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...)دما،چیدمان،رنگ،نور(عوامل فیزیکی در محیط کار
کارایی کارکنان یک مرکز باالتر رفته و ،تر باشدکه هر چه میزان نور مطلوب،دهدتحقیقات نشان می

.گرددتر میطاهاي ایجاد شده ناشی از کم نوري کار نیز کمخ
تـر شـده و بـر روي چهـره نیـز سـایه       ها کـم سایه.شوندتر دیده میتر و سریعچنین اجسام واضحهم

.افتدنمی
ایـن  .نماییداستفاده،باشندهاي سیلندري که داراي محافظ میاز المپ،توانیدبراي سالن آرایش می

تا نور را در فضا به طـور یکنواخـت   ،نه و هم در سقف نصب کردهیهم اطراف آی،توانیدا را میهالمپ
.تر انجام گیردتر و کار راحتمشخص،پراکنده کنند و رنگ چهره

یعنی هنگام کـار بـراي اینکـه نـور طبیعـی      .چنین در سالن آرایش از نور سفید نیز کمک بگیریدهم
.استفاده نماییدو سفیداز نور زرد،1به3از نسبت ،داشته باشید

:مناسبي تهویه
،رطوبـت میـزان ،ي حرارتاین است که هواي داخل سالن از نظر درجه،کارمنظور از تهویه در محل

تهویـه یـا   ،ي مواد مضر موجود در هوا کنترل شود و یـا بـه عبـارت دیگـر    جریان هوا و احیاناً تصفیه
میـزان گـردش و کیفیـت    ،رطوبت،ي حرارتکه با استفاده از آن درجهتمهیدي است ،ي هواتصفیه

از نظر وجود عنصرهایی که الزم و ضـروري اسـت و عـدم وجـود گـرد و غبـار و مـواد مضـر در         ،هوا
.شودبراي آرامش و راحتی افراد کنترل می،هاي سربستهمحل

:دماي محیط کارتنظیم 
کارکنان آرایشگاه و پیرایشگاه موقع انجام .وع کار در محیط داردي حرارت مناسب بستگی به ندرجه

ي درجـه 21کننـد کـه دمـاي    تري نیز صـرف مـی  انرژي کم،تري برخوردارندکار چون از تحرك کم
این درجه حرارت با تغییر فصـل بـا توجـه بـه رطوبـت هـوا فـرق       .گراد براي سالن کافی استسانتی

.کندمی
.باشدالزم و ضروري می،جا نمایدبههوا را جا% 10سیستمی که بتواند

:محیط کارصحیح بندي عایق
سر و صـدا و هـر نـوع آلـودگی     ،سرما،طوري که گرما.بندي محیط کار باید صحیح انجام گیردعایق

هـاي دو  از درب و پنجـره ،بندي صحیح محیط کاربراي رسیدن به عایق.وارد فضا و محیط کار نشود
.بندي کنیددیوارها و سقف را عایق.اده نماییدجداره استف

)هاها و باکتريمیکروب(عوامل بیولوژیکی در محیط کار 
:میکروب
طور طبیعی در محیط وجـود دارنـد و بـا ورود بـه     ه ها موجودات بسیار کوچکی هستند که بمیکروب

.سازندبدن انسان یا سایر موجودات زنده فرد را آلوده می
.شوندباشند که در همه جا یافت میهاي میکروسکوپی تک سلولی میها ارگانیسميباکتر:باکتري



:ویروس
.اندوابستهدهاي میزبان خورشد نداشته و به سلولی قدرت حیات ویها به تنهاویروس
:اسپور

ي حیات در شرایط دشـوار را بـراي   ي زندگی میکروب است که توانایی ادامهاي از چرخههاگ مرحله
.سازدآن فراهم می

:آلودگی
.گویندرا آلودگی میخونورود میکروب به بدن و

:عفونت
.گویندرا عفونت میآنورود میکروب به بدن و تکثیر

:ي گندزداماده
.کنداي است که از رشد میکروب جلوگیري میماده

زا و حوادث شغلیکپسول آتش نشانی و عوامل آتش
کپسـول اطفـائ حریـق یـا            ،شـود حـذف یـا خـاموش شـدن آتـش مـی      یکی از لوازمی که منجر بـه 

.کن دستی استخاموشآتش
:                    بندي نمودندي زیر طبقهدسته6ها را در کل به آتش

.مانـد هـا خاکسـتر بـر جـاي مـی     از آن،آتش سوزي جامدات که معموالً پس از سـوختن :Aطبقه -
2coو کپسول آب:ي مناسبخاموش کننده

گازوییل که بعد از سـوختن از خـود   ،بنزین،نفت:مانند،آتش سوزي مایعات قابل اشتعال:Bطبقه -
پتوهـاي نسـوز  ،ماسـه خشـک  ،کف،پودر خشک:ي مناسبکنندهخاموش.گذاردخاکستر به جا نمی

نفـت و  ،تعال و گازوییلاتر و تینر سریع االش،بنزین: هایی مثلآتش: دسته2ها به این آتش.)خیس(
.نفت سیاه کند اشتعال هستند

،کـف ،پودر خشـک ) ابتدا قطع جریان گاز: (ي مناسبکنندهآتش سوزي گازها و خاموش:Cطبقه -
)خیس(، پتوهاي نسوز ماسه خشک

.         پتاســیم،منیــزیممثــل گــداختن فلزاتــی :آتــش ســوزي فلــزات قابــل اشــتعال ماننــد:Dطبقــه -
.ي خشک استماسه،پودر خشک:ي مناسبندهکنخاموش

ابتـدا قطـع جریـان   : (ي مناسبکنندهخاموش.)الکتریسیته(وزي وسایل الکتریکی آتش س:Eطبقه-
پودر خشک،2coگاز ) برق

ي خشکماسه،پودر خشک:ي مناسبکنندهخاموش.آتش سوزي مواد منفجره-
استفاده از کپسول آتش نشانی

گـاز وپـودر کپسـول ازتـر بـیش ،توانیـد مـی شماکهداردمختلفیانواعنشانیآتشهايکپسول-
2که،کنیداستفاده

.استشدهپرپودرازهاکپسولاینحجم3



را بـاز کنیـد و یـا نـازل را فشـار      ،ي مربوط به کپسول گاز تحت فشـار شیر فلکه.کپسول را بردارید
،خـود پسول خارج شده و به دلیل خاصـیت  پودر از ک.یدسر شلنگ را روي توده آتش قرار ده.دهید

. شودمانع رسیدن هوا به آتش شده و آتش خاموش می

هاي اولیه ي کمکجعبه
:محتویات ضروري

هـاي ضـدعفونی   محلـول -5چسب مخصوص پانسـمان  -4چسب زخم -3گاز استریل -2پنبه -1
ال شـونده  عـ یخ ف،بار مصرفي یککیسه-9دماسنج -8پنس -7قیچی -6) ، بتادینساولن(کننده 

فشار سنج-11)115(هاي پزشکی ي تلفن مرکز فوریتشماره-10

:ضدعفونی
ضـدعفونی کـردن   ،بـه عنـوان مثـال   .باشـد زا از بافت زنده مـی نابود کردن عوامل بیماري،ضدعفونی

،تـر باشـد  باید از نظر غلظت از گندزداها کم،دهیدپوست و زخم موادي که با آن ضدعفونی انجام می



هـا  کننـده ضـدعفونی ،بـه همـین دلیـل   .آیدبه عمل هاي بدن جلوگیري تا از آسیب رساندن به بافت
.تري دارندکمسمیت

:گندزدایی
مثـل ضـدعفونی کـردن    .گوینـد جان را گندزدایی مـی هاي بیزا در محیطنابود کردن عوامل بیماري

...آب و سبزي و،تجهیزات و لوازم کار و محیط آن،لباس و ظروف،یهاي مسکونمکان
):سترون سازي(استریل 

.گویندزا را استریل میزا و چه غیر بیماريچه بیماري،هامیکروبنابود کردن کل
:انواع گندزداها

)، اشعه یونیزاسیونحرارت،دهیپرتو(فیزیکی : الف
)...ن وئولیکر،بتادین،میدهاال،ساولن،الکل،کلر(شیمیایی : ب

زداهاي فیزیکی گند–الف 
)پاستوریزه کردن،جوشاندن،استفاده از بخار: (حرارت مرطوب

ي حرارت مرطـوب  هر چه درجه،ت نماییدقد.روندها از بین میدر اثر حرارت مرطوب تمام میکروب
سـرعت مـرگ   :توان گفتپس می.تر خواهد بودها کممدت زمان از بین رفتن میکروب،تر باشدبیش

.ي حرارت و مدت زمان آن بستگی داردبه درجه،زاعوامل بیماري
:اتوکالو

زدایـی را انجـام   دقیقه عمـل گنـد  20تا 15به مدت زمان ،گرادي سانتیدرجه121این دستگاه در
زدایی لوازم براي گندتر شوند و بیشي بخار آب تحت فشار استریل میابزار و لوازم به وسیله.دهدمی

.بیمارستان و آرایشگاه کاربرد دارد
گندزداهاي شیمیایی : ب

.باید با مواد شیمیایی گندزدایی شوند،اگر با لوازمی سر و کار دارید که تحمل دماي باال را ندارند
%:4یدئفرمالد-

خصوص براي چشـم  به ،که داراي بخارهاي بسیار سمی و تحریک کننده است% 4محلول فرمالدئید 
.باشدو گلو محرك شدیدي می

%:5/2محلول بتادین -
تري برخوردار اسـت و اثـر خورنـدگی آن    ولی از ثبات بیش،شبیه آب ژاول بوده% 5/2محلول بتادین 

.از این محلول براي ضدعفونی کردن لوازم مسی و آلومینیومی استفاده نکنید.باشدتر میکم
:محلول ساولن-

%  1شـود و غلظـت   فلزي استفاده مـی ساولن براي ضدعفونی کردن لوازم و ابزار فلزي و غیراز محلول
.مناسب است،هاآن براي ضدعفونی کردن زخم



%:2یدئمحلول گلوتارآلد-
فعال ،2کننده و نیتریت سدیمحاوي فعال،قلیاییرا با افزودن پودر و یا بافر% 12محلول گلوتارآلدئید

لول بسیار قوي بوده و بـراي ضـدعفونی کـردن لـوازم حسـاس بـه حـرارت اسـتفاده              این مح.نمایید
ها ها، قارچموجب نابودي باکتري(دقیقه اثر ضدعفونی30تا 10گلوتارآلدئید در مدت زمان .شودمی

.استریل کنندگی دارداثر)هابراي از بین رفتن اسپور(ساعت10و در مدت )هاو ویروس
:لیکالکل اتی-

اي است که در آرایشـگاه و آموزشـگاه کـاربرد زیـادي     درجه محلول ضدعفونی کننده70اتیلیکالکل
.شودداري میدارد و به صورت آماده در شیشه نگه

:)کلرین(%)1/0–5/0(آب ژاول سدیم یا 3محلول هیپوکلریت-
کنـد  فلزات را تخریب مـی آب ژاول یک محلول قوي جهت ضدعفونی کردن لوازم و ابزار کار است که

8بـه  1بـه نسـبت   ،بایـد قبـل از مصـرف   .رودسریع خاصیتش از بین مـی ،و در مقابل نور و حرارت
.محلول را رقیق کنید

4:نانوسیل-
.رنگ بوده و اثر خورندگی روي ابزار نداردبی.محلول نانوسیل به صورت آماده در بازار موجود است

:نانوسیلاستفاده از محلول ي نحوه
،راهـا  مخصوص دستدو-محلول نانوسیل اف . ته و خشک نماییدها را شسدست،در صورت نیاز-

.باشدثانیه می30قابلیت اثر محلول نانوسیل حداقل .کف دست بریزید

.هاي دست پخش شودي قسمتتا محلول کامالً در همه،خوب به هم مالیدهها را دست-

١Glutaraldehyde
٢Nitrite
٣Hypochlorite
٤Nanosil



.پشت دست چپ بمالید،دست راست راپشت دست راست و کف،ست چپ راف دک-

.و ماساژ دهیدنموده الي انگشتان را کامالً به مواد آغشته البه-

یکدیگر ،دستانگشتان دوتا،در کف دست دیگر بمالید،یک دست راانهاي بیرونی انگشتقسمت-
. ا به زیر ناخن انتقال دهندو محلول رگیرند بردررا 



ها دست.ها کامالً ضدعفونی شودتا دست،در کف دست مالش دهید،دو دست را نیزنوك انگشتان -
.هاي برقی خشک نماییدکني شخصی یا دست خشکحوله،با دستمال کاغذي،را آبکشی کرده

اي مربوط به شغلهعوارض پوستی و بیماري
هاي ویروسی منجر عفونت،شرایط محیطی و اشکال در کار اجزائ داخلی بدن،مناسبرژیم غذایی نا

.شوندبه عوارض پوستی می
5:خالتب

.شودمیخال گفته تب،شودهایی که به علت نوعی ویروس ایجاد میبه تاول

6:زگیل

بـه علـت   .باشـند ها برآمده یا تخت مـی این برجستگیشود کههایی روي پوست ایجاد میبرجستگی
.آیندمیبه وجود،تماس با فردي که دچار ویروس شده

٥Herpes
٦wart



7:زرد زخم

دیـده  ... صورت، گردن،گـوش و : تر در نقاط باز بدن از جملهاین ضایعات بیش. بیماري مسري است
.شودمی

8: لیکچ

.مو و ناخن را مبتال نماید،کچلی بیماري قارچی واگیردار است که ممکن است پوست
هـر شـخص را گرفتـار    ،رعایت نکردن بهداشت است که ممکـن اسـت  ،ترین عامل ایجاد کچلیاصلی
.شودن در بزرگساالن دیده میو کچلی پوست و بد؛تر در کودکانکچلی سر، بیش.نماید

9:گال

این بیماري مسري بـوده و از مشخصـات   .کندکه انگل آن زیر پوست زندگی می،بیماري انگلی است
.باشدخارش شدید هنگام شب و ضایعات خراشی در پوست می،آن

10:زونا

آیـد  ندرت پـیش مـی  آورد و به میبه وجودمرغان آن را د است که ویروس آبلهزونا بیماري عفونی حا
.آیدبه وجودمرغانی یا زونایی که به خاطر تماس با بیمار آبله

٧Impetigo
٨Ringworm
٩Scabies

١٠Shingles



11: سالک پوستی

بـه شـخص دیگـر    از طریـق پشـه از شخصـی    ،سالک بیماري انگلی است که این بیماري توسط انگل
.گرددمنتقل می

:شپش
.کندالي درز لباس زندگی می،اي است کوچک که روي بدن انسانشپش حشره

HIVایدز و ویروس بیماري 
ایدز چیست؟ 

HIVچیست؟
، ایـن بیمـاري  . باشـد ایدز در التین اول کلماتی است که معنی آن سندرم نقص ایمنی اکتسـابی مـی  

.شوندها ایجاد میبیماري ایدز به وسیله یک ویروس از دسته رتروویروس. ویروسی است
:HIVتعریف  

هـاي  بـا آلـوده کـردن گروهـی از سـلول     HIV. عامل عفونت ایدز است) HIV(ویروس نقص ایمنی 
. آورددستگاه ایمنی بدن، بیماري ایدز را به وجود می

:HIVهاي انتقال ویروسروش
:از فرد آلوده به فرد سالم ثابت شده استHIVاي سرایت ویروسروش بر3
بدون حفاظت مقاربتیHIVاز طریق تماس جنسی با شخص آلوده به -

١١Cutaneous leishmaniasis



هاي خونی یا پیوند اعضاي آلودهاز طریق تماس خونی یا انتقال خون یا فرآورده-
.کندمید را مبتالزایمان یا شیردهی کودك خو، از طریق مادر آلوده که در زمان حاملگی-

:هاي پیشگیري از بیماري ایدزراه
یـا  ی مشـخص نیسـت و  یهاي اهـدا کنند که وضعیت خونی زندگی مییبراي کسانی که در کشورها

هـاي زیـر   توصـیه ، ن نیستندئتجهیزاتی که با خون تماس دارند از نظر ضدعفونی بودن مطمسوزن و
.براي پیشگیري باید مورد توجه قرار گیرد

هاي خطرناكاحتیاط در رانندگی اجتناب از سرعت و موقعیت-
استفاده از کاله ایمنی براي موتور سواران-
استفاده از کمربند براي رانندگان ماشین-
ییبهداشتی و زیبا، تجهیزات مورد استفاده در امور آرایشیضدعفونی بودن وسایل واطمینان از-
ترك و سوزن در تزریقات و عدم استفاده از سرنگ و سوزن مشاطمینان از نو بودن سرنگ-
پزشکی و دندانپزشکییلنان از ضدعفونی بودن وسااطمی-
هاي اجتناب از مصرف الکل و مواد مخدر که مانع تفکر و تعقل صحیح شده و موجب تصمیم گیري-

.شودنابخردانه می
خالکوبی:نندارزش مااجتناب از کارهاي غیر ضروري و بی-

:یک بیماري ویروسی است کهBهپاتیت
.شودکند و باعث اختالل در عملکرد آن میرا درگیر می) جگرسیاه(کبد 

:انواع مهم هپاتیت ویروسی
EهپاتیتDهپاتیتCهپاتیتBهپاتیتAهپاتیت 

هاي انتقال انواع هپاتیتراه
:Bهپاتیت 

مادر به نوزاد                  از طریق-
اعمال دندان پزشکی به صورت غیربهداشتی -
خالکوبی                                -
سابقه هپاتیت درخانه -
دریافت خون آلوده                     -
حجامت غیربهداشتی -
دیالیز و سوراخ کردن غیربهداشتی گوش -
ز سرنگ آلوده و تیغ ریش تراشی استفاده مشترك ا-
استفاده از وسایل همگانی به دلیل انتقال از فرد آلوده به فرد سالم -
استفاده مشترك از مسواك-



:Cهپاتیت
.یابداز طریق تزریق با سرنگ آلوده و آمیزش جنسی انتقال می-

:Eو Aهپاتیت
.شوداز راه غذا یا آب آلوده، ویروس وارد بدن می-

کارمحیطمناسبرایطش
.باشدسالمبایدمصرفیآبوشودضدعفونیکامالًبایدکارمحیط-
وویتـرین ،قفسـه .باشـد شوشستقابلوصاف،مقاومجنسازتمیز،کامالًبایدسالنکفودیوار-

.نباشدمترسانتی20ازترکمزمینازهاآنفاصلهوبودهنظافتقابلکارکمد
تخلیـه موقـع بـه وباشـد موجودسالندرکافیتعدادبهوحملقابل،درپوشدارايزبالهسطل-

.شود
.باشدبهداشتیفاضالبسیستموبودهمناسبدستشوییتعدادووضع-
.باشدمعاینهکارتدارايونمودهاستفادهخصوصیيحولهوصابونازفردهر-
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،مصـرف بـار یکظروف:شاملآرایشگاههايزباله.استخشکصورتبههازبالهآرایشگاهمحیطدر
. دباشمیتیغوپنبه،کاغذيدستمال

آنازناشیخطراتوکارهنگامدرشیمیاییمواد
مـواد داراي. ..صـاف و ،فـر ،دکلـره مـواد .داردکاروسرشیمیاییموادبادائماًشیمیاییموادکاربر

.استناكخطربسیارافرادبرايآناستشماموشدهپخشمحیطدرکهباشدمیمضري
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.ه دهیدارائ
: ردرست ایستادن هنگام کا

ي سـینه را بـه جلـو و    قفسـه . سـر را بـاال نگـه داریـد    .هنگام کار صاف بایستید و خود را خم نکنیـد 
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و تمـام وزن روي پـاي   رو بـه جلـو   و پاي راست مستقیماًاشته درجه نگه د45پاي چپ را در زاویه
.و را کمی روي خط زانوي چپ خم کنیدو زانراست 

:درست نشستن
هنگام نشستن روي صندلی براي جلوگیري از خستگی ناشی از کـار و سـالم مانـدن سـتون فقـرات      

نید باید باسن با پشـت صـندلی در تمـاس باشـد و     نشیهنگامی که روي صندلی می. درست بنشینید
ي نشسـتن  شانه به عقب متمایل شـود، یعنـی زاویـه   . قوس طبیعی بدن موقع نشستن حفظ گردند3

توانید از یک تکیه گاه در ناحیه کمر استفاده کنیـد و وزن بـدن را روي دو   شما می. درجه باشد135
. ها قرار دهیدباسن و روي طول کل ران



کاربر مواد شیمیایی ٤٧

:رعایت فاصله مناسب هنگام کار
بـه راحتـی کـار    یـد کافی داشته تـا بتوان دید،هاي مختلف سرفاصله باید طوري باشد که بر قسمت

.انجام دهید

:استفاده از کفش مناسب
.هاي پاشنه کوتاه و پهن، با کفی قابل انعطاف و راحت انتخاب نماییدکفش

نادرست                                                                    درست              



اي با مشتريهاي برقراري ارتباط مؤثرمشاوره حرفهروش
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پر کردن کارت سوابق مشتري
ضـروري اسـت و انجـام    ،اي براي انجام خدمات مطلـوب پر کردن کارت مشتري در هر جلسه مشاوره

.تـر ارائـه شـود   کـار دقیـق  ،شـود تـر کـرده و باعـث مـی    رایشگر را در جلسات بعدي راحـت آخدمات 



ارائه رفتار مناسب با کارکنان 
گویند، که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات باطنی و روحی را اخالق میاي از صفاتمجموعه

هـاي اخالقـی از ضـروریات    امروزه پرداختن به اخـالق و ارزش . کنددرونی انسان ناشی است، بروز می
. باشدمی

ارائه رفتار مناسب با مشتري  
، تـا مشـتري نظـر    رفتارکنیـد راستو رونام مشتري را با احترام زیاد به زبان آورده و با او صمیمی-

مشتري اغلب سکوت و استراحت را . مشتري را تا نشستن روي صندلی همراهی کنید. شما را بپذیرد
.دهدترجیح می

دار خـوبی  مواظبـت نمـوده و امانـت   او لوازم و وسایل ازمراجعه کننده را به حال خود رها نکنید و -
.باشید
، اگر مراجعه کننده عصبی بود، اطمینان خاطر او را جلب و العه قرار دادهمشتري را مورد مطرفتار-

.و از حرف زدن بیهوده بپرهیزیدبا مالیمت با او صحبت کنید
فیزیولوژي پوست سر و عوارض پوستی

زیر جلد یا هیپـودرم سـاخته شـده    ،درم یا جلد،ي اصلی اپیدرم یا بشرهالیه3از ،پوست بدن انسان
% 16کـه  ،ترین عضو بـدن اسـت  حدوداً سنگین،پوشاندفوت مربع را می18حی تقریباً که سط،است

6مربـع پوسـت بـدن    متـر سانتی1در .گرم وزن دارد4500دهد و تقریباً وزن کل بدن را تشکیل می
ي چربـی  غـده عـدد  5، ي عصـبی متر رشـته 1،متر مویرگ4،ي عرقعدد غده100،میلیون سلول
.بـر ضـخامت پوسـت تأثیرگـذار اسـت     ،محیط زندگی و سـن ،لی از قبیل جنسیتعوام.موجود است

در ،متـر میلـی 1/0الـی  5/0در پلـک  .باشـد متر متغیر میمیلی5تا /5حدوداً از ،ضخامت پوست بدن
.باشدمتر میمیلی4الی 3متر و در کمر میلی3،در کف دست و پا،مترمیلی5/1ي سر ناحیه

ي پوست هابندي الیهتقسیم
اپیدرم) الف

هاي النگرهانس که ایمنـی  در قسمت زیرین الیه اپیدرم سلول.ترین الیه پوست استاپیدرم سطحی
.باشند قرار دارندها که همیشه در حال ساخت و ساز میدار هستند و مالنوسیتپوست را عهده



هـاي  از الیـه ،ي محـافظ یک الیهکامالً سخت شده و با ایجاد،روز28فرشی در این هاي سنگسلول
.کنندهاي داخلی محافظت میپوست و ارگان

1تصویر 

درم) ب
.اپیدرم است،تر ازبرابر ضخیم7تا 5درم .ي مهم درم یا جلد استالیه،قسمت زیر اپیدرم

،غـدد عـرق  ،عـروق خـونی  ،عالوه بر این رشته ها.باشندالستین در این الیه میهاي کالژن و ارشته
بـا  ،هـاي کـالژن و االسـتین   رشته.نیز در این قسمت قرار دارند،غدد مو و سباسه و اعصاب محیطی

پوسـت دچـار   ،ها کـم شـود  ینیدهد و اگر این پروتبه پوست استحکام می،داشتن ساختمانی محکم
.کنداالستین خاصیت ارتجاعی و کشش پوست را زیاد می.گرددمیچروك و افتادگی 

:هیپودرم)ج
در زیـر پوسـت یـا      .کنـد اي متصـل مـی  هـاي ماهیچـه  پوست را به بافـت .ي پوست استآخرین الیه

.باشدشان ذخیره کردن چربی میکه وظیفه،هاي چربی زیادي قرار دارندسلول،هیپودرم
:انواع پوست

لیپوست معمو-
پوست چرب-
پوست خشک-
پوست مختلط-
پوست حساس  -
:پوست معمولی-

ي طبیعی فعالیـت  به اندازه،غدد چربی آنزیرا،کندي کافی چربی ترشح میپوست معمولی به اندازه
سـطح پوسـت   .مربـع اسـت  متـر گرم در هر سانتیمیکرو500تا 250ترشح چربی آن بین .کنندمی

.و از لطافت کافی برخوردار استرطوبت کافی داشته 

الیه کراتین
هاي اپیدرمسلول

ب
برجستگی هاي درم

غدد سبابه

عرق اکرین

افت چربیبصفحه جداگانه فولیکول مو
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سـطح پوسـت   .مربـع اسـت  متـر گرم در هر سانتیمیکرو500تا 250ترشح چربی آن بین .کنندمی

.و از لطافت کافی برخوردار استرطوبت کافی داشته 

الیه کراتین
هاي اپیدرمسلول

ب
برجستگی هاي درم

غدد سبابه

عرق اکرین

افت چربیبصفحه جداگانه فولیکول مو



:پوست چرب-
یعنـی میـزان ترشـح غـدد     .کننـد ي طبیعی ترشح مـی زیادتر از اندازه،چربی در این نوع پوستغدد

.مربع از پوست استمترمیکروگرم در هر سانتی500تر از بیش،چربی
:پوست خشک-

بـه وجـود  ن آب سـطح پوسـت   پوست خشک به دلیل کم شدن ترشحات غدد چربی و از دسـت داد 
.شودمربع میمترمیکروگرم در سانتی250تر از کم،ترشح غدد چربی.آیدمی

:پوست مختلط-
تر در باشد و بیشجنس پوست می2خص است، پوست مختلط ترکیبی از طور که از نامش مشهمان

تیـزون  ،صـورت Tي احیـه خشک و ن) یوزین(صورت uي یهمعموالً ناح.شودپوست صورت دیده می
هـا و  عکس گونههاي پوست است و بري قسمتتر از بقیهچانه چرب،بینی،یعنی پیشانی.چرب است

برعکس این حالت نیز اتفاق بیفتد،البته ممکن است.ها خشک یا نرمال استگاهی دور چشم
:پوست حساس-

در .شـوند ر باال رفتن سن نـازك مـی  آلرژي دارند و در اث،هایی هستند کهپوست،هاي حساسپوست
لوازم آرایـش و غـذا   ،مصرف بعضی از داروها:و عواملی مثل.دهندبرابر نور آفتاب حساسیت نشان می

.گردندها شده و دچار التهاب میباعث واکنش این پوست
رفع عوارض پوست و موي سرو عوامل ایجاد اختالل در عملکرد پوست

:بیماري قارچی
هـاي     از بیمـاري .کنـد رعایت نکردن بهداشت و استفاده از لـوازم آلـوده شـخص را دچـار مـی     در اثر 

.باشددار میواگیر
):چربی بیش از حد(سبوره 

ترشح چربی زیاد باعث چرب شدن موها شده و ممکن است در اثر چربی زیاد موها شروع به ریـزش  
.کند

:سريشوره
صـورت    2بـه .آیـد میبه وجودي بیرونی پوست سر طبیعی الیهي سر به دلیل پوسته شدن غیرشوره
.باشدي خشک میي چرب و شورهشوره

:موخوره
،مـش ،رنـگ ،فـر ،در صورت خشک شدن مایع کورتکس که در اثر استفاده از مواد شیمیایی دکلـره 

.آیدمیبه وجودشاخه شده و موخوره باشد موها دوگرد و غبار و سشوار زیاد می،صافی
.شودشاخه میگره خورده و نوك موها دو،درهم پیچیده،این نوع موها خشک و خشن



)مروارید(:بیماري صدف
شـود و منجـر بـه    ها مو متورم شده و از حالت طبیعی و عادي خـود خـارج مـی   در بعضی از قسمت

.گرددها میشکستگی و پارگی مو در این قسمت
:ي چربیغده

شـود و  ردن غدد چربی سر و بزرگ شدن آن است که گاهی بیش از حد بزرگ میعلت آن ترشح نک
.کندجراحی پیدا میبه عملنیاز 

:شکستگی مو
قتـی موهـا خیلـی خشـک     موها خشـک شـده و و  ،کنندافرادي که موهاي خود را زیاد دستکاري می

.شودبه این بیماري شکستگی مو گفته می،ریزندمیشوند خرد شده 
):آلوپیسی(طبیعی مو ریزش غیر
ي رشد یا آناژن را طـی  مرحلهمو که به دلیل این. دهدطبیعی در فصل پاییز و بهار رخ میریزش غیر

.شودآید تا جایگزین تارهاي ریخته شده نمیبه وجودریزد و تارهاي جدید دیگري کند میمی
:ریزش وسیع و شدید

هـاي  نـاراحتی ،بیهوشـی ،زایمـان ،فشارهاي عصـبی ،اومبه علت استفاده از مواد شیمیایی به طور مد
.رژیم نامناسب ممکن است آسیب شدیدي به موها رسیده و باعث ریزش شدید شود،روحی روانی

:ي موعناصرتشکیل دهنده
٪4گوگرد -
٪6هیدروژن -
٪17ازت -
٪22اکسیژن -
٪49کربن -

لی کم در ساختمان مو موجـود اسـت و مقـدار    پتاس و آلومینیوم نیز درصد خی،آهن،سدیم،کلسیم
.دهدباشد که مو به خاطر داشتن این مواد تغییر رنگ و تغییر حالت میمی٪1هر کدام تقریباً 

ساختمان مو و عملکرد فیزیکی آن
در 12امـا پروتوپالسـم  .باشـد مو از ضمایم پوست است و ساختمان آن شبیه به ساختمان پوست مـی 

مو از پروتئینی به نـام کـراتین سـاخته    :توان گفتپس می.ین تبدیل شده استساختمان مو به کرات
هاي پروتیین چون بـزرگ اسـت، تبـدیل بـه کـراتین شـده       باشد و مولکولمیشده که حاوي کلسیم 

.است

١٢Protoplasm



:به طور کلی دو نوع مالنین وجود دارد
.وجود دارداي هاي اصلی در موهاي سیاه و قهوهدانهکه از رنگ13،مالنینیو-1
.بین زرد و قرمز ایجاد شده در موهاي بلوند و خرمایی استکه رنگی است ما14،مالنینفئو-2

:مويریشهساختمان 
هاي غده.باشددر درون فولیکول است و نرم و لزج می،ي زیر پوستي مو مانند کالفی در ناحیهریشه

.ها موجودندا و لبپاه،هارویش مو در تمام پوست بدن به غیر از کف دست
متـر  سـانتی 5/1الـی  1متر و در مـاه  سانتی1روز 20در ،متردهم میلی7رشد موي سالم در یک روز 

.کندمتر موها رشد میسانتی20الی 12است که در سال بین 
:ساختمان مو

.قسمت تشکیل شده است5باشد و از نظر فیزیولوژیکی از از کراتین می،ساختمان اصلی مو
کوتیکول-1
ي موکورتکس یا سفیده-2
ها دانهپیگمنت یا رنگ-3
ي تغذیه یا مدوال لوله-4
پیاز مو یا روت-5

:کوتیکول یا پوشش خارجی مو
ي کوتیکـول محافظـت از   وظیفه.باشدالیه می7که تقریباً از ،ترین قسمت مو کوتیکول استخارجی

.باشدعوامل خارجی دیگر میگرد و غبار و،هوا،مو در مقابل شستشو
:)کورتکس(مو يسفیده

هاي لیفی شکل درست شده و در از سلولآب داخل مو سفیده یا کورتکس است که،قسمت میانی
.شودداخل هر سلول یک حباب هوا است که باعث شفافیت مو می

:)هاپیگمنت(هاي رنگی مو دانه
موهـاي  .باشـند زرد و آبی می،پیگمنت قرمز3ا داراي هاي داخل مو هستند موهدانهرنگ،هاپیگمنت
تـر و  هـاي قرمـز بـیش   موهاي خرمایی داراي پیگمنت،ترهاي آبی بیشداراي پیگمنت) تیره(مشکی 

.باشندتري میهاي زرد بیشموهاي بور داراي پیگمنت
.نوع پراکنده و مجتمع هستند که در کورتکس مو شناورند2ها پیگمنت

:)مدوال(ه مو تغذیيلوله
مرکز تار (ي مو ترین الیهي مو است که حاوي کراتین نرم بوده و داخلیي تغذیهلوله،)مغز مو(مدوال 

.باشدمی) مو

١٣Yvmlanyn
١٤Fyvmlanyn



:)روت(مو يریشه
هـاي زنـده و فعـالی کـه دارد دائـم در حـال تقسـیم        داخل پوست است و با سلول) روت(ي مو ریشه

.شوندو میسلولی و فعالیت هستند و موجب رشد م

.پیاز مو و پاپیال است،حفره:ریشه شامل
: حفره
.رساندکند و شکلی شبیه به لوله دارد که مو را به سطح پوست میریشه را احاطه می،حفره

:از مویپ
.پیاز مو در داخل حفره قرار دارد

:پاپیال
.شودار دارد پاپیال نامیده میبرجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قر

:دوران حیات
یعنـی عمـر     .هفتـه اسـت  8تـا  6هـا  سال است و عمر مـژه 7ماه تا 3به طور نسبی دوران حیات مو

.تري دارندکوتاه
اگر پیاز مو سالم باشـد مـوي جدیـد جـایگزین     .روز بین مرگ مو و افتادن آن فاصله زمانی است75
.یدلم نباشد موي جدید نخواهد رویو ساشود ولی اگر پیاز ممی

:قطر مو
در نوزادان و اشخاص مسن قطر مو کـم و  .کندقطر مو در افراد متفاوت است و با طول عمر تغییر می

.است)نرمال(در سایر اشخاص معمولی

:)روت(مو يریشه
هـاي زنـده و فعـالی کـه دارد دائـم در حـال تقسـیم        داخل پوست است و با سلول) روت(ي مو ریشه

.شوندو میسلولی و فعالیت هستند و موجب رشد م

.پیاز مو و پاپیال است،حفره:ریشه شامل
: حفره
.رساندکند و شکلی شبیه به لوله دارد که مو را به سطح پوست میریشه را احاطه می،حفره

:از مویپ
.پیاز مو در داخل حفره قرار دارد

:پاپیال
.شودار دارد پاپیال نامیده میبرجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قر

:دوران حیات
یعنـی عمـر     .هفتـه اسـت  8تـا  6هـا  سال است و عمر مـژه 7ماه تا 3به طور نسبی دوران حیات مو

.تري دارندکوتاه
اگر پیاز مو سالم باشـد مـوي جدیـد جـایگزین     .روز بین مرگ مو و افتادن آن فاصله زمانی است75
.یدلم نباشد موي جدید نخواهد رویو ساشود ولی اگر پیاز ممی

:قطر مو
در نوزادان و اشخاص مسن قطر مو کـم و  .کندقطر مو در افراد متفاوت است و با طول عمر تغییر می

.است)نرمال(در سایر اشخاص معمولی

:)روت(مو يریشه
هـاي زنـده و فعـالی کـه دارد دائـم در حـال تقسـیم        داخل پوست است و با سلول) روت(ي مو ریشه

.شوندو میسلولی و فعالیت هستند و موجب رشد م

.پیاز مو و پاپیال است،حفره:ریشه شامل
: حفره
.رساندکند و شکلی شبیه به لوله دارد که مو را به سطح پوست میریشه را احاطه می،حفره

:از مویپ
.پیاز مو در داخل حفره قرار دارد

:پاپیال
.شودار دارد پاپیال نامیده میبرجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قر

:دوران حیات
یعنـی عمـر     .هفتـه اسـت  8تـا  6هـا  سال است و عمر مـژه 7ماه تا 3به طور نسبی دوران حیات مو

.تري دارندکوتاه
اگر پیاز مو سالم باشـد مـوي جدیـد جـایگزین     .روز بین مرگ مو و افتادن آن فاصله زمانی است75
.یدلم نباشد موي جدید نخواهد رویو ساشود ولی اگر پیاز ممی

:قطر مو
در نوزادان و اشخاص مسن قطر مو کـم و  .کندقطر مو در افراد متفاوت است و با طول عمر تغییر می

.است)نرمال(در سایر اشخاص معمولی



:                                   تعداد مو
.تار مو در بدن موجود است000/250تقریباً 

.تار آن روي صورت و سر وجود دارد000/150
هـاي  تعـداد مـو در افـرادي کـه داراي مـو     .هاي دیگر بدن پراکنده اسـت تار مو در قسمت000/100

.باشداي هستند متغیر میقرمز و یا قهوه،مشکی
هزار تار000/140تا 000/130بین :موي بلوند   -
ار تارهز000/120تا 000/110بین :ايموي قهوه-
هزار تار90/  000حدود :موي حنایی -

:جنس مو
:موهاي نازك

توان جنس آن را تشخیص لطیف بوده و با دیدن می.تر استتر و نازكنرم،این موها از موهاي نرمال
.آیدپشت به نظر میرنگ بوده و قطر آن کم است و کمموهاي نازك معموالً کم.داد

):نرمال(موهاي معمولی 
،در صـورتی کـه از مـواد شـیمیایی اسـتفاده شـود      .باشدهاي معمولی نه ضخیم است و نه نرم میمو

.دهدضخیم شده و حالت نرمال بودن خود را از دست می
: موهاي ضخیم

وهاي ضخیم را اگر خیلی م.توان با دیدن آن را تشخیص دادموهاي ضخیم زبر و کلفت هستند و می
.خوابدده و روي هم نمیحالت سیخ سیخ شکوتاه کنید،

:مراحل رشد مو
سـال طـول           4یـا  3ایـن مرحلـه حـدود    ،موها در این فـاز هسـتند  %95تا %85:فاز رشد یا آناژن-

.کشدمی
.کشدهفته طول می3تا 2،موها در این فاز هستند%3:فاز تکامل یا کاتاژن-
.کشدماه طول می6ین فاز هستند  وموها در ا%15تا %10:فاز استراحت یا تلوژن-

.ریزد که ایـن نـوع ریـزش را فیزیولوژیـک گوینـد     تار مو به طور  طبیعی می100تا 50روزانه تعداد 
.برابر خواهد شد2هنگام شستشو این میزان 



:دیدعرضی مو در نژادهاي مختلف خواهیدبا یک برش
.تار مو مجعد و فرفري است،)تخت(مقطع مو صاف):سیاه(نژاد آفریقایی-
.است)دارتاب(دارتار مو موج،مقطع مو بیضی):سفید(نژاد اروپایی-
.تار مو صاف و لخت است،مقطع مو گرد):زرد(نژاد آسیایی-

)8تصویر(.
موي صاف و لختموي موج دار         موي مجعد و فرفري            

و استفاده صحیح از مواد شویندهشستشوي صحیح سر
ه کرده و نوع موهاي در خصوص جنس موها با مشتري مشاوربراي شامپو کردن موهاي مشتري 

شانه ،برس،کنندهنرم،بندپیش،حوله،شامپو(سپس تمام لوازم مورد نیاز.مشتري را شناسایی کنید
موهاي .را آماده نموده و مشتري را روي صندلی مخصوص بنشانید)رسانماسک آب،درشتدندانه

.شوداي در بین موها باشد، بازمشتري را برس زده تا احتماالً اگر گره
قیچیانواع

،برنده و کوچک باشـد ،تیز،باید سبکقیچی کوپ.هاي مختلف موجود استقیچی در شکل و اندازه
تـر  قیچی الکتریکـی سـریع  .موجود استصاف و منحنیفلزي ،مغناطیسی،قیچی در انواع کائوچوئی

تشـکیل  ،باشـند مـی تیغه که با پیچ دستی به یکدیگر متصـل 2قیچی کوپ از .کندموها را کوپ می
ي دیگـر آن کـه متحـرك    و تیغه،ي دستي آن  ثابت است و با انگشت حلقهشده است که یک تیغه

.شوداست با انگشت شست دست کنترل می



:شانه هنگام کوپقیچی ودر دست گرفتن يطریقه
زمـانی کـه موهـا را    .ها را بـاز کنیـد  موها را خوب شانه کرده و گره،قیچی و شانه را در دست گرفته

کنـد،  کنید، باید شانه در دست دیگر باشد و اگر پیرایشگر با دست چپ موها را قیچـی مـی  قیچی می
.باید شانه در دست راست باشد
داشتن قیچی و شـانه  براي نگه.تان باشدقیچی و شانه در دست،کنیدتمام وقت که موها را کوتاه می

قیچی را از جاي انگشت درآورده و دهانه آن را بسته و در کف دسـت  ،کردن موزمان شانه،در دست
.نگه دارید و شانه را بین دو انگشت دست بگیرید
ي ي متحرك و انگشت سـوم را داخـل حلقـه   ي تیغههنگام کوپ کردن انگشت شست را داخل حلقه

انگشت اشاره را نزدیک پـیچ  ي ثابت و انگشت کوچک را روي حلقه در قسمت نیم کمانه و نوكتیغه
.قیچی قرار داده و کوپ نمایید

:دارقیچی دندانه
کوتاه و بلند کوپ کرده و موجب کم حجم شدن انتهاي مـو  ،دار موها را به صورت منظمقیچی دندانه

ن چنیدار به صورت یک لبه یا دو لبه و همقیچی دندانه.شودمی،بدون این که از بلندي آن کم گردد
.باشدموجود میاياي و سه تیغهدو تیغه،ايهاي پیتاژ یک تیغهقیچیانواع 



انواع برس و شانه
.شوندهاي تخت تقسیم میگرد و برسهاي نیمبرس،هاي گردها از لحاظ شکل به برسبرس

.شودبراي موهاي بلند و معمولی استفاده می:برس تخت فلزي-
.گیردبراي موهاي نازك و کم پشت مورد استفاده قرار می:برس تخت مویی-
.رودبراي موهاي بلند و معمولی به کار می:برس تخت پالستیکی-
.شودبراي فرم دادن کلی مو استفاده می:برس نیم گرد پالستیکی-
ـ .شـود هاي مختلف براي همه نوع مو استفاده میبا سایز:برس گرد مویی- بـراي  ،رس گـرد بـزرگ  ب

بـراي موهـاي   ،براي موهاي متوسط و برس گرد ریـز ،موهاي بلند مناسب است و برس گرد متوسط
.باشدکوتاه مناسب می

دندانـه ریـز و   يشانه،فلزييشانه،دندانه درشت مخصوص موهاي فر،دم باریک،هاي معمولیشانه
شانه مناسب براي کوتـاه کـردن مـوي    ،شانه هاللی مخصوص کوپ،ب براي شینیوناسدرشت و متن

هـاي مختلـف موجـود    در سـایز و انـدازه  قابل انعطاف و به صورت دندانه ریـز و درشـت   ،نازك،کوتاه
هـا اسـتفاده    هـا از آن باشد که بـراي مرتـب کـردن موهـا و کـوپ کـردن مـو و کنتـرل ناصـافی         می
.شودمی

تعریف زوایا
قسمت تقسیم شده است که هـر قسـمت یـک درجـه نامیـده      360هر دایره به .دایره استسر مانند 

.شودمی



سمت راسـت شـماره زاویـه قـرار     ،اي کوچکباشد و به صورت دایرهگیري زاویه میدرجه واحد اندازه
.گیردمی

1
1،درجه180دایره 2

1،درجه135تقریباً ،دایره3
1جه و در90دایره 4

.باشددرجه می45دایره 8
یعنـی   .ند+شوهاي مو در طول کار کوپ نسبت به سر نگه داشته میکه الیه،زاویه بندي حالتی است

بنـابراین  ،آیدمییک زاویه به وجود،کنیدوقتی یک الیه مو را براي کوتاه کردن از سطح سر بلند می
ي صـفر  توانیـد از زاویـه  براي کوپ نمودن موهـا مـی  .یندگومحل تقاطع مو با پوست سر را زاویه می

گاهی یـک زاویـه در   .خواهد انتخاب کنیددرجه را نسبت به طول مدلی که مشتري می180درجه تا 
.شوداستفاده می،هاي مختلفهاي مختلف از زاویهگاهی در قسمتشود وتمام نقاط سر استفاده می

اي که دسـت مـا   زاویه،به طور کلی.دارد،کنیدکه انتخاب میبستگی به نوع مدلی،ترکیب زاویه هم
هاي روي مو بلنـد و هـر   قسمت،چه به طرف پایین و چسبیده به سر باشدهر،دهدبا سر تشکیل می

هـاي  قد مو از پایین بلند و قسمت،چه دست ما با سر فاصله داشته باشد و به طرف باال کشید ه شود
.شودروي مو کوتاه می

:صفر درجهياویهز
صـفر درجـه   ي زاویه،روي پوست مماس شودکامالً در جهت رویش خودروي سر خوابیده و اگر مو 

.شوددست کوتاه میموها اصالً خرد نشده و یک.هددتشکیل می



:درجه45يزاویه
بـا سـر کمـی فاصـله داشـته        به حالت مایل و به طرف پایین در دست گرفته شـود و دسـت   مواگر
45يزاویه،درجه حرکت کند45يبه اندازهاز پوست سر باالترجهت رویش خود کمی یعنی ،باشد

.شودهاي پایین موها بسیار کم خرد میقسمت،در این زاویه.شودمیایجاد درجه 

:درجه60يزاویه
60ي زاویه،درجه باشد90يتر از زاویهدرجه و پایین45ي اگر مو در حالتی باشد که باالتر از زاویه

درجـه خـرد  45تـري مـو نسـبت بـه     درجـه مقـدار بـیش   60ي در زاویـه .دهددرجه را تشکیل می
.شودمی

:درجه90يزاویه
،شـود مـی درجه تشـکیل  90زاویه در حدود و گیردمیبر سر قرار موها به صورت عمود هنگامی که

الیـه بـه روي یکـدیگر قـرار       شود بـه صـورت الیـه   هایی که کوتاه میتکه.گوینددرجه می90يزاویه
.ترین حد مو باشداین حالت می تواند کوتاه،دارند



:درجه135ي زاویه
درجه تشکیل 135حدودکه زاویه دردرجه باالببریم به طوري90ياز زاویهترکمی بیشراموهااگر
.گویندمیدرجه135ي زاویه،دهد

:درجه180يزاویه
درجـه تشـکیل   180يزاویـه ،موها جهت مخالف رویش خود با پوست سر مماس باشدهنگامی که

.شده است

مانکن مخصوص کوتاهی سر
شـده اسـت و انـواع    از موهـاي غیرطبیعـی درسـت   .مانکن مخصوص کوتاهی در بازار موجـود اسـت  

هـا بـه دلیـل داشـتن موهـاي مصـنوعی       این مـانکن .ها انجام دادتوان، روي این مانکنکوتاهی را می
.باشدها میتر از سایر مانکنارزان

بندي موي سرتقسیم
.چون هنرجو با انبوهی از مو سر و کار نداشته.شودبندي باعث نظم و ترتیب در کوپ میتقسیم
و یـا سشـوار کشـیدن    کـوپ در هنگـام  خواهیـد  اگر مـی .در نظم کوپ مؤثر خواهد بودبندي تقسیم

.دکنیکرده و کوپبندي موها را به صورت منظم و یک دست تقسیم،دموهاي سر دچار مشکل نشوی
.شـود بندي کوپ با توجه به مدل انتخابی انجام میتقسیم.بندي باید به طور منظم انجام شودتقسیم

6تقسـیم  ،تـایی شـعاعی  5تقسـیم  ،تایی به صورت افقـی 5تقسیم ،یی به صورت بعالوهتا5تقسیم 



تـاج سـر معمـوالً    .باشدهاي اریب و لوزي میتقسیم،ايتقسیم منحنی و دایره،تایی افقی یا عمودي
نوك باالیی سـر را تـاج   .شودترین قسمت تقسیم محسوب میبندي بوده و طویلتقسیممرکز دایره و

.نامندسر می
:بندي سر به صورت بعالوهتقسیم

به طوري که اگر فرق وسط جلوي سر را بـاز  ،باشدقسمت می2شامل :بندي جلوي سرتقسیم-
2کنید و خطی از یک گوش به گوش دیگر بکشید به حالتی که از تـاج سـر بگـذرد در جلـوي سـر      

.شودقسمت درست می
رق وسط جلو سر را تا پشت سر ادامه دهید در پشت سر اگر در امتداد ف:بندي پشت سرتقسیم-
.شودقسمت تشکیل می2

:هاي مختلف سر عبارتند ازمحدوده
ها یا طرفین              بغل–باالي سر                ج –تاج سر             ب –الف :جلوي سر-1
پشت سر –ب پس سر      –الف :پشت سر -2



:هاي کوتاهی در صورتمحدوده و اندازه
نوك بینی              -4وسط بینی         -3خط ابرو            -2خط رستنگاه               -1
برآمدگی جلوي گردن -7نوك چانه                                     -6گوشه ي لب               -5

:ي کوتاهی در پشت سرمحدوده
خط رستنگاه-
)ي گردنمتر باالتر از اولین مهرهسانتی3تا 2(وسط گردن-
).کندجایی که مو از آن جا رویش می(رستنگاه مو-
)ي گوشپایین الله(ي گوشنرمه-
پشت گوش-

خط
رستنگاه
ابروخطموی سر

بینیوسط
بینینوك

گوشه لب

نوك چانه

برآمدگی جلوي گردن 
گگگردن گردن



درجهصفريزاویهبامتوسطکوپانجام
مرکـزي  ي نقطـه پشـت گـردن تـا   از راهنمـا )مصـري (دسـت و صـاف کـه   وسط مدل یـک کوپ مت

.باشدمی

1تصویر2تصویر

3تصویر4تصویر

6تصویر5تصویر



درجهي صفرزاویهبابلندکوپانجام
تمـام مراحـل   .باشـد میگردني پایین مهرهبلند راهنما تا)مصري(دست و صافیککوپ مدلدر 

.گیردي صفر درجه انجام میدست با زاویهمانند کوپ کوتاه یک
:کوپ کلوش با شیب زیاد

جهت صورت ،صفري زاویه،دي مایلبنتقسیم:مشخصات
هـایی کـه   چنـین دختـر خـانم   مدل کلوش براي افرادي که داراي موهاي لخت و صاف هستند و هـم 

اگـر مشـتري شـما    .مناسب است،خواهند قد موهاي خود را کوتاه کنندشان بلند است و نمیموهاي
-زیرا روي گونـه ،مدل استفاده کنیداز این،تر به نظر آید نیزخواهید، ظریفصورت بزرگی دارد و می

سـپس  ،آب اضافی موها را گرفتـه .موها را شامپو کنید،براي کوتاه کردن این مدل.ها را می پوشاند
.قسمت تقسیم نمایید4به 

ایـن قسـمت   .ي صفر درجه دلخواه مشتري کوتاه کنیداي نازك از پشت سر جدا نموده و با زاویهالیه
اي نازك جدا کرده و الگـوي ایـن قسـمت طبـق     قسمت جلوي سر نیز الیه.باشدالگوي پشت سر می

.از روي ابرو تا نوك بینی هر اندازه که دوست داشت کوتاه کنید،ي مشتريخواسته

2تصویر1تصویر



راهنماي قسمت پشت سر را به راهنماي جلوي سر به صورت مایل طوري که یک شیب تند در یـک  
.).خط مستقیمی از بینی تا قد مو ایجاد شود(.ل نماییدخط راست باشد وص

،کنیـد گیري صورت اندازهئدو طرف سر را با اجزاسپس،کوپ نمودهطرف دیگر را به همین ترتیب 
.شودزیر کوتاهيالیهيبه اندازهدرجهصفري الیه جدا کرده با زاویهالیه،بودیک اندازهاگر 

.پشت مدل به صورت هفت و تیز قرار می گیرد،ب تنددر مدل کلوش با شی

حالـت            موها بـدون سشـوار بـه زیـر     ،تر کوپ شودمتر بلندالیه از مو که جدا کردید یک میلیاگر هر
.ترین حد مدل کلوش زیر ابروان استکوتاه.گیردمی

.شودمیسشوار طرف داخلبه ي موهااین مدل همه

4تصویر3تصویر

5تصویر6تصویر



کوتاهی با زوایاي مختلف

اییکنترل نه
قرینـه نامیـده   ،با عکس آن چیـز یکسـان باشـد   ،شکل و وضع اجزایش،هر چیزي که از لحاظ اندازه

.نیم رخ چپ سر استينیم رخ راست سر که قرینه:مانند.شودمی
مرکـز سـر و از   بهی ضخطی فر،از بین دو ابرو در باالي بینی،براي کنترل نهایی و قرینه سازي موها

.شـود مـی قسمت مساوي تقسیمسر به دو،دکنیي نمایان ستون فقرات رسم ا اولین مهرهمرکز سر ت
گوش راسـت  مثالً،در طرف چپ سر نیز قرار دارد،راست سر قرار داردطرفیعنی هر عضوي که در 

موهـاي کوتـاه شـده را بـا اجـزائ صـورت       .چشم راست بـا چشـم چـپ قرینـه اسـت     ،با گوش چپ
.دهیدکرده و چک نهایی را انجام گیري اندازه

تعریف پیرایش
هـاي اضـافی   مترادف با هرس کردن درخت و کم کردن شاخ و بـرگ ،پیراستناز پیرایش اسم مصدر 

کاسـتن  کم کردن و زیبا سازي یا به عبارتی جلـوه دادن از طریـق   ،است و در لغت به معنی برداشتن
.باشدمی

کوتاهی با زاویه چهل و پنج 
ي ي سر با زاویـه بقیه،درجهي صفردور تا دور سر یک الیه با زاویه،تایی4تقسیم بندي :تمشخصا

درجه 45
شان الیه الیـه شـده و حالـت کلـوش نیـز      خواهند قسمت پایین موهاياین مدل براي کسانی که می

.داشته باشد، مناسب است
قسـمت            4به صـورت بعـالوه بـه    اضافی گرفتن آب وکردن موهااز شامپوپسبندي این مدلتقسیم

ي صـفر درجـه مایـل کوتـاه             قسمت پشت سر راهنما را به صورت مایل جدا کرده و با زاویه.باشدمی
.کنید

1تصویر2تصویر



درجـه کوتـاه     45ي با راهنما گرفتن از الیه زیر با زاویـه ،هاي بعدي را به صورت اریب جدا کردهالیه
.نمایید

ي صـفر درجـه مایـل کوتـاه          براي راهنماي جلو سر یک الیه به صورت اریب جدا نمـوده و بـا زاویـه   
.دور تا دور سر را کوتاه کنید)با راهنما ثابت(درجه45يهاي بعدي را با زاویهنمایید و الیه

شود و از پیتاژ با برش زیگزاگ اریب و حالـت  ها خرد میمتر دور موسانتی4الی 3در این مدل موها 
.ها را به رو براشینگ نماییدبه رو استفاده کرده و آن

کوتاهی با زاویه نود با قیچی
درجه90يزاویهدرموگرفتنقرار

هایی که کوتـاه  در این حالت دست به صورت موازي بر سر قرار گرفته است و تکهموها عمود بر سر و 
ي مدل کرنلی یـا الیـه الیـه و تیغـه    :مثل.گیرندشود به صورت الیه الیه به روي یکدیگر قرار میمی

3یرتصو4تصویر

6تصویر5تصویر



باشـد و قیچـی مـوازي    درجه از طرف پایین مو به طرف باال می90ي قیچی براي انجام کوپ با زاویه
.باشدسر می

:درجه90مدل پر 
بقیـه سـر   ،ي صفر درجـه جهـت مایـل   تایی دور تا دور سر یک الیه زاویه4بندي تقسیم:مشخصات

شـان الیـه الیـه شـده و     خواهند قسمت پایین موهـاي درجه این مدل براي کسانی که می90يزاویه
.مناسب است،حالت کلوش نیز داشته باشد

قسـمت  4وه بـه  به صـورت بعـال  ،گرفتن آب اضافیواز شامپوکردن موهابعدبندي این مدلتقسیم
بندي هم کوپ کرد به این ترتیب که بعد از کلوش توان این مدل را بدون تقسیممی.شودتقسیم  می

درجـه  90ي با زاویه)راهنماي ثابت(با راهنماي قد مو،با شیب کند موها را به حالت شعاعی گرفته
موها را بـا  ،ر درجه و کنترل  آني صفپس از کوتاهی زاویه،هاي صافیا در مدل،موها را کوتاه کنید

.درجه کوپ  نمایید90ي با زاویه)راهنما ثابت(تقسیم بندي شعاعی با راهنماي قد مو
.شودمتر الیه الیه میسانتی6تا 4ي ها روي موها به اندازهدر این مدل

1تصویر

2تصویر1تصویر



بـه صـورت مایـل جـدا کـرده و      قسمت پشت سر راهنمـا را ،بندي کوپ کنیداگر خواستید با تقسیم
.کوتاه نمایید،ي صفر درجه مایلزاویه

درجه کوتـاه  90ي ي زیر با زاویهبا راهنما گرفتن از الیه،هاي بعدي را به صورت اریب جدا کردهالیه
.کنید

اه    ي صـفر درجـه مایـل کوتـ    براي راهنماي جلوي سر یک الیه به صورت اریب جدا کرده و بـا زاویـه  
.درجه متمایل به صورت کوتاه نمایید90ي هاي بعدي را با زاویهکرده و الیه

.ها را به رو براشینگ کنیدموها را چک نموده آن،پس از تمام شدن کوتاهی

:آلمانیکوپ 
درجـه  90درجـه یـا  45باالي سر با زاویـه  ،)گردپشت سر هفت یا(سر خالیدور تا دور:مشخصات

توانیـد، بـراي   مدل آلمـانی را مـی  .هاي ظریف و کوچک و گرد مناسب استمدل آلمانی براي صورت
مدل آلمانی بـراي موهـاي کـم شـیب نیـز مناسـب       .هاي جوان انتخاب نماییدکودکان و دختر خانم
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الیـه    هـاي رویـی بلنـد و الیـه    شود و الیـه ه میها و پشت سر کوتااین مدل چون بغل گوش.باشدمی
.آیدپرتر نیز به نظر می،شودمی

بـه  .کنید و یک نرم کننده مالیم به موها زده و با حوله آب اضا فی آن را بگیریـد ابتدا موها را شامپو 
.قسمت تقسیم نمایید4موها را به .دار باقی بماندطوري که موها حالت نم

متـر  ي دو سـانتی متر از باالي گوش تا پس سر و از پس سر به اندازهسانتی2راي کوپ مدل آلمانی ب
متـر دور سـر را بـا    سانتی2.ي موها را باالي سر جمع نماییدتا باالي گوش دیگر را جدا کرده و بقیه

کنید با ماشین یا تیغ موهاي گردن را گرفته و آنکادر .قیچی و شانه یا ماشین خالی کنید

درجـه بـا اسـتفاده از    90یـا  45ي موهایی که باالي سر جمع شده را الیه الیه جدا نموده و با زاویـه 
.شـود تاج سر و چتري نیز به همین ترتیب کوپ مـی ،هاروي گوش.کنیدراهنماي قسمت زیر کوپ 

.ها را بگیریدکنترل کنید و ناصافی،ه شده را با همان زاویه که کوپ کردیدهاي کوتاتمام قسمت
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.باشدراشینگ این مدل الیه الیه میب

:کوپ پسرانه
درجه45يباالي سر با زاویه،درجه ي شعاعی90ي پشت سر و پس سر زاویه:مشخصات

تـر از کـوپ آلمـانی        سـمت دور سـر کمـی بلنـد    کوپ پسرانه مدلی است، شبیه به مدل آلمانی ولی ق
هاي کوتـاه و  چنین گردنهاي کوچک و ظریف و گرد و هماین مدل براي افرادي که صورت.باشدمی

هـاي کوچـک   ها و بچهاین مدل براي دختر خانم.شودداراي موهاي کم پشت نیز هستند انتخاب می
.مناسب است

.کننده مالیم به موها زده و با حوله آب اضافی آن را بگیریدمابتدا موها را شامپو کرده و یک نر
متـر زیـر رسـتنگاه    سانتی3الی 2،از پشت سر یک الیه جدا کرده.قسمت تقسیم کنید4موها را به 

.درجه کوپ نمایید90ي هاي بعدي را با راهنما و زاویهکوتاه کرده و الیه
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هـاي بعـدي را بـا    الیـه ،وش جدا کرده تا نیمـه گـوش کوتـاه کنیـد    براي بغل سر یک الیه از روي گ
.درجه کوپ نمایید90ي راهنماي روي گوش با زاویه

ي بینـی یـا   نیمه،یک الیه از چتري را در قسمت جلو،باشدبراي جلوي سر راهنما قسمت چتري می
45ي سـپس آن را بـا زاویـه   .هاي ابـرو اریـب شـود   انتهاي بینی زده طوري که به صورت هفت به انت

پس از اتمام کار موها را با همان زاویه کـه کوتـاه کردیـد چـک     .درجه با راهنماي چتري کوتاه کنید
.نمایید
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.باشدبراشینگ این مدل الیه الیه می

:ي یکي شمارهالیهکوپ الیه
درجه در تمام نقاط سر 90ی زاویه ي تقسیم بندي شعاع:مشخصات

زیرا تمام کوپ ها از این مدل سر چشمه مـی گیرنـد و شـما    ،کوپ مادر است) کرنلی(مدل الیه الیه
هاي دیگر را به راحتی کـوپ  مدل،اگر بتوانید مدل کرنلی را خوب کوپ کنید،به عنوان یک آرایشگر

شـما بـا   .متوسط و بلنـد کـوپ کنیـد   ،دازه ي کوتاهان3مدل الیه الیه را می توانید در .خواهید کرد
انـدازه اسـتفاده کـرده و موهـا را کـوپ      3توانید از این توجه به سن و موقعیت اجتماعی مشتري می

.نمایید
.قسمت تقسیم کنید4ابتدا موها را شامپو کرده و آب اضافی آن را گرفته و موها را به 

و زیر ابرو کوتاه کرده و یک الیه از قسـمت پشـت سـر نیـز     یک الیه از موهاي چتري را پایین آورده 
وسط اللـه  ،اي از روي گوش پایین آوردهالیه.ي گردن کوتاه کنیدي پایین مهرهپایین آورده و اندازه
.گوش کوتاه نمایید

ي چتري الگو براي قسمت جلو و الگوي روي گوش را به هم وصل کرده و این خـط را بـه   سپس الیه
.طرف مقابل نیز به همین ترتیب کوتاه شود،ب به الگوي پشت سر نیز وصل کنیدصورت اری
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کوتـاه           گـوش  ي تا وسـط اللـه  کهراهنماي بغل گوش،یکيشمارهيالیهبراي بغل گوش مدل الیه
.ي بغل گوش را طبق این الیه کوتاه نماییدهمه،شده

سانتی متري 2ي موها را الیه،توانید کوتاه کنیدر طرف بخواهید میه.حال از چهار طرف الگو دارید
ي ي سـر بـا زاویـه   دقت کنید که همه.درجه کوتاه  نمایید90ي تقسیم بندي شعاعی کرده و با زاویه

.درجه کوتاه شود90

ده تـا اگـر   درجه و شعاعی چـک نمـو  90ي یک بار دیگر همه ي موها را با زاویه،براي کنترل نهایی
.ضربدري نیز انجام دهیدتر چکبراي اطمینان بیش.کوتاه شود،مویی جا مانده باشد

چتري را روي صورت شانه زده و موهاي روي گـوش را  .ي صفر درجه دور سر را نیز چک کنیدزاویه
و دوبـاره چـک کنیـد    ،چتري را که به حالت اریب به روي گوش وصل شده بود.نیز صاف شانه بزنید

چـک کنیـد و در صـورت    ،بغل گوش را نیز که اریب به پشت سر وصل شده بود.ها را بگیریدناصافی
.مرتب نمایید،داشتن ناصافی

براي براشینگ پس از اتمام کوپ موها را کمی خشک کرده و از پشت سر با برس گرد متوسط موهـا  
گرفته و با حـرارت سشـوار بـه طـرف     موها را به صورت عمودي،براي بغل سر.را به زیر سشوار کنید

هـاي فـانتزي تبـدیل کـرد و     توان با کمی تغییـرات بـه مـدل   الیه را میمدل الیه.پشت حالت دهید
.هاي جدید خلق نمودمدل
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راي افـرادي کـه گـردن    ب.پشت سر در مدل الیه الیه با توجه به گردن مشتري کوپ می شود:توجه
پشـت سـر   ،افرادي کـه گـردن الغـر دارنـد    .پشت سر مثلثی یا سه گوش کوپ می شود،چاق دارند

.پشت گردن گرد کوپ می شود،حالت صاف یا چهار گوش و افرادي که گردن معمولی دارند
:2ي ي شمارهکوپ الیه الیه

.کندفقط راهنما تغییر می،است1ي ارهمانند شم2ي ي شمارهتمام مراحل کوتاه کردن الیه الیه
کوتـاهی  راهنمايپشت سر براي ،باشدالیه متوسط مدل الیهیعنی 2يشمارهياگر مدل الیه الیه

)62و61تصاویر(.شودکوتاه میگوش وسطبراي بغل گوش راهنما تا .باشدمیگردن مرکزي ي نقطه

تمام نقاط سر مانند کـوپ الیـه الیـه ي بلنـد بـا      .راهنما روي ابرو می شود،همچنین قسمت چتري
.درجه کوتاه می شود90ي زاویه
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.براشینگ آن نیز مانند الیه الیه ي بلند می باشد

:3ي شماره کوپ الیه الیه
فقـط راهنمـا تغییـر    ،اسـت 1ي مانند شماره3ي رهي شماالیهتمام مراحل کوتاه کردن الیه

پشـت سـر   براي .باشدالیه ترین مدل الیهکوتاهیعنی 3يشمارهي الیهاگر مدل الیه.کندمی
.استرستنگاه کوتاهی راهنماي
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ي چنین قسمت چتري راهنمـا بـاال  و همشودکوتاه میگوش براي بغل گوش راهنما تا باالي
.باشدابرو می

)70تصویر(.شوددرجه کوتاه می90يي بلند با زاویهالیهتمام نقاط سر مانند کوپ الیه

.ي بلند استالیهبراشینگ آن نیز مانند الیه
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کوتاهی با زاویه صد و سی و پنج
بقیـه سـر   ،درجه جهـت مایـل  ي صفر تایی دور تا دور سر یک الیه زاویه4بندي تقسیم:مشخصات

الیـه  شـان الیـه  خواهند، قسمت پایین موهـاي درجه این مدل براي کسانی که می135و 90ي زاویه
.مناسب است،شده و حالت کلوش نیز داشته باشد

قسـمت  4بـه صـورت بعـالوه بـه     ،وگرفتن آب اضافیاز شامپوکردن موهابعدبندي این مدلتقسیم
.شودتقسیم می

کوتـاه  ،ي صفر درجـه مایـل  قسمت پشت سر راهنما را به صورت مایل جدا کرده و زاویه:لروش او
.کنید
درجـه کوتـاه   90با راهنما گرفتن از الیه زیر با زاویه ،هاي پشت سر را به صورت اریب جدا کردهالیه

.نمایید
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چتـري را دلخـواه مشـتري کوتـاه     .تمایل به باال کوتاه کنیـد درجه م135ي هاي بعدي را با زاویهالیه
ي موهـا را چـک کـرده و    پـس از اتمـام کوتـاهی همـه    .کرده و به دو طرف موها اریب وصل نماییـد 

.براشینگ به رو انجام دهید
.توانید، استفاده کنیدتر شدن مو از قیچی پیتاژ نیز میبراي خوش حالت

،گرفتـه موها را به حالت شعاعی،الیهموها را کلوش با شیب کند کوتاه کرده و سپس الیه:ومروش د
.درجه کوپ کنید135و 90ي با زاویه)راهنماي ثابت(با راهنماي قد مو

:توجه
بغل سر و دور گوش را پاگوشی زده و موهـا را بـا قیچـی یـا     ،اگر خواسته باشید، مدل رافانتزي کنید

.نماییدتیغ پیتاژ
کوتاهی با زاویه صد و هشتاد

درجه180پر 
درجه 180يشعاعی و زاویهتایی4با تقسیم بندي:مشخصات

،و براي افرادي که موهاي مجعـد و پیشـانی بلنـد دارنـد    ،ست زیباامدلی،درجه180مدل تکه تکه 
.باشدمناسب می
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،خواهد، قد موهاي خـود را کوتـاه کنـد   یشود و زمانی که مشتري نمدر این مدل قد موها کوتاه نمی
.مورد استفاده است

ها را باال بـرده  و چتريمشخص نمودهنازك روي صورت ریخته خط راهنما راي یک الیه:اولروش 
کـوپ راموهـا 180يزاویـه بندي شـعاعی و الیه با تقسیمالیه،سپس.ي راهنما چک کنیدو با الیه

.نمایید

180خط راهنماي باالي سر در مـدل پـر   .شوددرجهت صورت چک ،درجهصفرياویهزبادور سر
.به نقطه ي مرکزي تاج سر ختم می شود،درجه
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.براشینگ این مدل نیز به طرف رو انجام می شود

کنترل نهایی مو
180خط راهنماي باالي سر در مدل پر ،کردهدرجهت صورت چک ،درجهصفريیهزاوبارادور سر

.شودي مرکزي تاج سر ختم میبه نقطه،درجه
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:180روش دوم پر 
بندي کنیـد و بـا یـک    سپس به صورت شعاعی تقسیم،موها را مانند کلوش با شیب تند کوتاه نموده

ه راهنماي قد مو و راهنماي چتري را در نظر گرفته مـابین دو راهنمـا را کوتـاه    درجه ک180ي زاویه
.کنید

با چتري در ،قد مو را از پشت سر باال آورده(قد مو بلند،درجه180باید توجه داشت که در مدل پر 
اژ عمـودي و  دور تا دور موها را پیت،تر شودسپس اگر خواسته باشید مدل شلوغ) .باشدیک سطح می

.الیه الیه موها را پیتاژ افقی کنید

مفهوم پیتاژ
نازك کردن مو یعنی گرفتن وزن و حجم زیادي مو بدون این که موها از قسمت طـول کوتـاه شـود؛    

.گیرداگون انجام میهاي گونچنین پر پشت جلوه دادن موهاي کم پشت که با تکنیکهم
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:ي نازك کردن موهامحدوده
ها نیاز به کم حجم شدن موها نیست و اگر کم حجم شـود  هاي مختلف سر که در این قسمتقسمت

.کندموها بد حالت جلوه می
:اطراف سر-
متر به طرف داخل موسانتی3الی 2پشت گردن از قسمت گوش راست تا گوش چپ از رستنگاه -
متر به طرف داخل مو                                       سانتی3الی 2ها از خط رستنگاه گوشاطراف -
خط رستنگاه در جلوي سر و اطراف صورت به طرف داخل سر مخصوصاً قسمت شـقیقه کـه موهـا    -

.شودهایی که خط فرق باز میکم حجم است و در اطراف قسمت
:هاي مختلف موقسمت-

هاي مو پس از اتمام کـوپ در صـورتی کـه نخـواهیم موهـا      در روش کم حجم کردن الیهنوك موها
.و یا نوك تیز شود١٥فشن،پیتاژ

هاي پیتاژانواع تیغ
داراي یـک  محافظنوع با.باشدهاي مختلف با محافظ و بدون محافظ موجود میتیغ در اندازه و مدل

تیـغ توخـالی بـه همـراه     يتوان از یک دستهمیمحافظت شده وي آندار که توسط دستهتیغيلبه
.کردتیغ براي کوتاه کردن مو استفاده

:تیغي داري دستهنگهعفونی کردن وضد
و خـارج تیـغ را از داخـل بـاز   ي دارنـده زبانـک نگـه  ،تیغي هاي مخصوص دستهابتدا به وسیله شانه

.کنیدتیغ را تمیز يندهدارداخل زبانک نگه،همان شانهي سپس به وسیله.کنید

هاي پیتاژانواع قیچی
.باشدباشد، انواع آن به شرح ذیل میهاي این قیچی متفاوت میي دندانهفاصله

1هاي این قیچی به اندازه دندانه:8دار شماره قیچی دندانه-
.اینچ از هم فاصله دارند8

١٥ fashions



1ن قیچی هاي ایدندانه:16دار شماره قیچی دندانه-
.اینچ از هم فاصله دارند16

1ي هاي این قیچی به اندازهدندانه:32دار شماره قیچی دندانه-
.اینچ از هم فاصله دارند32

.)باشدمتر میسانتی5/2هر اینچ (
تري از موهـا کـم   تر موها شده و در نتیجه مقدار کمهاي دور از هم آن نیز موجب برش کمنوع دندانه

ولـی قیچـی دو لبـه    ،زنـد تري از مو را بـرش مـی  چنین قیچی یک لبه مقدار بیشهم؛شودم میحج
.زندتري از مو را برش میمقدار کم

:کم حجم کردن موي سر
هـاي مختلـف متفـاوت          ه در مـدل هـاي مـو اسـت کـ    کوتاه کردن بعضی از قسـمت ،کم حجم کردن

سبک و کاهش تراکم ،کم حجم،دار کردندندانه،استفاده از این تکنیک باعث  نازك کردن.باشدمی
.گرددمو می

:شودقسمت از مو انجام می3هاي کم حجم کردن در تکنیک
ي مو نزدیک به ریشه-



وسط تارهاي مو-
نوك موها -

:گیردمنظور انجام می3ردن به کم حجم ک
)موهاي دور سر و نوك تمام موها(حالت دادن به کل موها-
حجم دادن به نوك موها -
کاهش حجم و وزن مو در تمام سر-
:حالت دادن به موهاي دور سر و نوك تمام موها-

ش وزن و ایـن کـار باعـث کـاه    ،شودهاي مختلف کم حجم میدر این روش موهاي دور سر به شکل
کـم حجـم کـردن دور سـر داراي     .شـود سبکی شده و به آن کم حجم کنید انتهایی نیـز گفتـه مـی   

:باشد که عبارتند ازهاي مختلف میتکنیک
:حالت به رو

،سطح رویی مو را با تیغ کـم .شوند که به رو حالت پذیرترنددر این تکنیک موها طوري کم حجم می
ها و فشاري که بـر  بستگی به طول ضربه،ي حالت  به رواندازه.یدکنهاي منحنی کم حجم و با ضربه

تیـغ را  .درجـه قـرار دهیـد   45الـی  30براي انجام این حالت موها را در زاویه.کنید داردمو وارد می
.کم حجم نمایید،هاي منحنی موها رابا ضربه،هاي مو قرار دادهروي الیه



:حالت  به زیر
ي مو قرار تیغ را زیر الیه.شود که به طرف زیر حالت پذیرندین تکنیک موها طوري کم حجم میدر ا

.هاي منحنی موها را کم حجم کنیدداده و با ضربه
،کنیـد هـا و میـزان فشـاري کـه وارد مـی     ي طول ضـربه به اندازه،طول حالت به زیر بودن مو،اندازه

.بستگی دارد

:زیگزاگ کردن موها
.گیردبا قیچی ساده براي ایجاد هفت و هشت در انتهاي موهاي دور سر انجام می،این تکنیک

:نوك تیز کردن
هاي نامنظمی در انتهاي توان، استفاده نمود و اندازهبراي این تکنیک از نوك قیچی ساده و یا تیغ می

.مو به وجود آورد



.بستگی دارد،زنیدی که میهایاندازه نوك موها به حالت انگشتان و ضربه

:دار کردندندانه
هاي منظمی در نوك و شود و کوتاه و بلنديدار انجام میهاي دندانهدار کردن با قیچیتکنیک دندانه

تري هاي دور از هم مقدار کمهاي با دندانهیچیق.آوردانتهاي مو به طور متناوب و منظم به وجود می
.کندتري از مو را کم حجم میمقدار بیش،هاي نزدیک و ریزهاي با دندانهقیچی. شوداز مو کم می

:حجم دادن به نوك موها-
توان براي کاهش وزن مو در سر تا سر تارهاي مو استفاده کرده تا به راحتـی موهـا   از این تکنیک می

تا ،تکنیککم حجم کردن در این .تر به نظر آیدشود موها پر حجمسطح سر بلند شده و باعث میاز
تر از موهـاي  موهاي کوتاه،شوداین کار موجب می.گیردنزدیک سر و یا تا میانه تارهاي مو انجام می

.بستگی دارد،زنیدی که میهایاندازه نوك موها به حالت انگشتان و ضربه

:دار کردندندانه
هاي منظمی در نوك و شود و کوتاه و بلنديدار انجام میهاي دندانهدار کردن با قیچیتکنیک دندانه

تري هاي دور از هم مقدار کمهاي با دندانهیچیق.آوردانتهاي مو به طور متناوب و منظم به وجود می
.کندتري از مو را کم حجم میمقدار بیش،هاي نزدیک و ریزهاي با دندانهقیچی. شوداز مو کم می

:حجم دادن به نوك موها-
توان براي کاهش وزن مو در سر تا سر تارهاي مو استفاده کرده تا به راحتـی موهـا   از این تکنیک می

تا ،تکنیککم حجم کردن در این .تر به نظر آیدشود موها پر حجمسطح سر بلند شده و باعث میاز
تر از موهـاي  موهاي کوتاه،شوداین کار موجب می.گیردنزدیک سر و یا تا میانه تارهاي مو انجام می

.بستگی دارد،زنیدی که میهایاندازه نوك موها به حالت انگشتان و ضربه

:دار کردندندانه
هاي منظمی در نوك و شود و کوتاه و بلنديدار انجام میهاي دندانهدار کردن با قیچیتکنیک دندانه

تري هاي دور از هم مقدار کمهاي با دندانهیچیق.آوردانتهاي مو به طور متناوب و منظم به وجود می
.کندتري از مو را کم حجم میمقدار بیش،هاي نزدیک و ریزهاي با دندانهقیچی. شوداز مو کم می

:حجم دادن به نوك موها-
توان براي کاهش وزن مو در سر تا سر تارهاي مو استفاده کرده تا به راحتـی موهـا   از این تکنیک می

تا ،تکنیککم حجم کردن در این .تر به نظر آیدشود موها پر حجمسطح سر بلند شده و باعث میاز
تر از موهـاي  موهاي کوتاه،شوداین کار موجب می.گیردنزدیک سر و یا تا میانه تارهاي مو انجام می



دار و سـاده  دانـه تـوان بـا دو قیچـی دن   این تکنیک را می.دار شوندداري و در سطح سر پفبلندتر نگه
.انجام داد

:کاهش حجم و وزن مو در تمام سر-
ایـن کـار   .گیـرد ي تارهاي مـو انجـام مـی   کم حجم کردن تا نزدیک سر و یا تا میانه،در این تکنیک

.موها کم حجم شده و روي هم بخوابد،شودموجب می
)پیتاژ(کم حجم کردن با تیغ 

:دارتیغ دندانهيوسیلهه کم حجم کردن ب
تیغ را به طور مایـل بـا   ،داریدبین انگشتان نگه ،دار را از وسط موها برداشتهیک ردیف نازك موي نم

متري پوست سـر از طـرف ریشـه مـو بـا حـالتی       سانتی3فاصلهازدرجه بنا به جنس مو45يزاویه
)22و 21تصاویر (.دهیدکت ربه طور یکنواخت حهاي کوتاه و مناسبمالیم همراه با ضربه



مفهوم کوتاهی ترکیبی
.اگر در یک سر دو مدل کوتاهی مشخص، با هم تلفیق شود، مدل ترکیبی است

ا هم تلفیق هاي مختلف انجام گیرد، طوري که دو مدل مشخص بولی اگر در یک سر کوتاهی با زاویه
.باشدنشود، مدل فانتزي می

درجه90درجه  و 45مدل پر
هـاي  الیـه ،ي صـفر درجـه  دور تا دور سر زاویه،تایی جهت مایل4بندي این مدل تقسیم:مشخصات

.باشدمیدرجه90ودرجه 45ي بعدي با زاویه
،ر به صـورت اریـب  قسمت پشت س.قسمت تقسیم کنید4بندي این مدل به صورت بعالوه به تقسیم

ي صـفر درجـه بـه صـورت مایـل      شود و اولین الیه را به عنوان راهنما با زاویهبه حالت هفت جدا می
. کوتاه نمایید

درجـه  45ي اول بـا زاویـه   یـه با راهنما گـرفتن از ال ،هاي بعدي را نیز به صورت اریب جدا کردهالیه
.کوتاه کنید

ي پشـت و قسـمت   اولین الیه را با توجه به انـدازه ،قسمت جلو نیز به صورت اریب و مایل جدا نموده
ي بـا اسـتفاده از نمونـه   درجـه  45هاي بعدي را با زاویـه  الیه،جلوي سر به صورت اریب کوتاه نموده

.زیرکوتاه کنید

2ریتصو1ریتصو



.درجه قرار داده و کوتاه نمایید90ي یی را در زاویهي روهادوباره الیه

بـراي فـانتزي   .چـک نماییـد  ،هایی که کوتاه کردیـد موها را با همان زاویه،بعد از تمام شدن کوتاهی
درجه را بـه رو  90هاي درجه به حالت زیر و در قسمت45ي صفر درجه و در زاویه،شدن مدل پیتاژ

. یدانجام ده

4ریتصو3ریتصو

6ریتصو5ریتصو



.نماییددور مو را براشینگ به زیر و روي مو را به رو براشینگ 

زوایادرجه کل180تادرجهصفراززوایاترکیب
:درجه180تا درجهمدل پر صفر

بقیه موها با تمـام  ،ي صفر درجهدور تا دور سر یک الیه با زاویه،تایی4بندي این تقسیم:مشخصات
.شودها کوتاه میویهزا

و بـراي کسـانی کـه موهـاي              .باشـد این مدل براي موهاي فر شده یـا فرهـاي طبیعـی مناسـب مـی     
.قسمت بیرونی این مدل نیز کلوش است.مناسب است،پشت دارند نیزکم

.قسمت تقسیم کرده قسمت پشت سر را به حالت اریب جدا کنید4موها را به صورت بعالوه به 

8ریتصو7ریتصو



بعــد موهـا را در تقسـیم عمـودي الیـه الیـه بــا              ،ي کلـوش کوتـاه کـرده   ي اول را صـفر درجـه  الیـه 
.درجه کوتاه کنید180و 135، 90، 45هاي زاویه

1ریتصو2ریتصو

3ریتصو4ریتصو

5ریتصو



ي پشـت و قسـمت   قسمت جلو نیز به صورت اریب و مایل جدا نموده اولین الیه را با توجه به انـدازه 
ها  بـا اسـتفاده از   ي زاویههاي بعدي را مانند پشت با همهجلوي سر به صورت اریب کوتاه نموده الیه

.نمونه زیر کوتاه کنید

.ها را براشینگ نماییدآن،هاي کوتاه شده چک کردها در زاویهموها ر،پس از اتمام کوپ

:)عروسکی(مدل ترکیبی
پـس سـر و  پشـت سـر صـفر      ،درجه90ي باالي سر و طرفینزاویه،تایی5بندي تقسیم:مشخصات

درجه 
بغـل  ،چتـري (قسـمت  5آن بـه  گرفتن آب اضافی وشامپوکردن موهابعد از تقسیم بندي این مدل

.باشدمی)پشت سر و پس سر به صورت افقی،سر

6ریتصو

8ریتصو7ریتصو



ي صفر درجه بـه صـورت صـاف یـا گـرد      از پشت سر یک الیه پایین آورده به دلخواه مشتري با زاویه
.رجه ادامه دهیدي صفر دهاي بعدي تا نرسیده به استخوان پس سر با زاویهکوتاه کنید و الیه

.ي صفر درجه کوتاه کنیدقسمت پس سر را نیز با زاویه
9ریتصو

10ریتصو



درجه کوتاه نموده و با این الگو تا جلوي سـر  90يیک قسمت از تاج سر را به دلخواه مشتري با زاویه
.درجه ادامه دهید90يبا زاویه

12ریتصو11ریتصو

14ریتصو13ریتصو

15ریتصو



براشـینگ ایـن   .درجه کوتاه نمایید90ي ها را نیز هماهنگ با تاج سر و باالي سر با زاویهسپس بغل
توانیـد  می،اگر مشتري مایل بود.باشدمدل قسمت پشت به طرف زیر و جلوي سر همه رو به باال می

.بیاوریدچتري را به صورت زیگزاگ حالت داده و روي پیشانی 

):1تخم مرغی فانتزي شماره (مدل ترکیبی
بنـدي مایـل تـا بـاالي سـر بـا         براي پشت سر و تقسیم90يبندي شعاعی با زاویهتقسیم:مشخصات

.ي گروه سنی با موهاي صاف استاین مدل مو مناسب همه.باشدي صفر میزاویه
قسـمت  .بندي کنیدقسمت تقسیم4سپس موها را به آب اضافی آن را گرفته و،موها را شامپو کرده

یـا  45ي پشت سر را از روي گوش به طور مایل تا استخوان پس سر تقسیم کرده و موها را بـا زاویـه  
.کوتاه کنید،درجه طوري که دست مایل به راهنماي رستنگاه باشد90

سپس پشت سـر را آنکـادر           .چک نمایید, یداین قسمت را با همان زاویه که کوتاه کرده ا،بعد از اتمام
بغل گـوش را نیـز   .کرده و پس سر را الیه الیه پایین بیاورید و با زاویه صفر درجه و مایل کوتاه کنید

بـراي چتـري موهـا را    .تا الله ي وسطی با زاویه صفر کوتاه کرده و بعد دور تا دور سر را چک کنیـد 

17ریتصو16ریتصو

2ریتصو1ریتصو



پس .سپس به طور اریب به دو طرف وصل نمایید،نی کوتاه نمودهروي صورت ریخته و تا نیمه ي بی
.از اتمام کوتاهی با برس گرد متوسط موها را براشینگ کنید

):یا ویج2ي تخم مرغی فانتزي شماره(مدل ترکیبی
ایـل تـا   بنـدي م درجـه بـراي پشـت سـر و تقسـیم     90يبندي شعاعی و با زاویهتقسیم:مشخصات

صفرياستخوان پس سر با زاویه
ایـن مـدل   .باشـد هـا مـی  ها و خـانم ي گروه سنی از دختر خانممدل تخم مرغی فانتزي مناسب همه

.گیردراحت براشینگ شده و فرم اصلی کوپ را می.مرتب بوده و حالت کالسیک دارد

4ریتصو3ریتصو

6ریتصو5ریتصو



بـاالي گـوش   متـري یسانت2ازوگرفتهآب اضافی موها را،از شامپو کردنپسبراي کوپ کردن آن 
.کنیدقسمت پشت را با ماشین برقی یا با قیچی و شانه خالی ،تا استخوان پس سر جدا کرده

البتـه  شـود تـر مـی  مدل زیبا.نماییداگر پشت گردن را سه گوش کوتاه سرب کردن پشت تاز مرپس
بـه طـور مایـل تـا پشـت سـر جـدا        یک الیه از باالي گـوش .براي افرادي که پشت گردن چاق دارند

صفر درجه به صورتی که انگشت بین مو و يبا راهنماي زیر یعنی قسمت خالی شده و با زاویه،کرده
.کوتاه کنید،پوست قرار گرفته باشد

.استبهتر،ها با هم فاصله داشته باشندکمی الیهاگر

الیـه  ،شـود یک طرفهخواهد دیگر سر را که فرق میاما قسمت .دهیدبه همین صورت مدل را ادامه 
يهاي بعدي هر کدام کمی از الیـه و الیهکوتاه کنیدوسط گوش ي اولین الیه تا الله،الیه جدا کرده

1ریتصو2ریتصو

4ریتصو3ریتصو



صـفر  ي بار دیگر با زاویهدر خاتمه یک.شودکوتاه میقبلیيالیهيو دور گوش به اندازهترقبلی بلند
تـر از بقیـه   کنترل کرده و براي چتري کـه بلنـد  ،و پوست قرار گرفته باشددرجه که دست مابین مو 

.نماییدبه صورت شعاعی و افقی در دست گرفته و آن را چک مو را،است
.دهیدژل به آن فرم ي موها را براشینگ کرده و به وسیله

:مدل صاف فانتزي
ي صـفر درجـه         بقیـه بـا زاویـه   ،درجـه 90يپشت سر زاویه،تایی4تقسیم بندي این مدل:مشخصات

.باشدمی
ابتـدا موهـا را شـامپو    .باشـند مدل صاف فانتزي مناسب اشخاصی است که داراي صورت کشیده می

قسمت تقسیم نموده و پشت سر را به حالت هشت جدا 4موها را به .کرده و آب اضافی آن را بگیرید
هاي بعـدي را بـه صـورت هشـت پـایین      الیه.درجه کوپ کنید90يقسمت پایین را با زاویه.نمایید

هـر الیـه را از الیـه قبلـی بلنـدتر      .ي صفر درجه کوپ کنیـد هاي قبلی با زاویهآورده و موازي با الیه
متـر  سـانتی 1بغـل گـوش را   .درجه کوتاه شده را بپوشـاند 90يطوري که موهایی که با زاویه،گرفته
براي چتري موها را فرق وسط باز کرده .گرفته و به صورت اریب کوتاه نماییدي گوشتر از اللهپایین

این مدل براي موهاي مجعـد بـا   .ي صفر درجه کوتاه کنیدها با زاویهو به دو طرف آورده و اندازه بغل
.تر خالی نماییدشود و پشت سر را نیز بیشفرق کج کوتاه می

و بـا دیفیـوزر   زدهولی براي موهاي فـر بـه موهـا کمـی مـوس      ،استبراشینگ این مدل همه به زیر 
.کنیدخشک 
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کوتاه کردن مو به روش ترکیبی



:توجه
چک آن را با همان زاویه ولی عمود و مایل هم انجـام دهیـد و وقتـی    ، کوتاه کردیداگر مدلی را افقی

چـک  . (چک آن را با همان زاویه ولی افقی و مایـل هـم چـک نماییـد    ، مدلی را عمودي کوتاه کردید
)ضربدري

:درجه90و45صفر،يزاویهچتري باکوتاهی
چتري

تـوان بـه   چتـري را مـی  .م و یا قسمتی از پیشـانی را بپوشـاند  شود که تماچتري به موهایی گفته می
ولـی بایـد بـا شـکل و    ،ي شخصـی دارد انتخـاب مـدل چتـري جنبـه    ،هاي متفاوت کوتاه کـرد مدل

.هاي صورت مشتري نیز هماهنگ باشدویژگی
):روي پیشانی(چتري ساده

متـري روي پیشـانی شـانه    سـانتی 2خامت یک الیه از موهاي جلوي سر را تا شکستگی ابرو را با ضـ 
.روي ابرو کوتاه کنید،ي صفر درجهکنید و با زاویه

:دستچتري یک
.یک سوم موهاي جلوي سر از شکستگی ابرو تا شکستگی ابروي دیگـر را پـایین آورده کوتـاه کنیـد    

تـرین  ر ابرو مناسبمتر زیسانتی1.فرق کند،تواندمی،ي مشترياندازه این مدل چتري بنا به خواسته
.)گیردروي ابرو قرار می،وقتی موها خشک شود. (باشداندازه می

:چتري الیه الیه
2
درجـه کوتـاه   90ي ز موها را در جلوي سر تا انتهاي دو ابرو جدا کرده به صورت الیه الیه با زاویها3

توانیـد ایـن   سـته مشـتري مـی   با توجه به خوا.کنداین فرم حجم و بلندي موي سر را زیاد می.کنید
.چتري را با تکنیک پیتاژ کم حجم کنید



ماشین موزنی 
اهـرم  ،)بـزرگ (ي زیـر و تیغه) کوچک(ي روي برش شامل تیغههر ماشین اصالح داراي شانه و تیغه

ي حلقـه ،کلید روشن و خـاموش ،ي تنظیمکلید ثابت کننده،جهت تنظیم کردن طول برش،تنظیم
.باشدي یدکی مخصوص میستگاه و شانهآویزان کردن د

:موزنیماشینهايتیغه
باشـد کـه یکـی از    هـاي تیـز مـی   با دندانه،تیغه2و چه نوع برقی داراي یماشین موزنی چه نوع دست

کند و در نوع دستی با میکار نیروي برقنوع برقی با استفاده از ،ها ثابت و دیگري متحرك بودهتیغه
.کنندمیآن به سمت یکدیگر کاري هاهدستبهفشار 

:هاي مخصوص ماشین اصالح برقیانواع شانه
هـا  آنيو بـه وسـیله  گرفتـه  زیر تیغه ثابت ماشین قرار تدر قسم،هاي مخصوص ماشین برقیشانه

دلخـواه  ي دسـت و بـه انـدازه   یکموها را ،خواهیدزمانی که می.یابدمیتیغ ماشین افزایش يشماره
.ها استفاده نماییداز این شانه،داه کنیکوت

ماشین موزنی 
اهـرم  ،)بـزرگ (ي زیـر و تیغه) کوچک(ي روي برش شامل تیغههر ماشین اصالح داراي شانه و تیغه

ي حلقـه ،کلید روشن و خـاموش ،ي تنظیمکلید ثابت کننده،جهت تنظیم کردن طول برش،تنظیم
.باشدي یدکی مخصوص میستگاه و شانهآویزان کردن د

:موزنیماشینهايتیغه
باشـد کـه یکـی از    هـاي تیـز مـی   با دندانه،تیغه2و چه نوع برقی داراي یماشین موزنی چه نوع دست

کند و در نوع دستی با میکار نیروي برقنوع برقی با استفاده از ،ها ثابت و دیگري متحرك بودهتیغه
.کنندمیآن به سمت یکدیگر کاري هاهدستبهفشار 

:هاي مخصوص ماشین اصالح برقیانواع شانه
هـا  آنيو بـه وسـیله  گرفتـه  زیر تیغه ثابت ماشین قرار تدر قسم،هاي مخصوص ماشین برقیشانه

دلخـواه  ي دسـت و بـه انـدازه   یکموها را ،خواهیدزمانی که می.یابدمیتیغ ماشین افزایش يشماره
.ها استفاده نماییداز این شانه،داه کنیکوت

ماشین موزنی 
اهـرم  ،)بـزرگ (ي زیـر و تیغه) کوچک(ي روي برش شامل تیغههر ماشین اصالح داراي شانه و تیغه

ي حلقـه ،کلید روشن و خـاموش ،ي تنظیمکلید ثابت کننده،جهت تنظیم کردن طول برش،تنظیم
.باشدي یدکی مخصوص میستگاه و شانهآویزان کردن د

:موزنیماشینهايتیغه
باشـد کـه یکـی از    هـاي تیـز مـی   با دندانه،تیغه2و چه نوع برقی داراي یماشین موزنی چه نوع دست

کند و در نوع دستی با میکار نیروي برقنوع برقی با استفاده از ،ها ثابت و دیگري متحرك بودهتیغه
.کنندمیآن به سمت یکدیگر کاري هاهدستبهفشار 

:هاي مخصوص ماشین اصالح برقیانواع شانه
هـا  آنيو بـه وسـیله  گرفتـه  زیر تیغه ثابت ماشین قرار تدر قسم،هاي مخصوص ماشین برقیشانه

دلخـواه  ي دسـت و بـه انـدازه   یکموها را ،خواهیدزمانی که می.یابدمیتیغ ماشین افزایش يشماره
.ها استفاده نماییداز این شانه،داه کنیکوت



…و1،2،3،4،5،6،8،10،12،14هـاي هـاي برقـی داراي شـماره   هاي پالستیکی مخصوص ماشینشانه
.باشندمی

:موزنیماشینوشانهيوسیلهبهکوتاهی
سـپس دو  ،زنیـد موهـا را بـرس ب  .موها باید کامالً تمیز و خشک باشـد ،براي انجام کوتاهی با ماشین

.شاخه ماشین موزنی را به پریز برق وصل کنید
زمان روشن شدن دستگاه صداي بلند شنیده .کلید روشن دستگاه را بزنید و دستگاه را روشن نمایید

.این صدا به خاطر ورود جریان برق به دستگاه است.شودمی
فشار دادن اهرم تنظیم بـه طـرف   با .براي کوپ با ماشین از قسمت پشت گردن کار را شروع کنید-

.متر از موها در رستنگاه و پشت گردن را به طرف باال کوتاه کنیدسانتی3تا 2پایین حدود 

شانه باید پشت گـردن بـه صـورتی کـه پشـت          .هاي بعدي از شانه کوتاهی استفاده کنیدبراي الیه-
وي موهاي پشت گردن قـرار بگیـرد و ماشـین را روي    روي سر و دندانه به سمت باال در ر،شانه) ته(

این کار را بدون اسـتفاده از اهـرم جـانبی    ،شانه قرار داده و با ماشین موهاي روي شانه را کوپ کنید
.انجام دهید و به آهستگی موها را شانه بزنید
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بـا حرکـت آرام   روي مـو بگذاریـد و  ،ي کمبراي کوتاه کردن موهاي باالي گوش ماشین را با زاویه-
.موها را کوتاه کنید

بایـد بـراي هـر    .توانید از شـانه اسـتفاده کنیـد   براي کوتاه کردن موهاي قسمت گیجگاهی نیز می-
.قسمت از قسمت قبل راهنما داشته باشید

.هاي یدکی نیز استفاده نماییدتوان از شانههاي باالي سر میبراي قسمت-
هاي بـاالي سـر بایـد در حالـت     موهاي قسمت،تر کوتاه شودباالي سر بلندقسمت،خواهیداگر می-

کشیده شود و بین انگشتان سبابه و انگشت وسطی نگه داشته شود و توسـط ماشـین   درجه90زاویه 
.نوك موها را کوتاه کنید

ار اهرم تنظـیم را بـه سـمت پـایین فشـ     .در پایان موهاي پشت سر را در قسمت گردن کوتاه کنید-
متر از پایین سر به طرف باال حرکت دهید و در آخر موهـاي باقیمانـده   سانتی2تا1دهید و با فاصله 

.در قسمت پشت گردن را با استفاده از ماشین بدون فشار دادن به اهرم کوتاه کنید
:موزنیماشینباسردورانداختنخط
:توان دور سر را خط انداختطریق می2به 

سـپس بـدون   ،خط انداختن دور سر باید ماشین را خالف جهت رشد موها قرار دادهبراي :روش اول
متـر بـه سـمت پـایین     سـانتی 2تـا 1که به اهرم تنظیم ماشین فشار وارد کنید با فاصله تقریبی این

دلخـواه  ،یـا مـنظم یـا کـج    ،هاي مو را صافلبه،توانیدبه این ترتیب می.حرکت داده و خط بیندازید
.پ کنیدمشتري کو
تمـام  .براي خط انداختن دور سر ماشین موزنی را برعکس گرفته و موهـا را قطـع کنیـد   :روش دوم

.پشت سر به همین حالت ماشین نگه دارید و دور سر را خط بیندازید
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ماشـین را  ،هنگام خط انداختن با ماشین برقی.ي صفر صاف کنیدهاي پایین خط را با شمارهقسمت
.داریدآرامی ماشین را برو زمانی که مو قطع شد بهگذاشتهمو و پوست به آرامی روي

کوتاه کردن موي کودکان
روحیه کودك را از مـادر پرسـیده و   .صحبت کنید، با کودکان در مورد مدل کوتاهی که دوست دارند

د که گرم یا کنیاگر در مناطقی زندگی می.مدل انتخابی را با توجه به روحیات کودك در نظر بگیرید
.چنین به جنس مو نیز توجه کنیدهم.تر را انتخاب نماییدهاي کوتاهمدل،مرطوب است

کوتاه کردن موي بانوان مسن
ها مطابقت داشته باشد و بـا توجـه بـه    اي باشد که با سن و سال آنکوتاهی بانوان مسن باید به گونه

موهاي بانوان مسـن نـرم بـوده و ممکـن اسـت        .ها کوتاه شودسر و موقعیت اجتماعی آن،فرم چهره
هاي کالسیک براي مدل.پشت انتخاب نماییدهاي مناسب موهاي نرم و کماز مدل.پشت هم باشدکم

.افراد مسن مناسب است
:براشینگ کردن

در .باشـد مـوپیچ مـی  وفرم و حالت دادن به موهـا توسـط سشـوار   ،خشک کردن،از براشینگهدف
.هاي مختلف استفاده کردن از برستوابراشینگ می

انواع فرم دهی موها مطابق با کوتاهی با برس و سشوار
کاري موها را شامپو کرده و با توجه بـه جـنس موهـا از    براي حالت دادن به موهاي کوتاه قبل از هر

سپس موها را طبـق مـدل مـورد    .تر موها استفاده کنیدپذیري راحتدهنده جهت فرملوسیون حالت
ي بـرس  انـدازه .هاي باریک جدا کرده و سشوار نماییدبندي نموده و از قسمت پشت الیهتقسیم،ظرن

از بـرس گـرد   .شـود برس گرد ریز براي موهـاي کوتـاه اسـتفاده مـی    .را متناسب با مو انتخاب کنید
ن زیرا باعث پیچیده شدن و گره خـورد ،متوسط و کوچک براي براشینگ موهاي بلند استفاده نکنید

.شودمو می



موها را با کاندیشـنر لخـت کـرده سـپس بـا بیگـودي       ،صاف شودترکه موهاي مجعد آسانبراي این
.درشت پیچیده و بعد براشینگ کنید

انواع فرم دهی موها مطابق با کوتاهی با سشوار بدون برس
:خشک کردن موها با انگشتان

موهـا را از روي پوسـت سـر    .ین موها حرکت دهیـد آب اضافی موها را با حوله گرفته و انگشتان را ب
موها را طور کهبلند کرده و به طرف باال نگه دارید و حرارت سشوار را به سمت دست گرفته و همان

تر و موها حالت شلوغ پیدا ها حجیمشود که ریشهاین کار باعث می.اید خشک نماییدرو به باال گرفته
.ت پوست مشتري نگه نداریدحرارت را به سم،سعی کنید.کند

خشک کردن ریشه و ساقه
شود و آن تکنیکی بـراي صـاف کـردن    هاي گرد و بزرگ استفاده میبراي خشک کردن ساقه از برس

.طول مو است
بـرس و مـو را   .هاي مو گذاشته و موها را روي برس قرار دهیدبراي انجام این کار برس را زیر قسمت

شـود و حالـت   میدر این حالت موها نرم و کمی بلند.سشوار را متمرکز کنیدکمی کشیده و حرارت
.گیردصاف به خود می



برس با توجه به طول موها انتخاب شود و سشوار را به طـرف موهـا گرفتـه و جریـان حـرارت      اندازه
.موها را نرم و صاف کندسشوار باید به سمت مو کشیده شود و تار و ساقه

شک کردن و حالت دادن مو به وسیله شانه و دستخ
بـه ایـن ترتیـب کـه مـو را      .شودبا برس و حرارت سشوار انجام می.روشی براي موج دادن موها است

هاي برس بـا  توسط شانه و برس کنترل کرده و از قسمت جلو شروع کنید و به طور طبیعی با حرکت
سـپس حـرارت گـرم    .موجی بـه موهـا بدهیـد   شانه رو به پشت و کمی به طرف چپ و راست حالت

بایـد مخـالف جهـت بـرس و شـانه      ،جهت حرارت سشـوار ،سشوار را به سمت پایین مو هدایت کرده
حرارت زیاد نباشد و با حرکات دست و حرارت سشوار روي مو حرکت داده تا به طور یکنواخت .باشد

.داین کار را مرتب تا پایین سر ادامه دهی،به تمام سر برسد

حالت دادن موهاي کوتاه و متوسط و بلند با سشوار و برس
:الیهروش دیگري براي موهاي بلند و الیه

از جلـوي  .بنـدي کنیـد  پر تقسیمموها را به صورت مدل.شوداین مدل روي موهاي خشک انجام می
رس بپیچید و تا ریشـه ادامـه   با برس گرد متوسط نوك مو را شعاعی دور ب.اي شعاعی برداریدمو الیه

روي موهـا نگـه داریـد و مکـث     ،داده و حرارت سشوار را مستقیم طوري که روي پوست قرار نگیـرد 



سپس موها را بین دو انگشت سـبابه و اشـاره گرفتـه و    ) .ت مکث به بلندي مو بستگی داردمد. (کنید
.باز کنید

.رودده و تمام ریزه موها داخل میبا این کار موها صاف ش.بار تکرار کنید3این کار را 
دسـت چـپ   ) سبابه و اشـاره (ي مو بین دو انگشت همان الیه از مو را از قسمت ریشه،بعد از این کار

دست راست گرفته و مو را کمی بپیچانید و تر با دو انگشت سبابه و اشارهمتر پایینسانتی3گرفته و 
.س موها را رها کنید و روي آن فکیساتور بزنیدهمین عمل را تا نوك موها ادامه دهید و سپ

.تمام موها را به همین ترتیب انجام دهید
یعنی هر دو طرف رو به پشت سـر پیچیـده   . (باید توجه کرد که حرکات دو طرف سر مقابل هم باشد

).شود
.در آخر موها را با انگشتان حالت دهید

ولی مدل موها خیلـی بـا داوم   .یادي الزم داردتر مناسب موهاي مجعد است و زمان زاین روش بیش
.شودمی

.گیردمزیت دیگر این است که دست آرایشگر در اثر کشیدن برس درد نمی

صاف نمودن موهاي مجعد با اتو و سشوار
زبر و بلند با دو برس  ،دن موهاي مجعدصاف کرنحوه

ي مجعد و زبر ابتدا موهـا را شـامپو کـرده و بـه موهـا نـرم کننـده       ،براي سشوار کشیدن موهاي بلند
مخصوص بزنید و با حوله موها را خشک کرده، چند قطره سرم مو کف دست ریختـه و روي موهـاي   

.دار بمالیدنم



) یکـی زیـر مـو و دیگـري روي مـو     (پشت سـر  برس بزرگ ازبا دو ،بندي کنیدسپس موها را تقسیم
.ها را لخت کنیدها روي موها آنهمراه با حرارت گرم سشوار و با کشیدن برس

مواد مصرفی
هاي حالت دهنده اسـتفاده  قبل از براشینگ موها را شامپو کرده آب اضافی آن را بگیرید و از لوسیون

بعد از پایـان براشـینگ بـراي ثابـث     .توان قبل از براشینگ استفاده نمودمیاز ژل یا موس نیز .کنید
.اگر موهـاي مشـتري خشـک اسـت    .شودتر حالت موي مشتري از فیکساتور استفاده میماندن بیش

.مقدار بسیار کم از کرم مو استفاده کنید

)سپانسردی(ر با ابزار مخصوصی داحالت دادن موهاي موج
کننـده موهـا را   براي حالت دادن موهاي خیلی بلند و مجعد پس از شـامپو کـردن و اسـتفاده از نـرم    

موها را خشـک  .شودکن که روي سشوار نصب میپخشحرارت،)دیفیوزر(سپانسر موس بزنید و با دی
.کنید



.دهداین کار یک نوع فر یا ویو زیبایی به موها می

شستشو و خشک کردن مو 
موها را از هم ،براي شستن موهاي فر قبل از شامپو کردن.شوندموهاي معمولی به راحتی شسته می

شـامپو کـرده و از یـک نـرم کننـده      ،ي قـوي ندارنـد  هاي مالیم که مواد شویندهو با شامپو. باز کنید
،بـه مقـدار زیـاد   ،ها را بـاال بکشـید  که آنبدون این،موها را به آرامی از هم جدا کرده.استفاده کنید
.آبکشی نمایید

اما به مقـدار کـم و از      ،کمی اسپري براق کننده،تري داشته باشدخواهید موها درخشش بیشاگر می
.متري بزنیدسانتی20ي حداقلفاصله

موي خشک، چرب و نرمال
:موهاي خشک-

موهـا در نزدیکـی پوسـت سـر، داراي     . ارنـد موهاي خشک، کدر هستند و خاصیت ارتجاعی کمـی د 
براي درمان موهاي خشک از نـرم کننـده و   .تري می باشندتر و در ساقه، داراي حجم کمحجم بیش

.شامپوهاي مغذي استفاده می شود
):نرمال(موهاي معمولی -

.موها براق و داراي انعطاف خوبی است. باشدنه خشک بوده و نه چرب می
: چربموهاي-

باشـند و بـه   مـی حالـت بـوده، سسـت   موهاي چرب بـی . در اثر ترشح غدد چربی، موها چرب هستند
.این نوع موها باید با شامپوي مالیم شسته شوند. شوندسختی آرایش می

:موهاي ترکیبی-
بـراي بهبـودي   . ي مو خشک است و ممکن است نوك مو، موخوره داشته باشدها چرب و ساقهریشه
پ هاش اسیدي مالیم استفاده کرده و موها را با شامپوي مخصـوص  وع موها باید از محصوالتاین ن

. کننده، استفاده کنیدموهاي چرب بشویید و براي نوك موها از نرم



)سشوار، برس، اتو(عوامل مکانیکی ضعیف شدن مو 
:سشوار

پیـدا ریـزش نهایتدروودشمیسستودیدهآسیبموها،داغحرارتبامکررکردنسشواراثربر
موهابکشیدزیادفشارباراموهاونکنیداستفادهمناسببرسازکشیدنسشوارزماناگر.کندمی

.شودمیریزشباعثودیدهآسیب
:شانه

باعـث وکـرده ضعیفراموهازیادزدنشانه.باشدمیضروري،خودبهمخصوصيشانهازاستفاده
مـو پیازشدنسستباعثاستخیسموهاکهزمانیدرکشیدنشانهنینچهم.شودمیموریزش

.شودمی
:برس
بـه وبـوده نـرم بایدبرس.استنامناسببرسازاستفادهکندمیضعیفراموهاکهوسایلیازیکی

.یابدجریانسرپوستدرخونکهشودمیباعثبرس زدن مو.نرساندآسیبمويریشه
)فر، صاف، دکلره، رنگ(ف شدن مو عوامل شیمیایی ضعی

:کردنرنگ
چنـین از رنـگ مناسـب مـو انتخـاب      اگر رنگ کردن بدون در نظر گرفتن جنس مو انجام گیرد و هم

.ساندنشود به موها آسیب می
:کردندکلره
وخشـک ودادهدستازرامقاومتموها.نباشدموتارمناسبوبودهقويحدازبیشکهايدکلره

.شودمیشکننده
:فرکردن
ضـعیف موهـا ،کنـد پیـدا تماسمويریشهبهمواداگروکندمیشکنندهوخشکراموهافرکردن

موبراي،نباشدموجنسبامتناسباگرفرموادیالوسیونچنینهم؛کندمیریزشبهشروعوشده
.بودخواهدمضر

:کردنصاف
کـردن صـاف زمـان .شـود ریـزش و دچارشدهخشکوضعیفممکن است کردنصافاثربرموها
.گیردانجاممومنافذتستحتماً

مواد محافظت کننده قبل از شروع کار و بعد با مواد
:هاویتامینهویژگی

.باشدمیخارجیعواملبرابردرمومقاومتافزایشودهندگیفرم



یاوشدهضعیفوشکننده،ويقشامپوهايیاوشیمیاییموادازمکررياستفادهاثردرکهموهایی
وویتامینـه شـیمیایی وگیـاهی تییتقـو مواديوسیلهبهکهاستالزماندکردهپیداریزشعللیبه

.شوندمعالجه
تـرمیم رامـو دیـده آسیبهايبخشکورتکسبهورودباکهباشندمیمومحافظمواد،هاکنندهنرم
.کنندمی

.استویتامینهمکثمدتدقیقه50تا20،باشدمیB5هاویتامینهيدهندهتشکیليماده
ساعتاستماه6حداقلویتامینهبادرمانطول.کنیدترکیبولرمآببایاتنهاییبهراهاویتامینه

،هفتـه دربـار سـه 3حداکثرویتامینهاز.کردویتامینهراموتوانمی،شیمیاییموادباکارازپس
.نموداستفادهتوانمی

دقیقه5تا3مدتبهراسرپوستمويویتامینهدر.شوندمیویتامینهبهترجذبباعثدماوبخار
.دهیدماساژ

ماساژ سر و مراحل آن
:ویتامینه مو همراه با ماساژ حرفه اي

ي موهـا زده و بـا   پوست سر را ماساژ دهیـد ویتامینـه را بـه ریشـه    ،خواهید همراه با ویتامینهاگر می
ها به پوست سر آسیب مواظب باشید ناخن.انگشتان به حالت آرام و دورانی پوست سر را ماساژ دهید

.)ذکر شده است66تمام مراحل ماساژ سر در صفحه . (نزنند
کارشروعازقبلمشتريسازيآماده

ویتامیننیزمازیرا.نماییدتمیزمناسبومالیمشامپویکباراموهابایدویتامینمصرفازقبل
.باشدتمیزموهاکهکندمیاثرموهاروي

مشتريسازيآماده
ویتامینـه کـرم ،پالسـتیکی کـاله ،کاسـه ،بـرس ،حولـه ،بندپیش. (کنیدآمادهراالزمابزارومواد-

)چربوخشکموهايمخصوص
.کنیدخشکحولهباراموهاسپس،زدهشامپورامشتريموهاي-
.ببندیدبندپیشمشتريلباسزامحافظتبراي-
.کنیدبنديتقسیمقسمت4بهراموها-
.بزنیدموهابهراویتامینهمواددارنموتمیزمويرويسرپشتاز-

انواع مواد ویتامینه
):ویتامینه(موهاياستفاده از محصوالت محافظت کنندهينحوه

بـار  4بـراي  ،مینه براي موهاي کـم پشـت و کوتـاه   یک تیوپ ویتا.ها تیوپی هستندبعضی از ویتامینه
بـراي محافظـت   .بـار اسـتفاده کنیـد   2مصرف کافی است و براي موهاي پرپشت و بلند این تیـوپ را  



.موها را با شامپو شسته و با حوله یا سشوار آب اضافی موها را بگیرید.بند ببندیدلباس مشتري پیش
.ظرف غیرفلزي مخلوط کنید و خوب هم بزنیدنصف تیوپ ویتامینه را با آب ولرم در یک 

بندي کرده و مواد ویتامینه را از پشت سر از ریشه تا سـاقه و پوسـت   قسمت تقسیم5یا 4موها را به 
.سر به ویتامینه آغشته نموده و ماساژ دهید

2تصویر1تصویر
سپس کاله پالستیکی روي سر گذاشته و زیـر  .ماساژ سر به صورت دورانی باشد و موها کشیده نشود

.دقیقه مکث کنید20.دستگاه بخار قرار دهید

3تصویر
رب و معمولیویتامینه موي خشک، چ

،مخصـوص موهـاي رنـگ شـده    ،موهـاي خشـک  ،ویتامین در انواع مختلف مخصوص موهاي چـرب 
.فر و صاف  وجود دارد،مخصوص موهاي دکلره



:ویتامین مخصوص موهاي چرب
دچار شوره و چربی غلیظ شده اسـت و ممکـن اسـت    ،در مواقعی که موها چرب بوده و بر اثر چربی

ویتامین مخصوص موهـاي  .ویتامین مخصوص موهاي چرب استفاده کنیداز ،حتی دچار ریزش شود
کند و باعـث تحریـک غـدد چربـی     کار غدد چربی را تنظیم می،چرب از ریزش موها جلوگیري کرده

اسـت و بـه   19و لیسـیتین 18کلسـترول ،17کامومیل،16ویتامین موهاي چرب داراي النولین.شودنمی
و مـواد مغـذي و هورمـون    F،A،B3،B5داراي ویتـامین  چنین دهد و هممیي خاصیموها جلوه

.شوداست و باعث رشد موها نیز می
:ویتامین مخصوص موهاي خشک

خشـک و  ،گـرد و غبـار  ،باد،در مواقعی که موهاي طبیعی در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید
ین در اثـر اسـتفاده از   چنـ شود و یا ممکن است دچار موخوره شود و هـم کدر و وز می،شکننده شده

از ویتـامین  .هـاي مکـرر خشـک و شـکننده شـود     دکلره یـا براشـینگ  ،رنگ،مواد شیمیایی مثل فر
.مخصوص موهاي خشک استفاده نمایید

ایـن ویتـامین موهـا را    .موخوره را از بین برده و باعث تقویت موها می شـود ،ویتامین موهاي خشک
ویتامین مخصوص موهاي خشک داراي مـواد مـؤثر   .کندان میبراق نموده و کدري و وز موها را درم

عامـل جلـوگیري از شـوره خشـک و     .باشدمیDو Aلیستین و کلسترین و حاوي ویتامین ،النولین
.النولین موجود در این ویتامینه است،موخوره

:مانندشودمیشکنندهوخشکموکهمواردي
قويوقلیاییشامپوهايازاستفاده-
زیادشستشويوآفتابمعرضدرگرفتنقرار-
مکررطوربهصافوفرموادازاستفاده-
مکررطوربهرنگانجام-
مووپوستزیادخشکی-
عامـل ویتامینـه ایـن درالنـولین وجودنمودمصرفخشکموهايمخصوصویتامینبایدحتماًکه

کـه موهـایی برايمخصوصاًویتامیناینمصرف.باشدمیموخورهوخشکشورهازجلوگیرياصلی
-بیوخشکحداززیادهکهموهایی.شودمیتوصیهانددادهدستازراخودشفافیتوهستندکدر

مقداربهراموها،شدنخشکازقبلآنشستنوویتامینهمصرفازپساستبهتر،هستندحالت
وکفموهارويهفته1مدتویتامیندارمقاین.نماییدخشکسپسونمودهآغشتهویتامینهکمی

.دهدمینرمیحالتهاآنبهوماندمیباقیسر

١٦Wool fat
١٧Kamvmyl
١٨Cholesterol
١٩Lysytyn



سنتیموادوروشبا،موکردنویتامینه
:گزنه

ي ریشه آن در الکل به صورت لوسیون نه تنهـا  جوشانده و خیسانده،کهگزنه آناز خواص بسیار مهم
.بـرد سر را نیز از بین مـی يشود در ضمن شورهیکند بلکه مانع ریزش مو مدر رشد موي سر اثر می

روز در مجاورت گرماي خورشـید  5ل را به مدت سي گیاه و الکمخلوط ریشه،براي تهیه این لوسیون
کار بهکنند وبطري آب وارد میخوري از آن را در قاشق سوپ3دهند و در موقع استعمال قرار می

آمـده بـر روي پوسـت    هاي به دستها و محلولهنگام مالیدن لوسیونباید توجه داشت که .برندمی
.شودنباید آن را شدیداً ماساژ داد زیرا این عمل باعث ریزش موهاي ضعیف می،سر

شستشوي و خشک نمودن مو
:رشروع کاشستشوي موي سرقبل  از

آب اضـافی موهـا را   .قبل از شروع ویتامینه موها را با شامپوي مخصوص بشویید،براي موهاي خشک
.با حوله گرفته طوري که موها کمی مرطوب باشد

:محصوالت محافظت کنندهاستفاده ازپس از،شستشوي موي سرينحوه
کاله پالستیکی را برداشته و با آب ولرم موها را آبکشی کنید و ،دقیقه مکث مواد روي سر20پس از 

.بهتر است براي خشک کردن موها از سشوار استفاده نکنید.با حوله خشک نمایید


