
  
 

  
  

 

  
  

  بسمه تعالي

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

  شايستگي آموزش استاندارد 
  

  ايراني ماساژ
  

  گروه شغلي
 بهداشت و ايمني

  
  

  شايستگي  آموزش كد ملي 

  
  
 

  1/12/93 :تاريخ تدوين استاندارد 
 

 

1-037-47-3257 
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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
  3257-47-037-1:  شايستگي آموزش ملي شناسايي  كد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

97  
  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

  :ايراني اء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته ماساژاعض
  علي موسوي

  ارژنگ بهادري
  زيبا ياوري 

  بهنام قاسمي
  سيد شاهو حسيني

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي 
  دانشگاه اصفهان -
  )استان اصفهان( يانا ماساژ آموزشگاه -
  اژ تهرانانجمن صنفي ماس -
  آكادمي ملي المپيك و پارا المپيك -
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

  :  فرآيند اصالح و بازنگري
-  
-  
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   شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

1  

  
  

  رضا مهدوي نژاد

 
دكتراي توانبخشي 

  ورزشي

 
 تربيت بدني

توانبخشي (
)ورزشي  

 استاديار 
و عضو هيئت 
علمي دانشگاه 

 اصفهان

 
22 
 سال

 031-37932579 :تلفن ثابت 

  09132142319: تلفن همراه 

 rmahdavinejad@yahoo.com : ايميل 

  دانشگاه اصفهان: آدرس 

2  
 
 

ميبهنام قاس  

 
توانبخشي  يدكترا

 ورزشي

 تربيت بدني
توانبخشي (

)ورزشي  

عضو هيت علمي 
 دانشگاه شهر كرد

مدير عامل انجمن 
شهر ماساژ صنف

13 
 

سال    

 :تلفن ثابت 

  09131840814: تلفن همراه 
  ghasemi_behnam@yahoo.com:  ايميل
  دانشگاه شهر كرد :آدرس 

3  

 
 مهنوش شيراني

 

 
دكارشناسي ارش  

 
 مكانيك

موسس و مديريت 
 ژآموزشگاه ماسا

 يانا

12 
 سال

 سابقه مديريتي

 031-36550120:تلفن ثابت 

  09133015226: تلفن همراه 
 mahan.sco@gmail.com: ايميل 

  ،آموزشگاه ماساژ يانا3اصفهان،سيتي سنتر،طبقه: آدرس 
  

4  

 
 آزاده شمس

 
 

 
 كارشناسي

 تربيت بدني
فيزيولوزي (

)ورزشي  

 مسئول مربي و 
آموزش آموزشگاه 

 ماساژ يانا

5 
 سال

 
 
 

 031-36550120:تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  mahan.sco@gmail.com : ايميل 
  ،آموزشگاه ماساژ يانا3اصفهان،سيتي سنتر،طبقه: آدرس 

5  
 
 

 بهناز شيراني
 

 كارشناسي ارشد

 
 

 اگرو اكولوژي

 
كارشناس آموزش 
آموزشگاه ماساژ 

يانا

5 
ه سال سابق
 مديريتي

 031-36550120: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  mahan.sco@gmail.com : ايميل 
  ،آموزشگاه ماساژ يانا3اصفهان،سيتي سنتر،طبقه:  آدرس 

6  
 

  
 مريم حسيني

 
 كارشناسي ارشد

 

 
 تربيت بدني

رفتار (
)حركتي

كارشناس مربي و 
آموزش آموزشگاه 

 ماساژ يانا

 
  سا ل 10

 031-36550120: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  mahan.sco@gmail.com : ايميل 
  ،آموزشگاه ماساژ يانا3اصفهان،سيتي سنتر،طبقه:  آدرس 

7  
 

 آزاده زينل خاني
 

 كارشناسي
 

 تربيت بدني
)عمومي(  

كارشناس مربي و 
آموزش آموزشگاه 

 ماساژ يانا

7 
 سال

 031-36550120: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  mahan.sco@gmail.com : ايميل 
  ،آموزشگاه ماساژ يانا3اصفهان،سيتي سنتر،طبقه:  آدرس 
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  : تعاريف 
  : استاندارد شغل 

 ه مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گوينـد در بعضـي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـ       
  .مي شود

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

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

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

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت دارد 
مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريـك  .(ي مدتي تعريف شده تجربه شودكه در آن مشاغل خاص محيط واقعي برا

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

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شامل سـ شايستگي بدست آمده است يا خير  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك
  . 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 
  . گون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گونا

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

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

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . گي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهن
  : نگرش 

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

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

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد
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  : شايستگي استاندارد آموزش نام 
  ايراني ماساژ 

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

تجزيه و تحليل  از قبيلاز عهده كارهايي آن فرد  است در حوزه بهداشت و ايمني كه در شايستگي ايراني ماساژ
، آماده سازي لوازم كارآماده سازي اتاق، تجهيزات و  ،ايرانيماساژ گيري واژه هاي مرتبط و اصطالحات به كارايراني، ماساژ

  .برآيد به همراه رعايت اصول ارگونومي ايراني، اجراي تكنيك ها و انجام ماساژ مراجعه كننده
  : وروديي كارآموز ويژگي ها

  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  و تناسب اندام مطلوب آمادگي جسماني باال تنفسي، دستگاه قلب و عروق،ي، دارا بودن سالمت كامل روان:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  كاربر ماساژ : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دورهطول

 ساعت 40      :طول دوره آموزش                    
  ساعت 15      :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت25      :    ـ زمان آموزش عملي                

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

 )به درصد( ي بودجه بندي ارزشياب

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان 
  كاربر ماساژ گواهينامه مهارتداراي و  مرتبط سال سابقه كار 5با ) مامايي پرستاري، فيزيوتراپي، تربيت بدني،(مرتبط  ليسانس 
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  :  )اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

تني  هاي ماليم و محكم است كه به وسيله دست و پا و به منظور رسيدن به آرام ماساژ ايراني تركيبي از ماساژ
هايي كه به وسيله دست و پا  ماساژ دهنده با ارائه حركات و تكنيك فرد ،در اين شكل ماساژ. گيرد انجام مي
هاي عصبي،  اي بر دستگاه وب و قابل مالحظهكند، به طور كلي تاثير مطل هاي نرم بدن اجرا مي روي بافت

  .گذارد مي و ساير دستگاههاي بدن عضالني، سيستم گردش خون و تنفس
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

Iranian Massage 
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  كاربر ماساژ
  
  
  
  
  :يگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جا ٭

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

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

  ........................................طبق سند و مرجع           شاغل سخت و زيان آور  جزو م: ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 
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 شايستگي                     آموزش استاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

ايراني ماساژ تجزيه و تحليل 1  

ايرانيواژه هاي مرتبط و اصطالحات ماساژ  به كارگيري 2  

لوازم كارآماده سازي اتاق، تجهيزات و   3  

 آماده سازي مراجعه كننده   4
ايراني اجراي تكنيك هاي ماساژ  5  
ايرانيماساژ انجام   6  
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  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  

  : عنوان 
  يرانياماساژ  تجزيه و تحليل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 1 5/2 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ميز مربي   :دانش
 صندلي مربي

مديرميز   
 صندلي كارآموز

 رايانه
 تخته وايت برد

 ماژيك وايت برد
 تخته پاك كن وايت برد

باس كار مناسبل  
 كپسول آتش نشاني

 جعبه كمك هاي اوليه
 مواد خوشبو كننده هوا

 پوسترآموزشي
  جزوه آموزشي

  صندلي مدير

      دقيقه30ايراني ماساژ تاريخچه-

     دقيقه30ايراني ماساژوارد كاربرد و عدم كاربرد م-

      دقيقه30 هاي مختلف بدن بر دستگاه ايراني تاثيرات ماساژ-

   :هارتم

    دقيقه 30  موارد كاربرد و عدم كاربرد ماساژ ايراني تشخيص-

    دقيقه 30  مختلف بدندستگاه هاي بر ايراني تشخيص تاثيرات ماساژ -

:نگرش 
نظم و انضباط در كار دقت، -
  صرفه جويي در زمان و انرژي-

جلب رضايت مراجعه كننده احترام و-
: ايمني و بهداشت 

عايت بهداشت فردي و محيط كارر-
 

:توجهات زيست محيطي 
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شاستاندارد آموز  

ي تحليل آموزش برگه -  

  : عنوان 
  ايرانيماساژ گيري واژه هاي مرتبط و اصطالحات به كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 1 2 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،هيزات تج
  مصرفي و منابع آموزشي

 ميز مربي   :دانش
 صندلي مربي
 ميز كارآموز

 صندلي كارآموز
 رايانه

 تخته وايت برد
 ماژيك وايت برد

 تخته پاك كن وايت برد
 لباس كار مناسب

 كپسول آتش نشاني
 جعبه كمك هاي اوليه
 مواد خوشبو كننده هوا

 پوسترآموزشي
  جزوه آموزشي

  ديرصندلي م

     دقيقه30 ايرانيتكنيك هاي ماساژ مورد استفاده براياصطالحات

     دقيقه30 ايرانينگارش صحيح اصطالحات رايج تكنيك هاي ماساژ

   :مهارت

    دقيقه30   ايرانيتكنيك هاي ماساژمورد استفاده براي كاربرد اصطالحات

    دقيقه30   يرانياكاربرد نگارش صحيح اصطالحات رايج تكنيك هاي ماساژ

 :نگرش
 نظم و انضباط در آموزشدقت،-
  آموزش سريع و راحت-

  : ايمني و بهداشت 
 و محيط كار رعايت بهداشت فردي-

  :توجهات زيست محيطي 
- 
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شاستاندارد آموز  

ي تحليل آموزش برگه -  

  : عنوان 
  لوازم كارآماده سازي اتاق، تجهيزات و 

 زمان آموزش

 جمع عملي ظرين  

5/1 5/2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

 ميز مربي   :دانش
 صندلي مربي

 صندلي كارآموز
 رايانه

 تخته وايت برد
 ماژيك وايت برد

 تخته پاك كن وايت برد
 لباس كار مناسب

 كپسول آتش نشاني
 جعبه كمك هاي اوليه

 حوله يكبار مصرف
 مواد شوينده و ضدعفوني كننده

 پوشه كاغذي
 خودكار

  دوش آب گرم
  دستگاه رطوب ساز آب گرم

  

    دقيقه30 با شرايطي شبيه حمام سنتي روش آماده سازي اتاق-

    دقيقه30 روش مرطوب سازي فضاي اتاق-

    دقيقه30 روش چيدمان حوله هاي يكبار مصرف-

   :مهارت

   دقيقه 30  با شرايطي شبيه حمام سنتي آماده سازي اتاق-

   ساعت1   مرطوب سازي فضاي اتاق-

   ساعت1  چيدمان حوله هاي يكبار مصرف-

  :نگرش 
 يصرفه جويي در زمان و انرژ-

  جلب رضايت مراجعه كننده -
  : ايمني و بهداشت 

 ررعايت بهداشت فردي و محيط كا -

  هنگام كار رعايت اصول ارگونومي -
  رعايت بهداشت تجهيزات-

  :توجهات زيست محيطي 
  تفكيك مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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 استاندارد آموزش

ي تحليل آموزش  برگه -  

  : عنوان 
  آماده سازي مراجعه كننده 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 5/3 6 

 ايمني ،نگرش،مهارت،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 ميز مربي   :دانش
 صندلي مربي

 صندلي كارآموز
 رايانه

 تخته وايت برد
 ماژيك وايت برد

 تخته پاك كن وايت برد
 لباس كار مناسب

 كپسول آتش نشاني
 جعبه كمك هاي اوليه

 حوله يكبار مصرف
يكبار مصرف ملحفه  

 مواد شوينده و ضدعفوني
  كننده

 پوشه كاغذي
 خودكار

 دستمال كاغذي يكبار مصرف
  لنگ

  دوش آب گرم
  دستگاه رطوب ساز آب گرم

  ميز مدير 
  صندلي مدير

دقيقه30 روش پذيرش مراجعه كننده -     

دقيقه30 تشكيل كارت سوابق سالمت مراجعه كنندهروش-     

دقيقه30 ادگي بدني مراجعه كنندهروش تشخيص ميزان آم-     

دقيقه30  روش بستن لنگ-     

دقيقه30 روش دوش گرفتن قبل از ماساژ جهت آمادگي براي ماساژ-     

   :مهارت

دقيقه 30   پذيرش مراجعه كننده-   

ساعت 1  تشكيل كارت سوابق سالمت مراجعه كننده-   

ساعت 1  ندهتشخيص ميزان آمادگي بدني مراجعه كن-   

دقيقه 30   بستن لنگ-   

دقيقه 30  دوش گرفتن قبل از ماساژ جهت آمادگي براي ماساژ-   

  :نگرش 
 صرفه جويي در زمان و انرژي-

  جلب رضايت مراجعه كنندهاحترام و -
  : ايمني و بهداشت 

 رعايت بهداشت فردي و محيطي -

  رعايت اصول ارگونوميكي -
  تجهيزاترعايت بهداشت -

  :توجهات زيست محيطي 
  تفكيك مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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 استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  اجراي تكنيك ها
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/37 5/10  
 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش

  +مرتبط توجهات زيست محيطي
 د، مواابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي
يصندلي مرب    :دانش   

 حوله يكبار مصرف
 ملحفه يكبار مصرف
 لباس كار مناسب

 خوش بو كننده هوا
 مواد شوينده و ضدعفوني

  كننده
  دوش آب گرم

  دستگاه رطوب ساز آب گرم
  لنگ

  ميز مربي
  صندلي مدير 

  ميز مدير 
  لنگ 

  كفش مناسب كار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    دقيقه30 با پا) سراندن ( لراژ افروش اجراي تكنيك  -

    دقيقه30 عمقي با دست)  سراندن(افلراژ  روش اجراي تكنيك

    دقيقه30  با دست) ورز دادن (پتريساژ  روش اجراي تكنيك

    دقيقه30 -)بدون ايجاد درد(ضربه اي با كف دست  روش اجراي تكنيك

    دقيقه30 با دست و پافشاري ريتميك ايستا و پويا  تكنيكروش اجراي -

با ساعد  ) ورز دادن (يا پتريساژ  ) ورز دادن ( نيدينگ تكنيكروش اجراي -
  روي عضله چهار سر

    دقيقه30

روش اجراي تكنيك حركات غير فعال در مفاصل مختلـف بـه طـور آرام و    -
  ناگهاني

دقيقه30      

    :مهارت 
   1   با پا) سراندن ( افلراژ  ماساژ-
   1   عمقي با دست) سراندن ( ژ افلراژ ماسا-

   1    با دست ) ورز دادن (ماساژ پتريساژ -

   1   )بدون ايجاد درد(ماساژ ضربه اي با كف دست -

   1   - ماساژ فشاري ريتميك ايستا و پويا با دست و پا

با ساعد روي عضله چهار ) ورز دادن (ا پتريساژ ب) ورز دادن (ماساژ نيدينگ -
  سر

  1   

   1    ماساژ حركات غير فعال در مفاصل مختلف به طور آرام و ناگهاني-

  :نگرش 
  صرفه جويي در زمان و انرژي -
  جلب رضايت مراجعه كننده -

  : ايمني و بهداشت 
كار رعايت بهداشت فردي و محيط- 

  :توجهات زيست محيطي 
  تفكيك مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها -
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  رد آموزش استاندا
  ي تحليل آموزش  برگه -
 :عنوان

  ايرانيانجام ماساژ 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15 
  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  توجهات زيست محيطي مرتبط
مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

  و منابع آموزشي
 صندلي مربي   :دانش

 حوله يكبار مصرف
 ملحفه يكبار مصرف

  ب گرمدوش آ
  دستگاه رطوب ساز آب گرم

  لنگ
  ميز مربي 

  لباس كار مناسب
  جعبه كمك هاي اوليه 

  كپسول اطفاء حريق 
  p4كامپيوتر 

 كفش مناسب 

دقيقه30نشسته و اجراي تكنيك ها بر روي پشت در حالتماساژ روش-       
دقيقه30دست ها نشسته و اجراي تكنيك ها بر روي در حالتماساژ روش-       
دقيقه30گردن نشسته و اجراي تكنيك ها بر روي در حالت ماساژ شرو-       
دقيقه30پاها و اجراي تكنيك ها بر رويدر حالت طاقباز ماساژ  روش-       
دقيقه30قفسه سينه و اجراي تكنيك ها بر رويدر حالت طاقباز  ماساژ  روش-       
دقيقه30ادست ه و اجراي تكنيك ها بر رويدر حالت طاقباز  ماساژ روش-       
دقيقه30در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي پاها ماساژ روش-       
دقيقه30  پشت در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي ماساژ روش-       
دقيقه30در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي دست ها ماساژ روش-       
دقيقه30ردر حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي كم ماساژ روش-       

   :مهارت

نشسته و اجراي تكنيك ها بر روي پشت در حالتماساژ ساعت 1 -    
ساعت 1 در حالت نشسته و اجراي تكنيك ها بر روي دست هاماساژ -     
ساعت 1 نشسته و اجراي تكنيك ها بر روي گردن در حالت ماساژ -     
ساعت 1 پاهاماساژ در حالت طاقباز و اجراي تكنيك ها بر روي  -     
ساعت 1 در حالت طاقباز و اجراي تكنيك ها بر روي قفسه سينه ماساژ  -     
ساعت 1 در حالت طاقباز و اجراي تكنيك ها بر روي دست ها ماساژ -     
ساعت 1 در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي پاها ماساژ-     
ساعت 1 پشت در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي ماساژ-     
ساعت 1 در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي دست ها ماساژ-     

در حالت دمر و اجراي تكنيك ها بر روي كمر ماساژ ساعت 1 -    
 :نگرش

صرفه جويي در زمان و انرژي  -
  نظم و انضباط در كار دقت، - 

  جلب رضايت مراجعه كننده -
  : ايمني و بهداشت 

فردي و محيط كار رعايت بهداشت -

  :توجهات زيست محيطي 

  تفكيك مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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  برگه استاندارد تجهيزات -

    
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

70×100 تخته وايت برد 1 عدد1     
عدد1 چرمي صندلي مديريت 2    
ا پالستيكيچرمي ي صندلي كارآموز 3 عدد15     
دستگاهP4 1 كامپيوتر 4    
ستانداردا ويديو پروژكتور 5 دستگاه1     
عدد1 چوبي ميز مديريت 6    
پالستيكي - متوسط تشت شستشوي پا 7 عدد5     
)تكه3(متوسط پاراوان 8 عدد3     
پالستيكي –دردار  سطل زباله 9 عدد5     
عدد2 مطبوع وسايل تهويه 10    
خانه16 الكر كمد لباس 11    
   به تعداد الزم آموزشي پوستر 12
پودري -كيلوگرمي 6 كپسول آتش نشاني 13 دستگاه 1     
جعبه 1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه 14    
عدد2 استاندارد دوش آب گرم 15    
عدد2 استاندارد  دستگاه رطوب ساز آب گرم 16    

  
  . ه شود نفر در نظر گرفت 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -: توجه 
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مواد مصرفي برگه استاندارد -     
   
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

عدد 2 دست مايع مواد شوينده 1    
رول –يكبار مصرف  حوله 2 بسته 2     
رول 1 يكبار مصرف ملحفه 3    
عدد 5 دست مواد ضد عفوني كننده 4    
عدد 2 وايت برد ماژيك 5    
   به مقدار الزم محيط كار مواد ضد عفوني كننده 6
   به تعداد الزم يكبار مصرف حوله يكبار مصرف 7
   ا عدد وايت برد تخته پاك كن 8
   به تعداد الزم نخي لنگ 9

  
  

  : توجه 
  .به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  مواد مصرفي -
  

  برگه استاندارد ابزار -  
  

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
  
  
  
  
  

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

1 -    
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 )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار
سال 
 نشر

 ناشر يا توليد كننده محل نشر

 حركات اصالحي
ا مهدوي نژادرضدكتر  

 محمد مشهدي
 سجاد باقريان

 دانشگاه اصفهان اصفهان 1393 -

آناتومي و فيزيولوژي براي 
چسكا گلدنفرا درمانگران  دانشگاه اصفهان اصفهان 1391 دكتررضا مهدوي نژاد 

 حركت درماني در آب
  آندريا بيتس
 نورم هانسون

 دكتررضا مهدوي نژاد
 دكتر رويا بهارلويي

اددانشگاهيجه اصفهان1383  

 تاريخ تربيت بدني و ورزش
 دكتررضا مهدوي نژاد
  دكتر پژمان معتمدي

 دانشگاه اصفهان اصفهان 1378  -

 -  فرهنگ لغت ماساژ
  دكتر بهنام قاسمي
  دكتر مهرداد رحيمي

 جهاددانشگاهي اصفهان1393

درروز قهيدق 5ماساژ  نسكيم ته رابرت  يگانيايدكترمسعودگل   1388 
 دانشگاه
وورزش انشد تهران  

درماني ماساژ لوبراون دنيسويچ   - تهران 1387 صحرابناكار 

درماني ماساژ روبرتا وايس  گلچين ماهرخ   شهرآب تهران 1379 

ابوعلي الشيخ الرئيس  القانون في الطب 
 - - - - ابن سينا 

 

 
 
 

 

 

 


