
 ( 93ورودی ) اهواز جندی شاپوردانشگاه علوم پزشکی   – آرایشی و بهداشتیفهرست درس  

 نام استاد  مبحث  جلسه 
تعداد  
 صفحات 

1 

 Hair Careفرآورده های 
 خچه یتار

 دارو  unic فیتعر
 cosmetic یفراورده ها فیتعر

 cosmدارو و  نیب تفاوت
 cosmetic یمواد موثره در فرآورده ها انواع
 cosmetic یفرآورده ها   یابیمورد ارز اتیخصوص

 فرآورده ها  یی کارآرا یابیمورد استفاده در ارز یها مدل
 مو و رشد آن  ساختمان
 مو  نیکرات ساختار
 ها  وندیپ انواع

 13 مخمل زاده دکتر 

2 

 Hair Careفرآورده های 
 مراحل رشد مو 

 مراحل مختلف رشد موعوامل موثر بر 
 مو  ییایمیش   یواکنش ها

 مو  یکیزیف  اتیخصوص

 11 مخمل زاده دکتر 

3 

 Hair Careفرآورده های 
 دسته مو  کی یکیزیف  اتیخصوص
 بر مو یطیعوامل مح اثر

 شامپو 
 موجود در ترشحات سبوم باتیترک

 شامپو یکف کنندگ قدرت
 شامپو  ونیفرموالس 

 13 مخمل زاده دکتر 

4 

 شامپو 
 شامپو 

 شامپو   یمواد افزودن
 ضد شوره یها  شامپو

 شامپو ها  ون یمثال از انواع فرموالس  چند
 دادن مو فر

 ییایمیفرکننده ش   باتیترک انواع
 رشد مو  اختالالت

 15 مخمل زاده دکتر 

5 

 مو، پوست ی فرآورده ها
 Androgenic Alopecia درمان

Alopecia areata 
Depilation 

 مو  رنگ
 پوست و عملکرد آن ساختمان

 14 مخمل زاده دکتر 

6 

 رنگ پوست
 مالنین دیتول ریرنگ پوست و مس

 ها  مالنین انواع
 پوست بر اساس رنگ  انواع

 پوست یرنگدانه ا  اختااللت 

 13 مخمل زاده دکتر 



 ون یگمانتاس یپرپیها انواع
 ون یگمانتاس یپوپیها انواع

 ونیگمانتاس یپرپیمورد استفاده در درمان ها باتیترک
 ی ز یپوسته ر شیافزا

 آن ها ونیس الفرمو  روشن کننده و باتیترک

7 

 آکنه 
 روشن کننده باتیاز ترک یبرخ 

 آکنه 
 سیآکنه ولگار مراحل
 یولوژ یدمیاپ

 متداول آکنه انواع
 موثر در آکنه طیشرا

 آکنه کیوپاتیزیف عوامل
 آکنه درمان

 13 مخمل زاده دکتر 

8 

 صابون درمان آکنه / ساخت 
 درمان آکنه ی فرآورده ها

 درمان آکنه یاستراتژ 
 ها صابون

 ساخت صابون   یها روش

 9 مخمل زاده دکتر 

9 

 درمان اسکار 
 ی ادامه صابون ساز 

 اسکار  درمان
 صورت  ی ها ماسک

 14 مخمل زاده دکتر 

10 

 مرطوب کننده ها
 ساختار پوست
 انواع پوست

 مرطوب کننده ها
 ی مرطوب کنندگ یروش ها

 8 مخمل زاده دکتر 

11 

 ضد آفتاب ها 
 دست و بدن یها ونیلوس 

 چند منظوره  ی ها فراورده
 آفتاب ها  ضد

 د یبدن در برابر نور خورش  یحفاظت یها  سمیمکان
 کاربرد یضد افتاب ها بر مبنا  انواع

 برونزاژ
 ضد آفتاب ها  کیکالس یبند میتقس

 ضد آفتاب مناسب  کی یها یژگیو
 ی کیزیف  یآفتاب ها ضد
 یی ایمیش   یآفتاب ها ضد

 11 مخمل زاده دکتر 

12 

 ی دندان یضد آفتاب ها / فراورده ها 
SPF 

 میریبگر انتخاب ضد آفتاب در نظ نیح  دیه باک ینکات
 ضد آفتاب ها  ییکارا

 in vivoضد آفتاب ها به صورت  یابیارز
 ضد آفتاب ها  عوارض
 ضد آفتاب ها  اشکال

 14 مخمل زاده دکتر 



 دندان یولوژ یزیف
 ی دگیپوس  پروسه

 دندان ریانتخاب خم یبرا هیاول ملزومات
 دندان ها  ریمعمول در خم باتیترک

13 

 ضد بو و ضد عرق باتیترک -دندان ها  ریخم
 دندان ها ریخم ادمه

 عرق ضد
 بو ها ضد

 14 مخمل زاده دکتر 

 صفحه  162 :تعداد صفحاتجلسه      13تعداد جلسات:  
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