
KỲ THI LÝ THUYẾT THỰC HÀNH NÂNG CAO (AP) VỀ THẨM MỸ  

QUỐC GIA 

 

BẢN TIN DÀNH CHO THÍ SINH (CIB) 

 

NỘI DUNG KỲ THI VÀ HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG 

 

Vui lòng truy cập trang web của nhà cung cấp kỳ thi để biết bản tin mới nhất trước khi dự thi.  
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CIB Kỳ thi lý thuyết AP về thẩm mỹ   
Sửa đổi ngày 31/12/2015 

Có hiệu lực tháng 5/2016 

 

Kỳ thi lý thuyết thực hành nâng cao về thẩm mỹ quốc gia là kỳ thi cấp giấy phép cho các Chuyên gia thẩm mỹ cao 

học và thực hành nâng cao, được phát triển bởi Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang (NIC).  Bản tin này có chứa 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG về Nội dung kỳ thi lý thuyết AP về thẩm mỹ quốc gia NIC.  Thời gian cho phép đối 

với Kỳ thi lý thuyết AP là 90 phút. 

 

VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN! 
 

Đối với mỗi Kỳ thi lý thuyết quốc gia NIC, có HAI (2) phần cho mỗi Bản tin dành cho thí sinh (CIB) được lưu thành các tài liệu riêng 

biệt: 

 

 Nội dung kỳ thi và Hướng dẫn quan trọng – Tài liệu này cung cấp thông tin về phạm vi nội dung được đề cập trong Kỳ thi 

lý thuyết cũng như thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc quản lý Kỳ thi lý thuyết. 

 Tài liệu tham khảo – Tài liệu này cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo được sử dụng để phát triển và hỗ trợ các nội 

dung được đề cập trong kỳ thi.  Tài liệu tham khảo này luôn giống nhau đối với các Kỳ thi lý thuyết và thực hành. 

 
 

VUI LÒNG ĐẢM BẢO VIỆC TẢI VỀ VÀ/HOẶC IN CẢ HAI TÀI LIỆU TẠO THÀNH CIB CỦA KỲ THI NIC. 

 

 

VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN! 
 

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG 

 Thí sinh không được rời khỏi khu vực thi nếu không được phép.  Thí sinh phải xin phép để rời khỏi khu vực thi vì 

bất kỳ lý do gì, bao gồm đi vệ sinh hoặc khi đã hoàn thành bài thi. Thí sinh phải có thẻ căn cước có hình mới được 

vào lại phòng thi. 

 Trừ trường hợp hướng dẫn bằng lời, giám thị và nhân viên quản lý kỳ thi không được phép trao đổi với thí sinh.  

 Nếu bạn gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng thông báo cho giám thị. 

 Nội dung sau đây cung cấp các ví dụ về tài liệu và các hành động bị cấm trong quá trình tổ chức thi:  

o Mang theo điện thoại di động, máy nhắn tin, máy tính bảng, máy tính, máy chiếu, máy ảnh hoặc bất kỳ thiết 

bị điện tử hoặc ghi âm nào khác, tài liệu in hoặc ghi chú viết tay.   

o Trao đổi với thí sinh khác.  

o Có hành vi gây rối.   

 Những tài liệu hoặc hành động nói trên không phải là danh sách đầy đủ. Việc không tuân thủ bất kỳ 

điều kiện nào trong số này hoặc có BẤT KỲ hành vi nào cho thấy thí sinh tìm cách gian lận sẽ dẫn 

đến việc bị đình chỉ thi ngay lập tức và hành động của thí sinh sẽ được báo cáo cho các cơ quan chức 

năng thích hợp.  
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ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG KỲ THI LÝ THUYẾT AP  

VỀ THẨM MỸ 
 

Phần dưới đây phác thảo phạm vi nội dung được đề cập trong Kỳ thi lý thuyết AP về thẩm mỹ quốc gia NIC.  Các tỷ lệ phần trăm đại 

diện cho tỷ lệ phần trăm của các mục từ mỗi lĩnh vực.  Kỳ thi gồm 110 mục trong đó có 100 mục trọng tâm và góp phần vào điểm số 

cuối cùng của thí sinh. 

  

LĨNH VỰC 1: CÁC KHÁI NIỆM KHOA HỌC (40%) 

 A. Áp dụng kiến thức về vệ sinh và quy trình kiểm soát lây nhiễm 

  1. Vi sinh vật 

  2. Phương pháp kiểm soát lây nhiễm 

  3. Mức độ kiểm soát lây nhiễm 

  4. Các quy trình an toàn 

 B. Hiểu kiến thức nâng cao về sinh lý học/giải phẫu ở người 

  1. Tế bào 

  2. Mô 

  3. Cơ quan 

  4. Các hệ thống cơ thể và chức năng của chúng 

 C. Hiểu về mô học da 

  1. Cấu trúc và chức năng của các lớp da 

   a. Biểu bì 

   b. Hạ bì 

   c. Dưới da 

  2. Các tuyến 

   a. Tuyến bã nhờn 

   b. Tuyến mồ hôi 

  3. Chức năng da 

   a. Bảo vệ 

   b. Xúc giác 

   c. Điều chỉnh nhiệt độ 

   d. Bài tiết 

   e. Tiết ra 

   f. Hấp thụ 

 D. Hiểu kiến thức nâng cao về tình trạng da và rối loạn da  

 E. Hiểu về hóa học 

 F. Hiểu về các thành phần của mỹ phẩm 

 G. Hiểu về các yếu tố tác động đến da 

 H. Hiểu về các thuật ngữ da liễu  

 I. Hiểu về các thuật ngữ phẫu thuật thẩm mỹ 
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LĨNH VỰC 2: DỊCH VỤ THẨM MỸ NÂNG CAO (60%) 

 A. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến phân tích da  

  1. Tư vấn 

  2. Phân loại da 

  3. Lập tài liệu 

  4. Điều trị  

 B. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến các phương pháp tẩy da chết 

  1. Hóa chất 

  2. Vật lý/Cơ học 

 C. Hiểu mục đích và quy trình về điện và cách sử dụng các thiết bị điện khác nhau 

  1. Các loại dòng điện 

  2. Các nguyên tắc về điện 

  3. Thiết bị điện tiên tiến 

  4. Chống chỉ định và an toàn đối với thiết bị điện 

 D. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến các phương pháp tẩy lông tiên tiến 

  1. Laze 

  2. Đèn 

 E. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến điều trị mặt tiên tiến 

 F. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến điều trị cơ thể tiên tiến 

 G. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến thải bạch huyết  

 H. Hiểu mục đích và quy trình liên quan đến trước/sau phẫu thuật  
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CÂU HỎI MẪU CỦA KỲ THI LÝ THUYẾT AP  

VỀ THẨM MỸ 
 

Những câu hỏi mẫu sau đây tương tự như trong Kỳ thi lý thuyết AP về thẩm mỹ NIC.  Mỗi câu hỏi có bốn lựa chọn trả lời theo sau. 

Mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời hoặc một lựa chọn đúng.  Đáp án câu trả lời được cung cấp phía dưới câu hỏi mẫu.  Hiệu suất đối 

với câu hỏi mẫu có thể không thể hiện ở kỳ thi NIC.  

 

1. Tế bào biểu bì tạo hắc tố, tế bào Merkel và tế bào Langerhans được tìm thấy trong 

(A) mô mỡ. 

(B) mô lỏng. 

(C) tế bào biểu mô. 

(D) mô nội mạc. 

 

2. Tuyến nào sau đây có liên quan đến nang lông? 

(A)  Tuyến bã nhờn 

(B) Tuyến nội kết 

(C)  Tuyến nội tiết 

(D)  Tuyến thượng thận 

 

3. Thuật ngữ y tế dùng cho nếp nhăn là gì? 

(A)  Nếp gấp. 

(B)  Vết nhăn 

(C)  Gien. 

(D)  Chỗ lõm. 

 

4. Bước đầu tiên của mỗi phác đồ điều trị cơ thể là 

(A)  hít thở sâu. 

(B) vỗ nhẹ. 

(C)  chải khô. 

(D)  sát trùng tay. 

 

5. Trước khi được thoa một lớp hóa chất, khách hàng dễ mắc bệnh giộp da không đau nên bắt đầu được điều trị theo đơn với 

(A) Renova®. 

(B) thuốc kháng sinh. 

(C) Retin A®.  

(D) thuốc kháng virus. 

 

ĐÁP ÁN: 1: C, 2: A, 3: B, 4: D, 5: D 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Tài liệu tham khảo của Kỳ thi AP về thẩm mỹ  
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Kỳ thi AP về thẩm mỹ quốc gia là kỳ thi cấp giấy phép cho các Chuyên gia thẩm mỹ cao học và thực hành nâng 

cao, được phát triển bởi Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang (NIC).  
 

Tài liệu này có chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG về Tài liệu tham khảo của Kỳ thi AP về 

thẩm mỹ quốc gia NIC.  
 

VUI LÒNG LƯU Ý: CIB KỲ THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC CUNG CẤP THÀNH CÁC TÀI LIỆU 

RIÊNG BIỆT.  HÃY ĐẢM BẢO VIỆC TẢI VỀ VÀ/HOẶC IN VÀ XEM XÉT TẤT CẢ TÀI LIỆU TẠO THÀNH 

CIB CỦA KỲ THI NIC. 
 

VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN! 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA KỲ THI THỰC HÀNH NÂNG CAO (AP) QUỐC GIA 
 

Những nguồn tài liệu sau được NIC sử dụng để phát triển và hỗ trợ nội dung của Kỳ thi lý thuyết và thực hành nâng cao 

(AP) về thẩm mỹ quốc gia. Các tài liệu tham khảo được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái với ngày cấp bản quyền mới nhất 

được trình bày đầu tiên.  NIC sử dụng các phiên bản mới nhất để phát triển các mục và kỳ thi.  
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NIC Infection Control and Safety Standards 

Adopted 1998: Revised October 2002, Revised August 2014 

National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology 

http://nictesting.org/memberinfo/NIC_Health_&_Safety_Standards-_Aug_2014.pdf 
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