معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي كشاٍرزي – فٌاٍري ًَیي

فرهَالتَر تَلیذ فرآٍردُ ّاي آرایشي ٍ بْذاشتي گیاّي

كذ استاًذارد6112/170/1 :

 363ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

خیاباى ّسار جریب .جٌب ادارُ كل فٌي ٍ حرفِ اي اصقْاى

93136603100

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
تزای کار در این حزفه خوب مزدم پسنذ  ،السم است افزاد قثال در سمینه رشته هایی مثل گیاهاا
دارویی (اسانس ،ػزقیات گیاهی،ػطز،فزشنذه گیاهی ،کارتز گیاهی و طاة سانتی) ،داروسااسی
وشیمی دارویی تدزته داشته تاشذ.
اّویت حرفِ هَرد ًظر :
مثحث آرایشی و تهذاشتی اهمیت تسیار سیادی در تین همه خوامغ تشزی ته ویاضه طیاس سانی
خوانا دارد.ضمن اینکه ساالنه ارس تسیار سیادی در خصوص واردات این محصوالت اس کشاور ماا
خارج می شود.اگز وسارت تهذاشت و نهاد ریاست خمهوری تذتیزی در خصاوص توخاه ویاضه تاه
مثحث طة سنتی و استفاده اس مناتغ طثیؼی موخود را داشته تاشذ؛ میشود گفات کاه خی ای اس
مشکالت ارسی و تیماری و...تزطزف میشود.
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هشخصات عوَهي شغل :
حزفه ای است تا گذرانذ آ  ،دانشدو یا هنزآموس ،مهارت تهیه انواع روغن های دارویی ،ػطز های مؼطز،
سزمه گیاهی ،انواع کزم های گیاهی  ،شامپو گیاهی  ،صاتو گیاهی  ،ماسک گیاهی ،رصلة و سایز فزآورده را دارد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سانتزیفیوص ،هموصنایشر ،تزاسوی دیدیتال ،یخچال ،مخ وط کن ،سیل کن کزم  ،آو  ،تن ماری ،ک وندز،
سوکس ه PH،متز ،شوف تالن و. ....وسایل تدهیشاتی انذ.
انواع تشز  ،تالن ،دماسنح ،کاغذ صافی ،اسپاتول ،مثزد ،قیس دکانتور ،پیپت و  . ...وسایل اتشاری انذ.
انواع چزت ی  ،روغن ،اسانس  ،ػزقیات  ،ػصاره  ،گیاه و مواد شیمیایی فزاوا ؛ اس خم ه مواد مصزقی می تاشنذ.

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
در این دوره آموسشی چو همه مواد آرایشی و تزخی مواد تهذاشتی اخزا میگزدد،تؼذ اس اتمام دوره السم است
افزاد ته صورت تخصصی در سمینه هزکذام اس آنها تدزته و تحقیق داشته تاشنذ.مثل شناخت تهتز گیاها و مواد
شیمیایی و مواد مؼذنی و حیوانی.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
خزات میشود گفت آینذه ای تسیار خوب تزای خامؼه ما خواهذ داشت هم اس نظز اقتصادی و هم اس نظز
اشتغالشایی و هم اس نظز سالمت خسمی مزدم.
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نام حرفه آموزشی :
فرموالتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی
گیاهی.
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