
پیرایشگر موهاي زاید با موم: حرفه
40: تعداد 

آزمون کتبی مهارت                         

شود؟داري میهایی نگهچه سطلپسماند عفونی در -1
سطل پالستیکی سفید) 2پالستیکی زرد رنگ             سطل ) 1
سطل پالستیکی آبی) 4اي                            سطل پالستیکی قهوه) 3
هاي قابل استفاده کدام است؟ترین المپمعروف-2
هاي نئونی با نور گرمالمپ) 2و نور زرد                    هاي مهتابی المپ) 1
اي زردهاي رشتهالمپ) 4رسنت                    هاي فلوالمپ) 3
شود؟   پسماند تیز و برنده در چه ظروفی جمع آوري می-3
کیسه زرد رنگ) 2زرد با درب قرمز                                  ) 1
ايکیسه سفید با درب سرمه) 4اي                                 سفید با درب قهوه) 3
کنیم؟براي اجتناب از تماس دست با عوامل بیماري زا چه می-4
.شوییمها را میدست) 2.                      کنیماستفاده میدستکش) 1
.  زنیماسپري ضدعفونی می) 4.                          یمکنپوست را چرب می) 3
شود؟نمیهاي گوشتی از موم استفاده چرا براي از بین بردن موي روي خال- 5
.شودباعث سوختگی می) 2شود                             باعث ایجاد زخم می) 1
.کندرنگ خال تغییر می) 4.                        کندجوش زده و ورم می) 3
اولین مرحله براي پذیرش مشتري چیست؟-6
پذیرش) 2دست دادن                                       ) 1
ویزیت) 4مشاوره                    ) 3
کنند؟ها، از هیدروکینون استفاده میچرا بعضی از مشتري-7
جهت روشن شدن پوست) 2ن پوست                       جهت تیره شد) 1
جهت از بین بردن موهاي زاید) 4بردن پوست                    جهت از بین ) 3
رشد غیرطبیعی پوست چه نام دارد؟-8
لک وپیس) 2ویتیلیگو                                           ) 1
هایپرتروفی) 4کراتوما                                            ) 3



شوند، چه نام دارند؟خطر و مملو از کراتین که زیر سطح اپیدرمیس ظاهر میهایی بیکیست-9
آکنه) 2میلیا                          ) 1
رزایشا) 4هایپر                                               ) 3

شوند؟تر در کجاها یافت میهاي عصب بیشپایانه- 10
کف دست ) 2نوك انگشتان                     ) 1
سطح ناخن) 4ساق پا                                ) 3
کلید پوست آلیپدیک به طور درست چیست؟-11
نبود منافذ مرئی) 2نبود سطح هموار                       ) 1
هموار بودن سطح) 4داشتن ترشح                         ) 3
هاي زیر پرمنفذ هستند؟کدام یک از گزینه-12
هاسوزن-هاکار تریج-ابزارها ) 2هاي چوبی       میله–ها پارچه–ها اسفنج) 1
بار مصرفتمام ابزارهاي یک) 4هاي کتان و چرمی        پارچه-حوله) 3
شود؟خیس بودن وسایل باعث چه می-13
شدن محلول باعث رقیق) 1
.برداثر محلول را کامالً از بین می) 2

ن محلول شدباعث غلیظ) 3
.بردکارایی محلول را باال می) 4

قدر است؟ها چهضخامت اپیدرم در پلک- 14
زیاد) 2خیلی زیاد                                           ) 1
.ها اپیدرم ندارندپلک) 4کم                                                ) 3
رسد؟اگر مو فاقد مدوال باشد، چه رنگی به نظر می-15
ترطوسی) 2تر                                                  تیره) 1
زردتر) 4تر                                               روشن) 3
کدام نوع مو حاوي مدوال است؟-16
کرکی و نوزادي) 2کلفت و زبر     ) 1
نرم و نازك) 4موي بور           ) 3
ماهیچه عضله قائم در کجا قرار دارد؟- 17
زیر ساقه) 2پایین فولیکول     ) 1
در کالژن) 4در عصب موها       )3
شوییم؟هاي خالی را چگونه میشیشه-18
با آب سرد) 2با آب داغ     ) 1
با وایتکس) 4با الکل           ) 3
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شود؟تحریک موهاي کرکی باعث ایجاد کدام موها می- 19
موهاي جنینی) 2موهاي نرم                                          ) 1
موي پرزدار) 4موي ترمینال                                     ) 3
ترین رنگ را دارد؟تا چه سنی مو تیره- 20
سالگی45تا ) 2سن بلوغ                                           ) 1
سالیکهن) 4سالگی                                            60) 3
شود، چیست؟پیوند شیمیایی که اسیدهاي آمینه به آن ملحق می- 21
اتصال نهایی) 2پیوند پپتیدي                                       ) 1
پیوند آمینه) 4پیوند سولفیدي                                         ) 3
خواهید بعد از موم انداختن رشد موها به تاخیر بیفتد چه کنیم؟اگر می- 22
.کنیدهاي ضد رویش استفاده ساعت از قطره6هر) 1
.بعد از هر جلسه موم انداختن از تیغ استفاده کنید) 2
.قبل از انجام موم اندازي محل مورد نظر را شیو کنید) 3
بعد از هر جلسه کار با موم از کرم موبر استفاده شود) 4
لوازم دپیالسیون کدام است؟ -23
ماشین برقی موزنی، دستگاه لیزر، موم، شمع     ) 2تیغ، موبر                      موم، ) 1
تیغ، موبر، ماشین برقی و چند فنره ) 4ماشین چند فنره، موم، نخ اصالح               ) 3
دهد؟دپیالتوریست چه کاري انجام می- 24

عمل رنگ کردن  ) 2عمل موزدایی                                      ) 1
عمل شستن صورت  ) 4عمل دکلره کردن                                   ) 3

اي ایجاد شود؟ در صورت ایجاد وقفه در کشیدن پارچه ممکن است چه عارضه-25
. کندهاي زیر پوست پاره شده و خون مردگی ایجاد میمویرگ) 1
.کندایجاد میشود و خون مردگیموها از ریشه کنده می) 2
.ممکن است پوست پاره شود و خون مردگی ایجاد کند) 3
.کندشود و خون مردگی ایجاد میموها برداشته نمی) 4
کدام یک دپیالسیون با تیغ است؟ –26
لیدوکایین) 4بند                ) 3سلفون             ) 2شیو                 ) 1
قدر فاصله دارد؟ه زمین چتخت اپیالسیون از - 27

متر سانتی20) 2متر سانتی70) 1
متر سانتی150) 4متر                        سانتی100)3

شود؟هاي آماده چگونه استفاده میموم- 28
.شودبا حرارت دست گرم می) 2. تا گرم شود،داریممیحتماً روي بخاري نگه ) 1
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. شودبعد استفاده می،پوست را چرب کرده) 4. حتماً با حرارت سشوار گرم شود) 3
براي درست کردن موم، چه موادي نیاز است؟ - 29
آب، آبلیمو، نمک) 2ب                              آب، شکر، گال) 1
شکر، روغن، آب) 4آب، آبلیمو، شکر                                   ) 3
؟ کنیمنمیدر چه صورت از مومک استفاده -30
.پوست دچار لک باشد) 2. پوست دچار آکنه و جوش باشد) 1
.پوست نرمال باشد) 4.              ر کک و مک باشدپوست دچا) 3
دهیم؟ هایی گرما میموم را با چه روش- 31
کن  استفاده از دستگاه موم داغ) 2استفاده از اجاق گاز                                   ) 1
.کنیمرا با آب جوش ترکیب میموم) 4استفاده از مایکروفر                                   ) 3
رشد موها بعد از دپیالسیون با سمباده چگونه است؟-32
بر عکس) 2کند                                                   ) 1
به آرامی) 4سریع                                              ) 3
دقیقه است؟حداکثر مدت زمان مکث کرم موبر چند -33
دقیقه1) 2دقیقه                                              35) 1
دقیقه45) 4دقیقه                                           10) 3
استفاده مدام از مومک چه عیبی دارد؟-34
.شکندمیموها زیر پوست ) 2.                 شودباعث زود درآمدن موها می) 1
.شوداي میپوست مشتري چند منطقه) 4.    شودباعث افتادگی و شل شدن پوست می) 3
برداشتن نوار مومک در چه جهت است؟- 35
سمت رویش) 2خالف رویش                                     ) 1
پایین) 4باال                                                    ) 3
توان استفاده کرد؟براي برطرف کردن سرخی پوست بعد موزدایی، از کدام مورد می- 36
آب داغ) 2کیسه یخ          ) 1
دئودورانت) 4ماساژ         ) 3
شود؟نمیچرا بعد از موزدایی آب گرم مصرف -37
.کنندموها رشد می) 2شود                                       پوست روشن می) 1
آیدموها معکوس درمی) 4شود                               پوست تحریک می) 3

شود؟بعد از موزدایی از چه موادي استفاده می-38
آب گرم و ماساژ) 2ده وضدعفونی کننده         کرم خنک کنن) 1
کرم موبر) 4آب سرد وگرم      ) 3
انجام نشود؟بهتر است دو هفته قبل از موزدایی چه کاري -39
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کرم، لوسیون) 2تیغ یا موبر          ) 1
اسپري رنگی،ژل) 4موبر                   ژل ضدالتهاب،کرم ) 3
دار به چه صورت است؟استفاده از نوار مومک روي پوست جوش- 40
.دار زده شودزیر قسمت جوش) 2.                             خالف جهت زده شود) 1
.مانعی ندارد) 4.                                منع استفاده دارد) 3



پاسخنامه سواالت

گزینه ردیفگزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیف
صحیح

گزینه صحیحردیف

11112211312
23123221323
31131234333
41143241343
51154251351
61161261361
72171271373
84181282381
91193293391
101201301403




