداد كافي  صفحه پالستيكي صورت  شيلد عينك كار  15
    عدد3  متوسط دربدار  سطل زباله  16
    دستگاه1  استاندارد  دستگاه تهويه  17
    عدد1  ديجيتالي  دماسنج  18
    عدد1 فلزي يا كائوچويي با شيشه مات  جعبه كمك هاي اوليه  19
دستي ، حاوي پودر خشك ،   كپسول آتش نشاني  20

  محتواي كف يا آب
    عدد1

    عدد1  فلزي يا چوبي برقي چوبي  ميز مديريت  21



 
 

١٩ 
 

  
  ابزاربرگ استاندارد  -
  

 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 موبراي خط چشم  3
  به تعداد الزم   پالستيكي  كاسه رنگ ابرو  4
   به تعدادالزم  رنگي  تصاوير مربوطه  5
   عدد2  مويي  برس رنگ ابرو  6

  :توجه
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه محاسبه مي شود -
پاك كننـده   بند ، ظرف رنگ و پد كليه ملزومات مصرفي آرايش دائم شامل دستكش ، ماسك ، كاله ، پيش -

  .و به صورت بسته هايي از قبل استريل شده استفاده شوند
در غير اين صورت اسـتفاده   مي باشد، استفاده از وسايل به صورت دسته هايي از قبل استريل شده ، اجباري  -

  .از دستگاه اتوكالو جهت استريل وسايل حتما اجباري است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٠ 
 

  
  برگه استاندارد مواد  -                  

  توضيحات  تعداد مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

   به مقدار الزم از هر رنگ بهداشتمورد تاييد وزارت رنگ آرايش دائم  1
   الزمتعدادبه يكبار مصرف كارتريج  2

        
        

        

        

        

        

        

        

  
  

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 

  
  
  
  
  



 
 

٢١ 
 

  
 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي -

ناشر يا توليد  محل نشر سال نشر مترجم مولفعنوان منبع يا نرم افزاررديف
 كننده

 - - - - - - 

          
          
          
          
       
       

 

  
  
 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي -

مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

 -  - - -  - -  -  
           
        

 

 

 



 
 

٢٢ 
 

 

 

  

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

-  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

 8 

  9 

  10 

  
  
  
  
  
  



 
 

٢٣ 
 

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط            
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

  - - - -  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
  
  
 

 

 


