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ايط ايشگران زنانهاختصاصی  شر شهرستان  وتعرفه حق عضویت سالیانه رسته هاي شغلی اتحاديه صنف آرايشگران و پير
 كميسيون نظارت   98/ 06/ 13جلسه بوشهرمصوب 

 
ی و جعبه كمكهاي اوليه  وجود  

 كپسول آتش نشایی
ايط اختصاصی  ساير    :  شر

 

 isic كد  نام رسته  رديف
حداقل مساحت به  

 مترمربع 
 سايرشرايط اختصاصي

حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

1 

 

 آرايشگري زنانه )ممتاز( 

93021

1 

 

50 

دوره   ایط  شر ی  داشت  ممتاز ضمن  رتبه  برای کسب 

 قبل گذراندن دوره های ذیل الزایم یم باشد : 

صورت   دائم  چهره    –آرایش  سازی    –متعادل 

ایشگر ابرو و صورت    –پاکسازی صورت   کاربر    –پير

شیمیایی   زنانه    –مواد  موی  ایشگری    –پير

زنانه   موی  پردازی کودک    –آرایشگری    –چهره 

ایشگری موهای زائد    –رنگ کردن موی زنانه     –پير

ناخن   مو    –آرایشگری  باف    –بافت    –کاله کیس 

مو   ایشگری  پير  
خوایی ایشگری کودک    –ژورنال  پير

 خودآرایی   –

3،600،000 

)درجه  آرايشگري زنانه

 يك( 
30 

ایط    شر ی  داشت  یک ضمن  درجه  رتبه  برای کسب 

 دوره قبل گذراندن دوره های ذیل الزایم یم باشد : 

صورت   دائم  صورت  –آرایش    –پاکسازی 
چهره   سازی  و     –متعادل  ابرو  ایشگری  پير

شیمیایی    –صورت   مواد  ایشگری    –کاربر  پير
آرایشگری  -آرایشگری موی زنانه  –موی زنانه 

 بافت مو  –ناخن 

3،000،000 

)درجه  آرايشگري زنانه

 دو( 
20 

ی   داشت  ضمن  دو  درجه  رتبه  کسب  برای 
ذیل   های  دوره  گذراندن  قبل  دوره  ایط  شر
چهره   سازی  متعادل  باشد:  یم    –الزایم 

صورت   و  ابرو  ایشگری  مواد    –پير کاربر 
ایشگری موی زنانه   –شیمیایی   آرایشگری    –پير

 بافت مو   –آرایشگری ناخن  -زنانه موی 

2،400،000 

 آرایشگری و اپیالسیون  2
93021
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  70 و 40 – 25

 متري 

ی    25واحدهاي   داشت  ي  ،    1مي    40تخت 
ی   داشت  ي  و    2مي  ی    70تخت  داشت  ي    3مي 

 تخت 
وي   نير يك  ی  داشت  صندلی  دو  هر  ازاء  به 

 متخصص

4،200،000 

 اپیالسیون   3
93021

4 
65 

و   ی 
بهداشت  آرايشگري  خدمات  هرگونه  ارائه 

به كار   مربوط  لوازم  از  غير  به  لوازیمی  فروش 
گذراندن آزمون     -اپيالسيون ممنوع یمی باشد  

ی اتحاديه .  
 رشته مذكور در كميسيون فتی

4،200،000 
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 . صنوف شهری است %50حق عضویت باراول وحق عضویت سالیانه وحق آموزش برای واحدهای صنفی

 
 

 isic كد  نام رسته  رديف
حداقل مساحت به  

 مترمربع 
 سايرشرايط اختصاصي

حق عضويت سالیانه  

 به ريال 

4 

آرایشگری زنانه و ترمیم  

واصالح ابرو)تاتو( با  

 روش میکروپیگمانتاسیون 

93021

6 
30 

تحت  صدور  - های  رسته  در  وفعالیت  پروانه 
یم   انجام  بانوان  توسط  الزما  اتحادیه  پوشش 

 پذیرد. 
 دارای شویس بهداشت  -
فعالیت افراد صنفی در رسته ترمیم واصالح ابرو  -

اژ   ی حداقل مي  مي  مرب  ع  30)تاتو(در صورت داشت 
تاتو   انجام  قسمت  برای  محل کسب که  فضای 

الزم   مساحت  بصورت  12حداقل  مرب  ع  مي 
 واحدی جداگانه ایزوله درنظر گرفنه شود . 

تاتو با روش میکر پیگمانتاسیون تنها یم باست با  -
انجام   بهداشت   های  ورنگ  مخصوص  دستگاه 

 شود. 
افرادی که  - با روش میکرو رصفا توسط  ابرو  تاتو 

دوره اموزشر الزم را دراین خصوص دیده وموفق  
ذ-به   مراجع  معتير  اند  اخذ گوایه  شده  یصالح 

 انجام یم گردد.مدارک مورد نیاز این رسته
دائم ابرو  -آرایش  الزایم  -بندو  چهره  ساز  متعادل 

 است. 
میکرو  - روش  با  تاتو  انجام  محل  سطوح 

ولوازم   وسایل  سایر  ی  وهمچنتر پیگمانتاسیون 
قابل   بایست  ه یم  ی صندل وتخت وغير ازقبیل مير

 نظافت شستشو وگندزدایی باشند. 
یکبار  استفاده  - دستکش  از 

مرصف)التکس(وماسک جهت انجام تاتو با روش  
 میکرو توسط افراد دارای مدرک الزایم است. 

مرصفی  - لوازم  )شامل  ها  پسماند  -سوزن–دفع 
وزارت   موجود  ی  قوانتر طبق  بایست  تیغ(یم 

 بهداشت انجام پذیرد. 
اماکن  - اداره  توسط  کسب  محل  تائیدموقعیت 

به ومقررات  ضوابط  ورعایت  داشت   عمویم 
 وشئونات اسالیم محیط کار الزایم است. 

 

4،200،000 

 ماساژ آرام بخش زنانه 5
93042

3 
40 

 : ابزارکار  و  حوله   وسایل  و  البسه  از  استفاده 
خدمات   ارائه  جهت  افراد  ویژه  اختصاص 

 مورد نظر 
و   بهداشت    ، ایمتی  تاسیسات  و  ات  ی تجهير

و حمام  :    انتظایم بهداشت     –دارای شویس 
مداربسته   ی  دوربتر نصب  کسب    –ممنوعیت 
 موافقت اداره نظارت بر اماکن عمویم 

3،500،000 

 
 ضوابط عمویمی فعاليت  

 عموم  معرض ديد   خدمات ارائه شده در  و  كاالها نصب قيمت كليه   •

ی   رعايت • ی  مقررات و  قوانتر
ی  ،  صنفی

 مرتبط ... و  انتظایم ، بهداشت 

ام • ی  صنفی  تداخل از  یخوددار   و  مجاز  خدماتبه عرضه  الي 

 فروشگاه  یجلو  محوطه از  استفاده  ممنوعيت •
 


