
آموزشگاه آزاد مراقبت و زیبایی

:نگارش 

:کد ملی آموزش استاندارد
5141-57-040-1



بهداشت فردي،مواد ضدعفونی کننده استرلیزاسیون و تفاوت آن با ضدعفونی کردن
باشد، که در رعایت بهداشـت عمـومی همـه افـراد بـه نـوعی       بهداشت به دو صورت عمومی و فردي می

نظافت فـردي نیـز از وظـایف    . نداي سالم داشته باشموظفند، نکات بهداشتی را رعایت نموده، تا جامعه
از آن جا که در سالن آرایشگاه، ارتباط بسـیار نزدیـک اسـت، بـراي     . شودفرد محسوب میبهداشتی هر 

.باشدجلوگیري از امراض گوناگون، رعایت بهداشت فردي و بهداشت عمومی الزم و ضروري می
در نظر نگرفتن اقدامات بهداشتی توصیه نشده در پیرایشگري، خالف قانون محسوب شـده و پیرایشـگر   

.شودمیمتخلف تلقی 
شرایط مناسب محیط کار

.محیط کار باید کامالً ضدعفونی شود و آب مصرفی باید سالم باشد-
قفسه، ویترین و کمـد  .دیوار و کف سالن باید کامالً تمیز، از جنس مقاوم، صاف و قابل شستشو باشد-

.متر نباشدسانتی20تر ازها از زمین کمآنکار قابل نظافت بوده و فاصله
.سطل زباله داراي درپوش، قابل حمل و به تعداد کافی در سالن موجود باشد و به موقع تخلیه شود-
.وضع و تعداد دستشویی مناسب بوده و سیستم فاضالب بهداشتی باشد-
.خصی استفاده نموده و داراي کارت معاینه باشدشي هرفرد از صابون و حوله-
.ول اطفائ حریق در دید عموم نصب شودهاي اولیه و کپسي کمکجعبه-
.لوازم برقی قبل از استفاده باید کنترل شودکلیه -

استرلیزاسیون و تفاوت آن با ضدعفونی
:آلودگی زدایی1متد

به خاطر داشته باشید کـه وقتـی نظافـت        . نظافت و ضدعفونی: آلودگی زدایی داراي دو مرحله است
ابزار، وسایل و تجهیزات از طریق شستشو با صابون مـایع، آب گـرم و بـا    ها ازکنید باید همه آلودگیمی

. همه لوازم را مورد توجه قرار دهیداستفاده از نظافت و ضدعفونی و تمیزکاري
به نوبه خود این کار باعث . یابد که، سطح به طور مناسب تمیز شده باشدوقتی آلودگی سطح کاهش می

زا از سـطوح ابزارهـا و تجهیـزات از    ها و عوامل بیمارير آلوده کنندهتبیش. شودکاهش خطر عفونت می
این که چرا نظافت حـائز اهمیـت اسـت، بخشـی از ضـدعفونی      . رودطریق تمیزکردن مناسب از بین می

.ابزارها و تجهیزات است
آلودگی زدایی2متد 
زه اغلب به طـور ناصـحیح   لیواژه استر. نظافت و استریل کردن:آلودگی زدایی دو مرحله دارد2متد 

.مورد استفاده است
-ها را تخریب مـی هاگ،لیزه کردن فرایندي است که به طور کامل همه موجودات میکروبی ماننداستر
.کند

گیرند که موسوم به استریل بـا  متدهاي مؤثرتر استریل براي تجهیزات با فشار باال مورد استفاده قرار می
.ن ابزارها با بخار کافی نیستتنها تمیزکرد. دیگ بخار است
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پزشکیویژهپسماندوپسمانددفعمدیریت
هاي مدیریت اجرایـی، پسـماندهاي پزشـکی و پسـماندهاي     ضوابط و روش14و 13و12و11طبق ماده 

سازمان محیط زیست بـه منظـور مـدیریت بهینـه     -1وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
: ه پسماند پزشکی موظفند اقدامات زیر را انجام دهندپسماند، مراکز تولید کنند

در مـورد پسـماندهاي عـادي    (تر و غیرخطرناك ترجیح بر استفاده از کاالهایی با تولید پسماند کم-الف
بیمارستانی، کاالهایی با تولید پسماند قابل بازیافت) شبه خانگی(

مدیریت و نظارت مناسب بر مصرف-ب
ماند عادي از پزشکی ویژه در مبدأ تولید پسماندجدا سازي دقیق پس-پ
هاي کم خطرتر به استفاده از رنگو PVCتر به جاي رنگ ترجیح بر استفاده از محصوالت کم خطر-ت

هاي پایه فلزجاي رنگ
:اولویت استفاده از-ث
هاي زیست تجزیه پذیرپاك کننده-1
ترمواد شیمیایی ایمن-2
پایه آب به جاي مواد با پایه حاللاستفاده از مواد با -3

هر واحد باید برنامه عملیاتی مدیریت پسماند پزشکی ویژه خود را تهیه و در صـورت مراجعـه   : 12ماده 
.نمایندگان سازمان یا وزارت ارایه دهد

تولیدکنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهاي تولیدي خود را شناسایی و آمار تولید را به : 13ماده 
.دارویی و عادي به صورت روزانه ثبت نمایند-کیک عفونی، تیز و برنده، شیمیاییتف

خطـر،  تولیدکنندگان باید پسماندهاي پزشکی ویژه را به منظور اطمینان از حمـل و نقـل بـی   : 14ماده 
هاي مدیریت، پسماند و بهینه سازي و اطمینان از کاهش حجم پسماندهاي پزشکی ویژه، کاهش هزینه

. از جریان پسماندهاي عادي مجزا نمایندامحاء 
.دسته  اصلی از یکدیگر ضروري است4تفکیک انواع مختلف پسماندهاي پزشکی  بر حسب:تبصره

انواع بیماري هپاتیت، راه هاي پیشگیري و سرایت آن
هپاتیت

نسـبت  هرچند هپاتیت . رساندشود و به کبد آسیب میهپاتیت ویروس خونی است که باعث بیماري می
ه بـدن افـرادي کـه مبـتال هسـتند، ارایـ      شود، زیرا هپاتیت در همه سـیاالت تر مقابله میراحتHIVبه 
بـه  . مانـد به عالوه برخالف ایدز هپاتیت در سطح بیرونی بدن براي دوره طوالنی مدت زنده می. شودمی

.و ضدعفونی شوندهمین دلیل الزم است که همه سطوحی که با مشتري در تماس هستند کامالً تمیز 

پزشـکی و پسـماندهاي وابسـته    پسـماندهاي  ،هاي مدیریت اجراییو روشضوابط 14و 13و12و11طبق ماده ١
آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و



HIV /ایدز
،کوتاه شده ویروسـی اسـت کـه باعـث سـندرم تخریـب       HIVویروس تخریب کننده سیستم ایمنی ایدز

از . کنـد ایدز نوعی بیماري است که سیستم ایمنی بدن را تخریب می. شودسیستم ایمنی بیمار شده می
. یابدیگر انتقال میطریق خون و گاهی سایر سیاالت بدن مانند ترشحات از شخصی به شخص د

ها هیچ نشانه اي نداشته باشد، اما تست مشـخص  براي سال،ممکن است،استHIVفردي که مبتال به 
گـاهی  . ماه بعد از در معرض ویروس قرارگرفتن مبتال شـده اسـت یـا خیـر    6کند که آیا شخص در می

. سیل ابتالي سایر افراد هستنددانند که پتاندهند و نمیمثبت دارند، هرگز تست نمیHIVافرادي که 
اساسا از طریق استفاده از سوزن مشترك از طریق استفاده کنندگان از داروهاي اعتیاد آور HIVویروس 

از طریـق  HIVگـاهی  . یابـد و یا از طریق تماس جنسی محافظت نشده و خالکوبی غیرایمن انتقال مـی 
گاهی هم ویروس . کنداي آرایش دائم سرایت میههاي بهداشت درمانی و یا سالنسوزن آلوده در محیط

.شوداز طریق بریدن پوست وارد جریان خون می
کارابزارگندزداییونمودنپاكمحیط،بهسازي

، محلول ساولن، آب ژاول، دتول از مواد ضدعفونی ابـزار  %5/2، محلول بتادین %4الکل اتیلیک، فرمالدئید
.باشندکار می

:%5/2محلول بتادین -
تر تري برخوردار است و اثر خورندگی آن کمشبیه آب ژاول بوده، ولی از ثبات بیش% 5/2محلول بتادین 

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

آن % 1شـود و غلظـت   اده میفلزي استفاز محلول ساولن براي ضدعفونی کردن لوازم و ابزار فلزي و غیر
.ها، مناسب استبراي ضدعفونی کردن زخم
.دقیقه در محلول قرار دهید30لوازم و ابزار کار را به مدت 

.داري شودگراد نگهي سانتیدرجه25دار و در دماي زیر محلول حتماً باید در ظروف درب
هادستکردنو ضدعفونیکردنپاك
. ارزش اسـت بسیار باهامیکروبست که در کاهش انتقال اهاشستن دست،بهداشتیترین اقدامات مهم

ها را با آب ودست) کردن موکوتاهمثل (ها رایشگاهپیاز انجام هر کار براي مراجعین در پس،بهتر است
.را نیـز دقیقـاً بشـویید   والي انگشـتان  ، زیر ناخنهادر موقع شستن دست.دشستشو دهیصابون خوب

زیرا د،نداري شوجامد باید در محلی خشک نگههاي به صورت جامد یا مایع هستند که صابونهاصابون
مخصوص ظروفی که در هاي مایع راصابون.ها باشدتکثیر میکروبمحل رشد و،تواندمیصابون مرطوب

بعـد از  و هرا شسـت که صابون داخل آن تمام شـد، خـوب آن  وقتیو داري نمودهنگه،استصابون مایع 
.بریزیدمجددا صابون مایع را در آن کردن،خشک 

نانوسـیل  از محلول ،توانیدها میتمیز بودن دستتر نسبت به ضدعفونی وچنین براي اطمینان بیشهم
.کنیدستفادها
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ثیر در أتـ به دلیـل اثـر فـوري   شود،مصرف میها آماده جهت ضدعفونی کردن دستصورتنانوسیل به 
چـون همیهایگونه عارضه بر روي پوست جهت پیشگیري از ابتال به بیماريدون هیچبوحداقل زمان 

محلـول بـراي   جهـت ایـن   از ایـن  .شـود مـی هـاي قـارچی وباکتریـایی اسـتفاده    هپاتیت، ایدز، بیماري
.شودتوصیه میهاکردن دستضدعفونی

دفع پسماند ویژه پزشکی
هاي تفکیک پسماندهاي پزشکی      کیسهویژگی ظروف و ): 1(جدول شماره 

برحسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف
عفونی زرد کیسه پالستیکی 

مقاوم
عفونی 1

داراي خطر -تیز و برنده
زیستی

زرد با درب قرمز SAFETY BOXاستاندارد   تیز و برنده 2

شیمیایی و دارویی ايسفید یا قهوه کیسه پالستیکی 
مقاوم 

ایی و شیمی
دارویی

3

عادي سیاه کیسه پالستیکی 
مقاوم 

پسماند عادي 4

.داري شوندهاي پالستیکی زرد رنگ نگههاي فوق در سطلالزم است کیسه- 1
.موسسه استاندارد، استاندارد این ظروف را تدوین نموده است- 2
.داري شوندگهاي رنگ نهاي پالستیکی سفید یا قهوههاي فوق در سطلالزم است کیسه- 3
.داري شوندهاي پالستیکی آبی رنگ نگههاي فوق در سطلالزم است کیسه-4

هاي برقراري ارتباط مؤثر با مشتريروش
هاي زندگی به خصوص در حوزه مطالعه فن آرایش و زیبایی حائز اهمیـت هسـتند زیـرا قـوانین     مهارت

با توجه به این . به مراتب در سالن وجود ندارند،روندکار میه بترپیشرفتهسخت و سریع که براي صنایع 
را مورد خودرود تا هوش و استعداد هنريماهیت سالن یک محل کار خالقانه است که از شما انتظار می

هاي عـالی و اصـول فـردي    که نیازمند مهارتاست سالن داراي جو بسیار اجتماعی . آزمایش قرار دهید
،همیشه باید بـه وظـایف خـود   وه باید ارتباط محکمی با مشتري داشته از طرفی ک. باشدقوي افراد می

باید با ذوق و شوق و با صالحیت ،را برطرف کنیدخواهید نیازهاي مشتريهر زمانی که می.کنیدتوجه 
،ایـد مهم نیست که چه احساسی دارید و چند ساعت را صـرف کـار کـردن نمـوده    . به این کار بپردازید

. از موفقیت به این بستگی دارد که چگونه این رفتار را حفظ کنیدفردياحساسات شخصی و
مشاوره و نحوه برخورد مناسب با مشتري

مشاوره
هاي مشتري گوش دهید تا اطالعات بهتري داده و با دقت به حرف. در طول مشاوره زیاد صحبت نکنید

.رژي مثبت دهیدشما با توجه به سلیقه او، مشتري را سر شوق آورده و به او ان
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براي مثال اگر او موي . کند، گوش کنیدعالوه به خوبی در مورد بلندي مویی که مشتري صحبت میه ب
بلندتر؟ وقتی اهایش؟ یخواهد بلندي مویش تا کجا باشد؟ باالي گوشخواهد باید بدانید که میمیکوتاه

کـه مطمـئن شـوید کـه     ایـن خواهد تا روي چشمش بیاید؟ برايکه جلوي مویش خشک است آیا می
چه را کـه او آن–خواهد با استفاده از اصطالحات خاصی مانند بلند یا کوتاه میچهمشترياید فهمیده

یید أگوید، تتکرار کنید و صحت این واژگان را هم با تصویر و هم با نشان دادن جایی که او می،گویدمی
کنـد بـا   چه را که مشـتري فکرمـی  ه عبارت دیگر آنبه مشتري گوش کنید و سپس تکرار کنید ب. کنید

تمرکز و توجه به مشتري و عدم اختالل و مزاحمت مهم اسـت در  . ه کنیدیگوش دادن بازتاب دهنده ارا
اًمجـدد ،گویـد چه را که او میآن،که صحبت مشتري تمام شدبعد از این. کندحالی که او صحبت می

خواهد و به چـه چیـزي نیـاز    دانید مشتري چه میمطمئن شوید که میکارو با این. یید کنیدأبازگو و ت
. دارد

مدیریت محیط کار و اداره آن
-میچیزي است که مدیریت شامل دانستن آن. دهدشما را به سمت انجام چیزي سوق می،انگیزه

. برسیدباید به هدفبنابراین در نهایت. ید به آن برسید و خود را در آن موقعیت شغلی حفظ کنیدهخوا
این مدیریت خود است که به شما . خوردن داریداي براي غذاانگیزه، براي مثال وقتی که گرسنه هستید

تـر یـاد  یان با انگیزه خیلـی راحـت  هنرجو. کند تا تصمیم بگیرید که چگونه به غذا دست یابیدکمک می
.گیرندمی

بـه  آموزشگاهبه موضوعاتی که در پس احتماالً،داریدبه مطالعه فن آرایش و زیبایی گرایشاگر شخصاً
تر به محرك خارجی نیاز دارید، شما براي موفق شدن بیش. شود، عالقمند هستیدشما آموزش داده می

شـما در مرحلـه   . داشـته باشـید  هاي خـود دورهباید احساس هیجان کنید و دلیل خوبی براي گذراندن 
،هاي خوب مـدیریت آمیز این کار به مهارتبراي انجام موفقیت. دمدیریت زندگی خود و یادگیري هستی

.نیاز دارید
کاووش، آنالیز، تعیین و واژگان :با استفاده از واژگان فعال حل مشکل مانند. دایره لغات را افزایش دهید

.دیگري از این دست، دایره لغات مثبتی ایجاد کنید
در دنیاي پرتنش و ناآرام امـروز بسـیاري از افـراد بـا     . یدسعی نکنید به تنهایی مسیري را در پیش بگیر

هـا  کنند و ایدهتر در محیطی وجود دارد که افراد با یکدیگر کار میاند که خالقیت بیشاستعداد دریافته
-قوي سالن نقش مهمی ایفا مـی و گروه این چیزي است که در تیم . گذارندرا با یکدیگر به اشتراك می

.کند
مناسبارایه رفتار

شخصـیتی  معمـوالً ،کنندثر ارتباط برقرار میؤافرادي که به طور م:ثرؤهاي برقراري ارتباط ممهارت
چـه کـه   صحبت کنند و به آندتوانند در مورد خوبه راحتی میها معموالًآن. خونگرم و مراقبتی دارند

ستقیم در مورد آن پرسش خواهند به طور واضح و موقتی که چیزي می. گویند، گوش دهنددیگران می
.کنندها توجه میکند به صحبت آنها صحبت میکنند و هنگامی که کسی در مورد آنمی



گویند که به صورت اعمال و رفتـاري کـه از خلقیـات    اي از صفات باطنی و روحی را اخالق میمجموعه
ي اخالقـی از ضـروریات           هـا امروزه پـرداختن بـه اخـالق و ارزش   . کنددرونی انسان ناشی است، بروز می

.باشدمی
وظیفه هر شخصی است که به دیگران احترام بگذارد و از احترام گذاشتن به عنوان ابزاري براي رسیدن 

دلی و هم احساسی شود که با همشکل عملی احترام به افراد زمانی محقق می. به هدف خود بهره نگیرد
-ت کارکنان تأثیر بگذارید و سالمت کارکنان را در رأس برنامههاي متفاوي صدر بر دیدگاهو داشتن سعه

.هاي خود قرار دهید
صادق باشید، زیرا صادق نبودن پیامدهاي زیادي از جمله عدم اعتماد را به دنبال خواهد داشـت و عـدم   

هش اعتماد در مدیریت، در ایمان اشخاص نسبت به مدیر ایجاد تزلزل کرده و میزان احترام به وي را کا
.دهدمی

دهد و به کارهاي کم ارزش بیش از انـدازه بهـا   تواند انجام دهد، قول نمیمدیر صادق آن چه را که نمی
تجربه نشان داده است که رعایت اخالق، باعث افزایش شهرت شـده و منجـر بـه موفقیـت در     . دهدنمی

.شودکسب و کار می
فرم و ساختار گرافیکی-
:کندمو را مشخص میخصوصیت وجود دارد که عمل4
قابلیت ارتجاعی-بافت                -انبوهی              -الگوهاي رشد و خطوط مو                  -

.خطوط مو و الگوهاي رشد از موارد مهمی هستند که در فرم ساختار گرافیکی قابل بررسی می باشند
کند، ها و روي گردن رشد میتداد چهره، دور گوشترین  قسمت در امخط مو، مویی است که در بیرونی

هاي مو و سایرالگوهاي رشد در جایی کـه  ها و حلقهپیچش. شودبه عنوان ریزش طبیعی مو اشاره میو
به عنوان مثال ممکن است، نیاز داشته باشید، از . گذارندشوند، تأثیر میرسد و خشک میمو به پایان می

ها، به ویژه در پس گردن استفاده کنیـد تـا وقتـی کـه مـو      ن این قسمتکشش کم در هنگام کوتاه کرد
رود، آن قسمت را به چهره اسـتاندارد درآورد و از خـالی شـدن دور گـوش در     شود و باال میخشک می

.قسمت مهم دیگر فرق است. کوتاهی مو در طول کار جلوگیري کند
انبوهی مو

معمـوالً بـه جـنس نـازك،     . متر مربع از پوست سر اسـت هاي موي فرد در سانتیانبوهی مو تعداد رشته
.باشدمتوسط، ضخیم می

بافت مو
بنـدي   دسته زبر، متوسط و ظریف طبقه3بافت مو بر پایه ضخامت یا قطر هر رشته مو است، معموالً به 

در حقیقت، یک مشتري ممکن اسـت بافـت   . تر از رشته موي زبر استرشته موي ظریف نازك. شودمی
اما تعداد تارهاي مو زیاد . به این معنی که موي فرد ظریف هستند. ظریف اما پرپشتی داشته باشدموي 

به این معنی که موهاي فرد زبـر  . پشت داشته باشدیک مشتري ممکن است، بافت زبر اما کم. می باشد
.هستند، اما از یکدیگر فاصله دارند
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به طور متفاوت به نوع یکسان کوتاهی واکنش نشان انبوهی و بافت مهم هستند، زیرا انواع موي مختلف
موي زبر : براي مثال. تري نیاز دارندتر و برخی به وزن بیشهاي بیشبرخی انواع مو نیاز به الیه. دهندمی

هاي کوتاه تواند به اندازهتمایل دارد به بیرون بزند، به ویژه اگر کوتاهی خیلی کوتاه باشد، موي ظریف می
.و به حالت تخت بماندتقسیم شود 

چسبد و کم زیاد کوتاه کردن به پوست سر می! با این حال اگر، مشتري موي ظریف و نازك داشته باشد
.دهدپشتی مو را نشان می

انبوهی و بافت
انبوهی

زبرمتوسطنازكبافت
.ها عالی اسـت براي بسیاري از کوتاهی.نرم، نیاز به وزن داردظریف

-به ویژه غیر نافذ و ارتفاع کم، کوتاهی
.هاي ماشین اصالح خوب هستند

. تري دارندمعموال نیاز به بافت بیش
هـاي  براي بسیاري از         کوتاهی

.مو مناسب است
هـاي  نیاز بـه وزن دارد،  شـکل  متوسط

.دار به خوبی کار شدهالیه
. ها عـالی هسـتند  تر کوتاهیبراي بیش

.افته شودتواند بمو می
. هـا مناسـب هسـتند   بسیاري شکل

.ها معموال ضروري هستندبافت
. کنــدمقــداري وزن حفــظ مــیزبر

کوتاهی با ماشین اصالح توصیه 
.شودنمی

. ها مناسب اسـت براي بسیاري از شکل
کوتاهی ماشین اصالح مناسـب اسـت،   

.اگر در شرایط خوبی باشند

ــاثیر    ــاه تـ ــی کوتـ ــاهی خیلـ کوتـ
ي اصالح ممکن است هاماشین.ندارد

مقـداري طـول و   .مو را فر یا باز کند
.کندوزن مو را حفظ می

. ، موي فر، موي مجعد و بیش از حد مجعد داشته باشد)بدون فر(مشتري ممکن است، موي کامال صاف 
موي نازك ظریف: کوتاهی مو یکسان را در طول مشابه در انواع مختلف مو تصور کنید

دار در موي زبر، ضخیم        و الیهکوتاهی مدار در موي ظریف، نازك کوتاهی مو الیه

دار در موي متوسط، فريکوتاهی مو الیه



عنصرهاي طراحی مو
عنصـر اولیـه طـرح سـه بعـدي را یـاد       5ي شروع فهم روندهاي خالق در پیرایشگري، مهم است که برا

.خط، فرم، فاصله، بافت و رنگ است: این عناصر عبارتند از. بگیریم
خط

حضور یکی از اینها همیشه به این معنی است که دو مورد دیگر را . خط ، فرم و فاصله را تعریف می کند
چشم از خطهاي . جایی مدل مو را ایجاد می کنند¬خطها، شکل، طراحی و جابه.هم در بر می گیرد

:چهار نوع اولیه عبارتند. آنها می توانند مستقیم یا خمیده باشند. طراحی پیروي می کند
در جهت یکسان امتداد دارند و فاصله ثابتی را از کف . خطوط افقی، در طراحی مو پهنا ایجاد می کنند

.کنندیا افق حفظ می

مدل مو را بلندتر و باریکتر مـی کننـد، بـه    . خطوط عمودي، طول و ارتفاع در طراحی مو ایجاد می کند
.نظر می رسد که چشم از خطوط باال و پایین پیروي می کند

:نوع اولیه عبارتند4. توانند مستقیم یا خمیده باشندها میآن
در جهت یکسان امتداد دارند و فاصله ثابتی را از کـف  . کنندد میدر طراحی مو پهنا ایجاخطوط افقی،

.کنندیا افق حفظ می
کننـد، بـه   تر میمدل مو را بلندتر و باریک. کندطول و ارتفاع در طراحی مو ایجاد میخطوط عمودي،

.کندرسد که چشم از خطوط باال و پایین پیروي مینظر می



اغلب براي برجسـته کـردن یـا کوچـک کـردن       . قرار دارندبین خطوط افقی و عموديخطوط قطري،
چنین براي ایجاد کردن جذابیت در طراحـی مـو اسـتفاده         خطوط قطري هم. هایی از چهره استقسمت

.شوندمی

.کنـد کنند، طـرح را مالیـم مـی   اي حرکت میخطوطی که در جهت دایره یا نیم دایرهخطوط خمیده،
. بزرگ یا کوچک، دایره کامل یا فقط بخشی از دایره باشندتواند دایره ها میآن

. هاي ساعت حرکـت کننـد  هاي ساعت و یا خالف جهت عقربهتوانند، در جهت عقربهخطوط خمیده می
تکرار خطوط خمیده در جهت مخالف مـوج  . توانند به طور افقی، عمودي یا قطري قرار بگیرندها میآن

.کندایجاد می
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فرم 
فـرم یـا   . سه بعدي می باشد و طول، عرض و عمـق دارد . طرح توده و یا به طور کلی مدل مو استفرم 

نیمرخ معموال بخشی از طرح کلی است که مشتري پاسخ .  توده همچنین ممکن است حجم نامیده شود
فرم . به طور کلی، فرمهاي ساده براي استفاده کردن بهترین هستند و چشم نواز تر می باشد . خواهد داد

.مو باید در نسبت شکل سر و صورت، طول وعرض گردن و خط شانه باشد

فاصله
نسـبت  ) مثبت(از فرم. کنداي که مدل مو اشغال میکند یا منطقهاي که فرم را احاطه میفاصله، منطقه

مدل . دهندمیدر طراحی مو، با هر جابه جایی نسبت فرم و فاصله تغییر . آگاه هستیم) منفی(به فاصله 
هـا را احاطـه   چنین فـرم ها همشوند، اما فاصلههایی که ایجاد میها را نگه دارد نه فقط فرممو باید زاویه

.ها و صاف یا هر ترکیبی باشداي،مجعد، موجفاصله ممکن است، شامل موهاي حلقه. کندمی
بافت طراحی

راحی کردن مـدل بـراي مشـتري خـود در نظـر      کند که هنگام طبافت طراحی به الگوهاي فر اشاره می
براي مثال، مـوي صـاف نـور را    . اي یا مجعدهمه موها الگوهاي فر طبیعی دارند صاف، فر، حلقه. بگیرید

تـري بازتـاب   کند و موي صاف هنگام کوتاه کردن به طول مفرد نور بـیش بهتر از الگوهاي فر بازتاب می
.کندمی
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هابا انواع شیب و زاویهترکیب انواع خط، خط الگو-
خط، نشانه امتداد دار نازك است که به عنـوان راهنمـا   . شودها تشکیل میکوتاهی مو از خطوط و زاویه

. کندگوشه، فاصله بین دو خط یا سطوح است که نقطه داده شده را قطع می. شوداستفاده می
سر، خود، از خطوط خمیده . ده هستندشوند، مستقیم یا خمیدو خطوطی که در کوتاهی مو استفاده می

.شودیا مستقیم تشکیل می

خطوط افقی،عمودي،قطر : سه نوع خط مستقیم در کوتاهی مو  وجود دارند

خطـوط افقـی وزن را   . کننـد خطوط افقی یا موازي چشم را  از یک طرف به طـرف دیگـر هـدایت مـی    
هاي مو را ایجـاد کنـد و بـه    و ارتفاع کم کوتاهیشوند، تا یک ارتفاعخطوط افقی استفاده می. سازندمی

.وزن اضافه کند
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هـا داراي  شوند و با کف قائم هسـتند، آن معموال برحسب باال و پایین توضیح داده می:خطوط عمودي
اي ایجاد کند و بـا  دارند، تا کوتاهی مو تدریجی و الیهخطوط عمودي وزن را برمی. خطوط افقی هستند

.شونددتر استفاده میارتفاع بلن

خطـوط قطـري بـراي              . خطوط افقی و عمودي هستند که جهت مایل یا سراشیب دارند: خطوط قطري
.کنندهاي کوتاه تلفیق میهاي بلند را در الیهشوند و الیهکردن کوتاهی مو استفاده میپر

ها با برش هاي مو یا قطري براي ایجاد زاویهاي کردن، تکنیکی است که از خطوطتوده:خطوط مورب
ها عوامل مهمی در ایجاد فونداسیون و تداوم قوي در زاویه. کنندافزایش یا کاهش در ارتفاع استفاده می

.کوتاهی مو هستند

.ها استاین دلیل چگونه ایجاد شدن شکل
:نتخاب کنیدشوند، را اهاي مو با انواع خطوط، جهت یا ترکیب ایجاد میمدل

براي مشتریانی که مدل مو را براي مـدت  . نمونه این مدل مو یک طول است)ستیک(خطوط مفرد، 
.خواهند، بهترین مدل استکوتاهی می

هـا داراي  شوند و با کف قائم هسـتند، آن معموال برحسب باال و پایین توضیح داده می:خطوط عمودي
اي ایجاد کند و بـا  دارند، تا کوتاهی مو تدریجی و الیهخطوط عمودي وزن را برمی. خطوط افقی هستند

.شونددتر استفاده میارتفاع بلن

خطـوط قطـري بـراي              . خطوط افقی و عمودي هستند که جهت مایل یا سراشیب دارند: خطوط قطري
.کنندهاي کوتاه تلفیق میهاي بلند را در الیهشوند و الیهکردن کوتاهی مو استفاده میپر

ها با برش هاي مو یا قطري براي ایجاد زاویهاي کردن، تکنیکی است که از خطوطتوده:خطوط مورب
ها عوامل مهمی در ایجاد فونداسیون و تداوم قوي در زاویه. کنندافزایش یا کاهش در ارتفاع استفاده می

.کوتاهی مو هستند

.ها استاین دلیل چگونه ایجاد شدن شکل
:نتخاب کنیدشوند، را اهاي مو با انواع خطوط، جهت یا ترکیب ایجاد میمدل

براي مشتریانی که مدل مو را براي مـدت  . نمونه این مدل مو یک طول است)ستیک(خطوط مفرد، 
.خواهند، بهترین مدل استکوتاهی می

هـا داراي  شوند و با کف قائم هسـتند، آن معموال برحسب باال و پایین توضیح داده می:خطوط عمودي
اي ایجاد کند و بـا  دارند، تا کوتاهی مو تدریجی و الیهخطوط عمودي وزن را برمی. خطوط افقی هستند

.شونددتر استفاده میارتفاع بلن

خطـوط قطـري بـراي              . خطوط افقی و عمودي هستند که جهت مایل یا سراشیب دارند: خطوط قطري
.کنندهاي کوتاه تلفیق میهاي بلند را در الیهشوند و الیهکردن کوتاهی مو استفاده میپر

ها با برش هاي مو یا قطري براي ایجاد زاویهاي کردن، تکنیکی است که از خطوطتوده:خطوط مورب
ها عوامل مهمی در ایجاد فونداسیون و تداوم قوي در زاویه. کنندافزایش یا کاهش در ارتفاع استفاده می

.کوتاهی مو هستند

.ها استاین دلیل چگونه ایجاد شدن شکل
:نتخاب کنیدشوند، را اهاي مو با انواع خطوط، جهت یا ترکیب ایجاد میمدل

براي مشتریانی که مدل مو را براي مـدت  . نمونه این مدل مو یک طول است)ستیک(خطوط مفرد، 
.خواهند، بهترین مدل استکوتاهی می



تکـرار  . تواننـد مسـتقیم یـا خمیـده باشـند     می. شوندخطوطی که در مدل مو تکرار میخطوط موازي،
.ی شودتر در طراحتواند باعث جذابیت بیشخطوط می

این خطوط لبه سـختی  . رسنددرجه به هم می90خطوط افقی و عمودي که در زاویه خطوط متضاد،
.توانند نگاه تندي داشته باشندخطوط متضاد معموال براي مشتریانی است که می. کنندایجاد می

ارتفاع
ر قسمت ممکن شود که هبراي کنترل کردن در طول کوتاهی مو، مو به قسمت هاي مساوي تقسیم می

هر قسمت تقسـیم  کننـده مـو در پوسـت     . باشدتر تقسیم شود، که الیه میهاي کوچکاست به قسمت
.کندها را ایجاد میبندي قسمتی را از دیگري جدا کرده و الیهاست، تقسیم

اي است کـه در آن الیـه مـو نگـه    زاویه، درجه. شودارتفاع، به عنوان برجستگی یا برآمدگی شناخته می
.شودشوند، یا هنگام کوتاهی از سر باال نگه داشته میداشته می

در کوتـاهی مـو   . شـود کند و معموال در درجه توضیح داده مـی هایی ایجاد میارتفاع، درجه بندي و الیه
).صفر درجه(ساده یا یک طولی، ارتفاع وجود ندارد

فاع اتفاق می افتد، اگـر کوتـاهی مـو طـول     کنید، ارتوقتی که هر الیه از مو را باالي صفر درجه بلند می
.شودتوانید اطمینان یابید که استفاده میمفرد ندارد، می

خواهد که مانند این عکس به نظر برسد، باید بتوانید آورد، میوقتی مشتري عکسی از کوتاهی مو را می
کنیـد،  ت ارتفـاع را درك مـی  وقتی تـاثیرا . هاي استفاده شده را تعیین کنیدبه عکس نگاه کنید و ارتفاع

درجـه  90و 45هـاي اسـتفاده شـده    تـرین ارتفـاع  متـداول . توانید هر شکل مورد نظر را ایجاد کنیدمی
طـول مـو   . دهیددرجه یا بلندتر باشد، از وزن کم می کنید یا به مو الیه می90وقتی ارتفاع مو . هستند

تر تر، کمشود که به نظر سنگینندتر اغلب باعث میوزن مو بل. گذاردچنین روي نتیجه آخر تاثیر میهم
معموال به موي مجعد نسبت به موي صاف  به خاطر انقباض، مو را کمی بلندتر بزنیـد،  . الیه شده برسد

.شود، طول مو مناسب باشدکه وقتی جمع می
احی را بر روي سر کاله طر. الگو سازي روي مانکنبراي اجرا و تمرین این خطوط از مانکن استفاده نمایید

.مانکن قرار دهید و از ماژیک وایت برد براي ایجاد خطوط استفاده کنید
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)دست، افزایشی، مدرج و یکنواختطراحی انواع مدل یک(تمرین انواع خطوط مدل 
:خطوط افقی

بنـدي بـا   معموالً خطـوط دسـته  . بندي خط طرح در پیرامون را در نظر بگیریدبراي ایجاد خطوط دسته
-براي انجام این خطوط دسـته . کنندباشند و ایجاد خطوط افقی میطوط طرح در پیرامون موازي میخ

از وسط پیشانی به وسط پشـت گـردن و از   (عالوه این تقسیم به. قسمت تقسیم نمایید4بندي سر را به 
. ی را بکشیدهاي افقاز پشت گردن خط. شودانجام می) یابدباالي گوش به باالي گوش دیگر امتداد می

هـا را  فاصـله . دهدهاي مو را نشان میالیهباشد و فاصله بین هر خطبندي مو میهر خط نمایانگر دسته
ها را تا جلوي سر ادامه دهید و کار را تا باالي سر ادامه زمانی که روي گوش رسیدید، خط. رعایت کنید

.دهید
:خطوط عمودي

ه و خطوط را از جلوي سر به موازات خط محوري و عمودي خط محوري را کشید. خط تقارن را بکشید
ها را به حالت شعاعی از تاج سر بر روي منحنـی سـر رسـم    ها نیز خطروي گوش. بر خط تقارن بکشید

.نمایید
:خطوط اریب به جلو

قسـمت  2خط تقارن که از وسط پیشانی تا وسط پشت گردن امتداد دارد را بکشید و سر مـانکن را بـه   
درجه به خط تقارن در پشت گردن 45هاي اریب به جلو را با زاویه تقسیم کنید و در ادامه خطمساوي 

.وصل نمایید
هاي اریب به جلـو را  فاصله بین خطوط و زاویه را تا آخر رعایت کنید و وقتی که به گوش رسیدید، خط

.جام دهیدبراي طرف مقابل نیز همین کار را ان. تا رستنگاه مو در چهره ادامه دهید
:خطوط اریب به پشت

هـاي بـا فاصـله    سـپس خـط  . خط تقارن که از وسط پیشانی تا وسط پشت گردن امتداد دارد را بکشـید 
هاي دیگر را خط. درجه نسبت به خط تقارن را از جلوي گوش به پشت رسم نمایید45مناسب و با زاویه 

هـر دو  . دهید و طرف مقابل را نیز کامل کنیـد نیز با زاویه و فاصله مناسب به موازات خطوط قبلی ادامه 
.طرف خطوط را اریب به پشت رسم کنید

:خط مرکب
ابتدا موهاي چتري را به شکل مقعر و موهاي جلوي . هاي مرکّب استترین خطخط دور سر داراي بیش

-مـی انگشتان خود را در موازات خط اریبی کـه          . گوش را به شکل اریب به جلو کوتاه کنید
.خواهید کوتاه کنید، قرار داده و با استفاده از خط شیب دار خط مرکّب در پشت گوش را کوتاه نمایید

:خط محدب
خط محدب خطّی است که به طرف بیرون خمیده شده باشد ؛ مانند بیرون یک توپ، موها را شانه کرده 

از . ي مو کوتاه کنیدراست به وسط دستهخط اریب به چپ را از طرف . و به چهره خط افقی کوتاه کنید



در . ي موي شانه شده، خط اریب به راست را با افزایش شیب به طرف وسط مو، کوتاه نماییدوسط دسته
.هاي مختلف دادتوان به آن زاویهي مو، بعد از به وجود آوردن این خط میطرف دیگر دسته

:خط مقعر
انند درون یک توپ خطی است که به طرف داخل خمیده باشد م

سپس موها . براي کوتاه کردن این خط ابتدا موها را شانه کرده و به چهره خط افقی موها را کوتاه کنید
ي مو و بـا افـزایش شـیب بـه     خط اریب به راست را از طرف راست به وسط دسته. را دوباره شانه بزنید

.کوتاه کنیدراست کوتاه نموده و خط اریب به چپ را با افزایش شیب به چپ
تـوان بـه آن          بعد از بـه وجـود آوردن ایـن خـط مـی     . گر یک خط مقعر استکوتاهی کامل شده، نمایان

.هاي مختلف دادزاویه

)تکرار،تناوب،افزایش، متقابل، نامنظم، توازن، متقارن، نامتقارن(بندي مو برروي مانکنالیه
:تکرار

بندي یکسان باشد و کوتاهی زاویه و الیهاي مو به یک اندازه میهدر این مدل، طول الگو در تمام قسمت
.دست را کوتاه نماییدتوانید روي مدل یکبندي میبراي انجام این الیه. دارد

:تناوب
شوند، اصولی هاي مو از یک الگوي دو یا چند تایی که تکرار میبرداري به طور متناوب الیهدر این الیه 

مدلی را از ژورنال انتخاب کرده و . باشدهاي ژورنالی میتر در کوتاهیبندي بیشالیهاین . گرددانجام می
.بندي را تمرین نماییدروي مانکن الیه



:افزایشی
.کندهاي مو، با تناسب از بلند به کوتاه و یا از کوتاه به بلند تغییر میدر اصول افزایشی الیه

:متقابل
بندي تکرار بر روي براي انجام این الیه. هاي کوتاه و بلندا با اندازهمتقابل یعنی داشتن تناسب بین موه

. ها به این مورد دقت شودبنديدر انواع تمرین الیه. باشدمانکن الزم و ضروري می
:نامنظم

هـاي  بنـدي در مـدل  ایـن الیـه  . شودهاي مختلف و نامنظم کوتاه میدر اصول نامنظم طول مو با اندازه
بندي نیز بهتـر اسـت اول   جهت انجام این الیه. شودشود، دیده میعده خاصی رعایت نمیامروزي که قا

.روي مانکن تمرین و تکرار شود
:توازن

در اصول استفاده از توازن الگوهاي کوتاه کردن موي سر، برقراري هماهنگی و توازن متقابل بـا مـدل   
بندي روي براي انجام این الیه. نامتقارن باشدتواند متقارن یااین مدل می. موي مورد نظر، مدنظر است

.اي را اجرا نماییدمانکن کوپ دو زاویه
: متقارن

در این اصول دو طرف سر که از فرق وسط سر از وسط دو ابرو به وسط پشت گردن امتداد یافته موهـا  
براي تمرین . شود، شکل و اندازه مدل یکسان خواهد بودبه دو قسمت مساوي راست و چپ تقسیم می

.بندي مدل پر را روي مانکن اجرا کنیداین نوع الیه
:نامتقارن

بنـدي،  براي تمرین ایـن نـوع الیـه   . هاي نامتقارن کوتاهی در دو طرف سر نامساوي استدر اصل مدل
.هاي یک طرفه را روي مانکن اجرا نماییدمدل

دستالگوخوانی مدل یک
اي، و یا مدل دل مصري، یک طولی، یک سطحی، باب، صفحهچنین به عنوان مهمدست یکمدل کوتاه 

رسـد، موقعیـت کوتـاهی بـه دقـت      گرچه خط کوتاهی به نظر ساده می. شودموي کالسیک شناخته می
هـا پرشـور و   هنگام کار کردن با انواع موهاي مختلف الگوهاي رشد و مشتري،تواندبستگی دارد، که می

.حال باشد
کوتاهی رو به باال و صاف باشد، اگر سر را به جلو کـج کنیـد، مـو بـه حالـت      سر مشتري باید براي این

اگر مدل کوتاهی مو سـاده را بـا سـر رو بـه جلـو انجـام مـی دهیـد، دو چیـز را                 . افتدطبیعی خود نمی
-جایی که قصد نداشتید، کمی درجه ایجاد  می) 2(هنگام کوتاهی، خط مو نخواهد افتاد و ) 1(یابید می
.دشو
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)دار بلندکوتاهی الیه(الگوخوانی مدل افزایشی 
هاي بلنـدتر  هاي افزایش یافته استفاده خواهید کرد، که به تدریج الیهدار بلند، از الیهدر کوتاهی مو الیه

-مانده همه موي باقی. شودراهنماي شما راهنماي داخلی است، از باالي سر شروع می. دهدرا نشان می
.انددرجه ارتفاع داده شده180خط راهنمایی تا براي انطباق با 

هـاي بـاالیی را   خواهید ضخامت را در پایین حفـظ کنیـد، قسـمت   دار بلند که میکردن مدل الیهکوتاه 
هاي باالي مو ممکن است به شکل بدي منجر شود که در پایین کردن الیهخیلی کوتاه. داریدبلندتر نگه

.به صورت رشته است
هـاي بـاالیی   تر از شانه باشد، از برش لغزشی استفاده کنید تا بـه طـول قسـمت   تري پاییناگر موي مش
.این حداکثر طول و وزن را در آستر کوتاهی مو حفظ خواهد کرد. متصل شود

ها را تر را کوتاه کنید، دور گوشهاي آستر برگردید و خطوط قويسپس به لبه. اول داخل را کوتاه کنید
.کامل کوتاه کنید

درجه دار) درجه45(کوتاهی موي ) داردرجه(الگوخوانی مدل مدرج 
درجه کار خواهیـد  90درجه و نیز ارتفاع 45در این کوتاهی مو پایه، با خط کوتاهی عمودي و با ارتفاع 

توانید بـا  کنید، در ذهن داشته باشید که این کوتاهی مو را میگرچه از قسمت مرکزي استفاده می. کرد
.از خط راهنما ثابت و متحرك استفاده خواهید کرد. یا لبه کار کنیدیک طرف 

هاي دیگر  رو بـه  همه قسمت. کندبه یاد آورید، خط راهنمایی ثابت خط راهنمایی است که حرکت نمی
خط راهنمایی متحرك با حرکـت در طـول   . شوندشوند و براي انطباق کوتاه میخط راهنمایی شانه می
دار در این جا مثالی براي درك بهتر خط صاف که چگونه کوتاهی موي درجه. کندکوتاهی مو حرکت می

هاي صفحات قسمت عطف کتاب را با صفحات آویزان به پایین نگه دارید، لبه. آوریمرسد، مینظر میبه 
خط حال کتاب را به سمت دیگري بچرخانید، آن را . آورنددست به وجود میکوتاهی مو یکحالتی مانند

هاي صفحات خط کجـی  لبه. از وسط باز کنید و بگذارید که صفحات در هر دو طرف رو به پایین باشند
.سازنددار میدرست مانند کوتاهی موي درجه

)1(الگوخوانی مدل ترکیبی 
. شودهاي کوتاهی مختلف ایجاد میدار است که با زاویهدر این جا نوع دیگري از کوتاهی مو درجه

هـاي انگشـت بـراي         هاي کـج و زاویـه  دار ساخته شده توسط ویدال ساسون معروف، بخشهدر باب درج
. شوندکردن نتیجه کج یا گرد استفاده میایجاد
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)3(داردست الیهیک) درجه90(کوتاهی مو 
90سر وستهاي یک دست است، همه مو از پدار ایجاد شده با الیهسومین کوتاهی مو پایه کوتاهی الیه

راهنماي شما براي این کوتاهی مـو خـط راهنمـاي    . شونددرجه ارتفاع دارند و با طول یکسان کوتاه می
. متحرك داخلی است

هـا  شکل حاصل نرم و گرد بدون تشکیل وزن یا گوشه. خط راهنمایی داخلی نسبت به آستر داخل است
.دهندي عمودي داخل وزن را کاهش میهاآستر مو نرم خواهد شد، زیرا بخش. به نظر خواهد رسید

)صفر، اریب، مقعر، محدب، نامتقارن(ستکوتاهی بر پایه یک
.اي براي بسیاري از کوتاهی کالسیک دیگر استدست پایهکوتاهی مو یک

.شوداستفاده می) زاویه انگشت(در بافت کالسیک، خط کوتاهی قطري

هنگـام  . شـود مانده است و با زاویه انگشت افقی کوتاه میدست بلندتر لبه بلندتر در این کوتاهی مو یک
.داریدها با فشار خیلی کم نگهکوتاهی موي بلندتر، مو را بین انگشت
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توجه کنید که چگونه مو هنگـامی کـه   . دهددست را در موي مجعد نشان میاین تصویر کوتاهی مو یک
.شوددار میشود، درجهخشک می

.اي کالسیک،آستر مجعد است، از ترکیب خطوط افقی و خمیده استفاده کنیددر مدل صفحه

هاي مدلتقسیم
:هاي صورت به کار روندتواند براي برجسته کردن قسمتتقسیم دیگر وجود دارد که می4

شـود، امـا تـوهم    کالسیک هستندو اغلب براي صورت بیضی اسـتفاده مـی  ) فرق وسط(هاي مرکزتقسیم
.دهدهاي پهن و گرد میصورتبیضی را به 

.به یاد آورید که  از استفاده کردن فرق وسط روي افراد داراي بینی برجسته اجتناب کنید



کنند و به باال بردن ارتفاع در باال کمک می. شوندکردن مو از باال به سر استفاده میفرق کج براي هدایت
.نظر برسدشود که موي نازك پرتر به چنین باعث میو هم

. شوندکردن توهم عرض یا ارتفاع در مدل مو استفاده میهاي پشت قطري براي ایجادتقسیم

.کندهاي زیگزاگ تاثیر چشمگیري ایجاد میتقسیم

الگو خوانی مدل یکنواخت
دسـت         کردن مو با ارتفاع یا جهـت بـیش از حـد بـه     است که از طریق کوتاهدار، نتیجه درجهکوتاه الیه

دار به طور کلـی  شود، کوتاهی مو الیهدرجه و باالتر کوتاه می90مو در ارتفاعات بلندتر، معموال . آیدمی
در مدل کوتاهی مو درجه دار، انتهاهاي مو نزدیک هم . دار دارندتري نسبت به کوتاهی مو درجهوزن کم

. رسندبه نظر می
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ها با آزاد کردن وزن، حرکت و حجم الیه. رسندور از هم به نظر میدار، انتهاي مو ددر مدل کوتاهی الیه
تواند با راهنماي متحرك، راهنماي ثابت، یـا هـر دو ایجـاد    دار میکوتاهی مو الیه. کننددر مو ایجاد می

.شود

الگو خوانی مدل مدرج
دارکوتاهی مو درجه

در مـویی خـوب کـار            ) شوندتري کوتاه میهاي کماعهایی که با ارتفآن(تر دار سنگینهاي درجهکوتاهی
هاي زبر و موي مجعد به نظـر خواهـد   بافت. شدن دارندشدن گرایش به بازشوند که در هنگام خشکمی

.دار استرسید که بیش از موي صاف درجه
.داریددرجه نگه45تر از کردن با این نوع مو، ارتفاع را کمهنگام کار

توانید مو را طوري کوپ کنید سازد، میبندي وزن میبندي عالی است، زیرا درجهبراي درجهموي ظریف
-در هرحال، اگر مو هم ظریف و هم نازك است، از  ایجاد. تر و پرتر به نظر آیدکه نازك، ظریف یا ضخیم

نیـد، خـط   هاي قطري اسـتفاده ک تر، از تقسیمبندي نرمدرجه. کردن خطوط وزن سنگین اجتناب کنید
اگر مو انبوه متوسطی با بافت ظریفی دارد، ارتفاع دادن آن بهتر است، زیرا . تر ایجاد خواهد کردوزن نرم

.براي پشتیبانی کردن از آن انبوهی کامل وجود دارد
اگر خط مو به طور مستقیم رشد کند، . کردن موي پشت گردن، خط گردن را بررسی کنیدقبل از کوتاه

. افتدترکنید، بدین ترتیب مو زیر خط مو میبندي را کمتر و درجهبخواهید، طول را بلندممکن است که 
.توانید با استفاده کردن از تکنیک قیچی باالي شانه ترکیب کنیددقت کنید، خط موي ضخیم را می

.دست را براي دقت خط حفظ کنیدهمیشه از دندانه ظریف شانه استفاده کنید و فشار یک
ار و مواد مصرفیابزار ک

:به ابزارها و مواد و لوازم زیر نیاز  خواهید داشت
-کلیپس هاي تقسیم کردن-نوار گردن-قیچی هاي کوتاهی-شانه کوتاهی یا مدل-پیش بند کوتاهی

شانه دندانه پهن-حوله ها-بطري اسپري با آب-پیش بند شامپو-شامپو و نرم کننده
آماده سازي مشتري

.یاز مو را شامپو بزنید و نرم کنیددر صورت ن- 



بند را روي نوار پیش. نوار گردن را دور گردن مشتري ببندید. مشتري را تا صندلی مدل همراهی کنید- 
بند جمع کنید، طوري که هیچ جایی از نوار گردن را روي پیش. گردن قرار دهید و از پشت سفت کنید

.بند با پوست مشتري تماس نداشته باشدپیش
هاي مختلف به روش قیچی روي شانهکوتاهی با زاویه

در این تکنیک، . رسیده است) زنانه(است که به آرایشگري ) مردانه(قیچی روي شانه، تکنیک آرایشگري 
. کنیدمو را در جا با شانه نگه می دارید، درحالی که از نوك قیچی براي از بین بردن طول استفاده می

دهد که از طول خیلی کوتاه به شود و این امکان را میاي ظریف استفاده میقیچی روي شانه براي کاره
هاي بلند کار توانید در خط مو شروع کنید و تا طولتر موارد، میدر بیش. هاي بلند کوتاه کنیدطول
.کنید

چه توانید به دقت ببینید که بهتر این است که از این تکنیک براي موي خشک استفاده کنید، زیرا می
.گرددتر انجام میشوند و کنترل آن نیز راحتقدر موها کوتاه می

مو را . با استفاده از یک شانه مو را از سر کنار بزنید، و اجازه دهید که شانه مانند راهنماي شما کار کند
مهم است که . زمان تا سر حرکت کننداجازه دهید که قیچی و شانه هم. هاي خود نگه داریدبین انگشت

ها حرکت وقتی که تیغه را نزدیک قیچی. ک طرف تیغه قیچی مانند ستون موازي با ستون شانه بماندی
متوقف کردن حرکت ممکن است  به خطوط  وزن . سعی کنید با ریتم برابر آن را کوتاه کنید. دهیدمی

بدون حرکت زمان شانه و قیچی را تمرین کنید، پایین تیغه راحرکت دادن هم. مرئی در مو منجر شود
.ها را با شست باز و بسته کنیدنگه دارید و  قیچی

.شوندبراي کار کردن با تکنیک قیچی روي شانه، مراحل اولیه در زیر خالصه می
.کنید، بایستید یا بنشینید به طور مستقیم در جلوي بخشی که کار می-
ها از سر زاویه داشته نید، طوري که دندانههاي شانه را در خط مو قرار دهید و شانه را بچرخااول دندانه-

.باشند
با تیغه ثابت قیچی موازي ستون شانه، حرکت شانه را از سر شروع کنید، دائما تیغه را به نرمی و سریع -

.باز و بسته کنید
)وزن(کنید، از کوتاه کردن طـول  رسید که ترکیب میشانه را از سر زاویه دهید، وقتی  به قسمتی می-

.اجتناب کنید
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کوتاه کردن با ماشین اصالح
بـراي مثـال،   . دهـد هاي کوتاهی مـو مـی  کوتاهی با ماشین اصالح نتایج مختلفی نسبت به سایر تکنیک

ماشـین اصـالح گزینـه عـالی     . دهـد تر نسبت به کوتاهی با قیچی میکوتاهی با ماشین اصالح ظاهر نرم
کردن بـا ماشـین اصـالح، انتهـا در     هنگام کار. سط یا ظریف استهاي  موي متوکردن با بافتهنگام کار

-تر با جدایی مرئی در انتها ایجاد     میهاي نرماین شکل. دست نیستشوند، و خط یکزاویه کوتاه می
هـا،  با قیچـی . تر استها ظریفماشین اصالح فقط یک تیغ براي کوتاهی مو دارد و نسبت به قیچی. کند

.کنددست ایجاد مید که به مو نزدیک هستند، انتهاي یکدو تیغ وجود دار
بنديهاي مختلف بر مبناي مدل یکنواخت و درجهکوتاهی با زاویه

.مشتري را براي کار شامپو بپوشانید. 1
.در صورت نیاز مو را شامپو بزنید و نرم کنید. 2
پیش بند را روي . شتري ببندیدنوار گردن را دور گردن م. مشتري را تا صندلی مدل همراهی کنید. 3

نوار گردن را روي پیش بند جمع کنید، طوري که هیچ . نوار گردن قرار دهید و از پشت سفت کنید
.جایی از پیش بند با پوست مشتري تماس نداشته باشد

.مو را با شانه دندانه پهن شانه کنید. 4
ا بخشی از جلوي خط مو درست باالي ب. بندي استفاده خواهد کردبخش تقسیم6کوتاهی مو از .5- 1

.وسط هر ابرو به پشت قسمت فرق سر شروع کنید و  به مو در جاي خود کلیپس بزنید
بخش دیگري را قسمت فرق سر ایجاد کنید، جایی که بخش یک در پشت هر گوش به پایان         . 5- 2

.ي خود کلیپس کنیدها را در جااین بخش. دهدهاي کناري تشکیل میبخش3و 2رسد، می
الیه را رو به . متر ایجاد کنیدسانتی1.25از قسمت مرکزي شروع کنید، الیه عمودي به پهناي حدود . 6

هاي انگشت. درجه تا پوست سر شانه کنید45الیه را در زایه . پایین تا خط راهنماي گردن امتداد دهید
.کنیددارید و کوتاهدرجه تا رشته نگه90خود را در زاویه 

هر بخش را . هاي عمودي کل بخش را به صورت افقی به روش مشابه کوتاه کنیدبا تقسیم کردن الیه. 7
هر بخش کامل شده به عنوان خط راهنما بـراي  . به طور عمودي و افقی در طول کوتاهی مو چک کنید

.بخش بعدي خواهد بود
د کـه در پـایین امتـداد دارد و شـامل             از مرکز شـروع کنیـد، الیـه عمـودي دیگـري ایجـاد کنیـ       . 1-8

.درجه ارتفاع به سر شانه کنید45مو را در زاویه . شودهاي کوتاهی قبلی میرشته
کل این بخش را به طور افقی کوتاه . درجه تا الیه قیچی کنید90دارید و در زاویه ها را نگهانگشت. 2-8

.کندیک دست با بخش کوتاهی قبلی ترکیب میاطمینان یابید که بخش دوم را به طور . کنید
هاي راست و چپ ادامه دهید، از روش کوتاهی مشـابه پیـروي   هاي افقی در سرتاسر بخشبه تقسیم. 9

براي مثال، اگر راهنماي پس گردن به . شودرسد، به تدریج بلندتر میمو وقتی که به فرق سر می. کنید
.سانتی متر خواهد بود15ی فرق سر به بلندي حدود متر باشد، بخش باالیسانتی6.25بلندي 
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داشتن هر الیه عمودي در سرتاسر قسمت طول را در هر فرق سر باالتر با نگه. فرق سر را کوتاه کنید. 10
بعد از چک کردن عقب و فرق سـر بـراي ترکیـب    . داریددرجه هنگام کوتاهی نگه90فرق سر در زاویه 

.کنیددست، از طرف چپ شروعکردن یک
. متر ایجاد کنیدسانتی5/1بخش راهنمایی باریک را در طرف راست در خط مو به پهناي حدود . 1-11

به طرف چپ سر حرکـت کنیـد و   . براي انطباق با طول در پس گردن، خط راهنما کناري را قطع کنید
.خط راهنماي انطباق را در این جا ایجاد کنید

هاي کناري داراي طول یکسان که اطمینان یابید که هر دو بخشاین به شما کمک خواهد کرد. 2-11
.شودخواهند بود، وقتی که بخش کناري بعدا کوتاه می

متري ایجاد کنید که خم می شود و از خط سانتی5/1براي کوتاه کردن بخش بعدي، تقسیم بندي . 12
ا کناري بخش پس گـردن را  از جمله خط راهنم. کندمو در باالي پشت گوش تا بخش گردن پیروي می

.به آرامی شانه کنید
دارید، مو را از راهنماي پس گردن تا راهنماي کناري کوتـاه  مو را با کمی فشار و یا بدون فشار نگه. 13

.ها در زاویه کمی قرار گرفته باشند که به دو خطوط راهنما متصل شوندتوجه کنید که انگشت. کنید
پهناي این بخش به . اد کنید، مو را از کنار و قسمت فرق سر برداریدبخش عمودي در یک طرف ایج. 14

هاي کنـاري و پشـت   این طریقی است که بخش. خاطر خط موي نامنظم دور گوش متفاوت خواهد بود
. کوتاهی را ترکیب خواهد کرد

5/1براي شروع کردن کوتاهی تقسیم کناري، از گـوش شـروع کنیـد، الیـه عمـودي را بـه انـدازه        . 15
از جمله خط راهنمایی در زیر قرار گرفته شـده و بخـش کوچـک بخـش پـس      . (متر تقسیم کنیدسانتی
.و بخش را کوتاه کنید) گردن

درجـه از سـر   45هاي عمودي بسازید، شانه کنید و ارتفـاع  الیه. همان روش کوتاهی را ادامه دهید. 16
.داریدنگهدرجه تا مو90ها را در زاویه قرار دهید، انگشت

اطمینـان یابیـد کـه    . بخش را به طور مساوي با خط راهنماي کناري و بخش پس گردن را کوتاه کنید
درجه نگه دارید، نه کشیده شـده در سـمت   45هاي هاي عمودي را به طور مستقیم از سر در زاویهالیه

.راست یا چپ
تـرین  فرق سـر اسـت، آن در  بیرونـی   شود، که مو در قسمت باالتر وقتی بخش کنار چپ کامل می. 19

هاي عمودي را شانه کنید متر، الیهسانتی2.5در بخش نهایی . بخش است که باید در طول یکسان باشد
دارید و به درجه نگه90هاي خود را در سر در زاویه انگشت. داریددرجه تا سر نگه90ها رادر زاویه و آن

بخش کامل شده به طور افقی را چک کنید و اطمینان یابیـد کـه    .  هاي خود کوتاه کنیدموازات انگشت
.انتهاها برابر هستند

به طرف راست سر حرکت کنید و مو را به همان روش که در طرف چپ انجام دادید، کوتاه کنید، از . 20
راف اند، به حاشیه و اطـ بار پشت و هر دو طرف کامل شدهیک. راهنمایی ایجاد شده قبلی استفاده کنید

.حرکت کنید
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21a .هاي حاشیه را ایجاد کنیـد، طـوري کـه بـه خـط      توانید با کوتاهی طول حاشیه تنوعی از طرحمی
متري ایجـاد  سانتی5/1بخش راهنما حاشیه را در امتداد خط مو  به پهناي حدود . راهنما نزدیک باشد

.کنید
21b .،تا طول مورد نظر کوتاه کنیداز بخش مرکزي شروع کنید و تا طرف چپ پیشانی کار کنید.
متر پایین بیاورید و این زیر بخش حاشیه را در ارتفاع کم تا خط راهنمـا  سانتی5/1بخش دیگر را .  22

.کوتاه کنید
بندي عمودي را در امتداد خط مو انجام دهید که خط مو را از حاشیه و خـط مـو را از   حال تقسیم. 23

را به آرامی بلغزانید، هر دو خطوط راهنما را در دست بگیرید، و دست خود . کندجلوي گوش تقسیم می
اتصال به هر . متر هر دو خطوط راهنما را در دست دارید، آن را متوقف کنیدسانتی5/0وقتی که حدود 

.خط راهنما را در هر دو طرف سر کامل کنید. دو خطوط راهنما زاویه کوتاهی را تعیین خواهد کرد
متري بسازید و سانتی5/1هاي ایجاد کردید، استفاده کنید، الیه23یی که در مرحله از خط راهنما. 24

.درجه کوتاه کنید و آن را  با اطراف ترکیب کنید45بخش باالیی را در زاویه 
مو را از سر در زاویه . متري به موازات بخش مرکزي تمام کنیدسانتی5/1هاي بخش باالیی را با الیه. 25
شود، و براي ترکیب کردن بخش با دو شامل مو از فرق سر و قسمت حاشیه می. داریدنگهدرجه 90

به کوتاه کردن به این روش ادامه دهید تا باقی بخش باالیی کوتاه . بخش کوتاهی قبل، آن را کوتاه کنید
اصاف را میزان هر انتهاهاي ن. دارید و کوتاهی کامل را چک کنیددرجه نگه90مو را از سر در زاویه . شود
هاي باال و فرق سر راهنماي حاشیه به تدریج طول را در طول از پیش ایجاد شده در قسمت. کنید

.دهدافزایش می
. هاي خود براي قرار دادن مو در جاي خود استفاده کنیـد شود، از دستوقتی که کوتاهی کامل می. 26

را مشاهده کنید و اطمینان یابید که به طـور  و طرح، حرکت و انتهاهاموي کوتاه شده را سشوار بکشید
.اندیک دست باهم ترکیب شده

انواع قیچی
باید سبک، تیـز، برنـده و کوچـک باشـد،     قیچی کوپ.هاي مختلف موجود استقیچی در شکل و اندازه

تر موها قیچی الکتریکی سریع. موجود استصاف و منحنیقیچی در انواع کائوچوئی، مغناطیسی، فلزي 
باشند تشکیل شـده اسـت   تیغه که با پیچ دستی به یکدیگر متصل می2قیچی کوپ از . کندکوپ میرا

ي دیگر آن که  متحرك است با انگشت ي دست، و تیغهي آن  ثابت است و با انگشت حلقهکه یک تیغه
ها داراي دسته کوچکی بـراي اسـتراحت انگشـت کوچـک     برخی از قیچی. شودشست دست کنترل می

.نمایدانتخاب درست نوع قیچی در کوتاه کردن مطلوب موي سر، کمک می. نددار
.تري داشته باشد و دست را اذیت نکندسعی کنید که جنس قیچی را مرغوب انتخاب نموده تا دوام بیش

تر است و باشد ولی شکنندهتر میتر ساخته شده باشد، تیزتر و برندههر چه قیچی از فلزات سخت:توجه
. تري داردبه مراقبت بیشنیاز 
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حفاظت از قیچی
هاي خود را تمیز کرده تر آن، بروشور را نگه دارید، مهم است که قیچیداري قیچی و دوام بیشبراي نگه

هاي خود مراقبت کنید و نگذارید که روي زمـین  عادت کنید که از قیچی. و در جاي مناسبی نگه دارید
.ها استفاده کنیدداري قیچیگهباید از برنامه زیر جهت ن.بیفتند

تمیز و نرم کردن روزانه
هاي قیچی را از یک پارچه نرم یا حوله استاندارد با روغن قیچی استفاده کنید و به طور کامل داخل تیغه

این کار موي مشتري قبل را پـاك کـرده و از تشـکیل مـواد شـیمیایی و      . بعد از هر مشتري تمیز کنید
هـا را  روغن کاري درست و فشار تیغه، عمر تیغـه . کاهداز احتمال شکستن نیز میکاهد و ها میآلودگی

اگر قیچی اتصال گردان باشد، در صـورت نیـاز   . کردن آن خواهد کاستافزایش خواهد داد و از تکرار تیز
.مفصل اتصال گردان را روغن کاري کنید

ضدعفونی کردن قیچی ها
فونی کنید، در ابتدا باید قیچی را با صابون و آب کامال تمیز کرده ها را باید بعد از هر مشتري ضدعقیچی

اطمینان یابیـد کـه   . و سپس به طور کامل آن را در اسپري ماده ضدعفونی، تحت تائید ضدعفونی کنید
باید . کردن باز کنیدشود که پیچ قیچی را براي خشکقیچی را به طور کامل خشک کردید، توصیه نمی

ها در طول روند کار از بین خواهـد  ها، به آن روغن بزنید، زیرا روغن از تیغهردن تیغهبعد از ضدعفونی ک
. رفت

ماه یا هر وقتی که 6تا 3ها هر کردن اتوماتیک آنبه تیز. هاي خود را تیز کنیددر صورت نیاز باید قیچی
. آید، عادت ندهیدفرد قیچی تیزکن به سالن می

اگـر از دسـتور   . ها را تیـز نگـه داریـد   براي مدت طوالنی، لبهاشتن بهتر قیچیدبه یاد بیاورید، براي نگه
بـار یـا دیرتـر نیـاز بـه     1ها به طور متوسـط سـالی   کاري و تنظیم پیروي کنید، قیچیهاي روغنالعمل

. کردن دارندتیز
هاي پیتاژانواع تیغ

داراي یـک محـافظ نـوع بـا  .باشدموجود میهاي مختلف با محافظ و بدون محافظ تیغ در اندازه و مدل
براي کوتاهی و توخالی کردن مـو اسـتفده   توان محافظت شده و میي آندار که توسط دستهتیغيلبه

.کرد
داراي هاي قـدیمی شـده،  هاي مو شهرت دارند که جایگزین تیغها به شکل دهندههاي مدرن تیغنمونه

انگشـت  ،ها دسته را بـاز کـرده  نآصحیح از ي براي استفاده.محافظ هستندي تیغ تعویض شده و دسته
انگشت شست در زیر دسته، نزدیـک حفـاظ   . (دارندپشت تیغ بین لوال و زبانه نگاه میرات و اشاره سش

.گیرندمیطرف دسته قراردو انگشت میانی روي زبانه و در دو.)گیردقرار می
تر استفاده هاي کوتاهاز حرکتن،آتوان براي رفع میوند کن را محدود میآحرکاتوجود محافظ تیغ،

.شودیا پیتاژ کردن استفاده میبراي خط انداختن و.کرد
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-موها ایجـاد  مـی  شود که حالت نرم روي نوكتر زمانی استفاده میهاي پر، بیشهاي تیغی یا تیغشانه
ها آن. شوندهاي خاص استفاده میقسمتکردن مو درهاي تیغی براي کوتاهی کامل یا نازكشانه. گردد
.هاي با محافظ یا بدون محافظ دارندهاي مختلفی در قسمتو اندازهشکل
:هاي پیتاژروش

پیتاژ با قیچی 
این . شودانجام می، نقاط قیچیکردن نوكاي  تکنیکی است که در انتهاهاي مو با استفادهکوتاهی نقطه

انجام دادن آن روي موي خشک خیلی آسان است، . یا خشک انجام شودتواند در موي خیس تکنیک می
مچ دست خود . سانتی متر از انتهاها نگه دارید5تا 2.5مو را . ها دور استزیرا مو صاف است و از انگشت

. با حرکت دادن شست قیچی را باز و بسته کنید. کندرا طوري بچرخانید که نوك قیچی به انتهاها اشاره 
هاي خـود حرکـت دهیـد تـا از بریـدن انگشـتان خـود        ها را دور از انگشتبندید، آنیچی را میوقتی ق

.هاي خود حرکت دهیدها را به عقب، رو به انگشتهنگام باز کردن، آن. جلوگیري کنید
.داردتري را برمیموي کمزاویه عمودي قیچی. در اصل، نقاط را در مو کوتاه کنید

.تري را برمی دارد و نتیجه آن، کلفتی مو استموي بیشتر، زوایه قطري بیش
تر است و موي کلفتی را ایجـاد   شکاف دادن مهاجمی. اي استنسخه دیگر کوتاهی نقطهشکاف دادن،

.متراز انتها نگه داریدسانتی7.5اي حدودالیه. شوددادن رو به انتهاهاي مو انجام میشکاف. کندمی
وقتی که به سرعت، رو به انتها حرکـت مـی کنیـد،    . متر از انتها قرار دهیدیسانت5قیچی را حدودنوك

. قیچی را ببندید
در موي متوسط . متر تکرار کنیدسانتی3/0توانید حرکت را در هرکنید، میاگر روي موي ضخیم کار می

. انجام شودتواند در موي خیس یا خشک این تکنیک می. ها را دور از هم قرار دهیدتا ظریف، شکاف
ها را نلغزانید، اما به سادگی قطعات مو قیچی. از نوك قیچی استفاده کنید:شکاف دادن با دست آزاد

-، در بخش داخلی استفاده        میاین تکنیک به طور کلی  به جاي انتها. بچینید2را در فواصل راندم
. شود

ها  خیلی اضافه کنیـد، امـا در عـوض            به الیهخواهید کند، جایی که نمیدر موي مجعد به خوبی کار می
.خواهید که موي مجعد را آزاد کنید و از انبوهی آن کمی بکاهیدمی

٢ Random



در ایـن  . دار کردن طول موها بـا قیچـی اسـت   کردن مو، براي درجهروند نازك:کردنلغزشی، یا نازك
لغزشی از حجـم  . ماندتا حدودي باز میا تیغهشود، بقطع میتکنیک، رشته مو با حرکت لغزشی قیچی

.کندکند و حرکت ایجاد میمو کم می

هنگـام کـم   . کنـد مو اضافه میکاهد و به حرکت در طولتکنیکی است که از توده میکردن، کم حجم
از بخش فقط . حجم کردن، بخش مو را براي کوتاه شدن بگردانید و هرگز  قیچی را به طور کامل نبندید

.ها نزدیک پیچ استفاده کنید تا از برداشتن قطعات بزرگ مو جلوگیري کندتیغه

پیتاژ با ماشین برقی روي موي خشک
اسـتفاده  . شـوند در این تکنیک، شانه و ماشین برقی در سطح مو استفاده می:ماشین برقی روي شانه

. تر قرار بگیرندشود که به سر نزدیکباعث میکند وکردن از ماشین برقی در سطح خود وزن را کم می
براي انجام دادن این تکنیک، شانه را در . شودتر استفاده میهاي موي کوتاهتر در مدلاین تکنیک بیش

کنیـد، کمـی فاصـله    هاي آن رو به پایین باشد، روي قسمتی که روي آن کـار مـی  مو قرار دهید، دندانه
وقتی که ماشین اصـالح  . روي سطح مو با ماشین اصالح انجام دهیدحرکات کوچک و ظریفی در . دهید

کردن قسمت این تکنیک خوبی براي نازك. را به پایین حرکت می دهید، شانه را به پایین حرکت دهید
در . کندکردن خطوط وزن است و مورد دیگر این که تیغ اصالح انتهاي مو را نازك میپس گردن یا نرم
7.5تا 5ماشین اصالح را به حالت تخت روي مو . داریددر انتها نگهمو را با انگشتاي ازموي خیس الیه

به آرامی ماشین اصالح را حرکت دهید، الیه نازکی از مو را . هاي خود قرار دهیدمتر دور از انگشتسانتی
.داردبرمی

تاهی استفاده شود، جایی که تواند در هر قسمت کواین تکنیک می. کنداین کار انتهاي الیه را نازك می
.این نتیجه مورد نظر است
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پیتاژ با قیچی و تیغ روي موي خشک
هاي پیتاژانجـام  تواند در الیه یا در سطح مو با کوتاهی مو یا قیچیاین تکنیک می: الموقعیت باز ایده

.شود
و، بهتر ایـن اسـت   کردن روي سطح مهنگام کوتاه . براي لغزیدن الیه، با موي خیس یا خشک کار کنید

.شودقدر مو گرفته میتوانید، ببینید که چهکه، روي موي خشک کار کنید، زیرا به دقت می
پیتاژ همراه با کوتاهی

زمان با در این تکنیک پیتاژ کردن هم. هاي کوتاهی پیتاژ همراه با کوتاه کردن موها استیکی از تکنیک
در ضـمن  . نظر گرفته و با توجه به آن موها را کوتـاه نماییـد  فرم کلی مدل را در . شودکوتاهی انجام می

هاي اریب کوتاهی اگر با قیچی انجام شود، حالت اریب برش داده شودو اگر با تیغ باشد، به صورت برش
.زمان هر دو کار انجام شودشود تا همانجام می

:پیتاژ منظم
پیتاژ مـنظم را  . ین مساله را مدنظر داشته باشیددر الگو سازي ا. دهداندازه بلندي مو، مدل را تغییر می

اول        . براي پیتاژ منظم سـعی کنیـد بـا نـوك قیچـی کـار کنیـد       . توان راحت سشوار کرد و حالت دادمی
طور کـه  همان. الگو سازي نمایید، طبق مدل درخواستی مشتري و بعد از الگو سازي مدل را کوتاه کنید

تمـام موهـا را   . کنید، تا به طور هم زمان هم کوتاه هم موها پیتـاژ شـود  گفته شده با نوك قیچی کوتاه 
تر پیتاژ کنید، به حالت افقی موها را تقسیم پس از پایان کار اگر خواستید بیش. مانند الگو کوتاه نمایید

تر منظمبدین ترتیب پیتاژها . این مرحله بهتر است، با قیچی پیتاژ انجام شود. کرده و دوباره پیتاژ نمایید
توانید، قیچی را در موهاي خیلی لخت که ممکن است، جاي قیچی پیتاژ روي مو بیفتد، می. خواهد شد

حالت عمود داخل الیه موهایی که در زاویه کوتاه شده اما به حالت افقی گرفتید، پیتاژ نمایید تا زیبـاتر  
.شود

انواع برس و ابزار
.هاي خشک کردن مو ارایه شده استتکنیکدر زیر ابزارهاي اساسی مورد استفاده براي

سشوارها
.     سشوار یک وسیله الکتریکی است که براي خشـک کـردن و حالـت دادن بـه مـو طراحـی شـده اسـت        

هـاي کوچـک، فـن کوچـک، المنـت گرمایشـی و              هاي اصلی آن عبارتند از دسته، نازل با شـکاف بخش
هاي خنک کننده هم دارند که براي کمک به حفـظ  دکمهبرخی از سشوارها . هاي سرعت یا گرماکنترل

-سوئیچ کنترل دما به ایجاد جریان ثابتی از مو در دماي مطلوب کمک مـی . شوندحالت مو استفاده می
ضمیمه نازل سشوار یا متمرکز کننده هم ویژگی کمکی و هـدایتی دارد کـه باعـث ایجـاد جریـان      . کند

. شودمتمرکزي از مو می
شود تر میتر و نرمیک قسمت اضافی و ضمیمه است که باعث ایجاد جریان مویی یکنواختمنتشرکننده 

.کندو به متمرکز کردن مو براي حفظ حالت آن کمک می



براي این که بتوانید تا حد ممکن حالت سشوار را امن و مؤثر نگه داریـد، همیشـه قبـل از اسـتفاده آن     
تواند گرماي بیش از حد ایجاد کند بودن مو زیر سشوار میچرب . استتمیز مطمئن شوید که مو کامالً 

اگر مو منافذ کوچک پشت . کشو سشوار هم باید همیشه تمیز نگه داشته شود. و باعث سوختن مو شود
.سوزدها عبور نکند، المنت سشوار میسشوار را پر کند و هوا آزادانه از آن

ها و جدا کننده هاشانه
ها و اشـکال بسـیار   ها در اندازهآن. اندبندي مو طراحی شدهبراي توزیع و تقسیمهاها و جدا کنندهشانه

طول و فضاي دندانه شانه . هاي مدل مو هماهنگی داشته باشندمتنوع وجود دارند، تا با بسیاري از گزینه
را بـاز  هایی که خیلی نزدیک به هم هستند حالت فر مـو  دندانه. از یک شانه به شانه دیگر متفاوت است

ها با جداکننده در یک طرف آن براي جدا کـردن  شانه. کنندکنند و سطحی صاف براي مو ایجاد میمی
. شوندمو از سر استفاده می

هابرس
کنید، مـورد توجـه   هنگام انتخاب برس، حالت مو، بافت، طول و مدل موي مورد نیاز را که با آن کار می

.کال و با مواد مختلف وجود دارندها، اشها در اندازهبرس. قرار دهید
ها این برس. باشدیک نیم دایره است که یک طرف آن پایه پالستیکی میبرس مدل موي کالسیک•

ها مقاوم در برابر گرما، ضد استاتیک آن. ردیف سنجاق نایلونی با سر گرد شده دارند9یا 7به طور نوعی 
کردن ها براي سشواردر حالی که آن. همه نوع مو هستندکردن هایی براي یکنواخت کردن و صاف و ایده

باشند، براي یکنواخت کردن و کالسیک به نظر رسیدن موهاي کوتاه شده که حجم کمی دارند، عالی می
. مو خیلی مناسب نیستند

شان براي موهاي نیمه بلند و بلند خیلی مناسـب  هاي صاف و بزرگصاف و پایههاي یک طرفبرس•
شوند که هاي نایلونی توپی دارند و براي مدل موهاي سنجاقی پیشنهاد میها سنجاقبرخی از آن. هستند

.کنندبه حفظ فرم مو کمک می
هـاي نـایلونی و طبیعـی    که به طور کلی تخم مرغی شکل هسـتند، سـنجاق  هاي حالت دهندهبرس•

-سنجاق. کنندردن مو کمک میمو در محور مو و درخشان کهاي طبیعی به توزیع روغنسنجاق. دارند
. اندهاي نایلونی از جریان خون روي سر شبیه سازي شده

.هاي حالت دهنده به خصوص براي افزودن درخشانی براي موي معمولی تا متوسط مفید هستندبرس
انـد و  با طراحی منفذدارشان براي سرعت بخشیدن به کار سشوار مورد اسـتفاده ايهاي دریچهبرس•

. باشندال میشوار موي معمولی و افزودن ارتفاع مو روي سر ایدهبراي س
موي مشتري براي پیچیدن دور برس باید بـه قـدر کـافی    . با قطر مختلف وجود دارندهاي گردبرس•

هاي طبیعـی هسـتند و گـاهی بـا ترکیـب نـایلونی بـراي        هاي گرد اغلب داراي سنجاقبرس. بلند باشد
تـر  هاي بزرگشوند و برستر میتر باعث فر شدن بیشهاي کوچکبرس. وندشتردیده میاستحکام بیش
هاي گرد متوسط، براي ارتفـاع دادن  برس. آورندکنند و انتهاي مو را به حالت اریب درمیمو را صاف می

ل اي فلـزي هسـتند کـه    هاي اسـتوانه هاي گرد، داراي پایهبرخی از برس. شوندبه مو روي سر استفاده می
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هایی است که کنند که شبیه به     آنتر ایجاد میدهند و فر قويسشوار را به پایه فلز انتقال میگرماي
.شوندهاي برقی ایجاد میبا موپیچ

قبل از این که الیه موي حالت داده را به شکل جدید رها کنید، همیشه از دکمـه خنـک کننـده بـراي     
.سشوار استفاده نمایید

کردن مو بـا ردیـف نـازکی از    اي براي جدارس نایلونی نازك است که دنبالهیک ببرس پوش دهنده،•
هـا  هاي سنجاقهاي پوش دهنده براي به عقب شانه کردن مو عالی هستند و کنارهبرس. ها داردسنجاق

. ال هستندبراي یکنواخت کردن مو در مدل موي مطلوب ایده
براي کسـانی  ونده درجه تنظیم سرعت و دما سشوار با برس چرخشی داراي سري صاف کن:برس برقی

.باشند، مناسب میمتوسط یا بلند دارندهايکه مو
کلیپس هاي جدا کننده

.هاي جداکننده معموالً فلزي یا پالستیکی هستندکلیپس
دهی به موهاي بلندهاي فرمروش

ایـن موهـا بعـد از    هاي تخت و گرد بزرگ سشـوار کشـید،  موهاي بلند، متوسط و ضخیم را باید با برس
دار، بلند و متوسط الیه موجهاي الیهمدل. شوددست میدار، صاف و یکسشوار کشیدن بلندتر شده و پف

.هاي شلوغ درست کنیدرا با برس گرد منحنی و گرد معمولی سشوار کرده و مدل
موحالت دادن ریشه و ساقه

بندي زیادتري انجام داده و موها را به لوسیون تقسیمموهاي بلند، باید براي حالت دادن به ریشه و ساقه
دارکردن ریشه، برس را زیر مـو  هاي باریک جدا نموده و براي پفمناسب آغشته کنید، از پشت سر الیه

180ي ي مو لیفت یا بلند شود و کمی برس را زیر مو چرخانده، با زاویهبگیرید و رو به باال برده تا ریشه
بـراي  . زمان استفاده کردتوان از دو برس بزرگ همسپس براي صاف کردن ساقه می.درجه سشوار کنید

.صاف کردن با یک برس، از زیر مو برس را با حرکت سشوار بکشید
حالت دادن مو به زیر یا رو

ي نازکی جدا کنید، بندي و زدن لوسیون مناسب مو الیهبراي حالت دادن به موهاي بلند بعد از تقسیم
سپس ) با برس بزرگ و سشوار . ( ي مو را صاف و نرم کنیدیشه موها را خشک نموده سپس ساقهاول ر

براي نوك مو برس متوسطی انتخاب نمایید و نوك مو را با برس همراه با سشوار به رو بچرخانید و پس 
س را بـا  تـوان بـر  تـر مـی  از مکث کافی، موها که کامالً خشک شد، به آرامی رها کنید، براي دوام بـیش 

. ي بعدي را حالت دهیدکلیپس نگه داشته و الیه
. گونه باقی بمانددر آخر فیکساتور قوي زده تا موها همان

براي به زیر بردن نوك موها الزم است، با برس متوسط موها را همراه با سشـوار بـه دور بـرس بـه زیـر      
.فیکساتور بزنیدبپیچانید و مدتی مکث کرده، سپس به آرامی موها را رها کنید و
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دهی به موهاي کوتاههاي فرمروش
موها را با حوله خشک کرده و مقداري لوسیون مناسب را به سطح مو بمالید و همان طور که با انگشتان 

هایی از مو را بلنـد کنیـد، تـا حـرارت     کنید، حرارت سشوار را روي آن نگه داشته، قسمتبا مو بازي می
دسـت بـه صـورت افقـی یـا      براي موهاي کوتاه یک. سد و موها را خشک کندبتواند به تمام سطح سر بر

هایی که جدا کرده، توسط انگشتان و شست به قسمت. عمودي موها را بلند کرده، این کار را ادامه دهید
حرارت گرم سشوار را . برس منتقل کنید و روي برس محکم کنید، حرارت سشوار را روي آن نگه دارید

هاي انتهایی و سپس روي قسمت دیگر نگه دارید و برس را دائمـاً حرکـت دهیـد، تـا     تابتدا روي قسم
قبل از این که برس را از روي مو . هر قسمت را تا خشک نشده رها نکنید. حرارت به تمام نقاط سر برسد

.بردارید، باید مطمئن شوید که موها سرد شده باشد
الً رو به باال، خالف جهت مو نگه داشته و سشـوار را روي  براي بلند شدن یا لیفت کردن مو، موها را کام

-توجه داشت که سشوار زیاد نزدیک پوست قرار نگیرد، زیرا باعث سوختن پوسـت سـر مـی   . آن بگیرید
.گردد

.باشدگرد در براشینگ عمودي، جناقی، افقی و مورب میحرکت برس
هاي نازکی برداشته و به لوسیون مخصـوص  یهموهاي کوتاه و لخت را با برس گرد ریز، از پشت سر، ال-

.دور برس پیچیده سشوار نگه داشته و حالت دهید. آغشته کنید
اگر براي سـرد شـدن موهـا    . خواهید برس را باز کنید، موها باید کامالً سرد شده باشدهنگامی که می-

ین ترتیـب بـا هـواي سـرد     بـد ). المنت . ( توانید کلید حرارت سشوار را خاموش نماییدعجله دارید، می
.شودسشوار موها زودتر سرد می

هنگام براشینگ پوست سر باید کامالً خشک شود تا پس از براشینگ موهـا حالـت خـود را از دسـت     -
.ندهد

ي موهـا زاویـه   درجه انجـام داد، بـراي ریشـه   180تا45هاي توان با زاویهسشوار کشیدن موها را می-
.درجه باشد180باید

ي براشینگ موهاي لخت بهتراست، از چند برس گرد استفاده کنید و پس از خشک شدن روي آن برا-
.فیکساتور بزنید

.مخصوص موها را حالت داده و فیکساتور بزنیدشانهپس از اتمام کار با-
هاي شانه کشیدن و برس کشیدن به عقبتکنیک

چنین براي تغییـر پرزهـاي   افزایش حجم و همها براي کشیدن به عقب، بهترین راهشانه کشیدن و برس
. ایجاد شده از طریق پیچیدن هستند

شانه کشیدن به عقب به توري فرانسوي، حصیري، و اضافه کردن حجم مو هم شناخته شده اسـت کـه   
تـر شـدن مـو         گیـرد و باعـث کوتـاه   هاي کوچک مو از انتها به سمت سر را دربرمیشانه کشیدن قسمت

. شودیک الیه یا پایه روي سر استفاده میشود و ازمی



تر از اي نرم یا ترکیب دو یا بیششانه کشیدن به عقب به پوش دادن هم معروف است که براي ایجاد الیه
. اي نرم و یکنواخت مورد استفاده استدو الگوي فر همراه با شانه

کشیدند و با بـرس  رده و شانه میزنان به طور نوعی، موها را مرطوب ک1960و 1950هاي در طی دهه
هـا بـراي افـزایش    امروزه این تکنیک. دادندکشیدن به عقب آن را کامالً پیچ میکشیدن به عقب یا شانه

کـردن مـورد   تر به مدل مو، بعـد از پیچیـدن یـا سشـوار    حجم مو یا براي اضافه کردن کمی ارتفاع بیش
.انداستفاده

)پوش دادن(تکنیک شانه کشیدن به عقب
سانتی متر ضخامت 5/2تر از هایی از مو با کمشروع کار از جلو و برداشتن قسمت:قسمت کردن مو. 1
.سانتی متر5/7تا 5و 
سانتی متراز فرق سر5/3وارد کردن مناسب دندانه شانه در مو تا عمق حدود :وارد کردن شانه. 2
و مالیم شانه به سمت سر، سر دادن شانه به سمت فشار دادن تدریجی:فشار دادن شانه به پایین. 3

این روند را تکرار کنید و با قسمت باالیی مو کار کنید تا حجـم مطلـوب بـه    . پایین و خارج کردن از مو
.دست آید

. ایجاد کنید، براي سومین بار شانه را داخل مو فرو ببرید) پایه(خواهید الیه اگر می:ایجاد یک الیه. 4
ت تدریجی مشابه استفاده کنید، اما به طور یکنواخت شانه را از پایین به سمت فـرق سـر فشـار    از حرک
.شانه را از مو خارج کنید. دهید

این کار را آن قدر انجام دهید تا به حجم مطلـوب  . این روند را تکرار کنید:تکرار براي حجم دادن. 5
.برسید

کردن مویی که به عقب کشیده شده است، دندانه شـانه را  براي صاف : دست کردن موصاف و یک. 6
.درجه دور از خود نگه دارید و به آرامی شانه را روي سطح مو حرکت دهید45در زاویه 

دهی مطابق عکسفرم
.هاي مو را از سمت سر بگیرید و محکم نگه داریدرشته: حفظ رشته مو. 1
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رشته مو، برس را به عقـب بکشـید یـا نزدیـک پایـه             حفظ مقدار کمی آزادي در با: قراردادن برس. 2
.لبه داخلی برس را با مچ دست فشار داده و بپیچید تا این که به فرق سر برسید. هاي مو نگه داریدرشته

. شودبراي به هم پیچیدن مو باید برس رول: پیچیدن با برس. 3
مو به هـم  . یه مو را به پشت برگردانیدال. برس مو را با گردش مچ دست بچرخانید: چرخاندن برس. 4

. اي یکنواخت و نرم روي سر شکل گیردشود تا الیهپیچیده می
توانید، جریان مویی نـرم و هماهنـگ ایجـاد    با ترکیب کردن یکنواخت و آرام می:ترکیب کردن مو. 5

ده ریـتم، تعـادل و   الگوهاي نهـایی بازتـاب دهنـ   . از استفاده بیش از حد از این روش پرهیز کنید. کنید
.باشندیکنواختی خط مو می

رسد و بنابراین در زمان صرفه جویی اي به نظر میمدل موي نهایی سبکی حرفه:کامل کردن مدل. 6
خواهید بعد از کامل کردن، از دنباله شانه استفاده کنید، تا نواحی را جدا کرده، به فرمی که می. ایدکرده

. خواستیدها آن چیزي نیستند که شما میم آنآرایش کنید اگر که شکل و فر
وقتی که حالت دادن تمام شـد، کـل موهـا را    . هر دستکاري در مرحله نهایی باید بسیار آرام انجام شود

.براي تعادل موفقیت آمیز چک کنید و سپس به آرامی روي کار تمام شده اسپري کنید
پیچیدن مو 

گیـرد، در  واختی مو و استحکام آن مورد استفاده قـرار مـی  پیچیدن مو تکنیکی است که براي حفظ یکن
توان دور سر پیچاند تا طرحی یکنواخت و پیچیده داشته موي فر را می. شودحالی که شکل مو حفظ می

شـود، حجـم   وقتی که مو پیچیده مـی . آیدنتیجه شبیه به مدلی است که از پیچیدن به دست می. باشد
تـوان  اگر حجم مو مناسب باشد، مـی . را مو روي سر باال برده نشده استآید، زیبسیار کمی به دست می

. دارنده موي پیچیده شده روي سر، قرار دادهاي بزرگ را مستقیماً روي فرق سر همراه با نگهرول
.در این جا نکته اي وجود دارد

فاده کـرد؟          تـوان از انـواع سشـوارها بـراي کامـل کـردن مـدل مـو اسـت         آیا در هنگام پیچیدن مـو مـی  
)فرهاي انگشتی(کن مکشی براي هر نوع موي مرطوب بهترین حالت استفاده استخشک

یک مدل مرطوب نسبت به مدل مو با موهاي خشک براي همـه افـراد در   :فرهاي سنجاقی یا رولرها
ـ   تـر ارایـه مـی   وزش باد سشوار، مویی نرم. دهدنهایت موي بلندتري را نشان می ه زمـان         کنـد و اغلـب ب

خواهیـد، انتخـاب کنیـد و از    بهترین تکنیک را به منظور دستیابی به ظاهري که مـی . تري نیاز داردکم
. هاي مدل مو براي انجام این کار استفاده نماییدتکنیک

فر کردن با اتو
-بیش. استاي براي استفاده از اتوهاي فرکننده ارایه شدههاي پایههایی از حرکتدر قسمت زیر تکنیک

.هاي پایه هستندهاي اتوي فرکننده، ترکیبی از این حرکتتر حرکت
دهند تا فقط از انگشت کوچک استفاده کنند یا این که از انگشت کوچک برخی از آرایشگران ترجیح می

داري اتو یک روش  نگه. هر دو روش درست است. به اضافه انگشت حلقه براي این منظور استفاده نمایند
. تر استتر هستید و کنترل آن سادهیکی را انتخاب کنید که با آن راحت. ضوع اولویت شخصی استمو



خواهید، در حین استفاده از اتوهاي فرکننده به نتیجه خوبی برسید،کلید این کار این اسـت کـه   اگر می
. همیشه با اتوهاي سرد تمرین کنید. تمرین کنید

انواع دیگر فرها
اي، یـک  فر فاصله. اندفرها وجود دارند که، براي اهداف حالت دادن به مو مورد استفادهتعداد دیگري از 

این روش فر کردن براي موهاي بلنـد و متوسـط   . روش فرکردن مو از طریق پیچاندن مو دور میله است
. مناسب است

خواهیـد بـه   هـا را مـی  اي کـه فر به همان اندازه. هاي زیادي تقسیم کنیدبراي ایجاد فر، مو را به قسمت
یک قسمت را بگیرید، مو را در یک زاویه، در نزدیکی قسمت پایه با اتو بگیرید و اتو . آرامی شانه بکشید

.را بچرخانید تا این که همه مو پیچیده شود
.ثانیه مو را در این حالت نگه دارید و بعد اتو را با حالت فر باز کنید5تا 4به مدت
-موي بلند یا متوسط را       می. انتهایی براي ارایه ظاهر تمام شده مو استفاده کنیدها و فرهاياز حلقه

تر کند که آیا انتهاي فرها کمموقعیت و مسیر اتوي فر کننده تعیین می. توان با فرهاي انتهایی حالت داد
.تر پیچیده شده استیا  بیش

فرهاي حجیم با اتو حرارتی
درجه . ارتی براي ایجاد حجم یا ارتفاع در مدل موي نهایی مورد استفاده استحجیم کردن فرها با اتو حر

.ارتفاع مطلوب تعیین کننده نوع فرهاي حجیم مورد استفاده است
فرهاي حرارتی بر پایه حجم

. فرهاي حرارتی بر پایه حجم، ماکزیمم حجم را ارایه می کنند، زیرا فر خیلی باال روي پایه آن قرار دارد
5/1اتـو را در حـدود   . دارددرجه نگه می135ف پایه همان طور که تشریح شد، فر را در زاویه قسمت آ

. مو را با کشش نسبی دور میله بپیچانید. متر از سر فاصله دهیدسانتی
. ثانیه حفظ کنید، تا گرما به مو انتقال داده شود و پایه مو حالت بگیرد5این موقعیت را تقریباً به مدت 

.در موقعیت معمول بپیچید و به طور ثابت آن را به سمت جلو و باالي پایه آن قرار دهیدفر را 

فرهاي حرارتی پایه کامل
قسـمت آف پایـه بـه    . کندفرهاي پایه حرارتی در مرکز پایه قرار دارند و فر قوي با حجم کامل ارایه می

سانتی 5/1اتو را در حدود . داریده نگهدرج125مو را در زاویه . همان صورتی است که تشریح شده است
ثانیـه  5این موقعیت را تقریباً به مـدت  . مو را با کشش نسبی دور میله بپیچانید. متر از سر فاصله دهید

. حفظ کنید تا گرما به مو انتقال داده شود و پایه مو حالت بگیرد
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ه
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ه



.و باالي پایه آن قرار دهیدفر را در موقعیت معمول رول کنید و به طور ثابت آن را به سمت جلو

فرهاي حرارتی نیم پایه
گیرند و فر قوي با ارتفاع یا حجم متوسـط ارایـه مـی    فرهاي حرارتی نیم پایه روي نیمی از پایه قرار می

. داریـد درجه نگه125مو را در زاویه . قسمت آف پایه به همان صورتی است که تشریح شده است. کنند
این موقعیت را . مو را با کشش نسبی دور میله بپیچانید. متر از سر فاصله دهیدانتیس5/1اتو را در حدود 
فر را در موقعیت . ثانیه حفظ کنید تا گرما به مو انتقال داده شود و پایه مو حالت بگیرد5تقریباً به مدت 

.معمول بپیچید و آن را روي نیمی از پایه آن قرار دهید

فرهاي حرارتی بدون پایه
گیرنـد و گزینـه فـر را تنهـا بـا حجـم یـا ارتفـاع کـم ارایـه                     فرهاي بدون پایه کامالً روي پایه قرار نمـی 

اتـو را در  . دارددرجه نگه می70، مو را در زاویه طور که قبالً تشریح شدقسمت آف پایه همان. کنندمی
این موقعیت را تقریباً . دور میله بپیچانیدمو را با کشش نسبی . متر از سر فاصله دهیدسانتی5/1حدود 

فـر را در موقعیـت   . ثانیه حفظ کنید تا گرما به مو انتقال داده شود و پایه مـو حالـت بگیـرد   5به مدت 
.معمول بپیچید و آن را کامل روي پایه آن قرار ندهید


