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40:  تعداد 
5:  کد آزمون کتبی مهارت            

آسان- 1تمواد ضدعفونی باید چگونه باشد؟- 1
.غیرسمی و غیرتحریک کننده باشد) 2.دیگر نباشدقابل حل با محصوالت ) 1
.و با محیط سازگار نباشدخورنده بوده )4.به آسانی قابل دریافت نباشد) 3
متوسط- 1تضدعفونی ابزار و وسایل الکتریکی چگونه است؟-2
بردن در آب و وایتکسبا فرو ) 2هاي ثبت شدهتوسط ضدعفونی کننده) 1
فرو بردن در آب گرم) 4فرو بردن در محلول نانوسیل) 3
آسان-2ت....اگر پیام از طرف مقابل درك نشود، رابطه را- 3
.کندصمیمی می) 1
.کندسرد می) 3

.کندمختل می) 2
.کندمتوقف می) 4

متوسط-2تکشد تا زخم بهبود یابد؟چند روز طول میم حداکثر،بعد از آرایش دای-4
روز10) 2روز20) 1
روز24)4روز                       17) 3
متوسط-3باید باشد؟تهاي حساس چه قدر عمق سوزن براي آرایش دایم ابرو در پوست-5
میلی متر2) 2میلی متر            1) 1
میلی متر5/2) 4میلی متر                  3) 3
متوسط-3اندامک بزرگ درون سلول چه نام دارد؟ت-6
سیتوپالسم) 2غشاء                                     ) 1
باکتري ) 4هسته ) 3
متوسط-3شود؟تریزي از کدام الیه پوست شروع میفرایندهاي پوسته-7
میانی                        ) 2الیه بیرونی) 1
شاخیالیه ) 4خاردار     ) 3
متوسط-3کدام قسمت از پوست قرار دارند؟تهاي مالنوسیت در سلول-8
آندودرم                  ) 1
زیرین           ) 3

درم        عمق اپی) 2
هیپودرم ) 4

متوسط-3شود؟تکدام الیه پوست در اثر کمبود پروتیین باعث چین و چروك می-9
الیه درم  ) 2درم                             الیه اپی) 1
الیه کوتیکول ) 4الیه خارجی ) 3

متوسط-4تشد؟کدام ابزارها در گذشته جهت خالکوبی استفاده می-10
سوزن یک سر، قلم مخصوص) 2سر، چوب           9سوزن ) 1
سوزن خیاطی، قلم مخصوص) 4دندان حیوانات، استخوان  ) 3
متوسط-4تکنیم؟براي پاك کردن ترشحات، زمان آرایش دایم چه می-11
.از آب و بتادین استفاده شود) 2.                         از آب و الکل استفاده شود) 1
. از پد استیل آغشته به لوسیون استفاده شود) 4.         درصد باال استفاده شوداز محلول با الکل ) 3



متوسط-4تباشد؟کدام گزینه می) lainer(با سوزن یک سر ) micro(فرق بین سوزن سه سر میکرو -12
.کندتري وارد پوست میسوزن سه سر میکرو رنگ کم) 1
.کندپوست میتري واردسوزن سه سر میکرو رنگ بیش) 2
.کنندهر دو سوزن یکسان عمل می) 3
.کندتر عمل میسوزن سه سر میکرو عمیق) 4

متوسط-4تهاي اولیه کدامند؟رنگ-13
یشمی            -مشکی -اي قهوه) 2بنفش          -آبی -سبز) 1
بنفش-سرخابی ) 4آبی –قرمز -زرد ) 3

متوسط-4تشود؟ها محسوب میدانهسیر، سبزکرومی، اکسید و دوده جزءکدام رنگآبی-14
فیزیکی         -شیمیایی) 2معدنی مصنوعی      ) 1
دارآهک) 4معدنی طبیعی       ) 3

متوسط-5ترین عارضه را دارد؟تکدام گزینه در طراحی دایم کم- 15
ابرو ) 2لب) 1
گونه) 4چشم) 3

متوسط-5اي است؟تتاج هالل یا خمیده با چه زاویه-16
درجه100) 2درجه60) 1
درجه 45) 4درجه90) 3

متوسط-5شود؟تکادر طراحی موقت ابرو چگونه طراحی می-17
تو خالی ) 2فقط از باالي ابرو) 1
فقط از پایین ابرو) 4توپر) 3

متوسط-5شود؟تدر تکنیک هاشور ابرو موهاي تک چگونه انجام می-18
اي و رفت و برگشتضربه) 2اي و دایره صاف ضربه) 1
مالیک و کوکی) 4اي و زیگزاكضربه) 3
متوسط-5تتر و مؤثرتر است؟کدام گزینه در محو شدن رنگ ابرو بیش-19
مدل دستگاه) 2عمق سوزن ) 1
نوع رنگ) 4مدل سوزن) 3

متوسط-5اي است؟تتاج قائم یا ایستاده با چه زاویه-20
درجه 90)2درجه60) 1
درجه180) 4درجه120)3

متوسط-5تکنیکی انجام شود؟تدر مرحله دوم آرایش دایم ابرو بهتر است، از چه -21
فقط کادر دور ابرو) 2هاشور زدن ابرو ) 1
فقط خط باالي ابرو) 4سایه زدن ابرو) 3

-در چه کشورهایی به علت شفاف و روشن بودن بافت غشاء مخاطی لب بعد از تثبیت رنگ، رنگ لب تیره نمی- 22
متوسط- 6شود؟ت

آمریکا) 2آسیا) 1
آفریقا) 4اروپاي شمالی ) 3



متوسط- 6شوند؟تهاي خونی روي پوست دیده میدانه از رگتأثیر کدام رنگ–23
قرمز-بنفش ) 2قرمز  - آبی ) 1
قرمز- صورتی ) 4آبی     ) 3

متوسط-6شود؟تلبی در آرایش دایم استفاده میها از چه رنگ خطبراي بزرگ نشان دادن لب-24
رنگ سفید) 2رنگ روشن یا کرم  ) 1
اي تیرهرنگ قهوه) 4ايرنگ قهوه) 3

دهد چه تر جلوه میکاري و حجم لب را بیششود و با رنگ بژ سایهخط ظریفی که باالي خط لب کشیده می- 25
متوسط-6نام دارد؟ت

لب داخلیخط) 2خط اصلی لب) 1
لب طبیعیخط) 4لب اضافی خط) 3

متوسط- 6شود؟تزنی خیلی کم لب، در آرایش دایم استفاده میاز چه کارتریجی براي سایه-26
.دار استفاده نماییدسر شیب10سر از 4بعد از کارتریج ) 1
. دار استفاده نماییدسر شیب5سر از 4بعد از کارتریج ) 2
.سر گرد استفاده نمایید9سر از 1بعد از کارتریج ) 3
.سر گرد استفاده نمایید9سر از 4بعد از کارتریج ) 4

متوسط- 6شود؟تهاشور لب با چه سوزنی زده می-27
پاور7) 2سر   1) 1
سر10)4فلت ) 3

متوسط-6کند؟تکدام سایه لب را پر می- 28
سر6سایه مات ) 2سر برجسته2سایه ) 1
سر2هاي براق سایه) 4سر تخت  4سایه ) 3

متوسط-7باشد؟تچشم باز مناسب کدام فرم چشم میخط-29
چشم درشت و برجسته) 2ترکمنی) 1
چشم گرد و ریز ) 4هاي رنگیچشم) 3

متوسط-7هاي درشت و برجسته مناسب است؟تچشمی براي چشمخطچه مدل -30
چشم فانتزيخط) 2چشم بازخط) 1
چشم رنگیخط) 4چشم بسته  خط) 3

متوسط-7در آرایش دایم، رنگ سبز شفاف چه کاربردي دارد؟ت-31
از بین بردن حساسیت) 2براي پرکردن مژه و سایه زدن ) 1
مشکی نشان دادن چشم) 4براي تقویت مژه) 3

متوسط-7شود؟تچگونه عمل می) پرپشت کردن مژه(براي انجام ریز مژه -32
. شوداي کار میها حالت نقطههسر، بین مژه1با سوزن ) 1
.شودها حالت خطی کار میسر بین مژه5با سوزن ) 2
.دشوها زیگزاك کار میسر میکرو بین مژه3با سوزن ) 3
.شودبا سوزن طراحی با فشار عمل می) 4

متوسط-7شود؟ تتکنیک سایه زنی خط چشم در کجاي چشم انجام می-33
روي پلک باال زیر خط چشم) 2روي پلک باال روي خط چشم                    ) 1
انتهاي چشم زیر خط چشم) 4اي زیر چشم روي خط چشم          انته) 3



متوسط-7ی انجام خط چشم به کدام گزینه بستگی دارد؟ تچگونگ-34
چگونگی رنگ چشم مشتري) 2چگونگی تراکم مژه مشتري                     ) 1
چگونگی دستگاه آرایش دایم) 4چگونگی رنگ عنبیه چشم مشتري              ) 3

متوسط-7شود؟تمژه براي همه افراد استفاده میچشم و تکنیک پرپشت نمودن کدام رنگ براي انجام خط-35
سبز لجنی) 2مشکی خیلی تیره) 1
اي طالییقهوه) 4آبی خیلی روشن) 3

متوسط-7کنید؟تاگر مشتري ابرو نداشته باشد، قبل از آرایش دایم کدام گزینه را توصیه می- 36
شست و شو با الکل) 2شست و شو با صابون) 1
شست و شو با آب) 4پیلینگ آنزیمی ) 3

متوسط -8شود؟تبراي پاك کردن جزیی ایرادهاي ابرو درآرایش دایم از کدام گزینه استفاده می- 37
استفاده از روش لیزر عمقی) 2تزریق جزئی کرم بازسازي                  ) 1
استفاده از لیزر کم توان) 4ر سطحی                       استفاده از لیز) 3

متوسط-8شود؟تهایی دیده میتر در چه پوستفئومالنین بیش- 38
افراد سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست) 2پوست، سفید پوست، سرخ پوست     افراد زرد ) 1
افراد زرد پوست، آبنوسی، سرخ پوست) 4ت            ، آبنوسی، زرد پوسافراد سیاه پوست) 3

متوسط-8شود؟تها از چه ابزاري استفاده میچشم دایم، براي پوشاندن چشمبعد از انجام خط-39
کرم دور چشم) 2اي پدهاي پنبه) 1
مژه مصنوعی) 4ماسک  ) 3

متوسط- 8بار نیاز به ترمیم دارند؟تها خوب است، هر چند وقت یکپذیري پوست آنافرادي که رنگ- 40
سال   5/1هر سال یا هر ) 2بارماه یک2) 1
بارهر ماه یک) 4باراي یکهفته) 3

موفق باشید
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