
پاکســازي پوســت صــورت زنانهرشــته: 
40تعداد : 

آزمون کتبی مهارت 

چه نوع درمانی براي تقویت جسم، احساس، ذهن و سالمت معنوي انسان مفید است؟-1
) درمان مکانیکی2) درمان الکتریکی1
) رایحه درمانی4) ماساژ3

سر و صورت باید چه دانشی داشته باشیم؟براي گرفتن نتایج درست از ماساژ پوست -2
هاي خونیهاي رگ) دانش کلی از بافت2ها) دانش کلی از ماهیچه1
) دانش از نوع رنگ پوست4هاي متصلهاي بافت) دانش از عصب3

باشد؟ها نمیکدام مورد نشان دهنده نقطه حرکتی ماهیچه-3
پوشاند.ها را میکه ماهیچهاي است ) روي پوست نقطه1
. شود) جایی که فشار و تحریک باعث انبساط می2

شود.) جایی که فشار تحریک باعث انقباض می3
شود.) جایی که فشار باعث انقباض ماهیچه می4

هاي خطی روي پیشانی چگونه است؟حرکت-4
هاي سفت تا گیجگاه و سپس نوازش تا خط مو) حرکت1
حرکت لغزشی تا خط رویش و سپس نوازش تا گیجگاه ) 2
) حرکت لغزشی تا گیجگاه و سپس نوازش تا خط مو 3
هاي سفت تا خط رویش و سپس حرکت لغزشی تا گیجگاه) حرکت4
شود؟بردارهاي آنزیمی زیر به صورت رول از پوست جدا میکدام یک از الیه-5
) گوماج2) کراتولیتیک1
بردارهاي شیمیایی) الیه4) پودري3
شود؟سازي از چه موادي استفاده میدر مرحله سوم پاك-6

) کرم سایش، کرم مرطوب3بردارکننده، کرم الیه) کرم پاك1
رسانرسان، ژل آب) لوسیون آب4رسان، کرم براق کننده) کرم آب2

کنیم؟از بخار دادن پوست از چه محصولی استفاده میسازي پوست خشک، بعد در پاك-7
بردار دانه درشت) الیه2ايبردار ذره) الیه1
) تونر4دار          رسان دانه) آب3

شود، بهتر است از چه نوعی باشد؟هایی که در آموزشگاه استفاده میحوله-8
بار مصرف است.)یک2) قابل شستشو      1
هاي تیره) رنگ4هاي روشن) رنگ3
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واحدهاي پایه هر موجود زنده کدام است؟-9
) قارچ2) باکتري1
) سلول4) اسپور3
میتوس چیست؟-10
ها در تولیدها و قارچ) روند ازدیاد باکتري2) تولید شرایط نامساعد براي رشد سلول       1
بندي رشد میکروب و ارائه حیات) تقسیم4هاي انسان است.بافت) روند مفید تکثیر سلول 3
هایی مناسب هستند؟براي چه پوستw/0محصوالت پایه چربی-11

هاي چرب) پوست2هاي نرمال                ) پوست1
هاي پیرو فرسوده) پوست4هاي خشک ) پوست3

ي متابولیسم است؟تر کدام مرحلهها به عناصر کوچکتجزیه شدن عناصر پیچیده در داخل سلول-12
) تخریب بافت2ها) تجزیه بافت1
) آناژن4کاتابولیسم) 3
آکنه چیست؟-13
) وجود جوش در هر قسمت از سطح بدن2) وجود جوش از قسمت خشک1
) وجود جوش بر روي صورت4هاي روغنی) وجود جوش در قسمت3
شوند؟تر در کجاها یافت میبیشهاي عصب لمسایی پایانه-14
) کف پا2) کف دست1
) نوك انگشتان4) روي سر3
دو نوع مالنین موجود در بدن را نام ببرید؟-15
) مالنین، یومالنین2) فئومالنین، ایومالنین1
) کورتکس، یومالنین4) سیتومالنین، آنرومالنین3
آیند؟هاي استف در کجا به وجود میباکتري-16
) در سطوح آلوده و سایر سطوح2) در سطوح تاریک و سایر سطوح1
) در موارد مسمومیت غذایی4) در قسمت تاول یا دمل چرکی3
مشخصات کدام بیماري است؟» یک عفونت قارچی است، ضایعات آن شبیه ضایعات هرپسی است. « -17
) فولیکولیت قارچی2رچ ) قا1
خال) تب4خم) زرد ز3
ترین عفونت در پاها کدام است؟معمولی-18
) کچلی پدیس2) کچلی ناخن1
) ویروس4) قارچ3
شود؟اختاللی در بدن میپیچک سمی و یا بلوط سمی باعث ایجاد چه -19
) شکاف2) پولک1
) تاولچه4اي) زخم شیشه3
افتد؟در پیري پوست چه اتفاقی براي پوست می-20
.دهدرا از دست می) قابلیت ارتجاعی خود 2آورد.) قابلیت ارتجاعی به دست می1

ل 
فص

دوم
ل 

فص
دوم

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir

برای خرید بستھ کامل سواالت فنی و حرفھ ای رشتھ پاکسازی پوست صورت زنانھ اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh92



