


اسم دورهردیف
نیاز به گذراندن پیش 

نیاز
مدت زمان هر سرفصلسرفصل هاي دورهمبلغ دوره(تومان)

مدت زمان 
دوره

زمان برگزاري

4 ساعتشناخت انواع سورفاکتانت ها عملکرد و کابرد آن ها
CMC 1 ساعتمکانیزم تشکیل و عوامل موثر  برتشکیل میسل

2 ساعتانواع امولسیون هاي W/O و O/W مبانی علمی و نحوه ساخت عملی

آزمایشات کنترل کیفیت پایداري امولسیون ها جهت عدم دوفاز شدن 
محصوالت

1 ساعت

شناخت مواد اولیه شیمیایی و نحوه جایگزینی آنها و مروري کوتاه بر 
خواص کلی برخی عصاره هاي گیاهی

3 ساعت

3 ساعتعوامل موثر بر خواص امولسیو ن ها , HLB و نحوه محاسبات آن

1 ساعتامولسیفایر چیست و خواص  مهم امولسیفایرها
1 ساعتچگونگی انتخاب  امولسیفایر بر اساس نوع امولسیو

شناخت و فرمولسیون محصوالت شوینده : انواع صابون ها و شامپوهاي 
سر، بدن، روزانه، موهاي چرب، معمولی، خشک و انواع شامپوهاي بچه 

گیاهی طبی ویتامینه
2 ساعت

2 ساعت انواع شامپو ضدشوره
2 ساعتتونیک هاي تقویت کننده و ضدریزش

2 ساعت نرم کننده هاي مو و انواع ماسک هاي مو
2 ساعتشناخت مواد و  فرموالسیون محصوالت پوست

 ا نواع کرم هاي دست مرطوب کننده ضدآفتاب ویتامینه ضدچروك ، انواع 
لوسیون هاي آبرسان ویتامینه و...

4 ساعت

2 ساعتانواع لوسیون هاي آبرسان ویتامینه و ...

2 ساعتشناخت و فرموالسیون محصوالت پوست

2 ساعتانواع اسکراپ یا الیه بردارها محصولت اپیالسیون و کرم هاي موبر

2 ساعت سرم هاي پوست و انواع ماسک هاي صورت

3 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون عطر و ادکلن

3 ساعتفرموالسیون انواع  دیودورانت ها و ضدتعریق ها

6 ساعت 2,000,000دارداسکراپ ، سرم و ماسک هاي پوست5

6 ساعت2,000,000داردعطر، ادکلن و دیودورانت ها6

1,000,000پیش نیاز 1پیش نیاز 1 1

8 ساعت 2,000,000داردکرم ها و لوسیون هاي پوست 4

8 ساعت 2,000,000داردانواع صابون و شامپوها3

جلسه اول :یکشنبه 11آبان
ساعت 15 الی 18

جلسه دوم: دو شنبه 12 آبان
ساعت 15 الی 18

جلسه اول :یکشنبه 20 مهر
ساعت 15 الی 19

جلسه دوم: دوشنبه 21 مهر 
ساعت 15 الی 19

جلسه اول :سه شنبه 22 مهر
ساعت 15 الی 19

جلسه دوم: چهارشنبه 23 مهر 
ساعت 15 الی 19

جلسه اول :یکشنبه 18 آبان
ساعت 15 الی 19

جلسه دوم: دوشنبه 19 آبان
ساعت 15 الی 19

جلسه اول :یکشنبه25 آبان
ساعت 15 الی 19

جلسه دوم: دوشنبه 26 آبان
ساعت 15 الی 19

جلسه اول سه شنبه 27 آبان
ساعت 15 الی 18

جلسه دوم: چهارشنبه 28 آبان
ساعت 15 الی 18

سمینار رایگان سه شنبه 29 مهرماه 
پیش نیاز 1 - تکرار - شنبه 3 آبان ساعت 15 تا 19 و دوشنبه 5 آبان ساعت 15 تا 19

پیش نیاز 2 - تکرار - سه شنبه 6 آبان ساعت 15 تا 19 و چهارشنبه 7 آبان ساعت 15 تا 19

8 ساعت 1,000,000 پیش نیاز2پیش نیاز 2 2

8 ساعت



اسم دورهردیف
نیاز به گذراندن پیش 

نیاز
مدت زمان هر سرفصلسرفصل هاي دورهمبلغ دوره(تومان)

مدت زمان 
دوره

زمان برگزاري

    

    
   

     
   

 

3 ساعتروش هاي استخراج و تهیه انواع اسانس ها
1 ساعتآزمایشهاي کنترل کیفیت اسانس ها

1,500,000دارداصالح آقایان8
مواد اولیه و فرموالسیون انواع محصوالت اصالح آقایان - خمیر ریش و 

افترشیو
4 ساعت4 ساعت

مواد اولیه و فرموالسیون انواع خمیردندان معمولی ضدحساسیت 
سفیدکننده و ...

4 ساعت

2 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون انواع دهانشویه
3 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون انواع مایع ظرفشویی و دستشویی

1 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون شیشه پاك کن و شامپوفرش

3 ساعت3 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون انواع  مایع سفیدکننده لوله بازکن و جرم گیر1,500,000داردانواع سفید کننده و جرمگیرها11

3 ساعت3 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون محصوالت کارواش1,500,000داردمحصوالت کارواش12

3 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون انواع ژل مو، وکس مو، موس و اسپري مو

3 ساعتماسک و سرم مو، مواد فر و  صافی و کراتینه مو، محافظ مو در برابر حرارت

3 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون انواع رنگ مو اکسیدان و مواد دکلره
3 ساعتنکات مهم تولید و مکانیسم تشکیل رنگ مو

1,500,000نداردمجوزهاي تولید*15
اصول  GMP و مجوزهاي الزم براي تولید محصوالت شوینده آرایشی 

بهداشتی
3 ساعت3 ساعت

2 ساعتفرموالسیون انواع محصولت ضدعفونی کننده

2 ساعتسطوح و دست میوه و سبزیجات (ژل و محلول الکلی و غیر الکلی)

2 ساعتضدعفونی کننده هاي صنعتی ( غذایی، بیمارستانی ،دام و طیور)

800,000نداردنرم افزارهاي شیمی*17

- Gaussian نرم افزارهاي شیمی
,Gaussview,
Chem office

 وتفسیر نتایج حاصل

6 ساعت6 ساعت

makeup 1 ساعتمواد اولیه و فرموالسیون انواع محصوالت
کرم پودر، رژلب، ریمل، سایه چشم ،خط چشم، لک ناخن، لک پاك کن  

و شیرپاك کن
3 ساعت

2 ساعتمواد اولیه و فرموالسیو ن انواع پودرهاي شوینده
3 ساعتپودر و مایع لباسشویی دستی و ماشینی

3 ساعتپودر و مایع ماشین ظرفشویی

2,000,000 دارد محصوالت آرایشی صورت 4 ساعت18

8 ساعت 19
پودرها و مایعات شوینده ظروف و 

لباس
2,000,000دارد

6 ساعت 2,000,000 دارد محصوالت رنگ مو 14

2,000,000 ندارد محصوالت ضدعفونی کننده 6 ساعت*16

4 ساعت 2,000,000داردمایع ظرفشویی، دستشویی  و ...10

2,000,000 دارد محصوالت آرایشی مو 6 ساعت13

4 ساعت 1,500,000دارداسانس ها7

6 ساعت 2,000,000داردخمیردندان و دهانشویه ها9

متعاقبا 
اعالم 
خواهد 
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