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 پيشگفتار
شكوفايي عمر و بهره گيري شايسته از ،از آنجا كه تامين سالمت و حفظ آن يك مقدمه الزم براي حفظ حيات

زندگاني است واين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است بنابراين برخورداري مردم از آگاهيهاي بهداشتي 

ي است در اين راستا و براي كمك به شناخت مسائل و موضوعات بهداشتي كه در آرايشگاهها بايد رعايت ضرور

سبت به سالمتي خود و افراد خانواده و بكار بستن آنها وظيفه اي را كه نگردد اين مطالب تهيه تا با مطالعه دقيق 

 .و جامعه داريم به خوبي ادا كنيم

 
 تعريف بهداشت
و داشتن ساخته شده است و بطور خالصه مفهوم آن ) وضعيت مطلوب(اشت از دو كلمه به يا بهيكلمه زيباي بهد

 .است) سالمت(نگاهداشتن وضعيت مطلوب

بعبارت ديگرعلم و هنر پيشگيري از بيماريها، طوالني كردن عمر، باال بردن سطح سالمت و توانايي بشر از راه 

راههاي  ،محيط، كنترل بيماريهاي واگيردار، آموزش همگانيكوششهاي دسته جمعي افراد بمنظور سالمسازي 

دست يابي به سالمت و نيز خدمات پز شكي و مراقبتي براي تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماريها و فراگير 

 .سازي يك نظام اجتماعي كه در آن ، انسان از امكانات الزم براي حفظ سالمت خود برخوردار باشد

شت به شكل مطلوب، بدون همكاري و مشاركت يكايك افراد جامعه مقدور نيست وليكن با اين اگر چه تامين بهدا

 .بخش فردي و بهداشت اجتماعي تقسيم كرددو  به وجود ميتوان خدمات بهداشتي را

بهداشت فردي،رعليت آن دسته از آداب و دستوراتي است كه به انسان براي تامين و نگهداري سالمت ،كمك 

اما از آنجاييكه .ا در وضعيت مطلوبي قرار ميدهد تا بتواند به راحتي فعاليتهاي روزانه خود را انجام دهدميكند و اور

زندگي اجتماعي و تماس انسانها با محيط زندگي و يكديگر،موجب ارتباط و نوعي وابستگي سالمت انسان با 

ت ديگر امنيت بهداشتي جامعه،نيز ربنابراين رعايت بهداشت اجتماعي و به عبا.سالمت جامعه و محيط ميشود

 .براي تامين امنيت بهداشتي فردي ضروري است



 

 

 تاريخچه آرايش
آرايش كردن از زمان هاي بسيار قديم مخصوصا زماني كه مردم با دارو آشنا شدند، بين خانمها و آقايان متداول  

 .ندبوده و آنها با عالقه فراواني براي زيباتر نشان دادن صورتشان ميكوشيد
تان به ما ثابت ميكند كه در دوران ماقبل تاريخ نيز مردان و زنان به بهتر نشان دادن ظاهر خود سمطالعه تاريخ با
 . عالقه مند بودند

نوع آرايش و وسايل آرايشي كه در يك فرهنگ و مليت براي زيباتر و جذابتر نشان دادن به كار ميرود ممكن 
 .د، اما اكثر مردم از تغيير در مد لباس، مو و آرايش صورت لذت ميبرندگ ديگر كامال مردود باشهناست در فر

مراسم مذهبي از عطريات و مواد آرايشي استفاده  يآنها برا. قديم ميرسد ن تاريخ شروع آرايش كال به مصريا
و ميكردند و حمامهاي مخصوص براي خوشبو كردن پوست بدن ميگرفتند، به نظافت و پاكيزگي اهميت ميدادند 

 بعد از 
شانه و آيينه به عنوان اولين . نگه داشتن پوستشان استفاده ميكردند محمام از مواد خوشبوكننده و روغني براي نر

و عطر را عاشقانه براي  يكلئوپاترا، ملكه مصر، مواد آرايش. لوازم آرايشي مورد عالقه همه خانمها و آقايان بود
 .پوست و مو و بدن خود استفاده ميكرده است

آن تغييرات پي   اگر ما پيشرفت و تغييرات در مد و زيبايي را از زمان اجدادمان تا حاال دنبال كنيم، شايد به تمام
 .ببريم

آثار به جا مانده از اجداد به ما نشان ميدهد كه مواد رنگي براي رنگ كردن مو، ناخن و پوست به گار ميرفته و 
مواد رنگي و آرايش از ريشه درختان، برگ و كال مواد . سوم بوده استخالكوبي نيز در آن زمان وجود داشته و مر

 . گياهي و معدني تهيه ميگرديد
. مثال پودر به نام كوهل شبيه سرمه در زمان مصر قديم براي شفافتر و بزرگتر نشان دادن چشمها مصرف ميشد

 .ش صورت استفاده ميكردنددوده چراغ را به ابرو ميزدند و از اكسيد آهن براي تهيه سرخاب جهت آراي
ميالدي با عالقه فراوان عطريات و مواد آرايشي ميساختند و براي مراسم مذهبي و استفاده  460يونانيها از سال 

خانمهاي يوناني از موادي به نام ورميليون براي آرايش .شخصي و حتي گاهي به عنوان دارو استفاده ميكردند
 .مز روشن بود و از تركيب نمكهاي جيوه در ساخت آن استفاده ميشدصورت استفاده ميكردند كه به رنگ فر

خانمهاي رومي مخلوطي از گچ و سرب را به صورت ميزدند تا آن را سفيدتر كنند، همچنين با رنگهاي گياهي 
گونه ها و لبهايشان را سرخ ميكردندو از مخلوط ذرت، شير و آرد ماسكهايي براي صورت تهيه ميكردند كه آن را 

روميها هم مانند يونانيها و مصريها حمام و نظافت را باور داشتند و خانمها در موقع . مينمودند  ا كره نيز مخلوطب
حمامهاي رومي معموال عمومي بود با قسمتهاي جداگانه براي خانمها و . ودندمن حمام از شير و شراب استفاده مي

و كردن پوست و نرم نگه داشتن آن بعد از حمام استفاده مردان رومي نيز از عطريات و روغن براي خوشب. آقايان
آسياييها، به خصوص چينيها، تاريخچه بسيار دوري در مورد سالمتي دارند و آراستگي را يك هنر به .ميكردند



 

در . حساب مي آورند، مخصوصا بين افرادي كه امكان استفاده از لوازم آرايش مختلف و لباسهاي متنوع را داشتند
 .بود و هنوز هم يك هنر باارزش به شمار مي آيد  ايش گيشاها خيره كنندهژاپن آر

 .ايرانيان نيز همانگونه كه تاريخ و شواهد نشان ميدهد،پيرو مد و آراستگي مو و صورت و لباس بودند
آنها داروهاي بسياري از . افريقايي هاتحول بزرگي در آرايش مو و طراحي لباسهاي مخصوص به وجود آوردند

همچنين از رنگهاي زيادي براي آرايش صورت خود . شتند تهيه ميكردنداليه كه در اطراف خود د.اهان و مواد اوگي
 .استفاده ميكردند كه بعضي از انواع مدل مو و لباس آنها هنوز هم رايج است

دند                 ش چشمها فقط با سرمه آرايش مي. شد در قرون وسطي بيشتر مواد رنگي روي گونه ها و لبها زده مي
 . مواد آرايشي و داروها از هم جدا نبودند ولي در اواخر قرن شانزدهم تقريبا از هم تفكيك شدند

دهند كه چقدر آراستگي ظاهر بين مردم متداول بوده  در عصر رنسانس نقاشيهاي كالسيك و نوشته ها نشان مي
معتقد بودند كه ابروي تراشيده ها تراشيدن ابروها و خط مو در پيشاني بود و  ترين مد يكي از غيرعادي. است

 .هوش و متفكري به زن ميدهد چهره بسيار با
در اين دوره ماسكهايي از تركيب . ماسكهاي صورت متداول شدند) ميالدي 1603تا  1558(در زمان اليزابت اول 

خته پوست تخم مرغ، زاج سفيد، بوراكس، بادام، تخم خشخاش، شير، شراب، كره، ميوه و سبزيحات سا  پودر
 .گونه و لبها آرايش ميشدند ولي آرايش چشمها بسيار كم رنگ بود. ميشد

 ملكه فرانسه و اكثر خانمهاي مرفه فرانسوي حمام توت فرنگي و شير مي) ميالدي 1793تا  1755(ماري آنتوانت 
شد ولي از ي مبه ابروها فرم داده . شدند ورتي و نارنجي آرايش ميصلبها و گونه ها شديدا با رنگهاي . گرفتند

اين دوره به دوره افراط و . كردند شد و پودرهاي خوشبو براي صورت استفاده مي سايه چشم زياد استفاده نمي
 .زياده روي در آرايش معروف است

خانمها بسيار ساده و بدون رنگ . در زمان ويكتوريا، ملكه انگليس، آرايش صورت جذابيت خود را از دست داد
. كردند نيشگون گرفتن و لباهايشان را با گاز گرفتن سرخ مي با كه زنان گونهاي خود رابودند و معروف است 

اين دوره يكي . شد ماسكهايي از تركيب عسل، تخم مرغ، شير، ميوه و سبزيجات و روغن هاي مختلف ساخته مي
 .ترين و محدودكننده ترين دوران تاريخ آرايش به حساب مي آيد از سخت

قالبي در كارخانه هاي لوازم آرايش به وجود آمد و سايه هاي رنگارنگ براي چشم ها، رژگونه ان 1920در سالهاي 
كرمها و لوسيونهاي گوناگون براي پوست و شامپوهاي نرم كننده و تقويتي مو به . و رژ لبهاي متنوعي ساخته شد

ع قرار دادند، مواد پاك كننده مدهاي اروپايي بيشتر كشورها را تحت الشعا 1960و  1950در سالهاي . بازار آمد
ابروهاي پهن مد شد، خط چشم . پوست، كرمها لوسيون ها و نرم كننده هاو لوازم آرايش متنوعي وارد بازار شدند

و  ، آرايش ترميمي و تكميلي متداول شد1960در اواخر . ماليم داشتند مشخص بود، گونه ها و لبها رنگ نيز پهن
 .باز هم ابروها باريك شدند

مواد و لوازم آرايش براي زيبايي، و به بعد كارخانه ها رنگهاي متفاوتي براي آرايش روز و شب 1970ز سالهاي ا
 .سالمتي و پاكيزگي پوست و مو ارائه كردند و خانمها بيشتر و بيشتر جذب اين مواد شدند

زات و داروهاي الزم در پي روشهاي درماني اغلب نوعي وا بستگي به كشورهاي بيگانه را براي تهيه مواد و تجهي
 . پيشگيري غالبا اينها وجود ندارد دارد اما در



 

 
 
 

 برتري پيشگيري بر درمان
روشهاي پيشگيري بسيار آسان،كم هزينه يا حتي بدون هزينه و اطمينان بخش است و دردو رنجي را به انسان 

تي آينده بيماري موجب نگراني و تحميل نمي كند اما به عكس اگر بيماري عارض شود درد و رنج بيماري و ح
زيرا همواره نميتوان مطمئن بود كه بيماري كامال قابل درمان باشد ويا عوارضي از ان باقي .تشويش خاطر است

 .نماند
تربيت نيروي انساني براي خدمات درماني هم دقت زياد و هم هزينه فراوان دارد اما آموزشهاي پيشگيرا نه در 

 .اي همه در هر سطح معلوماتي با هزينه بسيار كم ميسر استزمان بسيار كوتاه و بر



 

 بيماريهاي مرتبط با شغل آرايشگري

 كچلي

كچلي يك بيماري واگيردار است كه توسط يك نوع قارچ ايجاد ميشود اين قارچ سلولهاي طبقه شاخي پوست 
چلي سر است كه بيشتر نزد معروف ترين نوع كچلي؛ ك. ؛ناخن و نيز مو را گرفتار و مبتال مي كند) اپيدرم(

كاله ووسائل ديگري مثل آنها ،روسري ،حوله ،وقتي شانه.سالگي ممكن است ديده شود 15تا  5كودكان در سن 
اين بيماري اگر به . الوده شده باشد و ديگري از آنها استفاده كند خطر ابتال به اين بيماري وجود خواهد داشت

 .ا مي شود واثر آن در تمام عمر به شكل نا خوشايندي باقي مي ماندموقع درمان نشود سبب از بين رفتن موه
عالئم اين بيماري در آغاز، عبارتند از پيداشدن لكه هاي قرمز كوچك در پوست سر،شوره گذا شتن محل لكه ها، 

 .مي باشدپوسته پوسته شدن همان محل، كوتاه و بلند شدن و راست شدن موها 
مانند حوله، شانه،كاله و روسري،  وسائل شخصي افراد مبتال يا وسائل سلماني آلوده راه سرايت بيماري استفاده از

 .لباسها و يا دستان آلوده به قارچ كچلي مي باشد
 

 شپش

يكي از بند پايان زيان بخش كه ميتواند عامل ا نتقال بيماريهاي خطرناكي مثل تيفوس و تب راجعه باشد شپش 
 :سه دسته تقسيم مي شوند شپش هاي مرتبط با انسان به. است

 )تيره رنگ(شپش سر -
 كه بزرگتر از شپش سر است) خاكستري رنگ(شپش بدن -
 شپشك عانه كه بسيار كوچك است و موجب ايجاد خارش زياد در اين اندام مي شود -

شپش با فرو بردن نيش مخصوص خون ا نسان را مي مكد و سبب خارش در آن محل از پوست مي شود با 
محل خارش و له شدن فضوالت شپش در آن محل ميكروبهاي موجود در مدفوع شپش وارد بدن مي  خاراندن

 .اين بيماريها به انسان عارض مي گردد ،شوند و در صورت آلودگي شپش به ميكروب تيفوس يا تب راجعه
 .تدريجا متورم مي شود رشك، تخم شپش سر است كه روي موي سرمحكم مي چسبد

  ...و قيچي وشانه ،برس و كاله  هآلودوسايل مشترك  راه سرايت از طريق

 متراخ
 .باشد تراخم يكي از بيماريهاي واگيردار است كه مهمترين علل نابينا يي هاي قابل پيشگيري در جهان مي

عامل اين بيماري يك نوع ويروس بزرگ است و سبب التهاب ملتحمه چشم و ايجاد ترشحات جركي د رچشم 
 .اري پلكها ضخيم ميشوند و تغيير شكل پيدا ميكننددر اين بيم. ميشود

زيرا راه سرايت اين بيماري به افراد سالم از . مبارزه با تراخم و پيشگيري از آن بسيار آسان و كم هزينه است
 . طريق ترشحات چشم و بيني و اشك مبتاليان به اين بيماري است

ل حوله، سرمه، ريمل، مدادهاي آرايشي،دستهاي الوده از مهمترين راههاي انتقال تراخم وسائل آلوده از قبي
 .وهچنين انتقال بوسيله آبهاي آلوده و مگس مي باشد



 

 
 ايدز

ايدز يك بيماري ويروسي است كه سيستم دفاعي بدن را مختل ميكند و بيمار را در مقابل انواع عفونتها و 
 .سرطانها بي دفاع كرده و باعث مرگ او مي شود

تقال اين ويروس از طريق لوازم و ابزار آلوده خالكوبي و حجامت، سوراخ كردن گوش، تيغ و ديگر يكي از راههاي ان
 . وسائل برنده سلماني مي باشد

 .حاملين ويروس ايدز، مي توانند تا سالها افراد ديگر را الوده كرده بدون اينكه عالئم بيماري را داشته باشند
 

 هپاتيت
. ت كه مي تواند به وسيله عوامل مختلف از جمله برخي ويروسها ايجاد شودهپاتيت به معناي التهاب كبد اس

 .ويروس هپاتيت ب از جمله ويروسهايي است كه باعث التهاب كبد مي شود
يكي از راههاي انتقال اين ويروس از طريق وسايل الوده مشترك همچون تيغ،حجامت، جراحي،سوراخ كردن 

 .ميباشد..... گوش و 
مي ...م به خالكوبي و استفاده از وسايل شخصي ديگران يا از وسايل چند بار مصرف همچون تيغ و افراديكه اقدا 

نمايند در معرض خطر ابتال به هپاتيت ب قراردارند از مهمترين راههاي پيشگيري از ابتالء به اين بيماري عالوه 
 .بر رعايت اصول بهداشت واكسيناسيون ميباشد

 
نسبت به بهداشت احساس تعهد عملي نكند سالمت همه در معرض تهديد هميشگي در جامعه ايكه افراد آن،(

 ).است
 



 

 
 روشهاي متداول اصالح و زيبايي

 
 داپيالسيون 
امروزه عالوه بر كاربرد  روشهاي سنتي ، تكنيك هاي   بدن ، ناخواسته و زائدي موها يا برداشتن پيالسيون

ه به نكات بهداشتي براي حفظ سالمت پوست و جلوگيري از جديدي را نيز به خدمت گرفته  كه مستلزم توج
 :برخي از انواع آن عبارتند از   .بيماريهاي شايع عفوني مي باشد

 تراشيدن -1
اين روش سنتي كه براي زدودن موهاي زائد دست و پا و صورت بكار گرفته مي شود در صورت رعايت بهداشت  

 .  مصرف از جمله بهترين روش ها خواهد بود  و احتياطات ايمني و استفاده از تيغ يكبار

 :كندن مو   -2
جزو كه از گذشته براي موهاي كم مورد استفاده قرار مي گرفته با رعايت نكات ايمني و بهداشتي  نيز اين روش 

 كنند را اع  . مي باشد  زايد هاي بهترين روشهاي حذف مو

 : اپيالسيون با استفاده از موم داغ    -3
روش موم داغ مايع را بوسيله كارتك در جهت رويش موي بدن روي پوست مي مالند سپس با استفاده از در اين 

اين روش در صورت . يك تكه پارچه موهاي چسبيده به آن را در جهت رشد مو از روي پوست پاك مي كنند 
 استفاده از نوارهاي

و بهداشت پوست داراي كمترين عوارض خواهد پارچه اي يكبار مصرف و يا گاز استريل با رعايت نكات ايمني  
   .بود 

 :اپيالسيون با استفاده از موم سرد    -4
در اين روش موم سرد را بر روي نوارهاي پارچه اي از پيش آماده شده را  روي پوست  مي چسبانند ، موي 

د روش قبلي در صورت اين روش نيز بمانن. چسبيده به موم را با يك حركت سريع از روي پوست جدا مي كنند 
 .استفاده از نوار پارچه اي يكبار مصرف و يا گاز استريل با رعايت احتياطات مورد اشاره عوارضي نخواهد داشت 

 : اپيالسيون با استفاده از اشعه  ليزر   -5
ن روش در اي كنند روش با استفاده از انواع خاصي از اشعة ليزر موهاي ضخيم منطقة موردنظر را كم ميدر اين 

هفته مي  2الي  1موي جدا شده با حركت به طرف سطح پوست بعد از   ساقه مو از ريشه جدا  مي شود سپس
اين روش كه مي بايد توسط متخصص پوست آموزش ديده انجام گيرد داراي عوارض احتمالي نظير تاول ، . ريزد 

 .سوختگي و تغيير رنگ در پوست  تيره مي باشد  
 ) :و بر م( دپيالسيون    -6

موهاي بعدي  مواد شيميايي ساقه مو را حل  و باعث مي شود رشد  و يا موبر هاي كرم در اين روش با استفاده از
در آلرژيك  هاي واكنش و ياممكن است باعث بروز سوختگي هاي سطحي اين مواد  "ضمنا با تاخير صورت گيرد

  .شود  وست  مشورتبا پزشك متخصص پ افراد حساس نمايد كه در اين صورت بايد
 



 

 
 الكتروليز  -7

در اين روش با استفاده از يك جريان برق ضعيف  يك سوزن را به داخل ريشه مو و اطراف سلول مو  مي فرستند 
سوزن را به زير بدليل اينكه مي بايد  انجام مي گيردطوالني  اين تكنيك كه در مدت زمان. 

ني شدن و انتقال بيماريهاي نظير ايدز و هپاتيت  آن وجود دارد پوست و داخل هر فوليكول مو فرو برد خطر عفو
به همين لحاظ اين كار بايد با استفاده از سوزن هاي يكبار مصرف استريل و كاربرد آنها توسط متخصص  .

الكترولوژيست و يا فردي كه آموزش كار با الكتروليز را ديده و زير نظر پزشك متخصص كار مي كند انجام گيرد  
 . 
 

 )خالكوبي ( تاتو    -8
 
تاتو عملي است كه در آن با استفاده از سوزن هاي مخصوص نقاطي از پوست را سوراخ نموده و سپس با تزريق  

 رنگدانه هايي آن نقاط را مي پوشانند و بدينوسيله طرح ها و نقوش گوناگوني ايجاد مي نمايند 
 

 
يا  پوشاندو روي آنرا بيوتيك آنتي كرمهاي از استفاده با يدبا عمل مي كند باز زخم يك مانند كه تاتومحل   

 از(  Cو  B هپاتيت مانند عفوني هايبيماري انتقال براي راهي عنوان به تاتوزيرا -. نشود عفوني تا نمود پانسمان
 تغييرات حتي يا و سمي شوك سندروم پوست، سرطان سل، جذام، سيفليس، ،)  مشترك سوزن از استفاده طريق

  پررنج و پرزحمت كارو  زخم ايجاد بدون نيز تاتو اثر كردن پاك و برداشتن -ضمن آنكه.است شده شناخته تاريرف
 مي باشد  ممكن است غير همراه زياد هاي هزينه و درماني راه چند با معموال كه

اگر در جامعه و اگر چه انسان ميتواند با رعايت دستورات خاص بهداشتي، براي حفظ سالمت خود تالش كند اما (
محيط زندگي، ديگران موازين بهداشتي را رعايت نكنند همواره خطر از دست رفتن تندرستي و بيمار شدن وجود 

 .)خواهد داشت
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 توصيه هاي بهداشتي در جلوگيري از انتقال بيماريهاي عفوني ناشي از آرايش و زيبايي

 
رايـش بـراي هـر مشـتري ماننـد  تيـغ، قيچـي، شـانه، پـيش          استفاده از وسائل يكبار مصرف و يـا اختصاصـي آ  *

 .شخصي ترويج گرددBOXبند،حوله،فرچه ،موچين، ناخن گير، وسائل مانيكورو پديكور ومانند آن در يك 
كاركنان آرايشگاه نبايد در هنگام كار بريدگي، خراشيدگي و يا زخم باز داشته باشند در صورت ايجاد بريدگي يا *

نان و يا بدن مشتري فورا بايد محل زخم با گاز استريل و بتادين ويا هر نوع ماده مجاز ديگر خراش در دست كارك
 .تميز و سپس با يك باند يا چسب كامال حفظ شود

دو نوع سطل زباله يكي بمنظور جمع آوري زباله هاي عادي از قبيل موهاي اصـالح شـده و حولـه هـاي يكبـار      *
جهت جمع آوري تيغ هاي يكبار مصرف و وسائل نـوك تيـز و   safety boxمصرف و مشابه و ديگري استفاده از 

 .برنده وهمچنين گاز و پنبه آغشته به خون در محل موجود باشد
تجهيزات چند بار مصرف با استفاده از اتوكالو و يا چراغ الكلي استريل و سپس در فويل كاغذي و يـا پارچـه اي   *

 .بسته بندي شوند
اي مناسب از قبيل الكل ، ساولن و غيره براي مواردي كه نياز به استريل كردن تجهيـزات  استفاده از مواد گندزد*

 .نمي باشد
الـي   10رعايت بهداشت فردي از جمله استفاده از دستكش يكبار مصرف و شستشوي دستها با صابون به مد ت *

 .دثانيه بعنوان مهمترين و ابتدائي ترين روش پيشگيري از گسترش عفونت مي باش 15
 .در هنگام بيماري تنفسي و يا بر خورد با مشتريان مبتال به بيماري تنفسي از ماسك استفاده شود*
شانه،برس، قيچي،موچين،تيغ، وسائل مانيكوو پديكورر،ناخن گير،سوهان و بسياري از وسـائل آرايشـي و زيبـائي    *

 .بايد پس از هر بار استفاده شستشو و ضدعفوني شوند
حتما از سوزنهاي يكبار مصرف آماده و جوهر تـازه و نـو در ظرفهـاي    )زير نظرپزشك متخصص(هنگام تاتو كردن*

 .آماده استفاده گردد و از استرليزه شدن وسائل تاتو در دستگاه اتو كالو مطمئن بود
 در هنگام جارو كردن موهاي ريخته شده در كف بايستي از روپوش و ماسك كاغذي استفاده شود*
 ).ر و طوالني تر در حفظ رفتارهاي درست و تغيير عادتهاي نادرست نهفته استرمز زندگي سالمت( 
 
 
 

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
در غيـر  . بهتر است از وسايل شخصي افراد استفاده گردد وسايلي كه موجب نفوذ از سد پوستي مخاطي شده   -١

با يكي از خوبي شستشو داده شد پس از اينكه با آب به ... و قيچي و وسايل آرايش ناخن  اينصورت  وسايلي مانند
 :محلولهاي زير گندزدايي وسپس استفاده شود

 
اين محلول بصورت اسپري براي كليه وسـايل فلـزي و غيـر فلـزي و سـطوح        :دكونكس سوالرسپت محلول ) الف 

 .بعد از زمان ماند يك دقيقه مي توان استفاده نمود) بنحويكه وسايل كامالً خيس شود(
ايـن  ) ليـوان آب   1+ ليوان الكـل   2( درجه بدست مي آيد  96از رقيق كردن الكل  : درجه 70اتيليك الكل ) ب 

ابزار را آبكشي و خشك نموده ، مـورد اسـتفاده   دقيقه  20-30مدت پس از . ماده فرار است و بايد تازه تهيه شود 
 .مجدد قرار داد

 

 .توصيه شده استكردن وسايل  گندردايي دقيقه براي 20بمدت  :جوشاندن)ج
 .ديگري رااضافه نكنيد ابزارهادرآبجوش وسيله از قراردادن پس -
 .كردن،ابزارهارادرمحل آلوده نگهداري ننمائيد گندردايي پس از پايان -
 .كننده شستشوداده شود بايكماده پاكوشاندن وسايل پس از پايان كار مخصوص جظرف  -
 
 روش حرارت مرطوببراي استريل كردن وسايل ب :دستگاه اتوكالو )  د

 psi 15-18فشار  –دقيقه  15درجه سانتيگراد بمدت  121دماي 
 psi 18 -23فشار –دقيقه  10درجه سانتيگراد بمدت  126دماي 
 psi 23-30فشار  –دقيقه   3درجه سانتيگراد بمدت  134دماي 

 
 استريل كردن وسايل فلزي بروش حرارت خشك  :دستگاه  فور)هـ 

 دقيقه  120-180بمدت سانتيگراد ه درج 160 – 170دماي 
 دقيقه  60-120درجه سانتيگراد بمدت  170-180دماي 

 

 

 و استريل كردن لوازم و ابزار كار  گندزدايي حوهن
 در آرايشگاههاسطوح  ضدعفوني و



 

 )محلول سفيد كننده خانگي ( هيپوكلريت سديم ) و 
چنانچه تصادفاً خونريزي رخ داد و سطوح توسط خون آلوده شد بايد سطح مربوطه فـوراً توسـط يـك كاغـذ يـا       -

  يا % 5/0كه بهترين آنها وايتكس ( با يك ماده ضدعفوني كننده پارچه جاذب پوشانده شده و بال فاصله 
دقيقه مخلـوط خـون و مـاده ضـد      10مرطوب شده و پس از ) ليوان آب  9+ ليوان آب ژاول  1(  است آب ژاول 

عفوني كننده را با دستكش پاك كرده در كيسه زباله دربسته انداخته و مجدداً سطح را با ماده ضد عفوني كننـده  
 .شو دادشست

خيسـاند و سـپس بـه    %  5/0اگر خون روي البسه سفيد پاشيد بايد بمدت نيم ساعت لباس آلوده را در وايـتكس  
 .درجه استفاده كرد 70براي البسه رنگي مي توان از الكل . شستشو داد  يروش معمول

 .الزم به ذكر است كه محلول وايتكس روزانه تهيه و در ظروف پالستيكي نگهداري شود
نخ بند : مانند و قابل گند زدايي نمي باشند  پوستي مي گردند كه باعث خراشيدگي و صدمه بر سد يوسايل -2
 .همراه زباله هاي خانگي دفع گرددو جمع آوري پس از استفاده براي هر فرد به روش بهداشتي ...  تيغ وو

مـواد  قـدرت   سـبب كـاهش   ن اسـت در محل گرم ممك كننده ضد عفوني كندزدا و مياييينگهداري مواد ش :نكته
 .دشاك باوخطرن

 
 . 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 استفاده از اگر نگران سالمت و بهداشت خود هستيد با
تقال بيماريهاي نكيف لوازم شخصي و بهداشتي آرايش از ا
 .واگيردار در امان باشيد



 

 
 و آيين نامه مقررات بهداشتي آرايشگاهها مقررات ،قوانين

 
-الكتروليـز -)خـالكوبي (انجام هر گونه خدمات پزشكي و فعاليت تخصصي زيبايي در آرايشگاهها از جملـه تـاتو   *

از ژل هاي الغري و مانند آن بدون حضـور و نظـارت    و استفاده) اليه برداري پوست(پيلينگ كردن -كاشت ناخن
 پزشك متخصص ممنوع و غير قانوني مي باشد

 .گرفتن كارت تاييد سالمت و گذراندن دوره آموزش بهداشت عمومي كاركنان آرايشگاهها الزامي است*
 .در آرايشگاههاي زنانه و مردانه ممنوع ميباشد ...و  استفاده از حوله مشترك وپيش بند*
 .استفاده از روپوش كار برنگ روشن در حين كار طبق ايين نامه مقررات بهداشتي الزامي مي باشد*
 .رعايت نظافت فردي و عمومي محل كارالزامي است*
 
 

 قانون تعزيرات حكومتي بهداشت و درمان 39ماده
 

 خود مي باشند متصديان اما كن عمو مي ملزم به رعايت ضوابط و مقر رات بهداشت محيطي در محل فعاليت
قانون تعز يرات حكو متي بههداشت و درمـان، بـه ازاي هـر مـورد نقـص بهداشـتي بـه         39متخلفين از مفاد ماده 

 :مجازاتهاي زير محكوم مي شوند
 جريمه نقدي از مبلغ يك هزار تا پنجاه هزار ريال : مرتبه اول
 جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا يكصد هزار ريال: مرتبه دوم

 جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار ريال تا دويست هزار ريال: ه سوممرتب
 عالوه بر مجازاتهاي مرتبه سوم، زندان از يك تا شش ماه: مرتبه چهارم

 
در صورت عدم رفع نقايص بهداشتي، در پايان مهلت مقرر با لغو پروانه كسب، محل كار تعطيل :  39تبصره  ماده 

 انه جديد و رفع نواقص خواهد بودوخذ پرخواهد شد و ادامه كار منوط به ا
 

 در صورت مشاهده عدم رعايت قوانين و مقررات با متخلف برخورد قانوني خواهد شد :توجه



 

 



 

 
 



 

  
 

 
 

 بسمه تعالي
 ..............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت امور بهداشتي
 ..................ز بهداشتي و درماني مرك  ...............مركز بهداشت شهرستان 

 :نوع كسب:                                   تعداد كارگر:                                    نام متصدي
 :شماره پرونده:                                                                                      نشاني محل

 
 نامه مقررات بهداشتي آرايشگاههاآيينفرم

 سوم دوم  اول 
 نامه  عدم مطابقت با آيين   √نامه  مطابقت با آيين     :تاريخ بازديد

بازديد رديف
سوم

بازديد 
 دوم

بازديد 
 اول

مواد
 نامه متن آييننامهآيين

 1ماده     1
كرايه ظروف و وسايط نقليه حامـل مـواد   كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در موسسات و مراكز 

خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و امـاكن عمـومي اشـتغال دارنـد موظفنـد دوره ويـژه بهداشـت        
 .عمومي را گذرانده وگواهينامه الزم را دريافت دارند

و اماكن و وسايط نقليه مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هريك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز  1تبصره     2
 .ممنوع است 1نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده موضوع اين آئين

نامـه در هريـك از  ايـن آيـين   1استخدام و بكارگيري اشخاص فاقـد گواهينامـه معتبـر منـدرج در مـاده       2تبصره     3
 .وع استكارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه مذكور  ممن

 3تبصره     4
نامه شاغل بوده  اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و راننده و نظاير آنها در اماكن موضوع اين آئين

آن  2و  1هـاي   فـوق و تبصـره   1با مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول مـاده  
.باشندمستثني مي

باشـند موظفنـد كـارت     نامـه مـي   اين آئين 1، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده كليه متصديان 2ماده     5
 .معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند

شند موظفند كـارت  با نامه مي اين آئين 1كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده  1تبصره     6
 .معاينه پزشكي آنان را مالحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند

 2تبصره     7

كارت معاينه پزشكي منحصرا از طرف مركز بهداشت شهرستان يا مراكـز بهداشـتي و درمـاني شـهري و     
مدت اعتبار كارت فوق . اهد شدروستايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خو

فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها  براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه
نامـه   ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئـين  6و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسدشدني 

.باشدحداكثر يكسال مي

 3ماده     8
نامـه   ديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجـات و وسـايط نقليـه موضـوع ايـن آئـين      متص

موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خـود را نمـوده و بـه دسـتوراتي كـه از      
 .شود عمل نمايندطرف بازرسين بهداشت داده مي

كنند بايد ملبس به لبـاس   نامه كار مي كز و وسايط نقليه موضوع اين آئينكليه اشخاصي كه در اماكن و مرا 4ماده     9
 .كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند

نامه موظفند براي هريك از شاغلين خود جايگاه  متصديان اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين 5ماده     10
 .در محل تهيه نمايند محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل

 .باشد هركارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي9ماده  11
 .جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در محل مناسب نصب گردد11ماده  12
 .نامه در حين كار ممنوع است ناستعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئي13ماده  13

 3.23كد 



 

نامـه   فروش و عرضه سيگار در كارگاههاي كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهـاي موضـوع ايـن آئـين     14ماده     14
.ممنوع است

هاي عمومي كارگاهها، كارخانجات و امـاكن و مراكـز و    مصرف هرگونه محصوالت دخانياتي در محوطه 15ماده     15
 .نامه ممنوع استين آئينمحلهاي موضوع ا

 1تبصره     16
بـوده و   15نامه مسـئول اجـراي مفـاد مـاده     متصديان، مسئولين و ياكارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين

موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از نظـر مصـرف دخانيـات    
.جلوگيري كنند

 16ماده     17
 :د داراي شرايط زير باشدكف ساختمان باي

 .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
 .شور به تعداد موردنياز، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست داراي كف) ب
.رو باشد شور فاضالبداراي شيب مناسب بطرف كف)ت

سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشـد كـه از ورود حشـرات و جونـدگان     ساختمان ديوار از كف تا 17ماده     18
.جلوگيري بعمل آورد

 .سطح ديوارهاي بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد1تبصره  19

 پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل مختلـف، بشـرح   18ماده     20
.هاي ذيل باشدتبصره

 8تبصره     21
. سطح بدنه ديوارهاي سالن آرايشگاهها از كف تا زير سقف با رنگ روغني قابل شستشـو پوشـيده شـود   

بديهي است پوشش بدنه ديوارهاي دستشويي، سرشويي و مستراح در  آرايشگاهها بايد تا زير سـقف بـا   
.كاشي يا سراميك صيقلي باشد

 .خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد االمكان مسطح، بدون تركبايد صاف، حتيسقف19ماده  22

 20ماده     23

 :ها بايد داراي شرايط زير باشدوضع درها و پنجره
زدگـي و قابـل    خـوردگي و شكسـتگي و زنـگ    ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك درها و پنجره) الف

 .شستشو بوده و هميشه تميز باشد
پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشـرات بـداخل امـاكن     )ب

 .جلوگيري نمايد
درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد بطوري كـه از  ) ج

 .ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد
 .آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد21ماده  24

 22ماده     25
و در (آوري  نامه بايد داراي سيسـتم جمـع   كليه اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول اين آئين

و دفـع بهداشـتي فاضـالب مـورد تاييـد مقامـات       ) مورد هتلها و كارگاهها و كارخانجات سيستم تصـفيه 
.بهداشتي باشند

هدايت و تخليه هرگونه فاضالب و پسĤب تصفيه نشده اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات مشمول  تبصره    26
.باشد نامه به معابر و جوي عمومي اكيدا ممنوع مياين آئين

 .وضع و تعداد دشتشويي بهداشتي و متناسب باشد23ماده  27

ايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه سالم و هميشه تميز ها بقفسه، ويترين و گنجه 30ماده     28
 .سانتيمتر باشد20و فاصله كف آنها از زمين حدود

 .پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جسن قابل شستشو باشد31ماده  29

 36ماده     30
چ، كبـاب، آش، غـذهاي پخنـه، غـذاهاي     عرضه و فروش مـواد غـذايي آمـاده مصـرف از قبيـل سـاندوي      

جات، انـواع تـنقالت    هاي فله، ترشيجات و شور و خيارشور، شيريني آالت و نوشيدني فاسدشدني، شربت
 .و خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است

لم، تـازه، كـافي و عـاري از بـو     تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سا 37ماده     31
.باشد

 .درجه سانتيگراد باشد 30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از 38ماده  32

 39ماده     33
لـوكس،   500تـا   200لوكس، آرايشگاه  200تا 100شدت روشتايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانه 

) بسته به نوع كـار (لوكس  200تا  150بندي  محلهاي فرآوري و توليد و بستهلوكس،  300تا  100نانوايي 
نامـه بايـد حـداقل     و در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكان كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئـين 

 .لوكس باشد 150تا  50لوكس و در راهرو، سرسرا، رختكن، توالت، دستشويي، و حمامها بايد بين 100

هاي الزم با توجه به حجم كـار   بيني براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش 40ماده     34
 .و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد

 .نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود باشددار، زنگدان درپوشزباله42ماده  35
 .دان بايد مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشدزبالهصرهتب  36



 

 
 

 بسمه تعالي
 ..............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت امور بهداشتي
 ..................مركز بهداشتي و درماني   ...............مركز بهداشت شهرستان 

 :نوع كسب:                                   تعداد كارگر:                                     نام متصدي
 :شماره پرونده:                                                                                      نشاني محل

 
 شگاههانامه مقررات بهداشتي آراي فرم آيين

 سوم دوم  اول 
 نامه  عدم مطابقت با آيين   √نامه  مطابقت با آيين     :تاريخ بازديد

ــدرديف بازدي
سوم

ــد  بازدي
 دوم

ــد  بازدي
 اول

مـــــــواد
نامهآيين

نامهمتن آيين

و  مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات بهـيچ وجـه نبايـد در داخـل امـاكن     43ماده  37
.كارگاهها و كارخانجات ديده شوند

نامه بـه منظـور    نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين44ماده  38
 .انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد

باشد مگر در استخرهاي شنا مطـابق مفـاد    وي و امثال آن ممنوع ميوجود هرگونه حوض يا حوضچه پاش46ماده  39
نامهاين آئين58ماده

نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غـذايي غيرقابـل مصـرف و ضـايعات در     47ماده  40
.محل كار ممنوع است

بند، لنگ، تيغ، برس و امثال آنها بصورت  ، كاله، دمپايي، بينيتوزيع و استفاده از وسايلي مانند مايو، حوله57ماده  41
مشترك در حمامها و آرايشگاهها و استخرهاي شنا و محلهاي مشابه ممنوع و مسئوليت آن متوجه مدير و 

.باشدمتصدي مكان مي
و بـه رنـگ روشـن    سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشـو  70ماده  42

..باشد
 .صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد71ماده  43

 
 بازديدها

 مشخصات
بازديد و تاييدكنندگان

 بازديد سومبازديد دومبازديد اول

 نام و نام خانوادگي و امضاء
 بازرس بهداشت محيط

  

 نام و نام خانوادگي و امضاء
 مسئول بهداشت محيط

  

 ام خانوادگي و امضاءنام و ن
 مسئول بهداشت محيط 
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 آئين نامه مقررات و قوانين بهداشت محيط 
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