بسمه تعالي
معاونت پژوهش ،برنامه ريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
مربي پيرايش مردانه
)Vocational Education Teachers-(Men’s Hairdressing instructor

گروه شغلي
مراقبت و زيبايي
كد ملي آموزش شغل

0 5 7 0 0 1 0 0 0 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شناسه گروه

شايستگي

سطح

Isco-08

مهارت

نسخه آزمايشي
تاريخ تدوين 1395/7/1 :
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2 3 2 0

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
كد آموزش شغل مربي 232040570010001 :

اعضاء كارگروه برنامه ريزي درسي  :مراقبت زيبايي
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصيلي

رشته تخصصي

1

سيد محمد رضاهنرمند

ديپلم

فني

2

رضا رضازاده

فوق ديپلم

پيرايش

3

علي عابدي

ديپلم

كامپيوتر

4

سيد اميرحسين هنرمند

كارشناسي

حسابداري

5

زيبا ياوري

كارشناسي

شغل و سمت

سابقه كار

مدير و مربي آموزشگاه مراقبت
و زيبايي مردانه استان

20سال

مازندران
مدير و مربي آموزشگاه مراقبت
و زيبايي مردانه استان تهران
مدير ومربي آموزشگاه مراقبت
و زيبايي مردانه استان تهران
مربي آموزشگاه مراقبت و
زيبايي مردانه استان مازندران

زبان و ادبيات

مسئول گروه برنامه ريزي

فارسي

درسي مراقبت و زيبايي

 20سال

 20سال

 3سال

 26سال

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوور بووده و هرگونوه
سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .

آدرس :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،نبش خيابان خوش جنوبي  ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن 66583628

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
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 :
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 ها ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
مربی :
فردي است كه با احراز شرايط مربيگري ،توانايي انتقال دانش ،مهارت و نگرش به كارآموزان ،استفاده از تجهيزات كارگاه آموزشي و فناوري روز و
انجام ارزشيابي هاي تشخيصي ،تكويني و پاياني دوره را مطابق با استاندارد هاي آموزشي داشته باشد.
شرايط كارآموز:
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك شخص در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزی:
هر تجربه آموزشي را كه با شغل تركيب شود كارورزي گويند  .به عبارت ديگر يادگيري و آموزش حين كار در راستاي افزايش مهارت را كارورزي
ميگويند.
ارزشيابی :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل دو بخش عملي و كتبي عملي خواهد بود .
صالحيت های حرفه ای آموزش دهنده:
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگی :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
دانش مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي مي باشد كه شامل مواردي همچون
علوم پايه ،زبان فني و فناوري (نظير فلز شناسي ،چوب شناسي ،اصول الكتريسيته ،اصول حسابداري ،الياف شناسي ،پارچه شناسي ،مفاهيم طراحي
سنتي ،مباني هنرهاي تجسمي ،انواع آفات و بيماري هاي گياهي وزراعي  ،روش هاي عيب يابي موتور ،مباني تبريدو (.....مي باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
يكي از زير گروه هاي مهارت است كه به شايستگي هاي اجتماعي داللت داشته و بر روي باورها ،عقائد و رفتار فرد اثر دارد و شامل مهارت هاي
نرم مانند اخالق حرفه اي  ،كارگروهي  ،انضباط ،خالقيت و  ......مي باشد.
ايمنی :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطی :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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عنوان استاندارد آموزش:
مربي پيرايش مردانه
شرح استاندارد آموزش شغل:
مربی پيرايش مردانه اولين سطح مربيگری در رشته مراقبت و زيبايی می باشد که فرد می بايد مسلط به آموزش
استاندارد آموزشی پيرايشگر درجه  2بوده و دارای شايستگی های زير می باشد:
بکارگيری نکات حفاظت و ايمنی تخصصی در محيط کار ،بکارگيری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )  ،پذييرش و
مشاوره  ،شامپوکردن و شستشوی مو  ،بکارگيری ابزار در کوتاهی مو  ،بکارگيری قوانين کوتذاهی و فذر هندسذی سذر
وصورت ،کوتاه کردن مو با قيچی وشانه  ،کوتاه کردن مو با ماشين موزنی ،کوتاه کردن ريش ومرتب کذردن ارذراآ آن
متناسب بااصالح سر وحالت دهی وخشک نمودن مو با سشوار را دارا می باشد.
شرايط كارآموز :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز - :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 613ساعت

و زمان آموزش نظري

:

 185ساعت

و زمان آموزش عملي

:

 368ساعت

و زمان كارورزي

:

 60ساعت در محيط واقعي كار (تور علمي)

ارزشيابي پايان دوره :

حد نصاب قبولی :

روش محاسبه نمره آزمون :

 نمره کتبی  60از 100 -نمره عملی  80از (100ترجيحاً به صورت پروژه کامل می باشد)

نمره کل ≤ نمره عملی با ضريب  + %75نمره کتبی با ضريب %25

صالحيت هاي حرفه اي آموزش دهنده :

مربی رشته پيرايش مردانه با مدرک :
 -1ديپلم(حداقل  7سال سابقه کار مرتبط  ،صرفاً برای آموزش کار عملی)
 -2فوق ديپلم(حداقل  5سال سابقه کار مرتبط)
 -3ليسانس(حداقل  3سال سابقه کار مرتبط)
 -4فوق ليسانس(حداقل  2سال سابقه کار مرتبط)
-5دکترا(حداقل  2سال سابقه کار مرتبط)
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استاندارد آموزش شغل مربي
 شايستگي هاي تخصصينظري

عملي

ساعت آموزش

عناوين

رديف

1

بکارگيری نکات حفاظت و ايمنی تخصصی در محيط کار

5

5

10

2

بکارگيری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )

15

20

35

3

پييرش و مشاوره

4

10

14

4

شامپوکردن وشستشوی مو

8

12

20

5

بکارگيری ابزار درکوتاهی مو

2

4

6

6

بکارگيری قوانين کوتاهی و فر هندسی سر وصورت

5

16

21

7

کوتاه کردن مو با قيچی وشانه

12

22

34

8

کوتاه کردن مو با ماشين موزنی

15

19

34

9

کوتاه کردن ريش ومرتب کردن ارراآ آن متناسب بااصالح سر

9

11

20

8

12

20

83

131

214

 10حالت دهی وخشک نمودن مو باسشوار
جمع کل
* زمان كارورزي :گذراندن  60ساعت در محیط واقعی كار ( تور علمی )الزامی است.

 شايستگي هاي عموميرديف

كد استاندارد

عناوين

ساعت آموزش
نظري

عملي

جمع

1

بکارگيری روش ها و فنون تدريس (پداگوژی)

2351-49-012-1

35

70

105

2

کارآفرينی با رويکرد ( KABسطح مقدماتی)

100011/2

13

37

50

3

رعايت الزامات سالمت  ،بهداشت و ايمنی در محيط کار () HSE

3257-47-053-1

24

30

54

4

رايانه کار  ICDLدرجه 2

2513-53-040-1

12

20

32

5

رايانه کار  ICDLدرجه 1

2513-53-041-1

18

80

98

102

جمع ساعات

4

339 237

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگيري نكات حفاظت و ايمني تخصصي در محيط كار

نظري

عملي

جمع

5

5

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ميز وصندلی

دانش :
انواع مواد شيميايی(رنگ مو ،مواد دکلره  ،مواد صاآ و مواد شوينده محيط

تخته وايت برد
تخته پاک کن

کار و ضدعفونی ابزار)
انواع بيماری های واگيردار ( ايدز -هپاتيت -کزاز – سفليس و سوزاک)
کاربرگ msds

رروبت سنج
دماسنج
انواع موادشيميايی
مواد شوينده محيط کار

انواع مواد سمی  ،شيميايی و خورنده

ابزار يکبار مصرآ

مواد شيميايی حساس به آب

لباس کارمناسب

انواع بيماری های مربوط به مواد شيميائی

دستکش يکبار مصرآ

تناسب بين کار و انسان

کفش ربی مناسب

روش های صحيح ايستادن و بلند کردن اجسا وجابجايی اجسا

ماسک يکبار مصرآ

روش های صحيح استفاده مناسب از ابزار کذار و رذرز صذحيح ايسذتادن
هنگا کار
انواع خستگی و روش های پيشگيری از آن
مهارت :
جلوگيری از انتشار مواد شيميايی در محيط کار
جلوگيری از انتشذار بيمذاری هذای واگيذر دار (ايذدز –هپاتيذت –کذزاز –
سفليس و سوزاک)
استفاده از کاربرگ msds
حمل و جابجايی بارهای سنگين
استفاده صحيح و مناسب از ابزار کار و صحيح ايستادن هنگا کار
بکارگيری اصول ارگونومی هنگا کار
پيشگيری از ناراحتی های اسکلتی و عضالنی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگيري نكات حفاظت و ايمني تخصصي در محيط كار

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
حفظ سالمت افرادباالبردن سطح سالمت کارکنانصرفه جويی در زمان و انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومی هنگا کاررعايت نکات بهداشتی در محيط کاررعايت نکات ايمنی در محيط کاررعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار -تفکيک مناسب پسماند
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگيري زبان فني و تخصصي(كاتولوگ خواني)

نظري

عملي

جمع

15

20

35

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کامپيوتر و متعلقات آن

دانش :

تخته وايت برد

تعاريف مفاهيم لغات تخصصی در پيرايش مردانه
روشهای کاتالوگ خوانی تجهيزات بهداشت وايمنی محيط کار
عالمت تجاری مواد مصرفی و تجهيزات

ماژيک وايت برد
کاغي وخودکار
ميز و صندلی

مهارت :
بکارگيری واژه های تخصصی در تدريس
توضيح واژه های تخصصی
کاتالوگ خوانی تجهيزات و محصوالت پيرايش مردانه
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در زمانصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار7

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

پذيرش و مشاوره

نظري

عملي

جمع

4

10

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

ميز و صندلی مربی

روش های برقراری ارتباط موثر در محيط کار

صندلی مراجعه کننده
لباس کارمناسب

مشاوره و نحوه برخورد مناسب با افراد

کفش مناسب

مديريت محيط کار و اداره آن

کپسول ارفائ حريق

اخالق حرفه ای

جعبه کمک های اوليه

مهارت :
رفتار مناسب در محيط کار
پوشش ظاهری مناسب
رعايت اخالق حر فه ای در محيط کار
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار8

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
شامپو كردن و شستشوي مو

نظري

عملي

جمع

8

12

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع شوينده

انواع شوينده های مو

شامپوها
نر کننده

روش آماده سازی فرد

سرشوئی

روش شستشوی موی سر

حوله

مهارت :

صندلی سرشوی

انتخاب شوينده مناسب مو

آب گر و سرد

پوشش گياری  ،شستشو وررز صحيح خشک کردن مو با حوله
ررز صحيح ايستادن در هنگا کار

پيش بند پالستيکی
لباس کار
کفش مناسب

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار9

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بكارگيري ابزار در كوتاهي مو

نظري

عملي

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع شانه

انواع شانه

انواع قيچی
انواع دسته تيغ

انواع قيچی

انواع ماشين مو زنی

ماشين موزنی و انواع آن

پيش بند پيرايش

انواع دسته تيغ پيرايشگری
مهارت :
گرفتن قيچی و روشهای استفاده از قيچی و شانه در برش مو
استفاده صحيح ماشين موزنی در پيرايش مو
صحيح دست گرفتن دسته تيغ پيرايشگری
ررز استفاده از شانه در جدا سازی اليه های مو
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار10

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بكارگيري قوانين كوتاهي و فرم هندسي سر و

نظري

عملي

جمع

5

16

21

صورت
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

کليپس تقسيم مو

دانش :

شانه

ابعاد فيزيکی مو

قيچی

روش تقسيم بندی سر

پيش بند

روش تقسيم بندی در پيرايش مو

صندلی پيرايش

انواع روش های پيرايش مو در زاويه های مختلف

آيينه

انواع فر سر و صورت
زيبا شناختی فر چهره
ساختمان مو
مهارت :
بررسی ويژگی های مختلف سر در کوتاهی مو
جداسازی اليه های مو
ايجاد زاويه اليه های مو در کوتاهی
تشخيص نوع چهره مشتری
تصحيح چهره با کمک پيرايش مو
انتخاب روش مناسب کوتاهی مو
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ آبصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کار11

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بكارگيري قوانين كوتاهي وفرم هندسي سر

عملی

جمع

وصورت
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيست-خروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار

12

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كوتاه كردن مو با قيچي وشانه

نظري

عملي

جمع

12

22

34

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماشين اصالح

دانش :

شانه کار

روش کوتاهی ممتد زنی

شانه های الحاقی درانواع

روش کوتاهی تند زنی

مختلف

راهنما گيری اليه مو در زوايای مختلف

قيچی پيرايش مو

مهارت :

پيش بند
صندلی کار

جداسازی اليه های مو با کمک شانه کار
انجا برش مو با قيچی در روش های مختلف
چک نهائی مو در پايان کار
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار13

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كوتاه كردن مو با ماشين موزني

نظري

عملي

جمع

15

19

34

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماشين مو زنی

دانش :

پيش بند

انواع ماشين مو زنی

شانه کوتاهی مو

انواع خطوط ارراآ سر وگردن

صندلی پيرايش مو

شماره های مختلف ماشين همراه با شانه های الحاقی

آيينه

مهارت :
کوتاه نمودن مو با ماشين در اندازه های مختلف
بکارگيری شانه های الحاقی در کوتاهی مو
ترسيم انواع خطوط (صاآ ومنحنی) و محو نمودن کار خطی
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار14

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كوتاه كردن ريش ومرتب كردن اطراف آن متناسب
بااصالح سر

نظري

عملي

جمع

9

11

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماشين مو زنی درانواع مختلف

دانش :
روش های پوشش گياری و آماده سذازی مشذتری در اصذالح
صورت

دسته تيغ
فرچه
کاسه

انواع خطوط صورت و گردن

خمير ريش

تناسب خطوط صورت با فر چهره

پنبه
افترشيو

مهارت :
بکارگيری روش های آماده سازی در اصالح صورت
کوتاه نمودن موهای ريش و سبيل
ترسيم انواع خطوط صورت
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيست-خروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار

15

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

حالت دهي وخشک نمودن مو با سشوار

نظري

عملي

جمع

8

12

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع برس

دانش :

(گرد تخت نيم گرد)

انواع سشوار سالنی و برس

انواع لوسيون وحالت دهنده ها

انواع لوسيون ،کانديشنر وحالت دهنده ها

سشوار دستی

انواع روش های حالت دهی مو متناسب با فر هندسی سر
مهارت :
انتخاب مناسب برس متناسب با نوع مو
روش صحيح دست گرفتن سشوار و برس هنگا کار
فر دهی و حالت دادن موها با سشوار
بکارگيری و استفاده مناسب محصوالت حالت دهنده مو
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ایرعايت نظم و ترتيب در کارصرفه جويی در مصرآ انرژیصرفه جويی در مصرآ مواد اوليه و مصرفیدقت در کارايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محيطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيستخروج آالينده های زيست محيطی از محيط کار16

پيش بند

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

ميز

کار

 1عدد

2

ماشين مو زنی

دستی

3دستگاه

3

سشوار

دستی

 3دستگاه

4

صندلی

پيرايش

 3دستگاه

5

آيينه کار

50×70

 1عدد

6

کپسول اتش نشانی

در خشک  6کيلو گرمی

 1دستگاه

7

جعبه کمک های اوليه

استاندارد

 1جعبه

توضيحات

توجه  - :تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  8-12نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

پيش بند

پيرايش مو

 3عدد

2

شامپو

موهای معمولی – خشک -چرب

از هرکدا  1عدد

3

نر کننده

استاندارد

1عدد

4

حوله

يکبار مصرآ

3عدد

5

لباس کار

نخی سفيد جيب دار

1دست

6

کفش

ربی مناسب

1جفت

7

اسپری

حالت دهنده

1عدد

8

مواد ضد عفونی

محيط کار

به مقدار الز

9

مواد ضد عفونی

ابزار

به مقدار الز

توضيحات

توجه  - :مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفيت  8-12نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

1

قيچی

پيرايش مو

 3عدد

2

شانه

پالستيکی

 3عدد

3

مو پران

دسته چوبی مويی

 3عدد

4

کليپس

پالستيکی

 10عدد

5

فرچه

مويی

 3عدد

6

کاسه

پالستيکی

 3عدد

توجه  :ابزار بر اساس استاندارد در اختيار فرد آموزش گيرنده قرار خواهد گرفت.

17

توضيحات

