
%80سهم شرکت %20سهم کارمند (ریال)شهریه نام دورهردیف سهم شرکت %80%20 سهم کارمند(ریال)شهریه نام دورهردیف

418,57083,714334,856طراحی با حنا روی دست و پا10,000,0002,000,0008,000,00035(1)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 1
2,571,230514,2462,056,984طراحی با حنا روی بدن9,314,1101,862,8227,451,28836(2)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 2
11,839,6102,367,9229,471,688پیرایشگر موی زنانه10,000,0002,000,0008,000,00037(1)آرایشگر موی زنانه 3
1,076,330215,266861,064شستشوی موی سر12,722,4802,544,49610,177,98438(2)آرایشگر موی زنانه 4
3,049,600609,9202,439,680کوتاهی موی سر با زاویه مختلف717,550143,510574,04039آلودگی زدایی محیطی حفاظت و بهداشت فردی5
1,614,490322,8981,291,592(پیتاژ)کم حجم کردن مو 1,674,290334,8581,339,43240مشاوره و پذیرش مشتری6
1,793,880358,7761,435,104(از روی عکس و تصویر)کوتاه کردن مو به روش ترکیبی 1,913,470382,6941,530,77641آماده سازی مو قبل از آرایش7
1,076,330215,266861,064فرم دهی موها بعد از کوتاهی2,391,840478,3681,913,47242سشوار کشیدن مو8
837,140167,428669,712ویتامینه کردن مو4,783,680956,7363,826,94443فرم دهی به موها با ابزار9

8,371,4401,674,2886,697,152پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر2,631,020526,2042,104,81644(شنیون)آرایش مو 10
4,185,720837,1443,348,576(دخترانه)پیرایشگر کودک 2,870,210574,0422,296,16845(هر اکستنشن)اضافه کردن مو به سر 11
7,653,8901,530,7786,123,112پیرایشگر ابرو و صورت زنانه1,674,290334,8581,339,43246(1)بافت مو 12
1,195,920239,184956,736صورت (دپیالسیون)موزدایی 3,587,760717,5522,870,20847(2)بافت مو 13
837,140167,428669,712اصالح صورت با بند2,870,210574,0422,296,16848آرایش موی عروس14
717,550143,510574,040مراقبت از پوست بعد از موزدایی10,000,0002,000,0008,000,00049(1) (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه15
1,853,680370,7361,482,944فرم دادن به ابرو7,340,8401,468,1685,872,67250(2) (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه16
657,760131,552526,208رنگ کردن ابرو1,435,100287,0201,148,08051پاک سازی پوست جهت متعادل سازی17
4,185,720837,1443,348,576پیرایشگر موهای زائد با موم1,793,880358,7761,435,10452(پایه)آماده سازی اولیه آرایش 18
12,000,0002,400,0009,600,000(1)کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 2,092,860418,5721,674,28853آرایش چشم19
12,695,7502,539,15010,156,600(2)کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 1,614,490322,8981,291,59254(1)خودآرایی 20
3,707,350741,4702,965,880رنگ کردن موی زنانه4,903,270980,6543,922,61655(2)خودآرایی 21
4,544,500908,9003,635,600(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو 3,228,980645,7962,583,18456آرایش روز و شب و عروس22
3,767,150753,4303,013,720استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه777,350155,470621,88057شخصیت سازی کارتونی23
14,351,0002,870,20011,480,800کاربر ماساژ597,960119,592478,36858آرایش خاص عکاسی24
2,870,200574,0402,296,160ماساژ ایرانی3,856,840771,3683,085,47259پاکسازی پوست صورت زنانه25
3,444,240688,8482,755,392(فشاری)ماساژ شیاتسو 5,680,6201,136,1244,544,49660(دخترانه)چهره پرداز کودک 26
3,228,980645,7962,583,184ماساژ سنگ12,138,5902,427,7189,710,87261آرایشگر عروس27
2,511,430502,2862,009,144ماساژ سوئدی12,258,1802,451,6369,806,54462(زنانه)آرایش گر دائم صورت 28
2,152,650430,5301,722,120ماساژ آروماتراپی5,979,6001,195,9204,783,68063آرایشگر ناخن29
2,296,160459,2321,836,928(دیپ تیشو)ماساژ بافت عمقی 597,960119,592478,36864(مانیکور)فرم  دادن ناخن دست 30
6,457,9501,291,5905,166,360ماساژ تای597,960119,592478,36865(پدیکور)فرم دهی به ناخن پا 31
2,870,200574,0402,296,160ماساژ رفلکسولوژی418,57083,714334,85666طراحی ونصب ناخن مصنوعی32
2,296,160459,2321,836,928ماساژ شمع1,793,880358,7761,435,10467الک زدن ناخن ها و تزئین آنها32
2,296,160459,2321,836,928ماساژ کمپرس گیاهی358,78071,756287,02468مراقبت از پوست پا و ناخن34

بسمه تعالی

فرهنگسرای فردوسی

(با همکاری آموزشگاه گل سرخ)فرم ثبت نام کالسهای مراقب و زیبایی 

مراقبت و زیبایی-شهریه کالس های آموزشی

:مقررات

.شرط تشکیل کالس به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان می باشد     -   

.رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می باشد     -   

.در صورت انصراف شهریه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود     -   

اقدامات

پرداخت شهریه به صورت نقدی هنگام تحویل فرم ثبت نام به دفتر آموزشگاه- 1   

نگهداری رسید پرداخت وجه و تحویل به مربی در جلسه اول تشکیل کالس- 2   

شـــاغل در واحد        :                                 بشــــماره پرســــنلی:                                              خـــانم/ بدینوســــیله گــــواهی مـــی شــــود آقـــای 

.هزینه این فرم از طرف این شرکت تعهد می گردد% 80                   از کارکنان این مجتمع بوده و پرداخت 

 مهر و امضاء امور اداری                                                                                                                                      

تاییدیه امور اداری شرکت تابعه

:خانم/ آقای :   اینجانب

:  مدرک تحصیلی

:  نسبت با شاغل

:  متقاضی شرکت در کالس

:  تاریخ تکمیل فرم

:به شماره شناسنامه

:(در صورت شرکتی بودن)نام شرکت 

:نشانی و تلفن

.می باشم
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