
 

 

  
 

  بسمه تعالي

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

   شغلآموزش استاندارد 
  
  

  شغل آموزش عنوان 
  2پيرايشگر مردانه درجه 

  
  
  

  گروه شغلي      
 زيبايي مراقبت و

  
  

   شغل آموزش كد ملي 

  
  
 

  1/12/1392  :تاريخ تدوين استاندارد 
 

5/2/30/70-5 



 

 

 

      
   ر طرح و برنامه هاي درسيدفت :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  5- 5/2/30/70:  شغل آموزش كد ملي شناسايي 
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 :مراقبت زيبايياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  ا ياوري زيب
  
 

 :شغلآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  آموزشگاه مراقبت زيبايي پيرايش مردانه هنرمند -
 آموزشگاه مراقبت زيبايي پيرايش مردانه اقبال -

  هاي آزاد شهرستان ساري دبير انجمن صنفي آموزشگاه -

 :فرآيند اصالح و بازنگري
  .ت متقاضيان ، رشته مورد نظر به روز رساني و مورد بازنگري قرار گرفتبا توجه به درخواس-
-  
 



 

 

 

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

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

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط

  فني  ديبلم  محمدرضا هنرمند  1
مدير 
  ومربي

  سال16

 :تلفن ثابت 

  09113231160: تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

پيرايش مردانه فوق ديبلم  رضا رضازاده  2
  مديرو
  مربي

  سال17

 :تلفن ثابت 

  09122017631: تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

 كامپيوتر ديبلم  عابدي علي  3
مدير و 

  18مربي
  سال18

 :تلفن ثابت 

  09125129128: تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

4          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

5          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

6          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

7          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  شهنق

  :  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 
، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مـي گيـرد و ضـرورت    
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     د آموزش يك شايستگي كه فرمانن.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   هكه شـامل سـ  ، فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

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

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

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

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . ك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به ي
  : نگرش 

  .  اخالق حرفه اي مي باشد  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و
  : ايمني 

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

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 

 
 

 
 

  :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

  2پيرايشگر مردانه درجه 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

يي ، آلودگي زداگي از قبيل تشايس وير گروه مراقبت زيبايي قرار دارد شغلي است كه در ز 2پيرايشگر مردانه درجه 
ي سر، كوتاه كردن نحوه برخورد با مشتري ، شامپو كردن و شستشو ي مو، كار محيط  حفاظت و بهداشت فردي در

حالت دهي و خشك كردن مو گردن وكوتاه كردن ريش  و ترسيم خطوط اطراف سر ماشين و، قيچيموي سر با شانه ، 
  .انجام مي دهدرا  با سشوار

  :وروديكارآموز  ويژگي هاي
  پايان دوره راهنمايي:ميزان تحصيالت حداقل

  عدم اعتياد به مواد مخدر وبيماريهاي واگير دار+ سالمت كامل جسماني ورواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  -: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت 184  :    طول دوره آموزش                   

  ساعت    61   :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت     123 :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت    -  :     كارورزي                       زمان ـ 
  ساعت   -    :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي - 

  %65:عملي  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  گواهينامه مهارت از سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور+ سال سابقه كار مرتبط 7+ ديبلم متوسطه 

  
 

                                                 
١   . Job / Competency Description 



 

 

 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

ري مو به منظور رعايت بهداشت در جهت زيبايي به مفهوم پيرايش و نگهدا 2پيرايشگر موي مردانه درجه 
  .فرد مي باشد 

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Hair dressing 
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
   1پيرايشگر مردانه درجه - 
  
  
  
  
  
  :سيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي از جهت آ ٭

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

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

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

           نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 



 

 

  
  

 
 

 

 

 شغلآموزش استاندارد 
  شايستگي ها  - 

 عناوين رديف

 بهداشت فرديآ لودگي زدايي محيط ، حفاظت و1
 مشتريمشاوره وپذيرش 2

  شامپو كردن وشستشوي موي سر  3
 قيچيكوتاه كردن موي سر با شانه و  4
  ماشين كوتاه كردن موي سر با شانه و  5
 گردنوترسيم خطوط اطراف سر  6
  اصالح سر و مرتب كردن اطراف آن متناسب با كوتاه كردن ريش  7
 حالت دهي وخشك كردن مو با سشوار  8
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  بهداشت فردي آلودگي زدايي محيط ، حفاظت و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 7 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  دلي كارآموزصن    :دانش
  آئينه وميزكار

  وايت برد وماژيك
 DvDتلويزيون و

  كپسول آتش نشاني
  دستگاه تهويه 

  دما سنج
  رطوبت سنج

  جعبه كمكهاي اوليه
  مواد شوينده

  مواد ضد عفوني كننده محيط
  دستكش يك بار مصرف

  لباس كار
  ماسك يكبار مصرف
  كفش مناسب كار

  الكل
  ساولن
  دتول 
  آلمين

  مواد  شوينده
  اولآب ژ

 بهداشت فردي ، مواد ضد عفـوني كننـده اسـتر اليـز اسـيون و     
  تفاوت آن با ضد عفوني كردن

1      

      1  مديريت دفع ،پسماند وپسماند ويژه پزشكي

      AB-C-D-E –F  (  1(بيماري هپاتيت 

      1 پيشگيري از بيماري آن وراه هاي انتقال و HIVبيماري ايدز  

      5/0  بهسازي محيط 

      5/0 اه ضد عفوني كنندهدستگ

    :مهارت 
    5/1   پاك نمودن وگند زدايي ابزار كار

    5/1   اسيواستفاده صحيح از دستگاه استراليز

    1    استفاده صحيح از مواد ضدعفوني كننده

    1    گند زدايي محيط كار

    1    ها پاك كردن وضد عفوني كردن دست

    1   دفع صحيح پسماند ويژه پزشكي

  :نگرش 
  جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي-
  صرفه جويي در مصرف آب ومواد مصرفي  -

  : ايمني و بهداشت 
 )ماسك و كفش-دستكش(استفاده از وسايل حفاظت فردي-

 :توجهات زيست محيطي 
  تفكيك مواد زائد-
  



 

 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ره و پذيرش مشتريمشاو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 10 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

      :دانش 
  ميز و صندلي مدير و 

  مربي كامپيوتر 
  تصاوير مربوط به آموزش

لباس كار و كفش مناسب  
  شتريم كارت سوابق

      1 روشهاي برقراري ارتباط موثر با مشتري

      1 با مشتريمناسبمشاوره و نحوه برخورد 

      5/0 مديريت محيط كار و اداره آن

      5/0 خصوصيات اخالقي مناسب براي پيرايشگر

      5/0 نحوه تنظيم درجه حرارت وسايل سرمايشي و گرمايشي

      5/0  نورپردازي طبيعي و مصنوعي

    :مهارت 

    2    برخورد مناسب صحيح و پذيرش مشتري 

    2   رسيدگي به درخواست و اعتراضات مشتري

    2   پر كردن كارت سوابق مشتري

    2   پوشش ظاهري و رعايت بهداشت فردي

    2   ارائه رفتار مناسب با مشتري و كاركنان

  :نگرش 
  فراد در محيط كارآگاهي نسبت به مسئوليت ها و احترام به شخصيت ا-
  جلب رضايت مشتري-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از لباس كار و كفش مناسب در محيط كار و رعايت بهداشت فردي-

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 



 

 

 
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  شامپو كردن و شستشوي موي سر 

 زمان آموزش

 عجم عملي نظري  

8 12 20 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  انواع شوينده ها و شامپو و    :دانش 
  نرم كننده 

  سرشوي
  حوله

  موادضدعفوني كننده
  صندلي سر شوي

  آب گرم

      5/1 انواع شوينده هاي گياهي

      2  شيميايي و نرم كننده نواع شوينده هايا

      2 پوشش گذاري براي شستشوي موي سرروش

      5/1  تنظيم درجه حرارت آب در فصول مختلف 

      1 نحوه شستشوي مو و انتخاب شوينده مناسب با نوع مو

    :مهارت 

    2   كاربرد شوينده هاي گياهي ، شيميايي و دارويي

    2    كاربرد نرم كننده هاي سطحي مو

    5/1   پوشش گذاري براي شستشوي موي سر

    5/1    استقرار صحيح سر داخل سر شوي

    5/1   استقرار پيرايشگر جهت شستشوي موي سر

    5/1    شستشوي مو و انتخاب شوينده مناسب مو

    1   خشك كردن مو با حوله 

    1    تنظيم درجه آب

  :نگرش 
 جلب رضايت مشتري -
 زمان و مواد مصرفيمصرف آب ، برق ، صرفه جويي در-
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  شامپو كردن و شستشوي موي سر 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    : يمني و بهداشت ا

 مشتري و محيط كاررعايت بهداشت فردي ،-
 رعايت نكات ايمني در هنگام كار-
  رعايت ارگونوميك -
 پوشيدن روپوش و استفاده از پيش بند يك بار مصرف-

 :توجهات زيست محيطي 
 مناسب بودن سيستم فاضل آب محل كار-
 دفع مناسب و صحيح مواد زائد-

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كردن موي سر با شانه و قيچيوتاه ك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

12 22 34 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كار    :دانش 
  )كات و پيتاژ(ع قيچيانوا

  انواع شانه تخت
      1 انواع مو، ساختمان مو و انواع فرم سرو صورت

      1  حالت هاي مو –اليه هاي مو 

      1  انواع شانه و برس

      1  انواع قيچي

      2 )شناخت منطقه، زاويه،دسته مو، راهنما(قوانين در كوتاهي مو 

      4  )يكسر زني  –تكه زني (روش كوتاهي مو

      1 تعين زاويه در كوتاهي مو

      1  الگو ويا راهنما گيري

    :مهارت 

    2    تنظيم صندلي كار 

    4   دست گرفتن شانه و قيچي

    1    صحيح ايستادن پيرايشگر هنگام كار 

    8   كوتاه كردن مو با تكنيك قيچي بر روي شانه

    5/2    راهنما گيري

    5/2   تعين زاويه در كوتاهي مو

    2    جدا سازي مو با شانه

  :نگرش 
  رضايت مشتري -
 صرفه جويي در زمان كار-
  



 

 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كوتاه كردن موي سر با شانه و قيچي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  طمرتب توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    : ايمني و بهداشت 

  رعايت نكات ايمني در هنگام كار-
 پوشيدن لباس و كفش مناسب و رعايت ارگونوميك در هنگام كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب مواد زائد-
-  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استاندارد آموزش 
 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  وتاه كردن موي سر با شانه وماشينك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

15 19 34 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كار    :دانش 
  انواع قيچي

  كارانواع شانه 
      3 مختلفبا نمره هاياشين دستي،برقي ،شارژيمانواع

      5  نحوه دست گرفتن صحيح ماشين

      2 انواع شانه هاي الحاقي به ماشين

      4  نحوه استقرار ماشين برروي شانه كار در فرآيند كوتاهي

    :مهارت 

    4    صحيح دست گرفتن ماشين

    5   كاربرد انواع شانه  هاي الحاقي به ماشين

    5    ستقرار ماشين بر روي شانه كارا

    5   كاربرد ماشين اصالح در كوتاه كردن مو

  :نگرش 
  رضايت مشتريجلب-
  ومواد مصرفيصرفه جويي در زمان -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت نكات ايمني در هنگام كار-
 پوشيدن لباس و كفش مناسب و رعايت ارگونوميك در هنگام كار-

 :زيست محيطي توجهات 
  دفع مناسب مواد زائد-
-  

 
  



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ترسيم خطوط اطراف سر وگردن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 20 30 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  شيمصرفي و منابع آموز

  ماشين اصالح در انواع    :دانش 
  مختلف

  انواع شانه الحاقي
  انواع شانه كار

      5/1 روشهاي دست گرفتن صحيح ماشين اصالح

      5/2  خطوط صاف ومنحني اطراف سرانواع 

      4 انواع خطوط با توجه به شكل سر وصورت وگردن با ماشين

      2  انواع خطوط اطراف سر با قيچي

    :مهارت 

    5/4    حيح دست گرفتن ماشين اصالح در ترسيم خطوطص

    5/6   ترسيم انواع خطوط صاف ومنحني اطراف سر

    9    ترسيم انواع خطوط با توجه به شكل سر وصورت

-       

  :نگرش 
  رضايت مشتري-
  و مواد مصرفيصرفه جويي در زمان كار -

  : ايمني و بهداشت 
  كار رعايت نكات ايمني در هنگام-
 در هنگام كاراس و كفش مناسب و رعايت ارگونوميپوشيدن لب-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب مواد زائد-
-  

 
 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
كوتاه كردن ريش ومرتب كردن اطراف آن متناسب با اصالح 

  سر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

9 11 20 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ماشين اصالح    :دانش
  در نمرات مختلف

  دسته تيغ
  تيغ اصالح
  فرچه وكاسه
  خمير ريش

  پنبه
  افترشيو

      3 روشهاي پوشش گذاري جهت كوتاه كردن ريش

      4 )يل،گردنگونه،سب(انواع خطوط صورت

      2 متناسب بودن نوع ترسيم خطوط صورت با فرم صورت

    :مهارت 

    5   ترسيم انواع خطوط صورت

    2   ترسيم انواع خطوط صورت متناسب با فرم چهره

    2   در اصالح صورتاستقرار صحيح آرايشگر وپوشش گذاري 

خـواب(رعايت نكات ايمني در كوتـاه كـردن موهـاي صـورت
  )ششمو،ك

  2    

  :نگرش 
 جلب رضايت مشتري -
 صرفه جويي در زمان ومواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
 بكارگيري نكات ايمني و بهداشتي در هنگام كوتاه كردن ريش-
 كنترل حركت غير منتظره از جانب مشتري-
 پوشيدن لباس و كفش مناسب و رعايت ارگونوميك در هنگام كار-

 :ست محيطي توجهات زي
 بصورت صحيح)تيغ ومو(دفع مناسب مواد زائد-
- 



 

 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  حالت دهي وخشك كردن مو با سشوار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 12  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سشوار    :دانش
  انواع برس

  )نيم گرد–تخت –گرد (
  انواع حالت دهنده ها

  انواع لوسيون

      1 دست گرفتن سشوار وشناخت انواع برسروش

      2 ،ژلها به منظور حالت دهي موانواع لوسيونها ،كانديشنر

      3  سر يروشهاي مختلف حالت دهي مو

    :مهارت 

    2   سشوار وبرس در حالت دهي موصحيح  دست گرفتن

    2   انتخاب صحيح برس با توجه به اندازه وجنس موها

    4   فرم وحالت دادن مو با سشوار

    4   لوسيونها وحالت دهنده ها مناسباستفاده 

  :نگرش 
  رضايت مشتري-
 و مواد مصرفي وانرژيصرفه جويي در زمان -

  : ايمني و بهداشت 
 ل قسمت برقي دستگاه از جمله سيم ودوشاخ همچنين پريز برقكنتر-
 در هنگام كاراس و كفش مناسب و رعايت ارگونوميپوشيدن لب-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع مناسب مواد زائد-
- 

 
 



 

 

 
 

 

  برگه استاندارد تجهيزات -
  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    ددع1  يا فلزي چوبي  صندلي مدير  -1
    عدد1  چوبي يا فلزي  صندلي مربي  -2
    عدد1  چوبي يا فلزي  ميز كار مدير  -3
    عدد1  چوبي يا فلزي  ميز كار مربي  -4
    دستگاهP4   1  كامپيوتر  -5
    عدد10  چوبي، فلزي يا پالستكي  صندلي كار آموز  -6
    عدد 5  برقي ،جكي يا ساده  صندلي كار  -7
    عدد1  70×50  تخته وايت برد  -8
    عدد5  50×70  آئينه كار  -9
    عدد5  50×70  ميز كار  -10
    عدد1  چيني  يسر شو  -11
    عدد5  چوبي پالستكي  صندلي انتظار  -12

          
          
          
          
         

         

         

  
  

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

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    بسته1  بسته اي  پنبه  -1
    قوطي1  معمولي  شامپو  -2
    قوطي1  معمولي  نرم كننده  -3
    بسته2  يكبار مصرف -بسته اي  تيغ  -4
    عدد5  يكبار مصرف -متوسط  حوله  -5
    تيوب2  تيوپي  خمير ريش  -6
    بسته1  يكبار مصرف  پيش بند  -7
    عدد1  شيشه اي-تيوپي  كرم بعد از اصالح  -8

          
          
         

          

         

         

          

         

         

         

          

  
  

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

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام يفرد

    عدد2  پالستكي ساده  شانه  -1
    عدد2  ساده  قيچي  -2
    دستگاه2  دستي  سشوار  -3
    دستگاه2  برقي  ماشين اصالح  -4

          

         

         

          

         

         

         

          

         

         

         

          

         

         

         

  
  

  : توجه 
  ازاء هر سه نفر محاسبه شودر به ابزا -

  



 

 

  
 

 

 

 

 

  ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-
 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

ــا پيرايش مردانه -1 ــد رضــ محمــ
 هنرمند

  امير كبير 1380 -

–رضــــــــازاده   آرايشاصول فن  -2

  -عابدي
  سوگند  ثهران  1390  -

           
           
       

       

 

 

 

 

  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

محمد رضـا  فن پيرايش مردانهاصول  - 1ا
  سليماني

      تهران 

               
            
        

            
            
        

 

 

 


