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)...نور، رنگ، چیدمان، دما(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 باز کنید و یا نازل را فشار دهید،ي مربوط به کپسول گاز تحت فشارشیر فلکه.کپسول را بردارید
مـانع  ،خـود پسول خارج شده و به دلیـل خاصـیت   پودر از ک.دسر شلنگ را روي توده آتش قرار دهی

. شودرسیدن 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،هاي مسکونیمکان
):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 راي گندتر بشوند 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-

صوص براي چشـم  به خ،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

ول بسیار قوي بوده و بـراي ضـدعفونی کـردن لـوازم حسـاس بـه حـرارت اسـتفاده              این محل.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
:یکالکل اتیل-

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

:انوسیلناستفاده 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،ت چپ راف دسک-

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

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

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

.شوندبه عوارض پوستی می
:خالتب

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

5:زگیل

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

٥wart



6:زرد زخم

دیـده  ... صـورت، گردن،گـوش و  : تر در نقاط باز بدن از جملـه این ضایعات بیش. بیماري مسري است
.شودمی

7:کچلی

.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
.شودر بزرگساالن دیده میو کچلی پوست و بدن د؛تر در کودکانکچلی سر، بیش.نماید

8: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

٦Impetigo
٧Ringworm
٨Scabies



9:زونا

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

10: سالک پوستی

از شخصـی بـه شـخص دیگـر     از طریـق پشـه   ،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

٩Shingles
١٠Cutaneous leishmaniasis



HIVایدز و ویروس بیماري 
ایدز چیست؟ 

HIV؟چیست
بیمـاري،  ایـن . باشـد ایدز در التین اول کلماتی است که معنی آن سندرم نقص ایمنی اکتسابی می

.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 استHIVروش براي سرایت ویروس3
بدون حفاظت مقاربتیHIVاز طریق تماس جنسی با شخص آلوده به -
هاي خونی یا پیوند اعضاي آلودهاز طریق تماس خونی یا انتقال خون یا فرآورده-
.کندمیی کودك خود را مبتالزایمان یا شیرده، 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
.گیردبراي پیشگیري باید مورد توجه قرار

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 بودن سرنگ و سوزن در تزریقات و عدم استفاده از سرنگ و سوزن مشاطمینان از نو -
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:ارزش مانندیاجتناب از کارهاي غیر ضروري و ب-

: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 

از طریق مادر به نوزاد                  -
اعمال دندان پزشکی به صورت غیربهداشتی -
خالکوبی                                -
سابقه هپاتیت درخانه -
دریافت خون آلوده                     -
حجامت غیربهداشتی -
دیالیز و سوراخ کردن غیربهداشتی گوش -
ده مشترك از سرنگ آلوده و تیغ ریش تراشی استفا-
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
.شودمیاز راه غذا یا آب آلوده، ویروس وارد بدن-

کارمحیطمناسبشرایط
.باشدسالمبایدمصرفیآبوشودضدعفونیکامالًبایدکارمحیط-
و ویتـرین ،قفسه.باشدشستشوقابلوصاف،مقاومجنسازتمیز،کامالًبایدسالنکفودیوار-

.دنباشمترسانتی20ازترکمزمینازهاآنفاصلهوبودهنظافتقابلکارکمد
تخلیـه  موقـع بهوباشدموجودسالندرکافیتعدادبهوحملقابل،درپوشدارايزبالهسطل-

.شود
.باشدبهداشتیفاضالبسیستموبودهمناسبدستشوییتعدادووضع-
.باشدمعاینهکارتدارايونمودهاستفادهخصوصیيحولهوصابونازفردهر-
.شودنصبعمومدیددرحریقئاطفاکپسولواولیههايکمکيجعبه-
.شودکنترلبایداستفادهازقبلبرقیلوازميکلیه-

تفکیک و جمع آوري مواد زائد و ضدعفونی محیط کار 
. کامالً رعایت شودها باید ها و آرایشگاهدفع مناسب زباله از مباحث مهمی است که در آموزشگاه

،مصـرف بـار یکظروف:شاملآرایشگاههايزباله.استخشکصورتهبهازبالهآرایشگاهمحیطدر
. دباشمیتیغوپنبه،کاغذيدستمال



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

.استناكخطربسیارافرادبرايآناستشماموشدهپخشطمحیدرکهباشدمیمضري
:شودصدمات جسمی که هنگام کار ایجاد می

هـا،  چـون درد  ماهیچـه  هایی هـم ي جذاب و جلوگیري از ناراحتیبه منظور برخورداري از یک چهره
ي شغلی هارگ به رگ شدن کمر و کوفتگی الزم است که بهترین تصویر فیزیکی را در هنگام فعالیت

.ارائه دهید
: 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 
و پـاي راسـت   اشـته  درجه نگه د45پاي چپ را در زاویه. استخوان کتف را به طرف عقب نگه دارید

.و زانو را کمی روي خط زانوي چپ خم کنیدست و تمام وزن روي پاي رارو به جلو مستقیماً

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

نشینید باید باسن با پشـت صـندلی در تمـاس باشـد و     میهنگامی که روي صندلی. 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



: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

درست                            نادرست                                                                    



اي با مشتريهاي برقراري ارتباط مؤثرمشاوره حرفهروش
.در کار استمداري و برقراري ارتباط با او رمز موفقیت مشتري-

ارتباط رفتاري است که در خود پیامی داشـته باشـد و   ،ارتباط فقط حرف زدن و بحث کردن نیست
. کندرابطه را مختل می،اگر پیام از طرف مقابل درك نشود.طرف مقابل ما آن را درك نماید

تصاویر مربوط به کار
خدمات درسـت، الزم و ضـروري اسـت از    براي انجام مشاوره راحت و توافق مشتري در رابطه با ارائه 

عکـس از نمونـه کـار یـا برنامـه      ،مجـالت ،تصاویر ژورنـال بدین منظور از . خاصی استفاده شودلوازم
ها را به مشتري نشان داده تا اعتماد او به شما کامپیوتري را همیشه در محیط کار داشته باشید و آن

.زیاد شود
پوشش ظاهري آرایشگر و بهداشت فردي

نامرتـب بـودن در بهداشـت و لبـاس باعـث آزار و اذیـت       زیـرا ،جذاب باشیدپاکیزه و،مرتبهمیشه 
.باشدآمیز میدیگران بوده و توهین

تـر عـرق   شود هوا جریان داشـته و بـدن کـم   زیرا باعث می،رایشگر استآروپوش سفید نخی مناسب 
.دهدو احساس خوبی به مشتري میچنین لباس سفید تمیز پاکیزگی فرد را نشان دادههم.کند

پذیريمشتريصحیح وارتباط
.استآرایشگرکلید موفقیت شما به عنوان یک ،پی بردن به شخصیت مشتري

سیستم ارزشی فرد، برخوردها،عادات،احساسات درونی،انعکاس خارجی:تعریف شخصیت
اي شما به نظر نخواهنـد آمـد و مـورد    همهارت،اگر با شخصیت افراد آشنایی نداشته باشید.باشدمی

.توجه قرار نخواهد گرفت
برخوردهاي خوب و بد زندگی بـه کسـب   .آن هم به صورت روزانه،باشداصوالً اکتسابی می،شخصیت

.کندکمک می،یک شخصیت بهتر
رسیدگی به درخواست و اعتراضات مشتري

.شتري است را فراموش نکنیدبه اعتراضات مشتري رسیدگی کنید و جمله همیشه حق با م- 
هایی که احساسات شـما را آشـکار         نشانه،سعی کنیدمشتريانتقاداتوپیشنهاداتبابرخوردهنگام 

بـا  .برنخواهد گشت،حرفی که از دهان خارج شود.تحت کنترل در آورید و عصبانی نشوید،کنندمی
.لوب بپردازیدبه رشد صفات خوب و طرد صفات نامط،کنترل رفتار خود

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 



کارت سوابق مشتري

رفتار مناسب با کارکنان ارائه

گیسهگیري کالکارت اندازه
:نام و نام خانوادگی

:شماره تلفن
:آدرس

).......................سر پشت(شقیقه به شقیقه 
) ......................پشت گردن (پایین گوش تا پایین گوش 

....................................................روي سر
..................) ......................خط مو ( دور سر 

)...........................جلوي سر (شقیقه به شقیقه 
) ............................باالي سر (از پا گوشی تا پا گوشی 

) ..............................روي سر (گوش تا گوش 
) ...........................پایین خط موي گردن ( پشت گردن 

:اطالعات درباره مو
..........................موي مصنوعی .................... موي انسان : از شمارهرنگ

........................موي مصنوعی ................... موي انسان : ها »هاي الیت« 
... ) .......................ضخیم ، نازك و ظریف ، غیر طبیعی : (بافت 

) .....................ها ، کوتاه ، تا وسط  پشت سرانهباالي ش: ( بلندي 
:یادداشت هاي دیگر 

کارت سوابق مشتري

رفتار مناسب با کارکنان ارائه

گیسهگیري کالکارت اندازه
:نام و نام خانوادگی

:شماره تلفن
:آدرس

).......................سر پشت(شقیقه به شقیقه 
) ......................پشت گردن (پایین گوش تا پایین گوش 

....................................................روي سر
..................) ......................خط مو ( دور سر 

)...........................جلوي سر (شقیقه به شقیقه 
) ............................باالي سر (از پا گوشی تا پا گوشی 

) ..............................روي سر (گوش تا گوش 
) ...........................پایین خط موي گردن ( پشت گردن 

:اطالعات درباره مو
..........................موي مصنوعی .................... موي انسان : از شمارهرنگ

........................موي مصنوعی ................... موي انسان : ها »هاي الیت« 
... ) .......................ضخیم ، نازك و ظریف ، غیر طبیعی : (بافت 

) .....................ها ، کوتاه ، تا وسط  پشت سرانهباالي ش: ( بلندي 
:یادداشت هاي دیگر 

کارت سوابق مشتري

رفتار مناسب با کارکنان ارائه

گیسهگیري کالکارت اندازه
:نام و نام خانوادگی

:شماره تلفن
:آدرس

).......................سر پشت(شقیقه به شقیقه 
) ......................پشت گردن (پایین گوش تا پایین گوش 

....................................................روي سر
..................) ......................خط مو ( دور سر 

)...........................جلوي سر (شقیقه به شقیقه 
) ............................باالي سر (از پا گوشی تا پا گوشی 

) ..............................روي سر (گوش تا گوش 
) ...........................پایین خط موي گردن ( پشت گردن 

:اطالعات درباره مو
..........................موي مصنوعی .................... موي انسان : از شمارهرنگ

........................موي مصنوعی ................... موي انسان : ها »هاي الیت« 
... ) .......................ضخیم ، نازك و ظریف ، غیر طبیعی : (بافت 

) .....................ها ، کوتاه ، تا وسط  پشت سرانهباالي ش: ( بلندي 
:یادداشت هاي دیگر 



ارائه رفتار مناسب با کارکنان 
گویند، که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات اي از صفات باطنی و روحی را اخالق میمجموعه

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

ناسب با مشتري  ارائه رفتار م
، 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 و وسایل لوازمازمراجعه کننده را به حال خود رها نکنید و -
.باشید
، اگر مراجعه کننده عصبی بود، اطمینان خاطر او را جلـب و  مشتري را مورد مطالعه قرار دادهرفتار-

.و از حرف زدن بیهوده بپرهیزیدبا مالیمت با او صحبت کنید
هاي آنساختمان مو و بیماري

ساختمان مو 
پالسـم در  ا پروتوامـ . باشـد ست و ساختمان آن شبیه به سـاختمان پوسـت مـی   مو از ضمایم پوست ا

ینی به نـام کـراتین سـاخته    مو از پروتی: توان گفتپس می. تساختمان مو به کراتین تبدیل شده اس
فولیکول یـا پیـاز   ،تنها بخش مو که در پوست سر قرار دارد و زنده است.شده که حاوي کلسیم است

.مو نام دارد
:ی دو نوع مالنین وجود داردور کلبه ط

.اي وجود داردهاي اصلی در موهاي سیاه و قهوهدانهکه از رنگ،مالنینیو-1
.باشدمیبین زرد و قرمز ایجاد شده در موهاي بلوند و خرمایی مالنین، رنگی است ما فئو-2

:مويریشه
.باشـد یکـول اسـت و نـرم و لـزج مـی     در درون فول،ي زیـر پوسـت  ي مو مانند کالفی در ناحیهریشه

ي ا همـه ام.ها و پاها و لب ها موجودندهاي رویش موها در تمام پوست بدن به غیر از کف دستهغد
.ها نیز یکسان نیستباشد و رشد آنها حاوي مو نمیهغد



.گردندتبدیل می، جان استشوند به ساقه که بیمیهاي ریشه وقتی از پوست خارج سلول

:ساختمان مو
.قسمت تشکیل شده است5باشد و از نظر فیزیولوژیکی از از کراتین می،ساختمان اصلی مو

کوتیکول-1
کورتکس یا سفیده مو-2
ها پیگمنت یا رنگ دانه-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 ،ت مو کوتیکول استترین قسمخارجی

.استگرد و غبار و عوامل خارجی دیگر ،هوا،مو در مقابل شستشو
:)کورتکس(سفیده مو 

.ها در آن قرار دارندي و پیگمنتي مغذآب داخل مو سفیده یا کورتکس است که لوله،قسمت میانی
:)هاپیگمنت(مو هاي رنگی دانه

.باشندزرد و آبی می،پیگمنت قرمز3هاي داخل مو هستند موها داراي رنگ دانه،هاپیگمنت
:)مدوال(تغذیه مو يلوله

.باشدي مو میترین الیهي مو است که حاوي کراتین نرم بوده و داخلیي تغذیهلوله،مدوال



:)روت(مو يریشه
یـم در حـال تقسـیم    دا،الی کـه دارد هاي زنـده و فعـ  ولست است و با سلداخل پو) روت(و ي مریشه

.شوندت هستند و موجب رشد مو میسلولی و فعالی

.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

:پیاز مو
.یاز مو در داخل حفره قرار داردپ

:پاپیال
.شودپاپیال نامیده می، برجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قرار دارد

:عناصر تشکیل دهنده ي مو عبارتند از
٪4گوگرد -
٪6هیدروژن -
٪17ازت -
٪22اکسیژن -
٪49کربن -

هاي مو و رعایت بهداشت موي سر بیماري
: کچلی

،سـر کچلـی .مو و ناخن را مبتال نماید،ی بیماري قارچی واگیرداري است که ممکن است پوستکچل
.شودساالن دیده میتر در بزرگهاي پوست و بدن بیشتر در کودکان وکچلیبیش

:)روت(مو يریشه
یـم در حـال تقسـیم    دا،الی کـه دارد هاي زنـده و فعـ  ولست است و با سلداخل پو) روت(و ي مریشه

.شوندت هستند و موجب رشد مو میسلولی و فعالی

.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

:پیاز مو
.یاز مو در داخل حفره قرار داردپ

:پاپیال
.شودپاپیال نامیده می، برجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قرار دارد

:عناصر تشکیل دهنده ي مو عبارتند از
٪4گوگرد -
٪6هیدروژن -
٪17ازت -
٪22اکسیژن -
٪49کربن -

هاي مو و رعایت بهداشت موي سر بیماري
: کچلی

،سـر کچلـی .مو و ناخن را مبتال نماید،ی بیماري قارچی واگیرداري است که ممکن است پوستکچل
.شودساالن دیده میتر در بزرگهاي پوست و بدن بیشتر در کودکان وکچلیبیش

:)روت(مو يریشه
یـم در حـال تقسـیم    دا،الی کـه دارد هاي زنـده و فعـ  ولست است و با سلداخل پو) روت(و ي مریشه

.شوندت هستند و موجب رشد مو میسلولی و فعالی

.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

:پیاز مو
.یاز مو در داخل حفره قرار داردپ

:پاپیال
.شودپاپیال نامیده می، برجستگی مخروطی شکل کوچکی که در عمق پیاز مو قرار دارد

:عناصر تشکیل دهنده ي مو عبارتند از
٪4گوگرد -
٪6هیدروژن -
٪17ازت -
٪22اکسیژن -
٪49کربن -

هاي مو و رعایت بهداشت موي سر بیماري
: کچلی

،سـر کچلـی .مو و ناخن را مبتال نماید،ی بیماري قارچی واگیرداري است که ممکن است پوستکچل
.شودساالن دیده میتر در بزرگهاي پوست و بدن بیشتر در کودکان وکچلیبیش



:شپش
زنـدگی کـرده و از خـون    اي کوچک است که روي بدن انسان و درون درز و الیه لباسشپش حشره

.کندمیه انسان تغذی
:بیماري قارچی

از بیمـاري هـاي   .کنـد در اثر رعایت نکردن بهداشت و استفاده از لوازم آلـوده شـخص را دچـار مـی    
.واگیر دار می باشد

):چربی بیش از حد(سبوره 
ح چربی زیاد باعث چرب شدن موها شده و ممکن است در اثر چربی زیاد موها شروع به ریـزش  ترش
.کند

: دخشکی بیش از ح
ها کمبود ویتامین-
....ت ونپرمنا،دکلره،زیاد از مواد شیمیایی مانند رنگي استفاده-

:شوره سر
.آیدي بیرونی پوست سر به وجود میشوره سر به دلیل پوسته شدن غیر طبیعی الیه

:موخوره
،مـش ،رنـگ ،فـر ،شیمیایی دکلـره ورتکس که در اثر استفاده از مواددر صورت خشک شدن مایع ک

.گرد و غبار و سشوار زیاد می باشد موها دو شاخه شده و موخوره به وجود می آید،صافی
)مروارید(:بیماري صدف

شـود و منجـر بـه    م شده و از حالت طبیعی و عادي خـود خـارج مـی   ها مو متوردر بعضی از قسمت
.گرددها میشکستگی و پارگی مو در این قسمت

:ي چربیهغد
شـود و  حد بزرگ میح نکردن غدد چربی سر و بزرگ شدن آن است که گاهی بیش از آن ترشت عل

.کنداحی پیدا مینیاز به عمل جر
:شکستگی مو

موها خشـک شـده و وقتـی موهـا خیلـی خشـک       ،کنندافرادي که موهاي خود را زیاد دستکاري می
.شودبه این بیماري شکستگی مو گفته می،ریزندمی،شوند خرد شده

):آلوپیسی(ریزش غیرطبیعی مو 
.دهدطبیعی در فصل پاییز و بهار رخ مییرریزش غ

:ریزش وسیع و شدید
هـاي  نـاراحتی ،بیهوشـی ،زایمـان ،فشارهاي عصـبی ،شیمیایی به طور مداومبه علت استفاده از مواد

.شدید شودآسیب شدیدي به موها رسیده و باعث ریزش ،رژیم نامناسب ممکن است،روحی روانی



:شامپو
:شامپوهاي امروزي اغلب داراي ترکیبات

:عامل پاك کننده
.شودموجب کاهش ذرات چربی از سطح مو می

:عامل حالت دهنده
.موها به راحتی شانه شده و زمان شانه کردن موها به هوا بلند نشود،موجب می شود

:عامل تقویت کننده کف
.شودموجب ایجاد کف غلیظ می

:غلیظ کنندهعامل 
نمک طعام:مانند.شودموجب غلیظ بودن شامپو می

:دارندهعامل نگه
.دارندمیمیکروب کش نگهمو را از مواد

:عامل صدفی کننده
.باشدداشته شامپو حالت صدفی ،شودموجب می

:شامپوي مناسب براي انواع موها
ننـده و نـرم کننـده اسـتفاده       هـاي حـاوي مرطـوب ک   براي موهاي خشک از شامپو و حالت دهنده-

.کنید
باشد و اگر خواستید از نرم کننده اسـتفاده  خنثی مناسب میphشامپوهایی با ،براي موهاي چرب-

.بار کافی استاي یکهفته،کنید
.پایین اسیدي استفاده نماییدphبراي موهاي آسیب دیده از شامپوهایی با -
.ر است حاوي پروتئین باشدشامپوي مناسب موهاي نازك نیز بهت-

:شونددسته  تقسیم می3به PHنظرازشامپوها
.استمضرقلیایی قوي براي پوست سر:قلیایی-
.دقیقه است1ت مکث آن و مدشودرنگ مصرف میازبعد:ضعیفاسیدي-
.شوددکلره مصرف میازبعد:خنثی-

شامپوهاي قلیـایی همیشـه یکسـان کـف     .کندمقدار کف کردن در شامپوهاي متفاوت با هم فرق می
.کندمی



.کنندل شستشو کف نمیي اودي در مرتبهشامپوهاي اسی

11:پ هاش

6/5پوسـت سـر   هـاش پ.ها اسـت ترین قلیاییقوي14هاشپترین اسیدها و صفر قويهاشپ
که مناسبند و محصـوالتی پوست سر و مواست براي 8تا 6ها بین آنهاشپاست و محصوالتی که 

بـراي پوسـت سـر مضـر و سـاختار مـو را از بـین       ،هسـتند ) 14تـا  12(قلیایی قوي یعنی هاشپ
موها ) 2صفر تا(، یعنی اسیدي قوي دارندهاشپچنین موادي که پوشاند و همبرد و موها را میمی

.رسانندرا جمع کرده و به ساختمان مو آسیب می
و شستشوي مو شامپو کردن

در خصوص جنس موها با مشـتري مشـاوره کـرده و نـوع موهـاي      براي شامپو کردن موهاي مشتري 
شـانه  ،برس،نرم کننده،بندپیش،حوله،شامپو(پس تمام لوازم مورد نیاز .مشتري را شناسایی کنید

.نیدرا آماده نموده و مشتري را روي صندلی مخصوص بنشا) رسانماسک آب،دندانه درشت
ي حولـه روي  طـوري کـه لبـه   ،بند ببندیـد دور گردن او حوله انداخته و روي آن را پیش،روي لباس

.روي دست میزان فشار و حرارت آب را کنترل کنید،آب گرم و سرد را باز کرده.بند قرار بگیردپیش

١١PH



.موها را خـیس کنیـد  سمت چپ مشتري ایستاده و دوش را در دست راست بگیرید و با دست دیگر
و شـامپو را بـه   .دار و به اندازه کافی به شامپو آغشته نماییـد نمسپس موها را) رحله پیش شستشوم(

طور یکنواخت روي همه جاي مو پخش کنید و به آرامی ماساژ داده و سعی کنید مـو را محکـم و بـا    
.ناخن چنگ نزنید
از یـک  .تا شامپو به طور کامـل پـاك شـود   ،دهیدماساژ شامپو را شسته و موها را سپس با آب ولرم 

.نماییدبعد آبکشی ،دقیقه مکث کرده5.استفاده کنیدرسان روي موها تونیک یا ماسک آب
خشک کردن مو با سشوار دستی

.مشتري را براي سرویس شامپو بپوشانید. 1
.در صورت نیاز موي مشتري را شامپو بزنید و نرم کنید. 2
.وله خشک کنیدمو را با ح. 3
.هر گونه گره خوردگی را با شانه پهن بردارید، از انتهاها شروع کنید، و تا پوست سر کار کنید. 4
.نوار گردن تمیز را براي مشتري به کار ببرید، و با پیش بند کوتاهی یا مدل او را بپوشانید. 5
.از  یک ژل سبک وزن یا ژل صاف کننده استفاده کنید. 6
مـو را طـوري   . تر به سشـوار متصـل کنیـد   اي یا اتصال متمرکز را  براي مدل کنترل شدهسر لوله. 7

.ها نباشدکند، در کلیپستقسیم کنید که فقط بخشی که دارید خشک می
بـه طـور   س مدل کالسیک براي خشک کردن موي در پس گردن شروع کنید و از برالیهاز اولین . 8

.داریدقرار دهید و مو را پایین نگهالیه موزیر اولین برس را در . صاف و نرم استفاده کنید
گرد یـا تخـت   انتهاهاي مو در بخش مورد نظر از زیر یا از بیرون، از برس با سر حالت دادنهنگام .9

براي حالـت دادن بـه صـورت تخـت یـا      . این تکنیک را تا قسمت پس سر ادامه دهید. کنیداستفاده
.تر نگه داریدتر به طرف باال با جهت بیشبراي حجم بیشتر و صاف برس را با ارتفاع کم



بـرس را تغییـر   حالـت توانیـد  هاي باالتر رو به باالي فرق سر مـی تا فرق سر کار کنید، در بخش. 10
.تر خم کردن انتهاهاي مو استفاده کنیددهید، از منحنی برس براي بیش

خنک کننده سشوار براي تنظیم کردن هر بخش فشـار  خشک شد، دکمهالیه بعد از این که هر . 11
. دهید و آن را صاف نگه دارید

. کنیـد اسـتفاده  و از سشوار شتهدر ارتفاع کم نگه داموها را. موهاي دو طرف را نیز تقسیم کنید. 12
.انتها را با چرخاندن سشوار در زیر براي لبه گرد یا بیرون براي لبه برگردانده شده خم کنید

اگر حاشیه وجود دارد، آن را در جهت مورد نظـر خشـک   . به همان روش در باالي سر کار کنید.13
.کنید

براي خشک کردن حاشیه به طور مستقیم و رو بـه پیشـانی، سـرلوله یـا سشـوار رو بـه پـایین روي        
آن را به طور مستقیم خشک کنید، براي جهت دادن به مو از انگشت هـا یـا از بـرس   حاشیه  باشد و

.مدل کالسیک استفاده کنید

براي جهت دادن مو دور از صورت، حاشیه را به عقب برس کنید و مو را  با بـرس بـه آرامـی بـه     . 14
اي آن رو لولـه سشوار را در تنظیم کم قرار دهید و سـر . ، شکل منحنی را ایجاد کنیدهداجلو  فشار د
. به برس باشد

. خواهد افتاد و براي چهر ه نرم کمی به اطراف استهنگام خشک کردن، حاشیه دور از صورت 



:گیسداري کالهي نگهطریقه
اگـر  .گیـرد میهاي خشک انجام ه یا شامپوي مخصوص موا شامپوي بچگیس بشستشوي روزانه کاله

و بـراي  .مانند موهاي طبیعی سر مدام شانه شده و مرتب شـود ،کنیدگیس استفاده میروزانه از کاله
.شودهاي مو نیز گه گاهی استفاده اق کنندهرم و براق کردن از نرم کننده و برن
هـاي  گـیس کـاله . شـوند گروه موي طبیعی و مصنوعی تقسـیم مـی  2ها به گیسی کالهبه طور کل-

بلیت رنگ کردن و سشوار کـردن  اقها گیسمصنوعی ساخته شده است که این کالهمصنوعی از مواد
ت رنـگ  بلیاهاي طبیعی است که موهاي طبیعی بافته شده است و قگیسه دیگر کالهرا ندارند و گرو

.را دارد.. .سشوار کردن و،کردن
.آوردتوان شست و به هر حالت دلخواه دررا میهاگیساین کاله

:گیسي شستن کالهنحوه
.ها کامالً از بین برودموها را کامالً شانه کنید تا وز مو،گیسقبل از شستن کاله

.گیس را در آن قرار دهیدیک پیمانه شامپو را در یک ظرف آب سرد حل نموده و سپس کاله-
. دقیقه چندین بار آن را در آب تکان داده و باال و پایین نمایید20ت مد



.کنیدبه آرامی آن را با حوله خشک آبکشیبعد از 

2تصویر 1تصویر 

4تصویر 3تصویر 
4تصویر 3تصویر 

:گیس بعد از شستشوطریقه مدل دادن کاله
هـاي گـرم بـراي حالـت دادن بـه        د از بیگـودي یتوانهاي مختلف در آمده و میها به حالتگیسکاله
تی مکـث  وها را دور بیگودي در جهتی که اول حالـت داشـته بپیچانیـد و مـد    م.ها استفاده نماییدآن

از سشوار با حرارت پـایین بـراي حالـت دادن موهـاي                  .از کنیدکنید تا بیگودي سرد شود و موها را ب
.گیس استفاده نماییدکاله

:گیري سر به روش کالسیک و کاله گیس تزیینیاندازه
ي آن مناسب قالب سر باشد، سـر  براي این که کاله گیس تزیینی درست روي سر قرار بگیرد و اندازه

.گیري کاله گیس را ببافیددازهگیري کنید و طبق انرا اندازه
ي بعد، از خط گیجگاه تا خط گیجگاه دیگر، از قسـمت پشـت   اندازه. ها محیط سر استیکی از اندازه

قسمت گوش تا گوش از پشـت سـر و گـوش تـا گـوش از      . باشدسر و جلوي سر به طور جداگانه می
شانی تا ابتداي پشت گـردن و پهنـاي   از رستنگاه مو، در قسمت پی. گیري کنیدباالي سر را نیز اندازه
.هاي مهم هستندپشت گردن از اندازه



:گیس تزیینیي انجام زیرساز کالهنحوه
. یري جلوي سر تور را برش بزنیدگبعد از اندازه

.بیضی دیگر براي پهناي پشت گردن را نیز برش زده و با نوار اریب دور آن را بدوزید
براي این کـه کـاله   . باشدمتر میسانتی5/2و عرض 12ور معمول طول اندازه این بیضی تقریباً به ط

متر بـراي  سانتی5/2و عرض 8تزیینی مقاومی داشته باشید از تور باال و پشت سر مستطیلی با طول 
.ها ببرید و با نوار اریب دور آن را بدوزید و به بیضی جلوي سر وصل نماییدروي گوش

مانکن را روي پایـه مـانکن ثابـت    . سر از مانکن یونولیت استفاده نماییدتکه دور4بعد از آماده شدن 
درست در قسـمت  . بیضی آماده شده را روي مانکن با استقاده از سنجاق ته گرد فیکس نمایید. کنید

.هاباال، جلوي سر و روي گوش
ت گردن ثابت گیري باالي سر تا پشت گردن در قسمت پشبیضی پشت گردن را نیز با توجه به اندازه

ها تا پشت گردن از کـش مخصـوص کـاله گـیس یـک سـانتی       فاصله بین دو تکه روي گوش. نمایید
.شودبه این ترتیب اسکلت دور سر کامل می. ها را به هم متصل نماییداستفاده کرده و آن

ري متـ سانتی1هاي سانتی متري کش2گیري کنید و با فواصل دور بیضی قسمت باالي سر را اندازه
تـر  تـر باشـد، کـاله گـیس بـا دوام     را به بیضی باالي سر و پشت گردن بدوزید، هر چه دوخت محکـم 

سعی کنید دوخت را از وسط بیضی به طرف راست و چپ بدوزید تـا بـه ایـن ترتیـب دو     . خواهد شد
تا کش براي قسمت وسط بـه دو طـرف سـر    5معموال . طرف کاله گیس یکنواخت و یک اندازه باشد

گیس به پشت حالت سر حفـظ شـود دو   کش براي این که کاله5بعد از دوختن . واهید داشتنیاز خ
بعـد از  . کش هر طرف را به آخرین کش پشت سر بدوزیـد 2. باشدکش نیاز می2طرف سر هر کدام 
.ها زیرساز کاله گیس را با سنجاق ته گرد به مانکن ثابت نماییدتمام شدن دوخت

بعـد از ثابـت نمـودن زیرسـاز بـا      . ها کامال یکسان باشداندازه. گیري کنیدندازهتمام فواصل را با متر ا
تـر  هاي تزیینی با موهاي پرتر فواصل نزدیکبراي کاله گیس. فواصل منظم ترس را به زیرساز بدوزید

دقت نمایید ترس به صورت افقی . تر فواصل را بیشتر کنیدهاي با موهاي کم پشتو براي کاله گیس
در خاتمه گیره پشت و جلوي سر را روي بیضی جلو و پشت سـر ثابـت   . شودها دوخته میشروي ک

.را روي مستطیل دو طرف ثابت کنیدکنید و کش و گیره ثابت کردن جهت نصب کاله گیس 



:روش کالسیکبه برش تور زیر کاله گیس
روي کاغـذ  .ه را نیز اندازه گیري نماییـد دور سر از رستنگا.از تاج سر تا رستنگاه را اندازه گیري کنید

.برش حالت کله قندي داشته باشد.را برش بزنیدالگو ها را پیاده کرده و اندازه

1تصویر 2تصویر 

3تصویر 4تصویر 

5تصویر 6تصویر 
بـه دو تکـه   .دور تا دور بزرگ تر برش بزنیدمترینتالگو را روي دوالي تور قرار دهید و تور را یک سا

.تور برش زده نیاز دارید



قسـمتی کـه دوال کـرده بودیـد را نیـز      ،تورها را به هم وصل کنید و براي این که کاله محکم شود-
کاله را روي سر بگذارید و انتهـاي تیـزي   .به این صورت کاله مخروطی شکلی خواهید داشت.بدوزید

زیرسـاز آمـاده بـراي دوخـتن     .شود جمع کرده و دوخت بزنیـد اندازه میا جایی که روي سرکاله را ت
.باشدترس می

:گیري سر مدل یا مشتري جهت دوخت کاله گیسهاي قالب گرفتن و اندازهروش
:شودگیري به دو روش انجام میقالب

قالب پالستیکی: روش اول
قالب گچی: روش دوم

:الستیکیقالب پلوازم مورد نیاز
ماژیک-متر نواري-)شفاف(حافظ غذا پالستیک م-
مداد شمعی مشکی-کش نواري-)متريسانتی5/1(نوار چسب پهن -

:قالب گچیلوازم مورد نیاز
آب جوش-کارد یا چاقو-مداد شمعی-
)عدد3(نوار گچی-ماژیک-)نوع شفاف(پالستیک محافظ غذا -

ها کامالً گیري با متر، موها را شانه کنید تا ناصافیدر روش اندازه. گیري با متر استزهروش دیگر اندا
اگر مشتري شما داراي موهاي بلند است موها را بـه طـرف   . از بین رفته و موها به پوست سر بچسبد

. پشت سر سنجاق زده تا موها کامالً روي سر خوابیده و ثابت شود
انـدازه  . بگیریـد ) دور سر(ها و پشت سر شانی جایی که مو روییده، باالي گوشاندازه را از باالي پی-1

. باشدمی56الی 54متوسط دور سر 
گیـري  از وسط پیشانی جاي رستنگاه مو، روي خط تقارن سر را تـا قسـمت پشـت گـردن انـدازه     -2

.نمایید



.ستخوان پس سر بگذرداز گوش راست تا گوش چپ طوري که متر نواري از روي ا-3

.از باالي گوش راست تا باالي گوش چپ طوري که متر نواري روي تاج سر بگذرد-4

اي باشد که متر نواري روي خط رسـتنگاه مـو در پشـت    فاصله گوش راست تا گوش چپ به گونه-5
.سر قرار بگیرد

گیري و کاربرد آنانواع نایلون و چسب قالب
بهتـر اسـت از پالسـتیک شـفاف و نـرم بـراي       ،گیـري گفتـه شـد   ور که لوازم مورد نیاز قالبطهمان
شود خط و جهت رویـش موهـا کـامالً    گیري استفاده شود، زیرا شفافیت این پالستیک باعث میقالب

بـراي  . پالستیک به سر چسبیده و کامالً قالب انـدازه سـر باشـد   ،شودمشخص و نرمی آن موجب می



متري استفاده کنیـد و خـط و   سانتی5/1و ثابت کردن این پالستیک از چسب نواري با عرض محکم
.جهت رویش موها را مشخص نمایید

)ايقالب تکه(کشیدن قالب روي سر و نحوه فیکس کردن آن 
گذاري براي عالمت. گذاري کنیدبراي کشیدن قالب روي سر خط رویش مو در جلوي سر عالمت

با . مشتري مشخص شودپیشانی ري باید ابروهایش را باال داده تا چین و چروك خط رستنگاه مشت
. گذاري نماییدچین و چروك پیشانی عالمتاز متر باالتر سانتی5/1کمک مداد شمعی 

گذاري و نوك بینی را نیز براي این که متوجه شوید، اندازه درست است، فاصله بین دو ابرو را عالمت
اصله نوك بینی تا وسط دو ابرو با فاصله بین دو ابرو تا باالي چین روي پیشانی ف. عالمت بگذارید

خط ،چه این دو قسمت اختالف زیادي داشتچنان. گذاري نمودید، باید تقریباً مساوي باشدعالمت
ین خط را ا. ها را در نظر بگیریدرستنگاه را با کمک مشتري و راهنمایی او پیدا کنید و یکی از اندازه

متر پشت آن را دور سانتی5/1از موهاي شقیقه راهنمایی بگیرید و . نماییدگذارياي عالمتبا نقطه
سپس موها را مرطوب نموده . ها را در دور تا دور سر به هم وصل نماییدنقطه. تا دور عالمت بگذارید

50الی 45پالستیک شفاف به طول. و به پشت سر شانه کنید، طوري که موها به پشت سر بچسبد
.متر بریده و روي سر مشتري بگذاریدسانتی

.پالستیک را طوري روي سر قرار داده که از ابروها شروع و تا رستنگاه پشت سر ادامه داشته باشد



کش را دور سر بسته طوري که از . براي ثابت نگه داشتن پالستیک از کش نواري استفاده نمایید
.ده در جلوي سر بگذردگذاري شهاي عالمتقسمت

گیري قالب پس از ثابت کردن آن روي سرنحوه اندازه
گذاري شده در وسط براي مشخص نمودن تاج سر از قسمت عالمت. حال تاج سر را مشخص کنید

متر اندازه و عالمت بگذارید و این خط سانتی18الی 17خط رویش مو در جلوي سر تا تاج به اندازه 
هاي گذاشته شده دور سر را به پالستیک در این مرحله عالمت. رف گوش ادامه بدهیدرا در دو ط

هایی که مو ندارد روي حال تمام قسمت. ها را با ماژیک انجام دهیداین عالمت. شفاف انتقال دهید
اي که بر روي شقیقه از دو نقطه. اید و خط تاج سر را مشخص کردیدپالستیک شفاف انتقال داده

به این ترتیب پهناي .استفاده نمایید و این دو نقطه را روي پالستیک شفاف انتقال دهید،ایدهگذاشت
.شودقسمتی که موها عقب رفته مشخص می

در این مرحله براي فیکس کردن قالب از نوار چسب شفاف مرحله بعد فیکس کردن قالب است
وسط جلوي سر در قسمت رستنگاه به طرف تر از متر پایینسانتی2نوار چسب را از . استفاده کنید

.دور سر بزنیدتر از خطمتر پایینسانتی2پشت سر 



نوار چسب بعدي را از گوش راست به طرف گوش چپ طوري که از تاج سر بگذرد، بزنید، یعنی با 
خط مشخص تر ازمتر پایینسانتی2دقت کنید (شود نوار چسبی که قبالً زدید به حالت بعالوه می

تمام پالستیک شفاف را به همین ترتیب بپوشانید تا قالب کامالً شکل بگیرد و ) رعایت شود،شده
متر روي چسب سانتی5/0ها را طوري بزنید که از جلوي سر تا پشت سر ادامه داشته باشد و چسب

. ب بزنیداز وسط سر به یک طرف، یک طرف که تمام شد طرف دیگر را نیز چس. قبلی قرار بگیرد
هـاي بـاالي مـو    ور سر، تاج سر، قسـمت دخط . (ها را انتقال دهیدبا استفاده از ماژیک دوباره عالمت

)باالي سر و باالي پیشانی

5/1الـی  5/0خواهـد از تـاج سـر    یـا فـرق مشخصـی مـی    گیسدر این مرحله اگر مشتري شما کاله
و در قسمت خط رویش مو در جلوي سر یعنی جـایی کـه   متر را به طرف کنار سر عالمت زده سانتی

. گذاري نمایید و این دو قسمت را به وسیله خط با یکدیگر وصل کنیـد را عالمت،شودفرق شروع می
.به این ترتیب فرق مشخص خواهد شد



روي سر و برش آنبرداشتن قالب
اي از نوار چسب روي ر دیگر الیهبا،یک بار دیگر قالب را کنترل کنید، اگر تمام نقاط درست بود

.تري داشته باشدقالب بکشید تا قالب دوام بیش
فرق را مشخص و حالت . نام و نام خانوادگی، جلو، پشت، چپ و راست قالب را روي آن بنویسید

اي مو از موهاي مشتري را قیچی زده، روي قالب بچسبانیدتا جنس و رشته.موها را عالمت بزنید
.ص باشدرنگ موها مشخ

گیس کاملگیري پالستیکی کامل سر، جهت کالهنحوه قالب
. گذاري نماییداي عالمتگیري تکهها را در قسمت پیشانی مانند قالبگیري تمام سر اندازهبراي قالب

پالستیک شفاف را روي سر . خط پشت سر در رستنگاه را مشخص و با مداد شمعی عالمت بگذارید
انتهاي دو طرف کناري پالستیک را کمی ،به مشتري بگویید. ر را بپوشاندگذاشته طوري که تمام س

. دو طرف پالستیک را مشتري نگه دارد. طوري که باالي گوش حالت خود را حفظ کند،بپیچاند
سپس با . کند، به پالستیک انتقال دهیدها که اندازه را مشخص میحال با استفاده از ماژیک خط

براي . اي عمل کنید و کل قالب را با چسب نواري بپوشانیدمانند قالب تکهاستفاده از چسب نواري 
دقت نمایید، قالب باید کامالً اندازه سر . بار انجام دهید3این کار را ،این که قالب محکم شود

در صورتی که دو طرف . بعد از کنترل کامل، قالب را درآورده و از خط تقارن تا بزنید. مشتري باشد
.باشد، قالب درست، اما اگر دو طرف تقارن نداشت، قالب را باید دوباره بگیریدآن برابر

دقت . هاي جلو، پشت، چپ و راست را مشخص نماییدروي این قالب نیز، نام و نام خانوادگی، قسمت
گیس را کنید، قالبی که درست کردید، براساس خط کشیده شده دور سر باشد، زیرا الگوي کاله

.کندمیتعیین



)ايقالب تکه(گیري گچی نحوه قالب
. گـیس را روي سـر مشـتري مشـخص نماییـد     براي شروع کار ابتدا با مداد شمعی، شـکل پایـه کـاله   

گذاري کامل، پالستیک شـفاف  بعد از عالمت. باشداي پالستیکی میگیري تکهگیري مانند قالباندازه
الستیک را بپیچانید، طـوري کـه پالسـتیک محکـم و     انتهاي دو طرف پ. را روي سر مشتري بگذارید

.دو طرف انتهاي پالستیک را مشتري نگه دارد. صاف روي سر قرار بگیرد
.با استفاده از ماژیک خطوط و قسمت رویش مو را به روي پالستیک شفاف انتقال دهید

پالستیک شـفاف  سپس به آرامی روي . نوار گچی را در آب جوش فرو برده و آب اضافی آن را بگیرید
هـاي  تر از خـط متر پایینسانتی2دقت نمایید، نوار گچی را نیز مانند چسب نواري . روي سر بگذارید

.کندنوار گچی براي کامل کردن کار کفایت می3الی 2. مشخص شده روي پالستیک شفاف بکشید
قالب . ها را خشک کنیدبعد از گذاشتن نوارهاي گچی روي سر با استفاده از باد خیلی گرم سشوار آن

خطـوط را  . شده باشد،هاي مشخص شده منتقلدقت نمایید، خط. خشک شده را از روي سر بردارید
5. اورتان را داخل قالـب ریختـه و آن را پخـش نماییـد    پر رنگ نمایید، سپس ترکیب شیمیایی پلی

. از قالب گچی بیرون بکشـید ، پلی اورتان خشک شده را چاقوا نوك ب. د تا سفت شوددقیقه مکث کنی
.خطوط منتقل شده را پر رنگ نمایید

دهد و قالـب دیگـر جهـت    گیس را نشان مییک قالب که پایه کاله،قالب دارید2به این ترتیب شما 
اي از موهاي طبیعـی را قیچـی زده و روي قالـب قـرار     دسته. نمایدرشد مو و رنگ مو را مشخص می

براي قالب کامل سر نیز از همین . گیس را مشخص خواهد کردي کالهاین دسته مو رنگ موها. دهید
.استفاده کنید،توانیدروش می

.استفاده شده است) وکیوم(مکیدن هوا گیري از روشدر این روش قالب:توجه
برداشتن قالب روي سر و برش آن

از دور قالـب قیچـی   اضـافات نـوار چسـب را    . کش نواري را برداشته و قالب را از روي سر جدا کنیـد 
قیچـی  ،هـایی اضـافه اسـت   اگـر قسـمت  . یک بار دیگر قالب را روي سر گذاشته و چک نمایید. بزنید
. توانید از آن استفاده نماییددر این مرحله قالب آماده است و می. بزنید

)صاف، مجعد و فر(جنس مو انواع 
گیـرد کـه بـدن    ین حقیقت در برمیاین ترکیب معموالً شکل سر را با توجه به ا:موي ظریف، صاف
. رخ کوچک و باریک استنیم. داراي حجمی نیست

تـر برمـی   رخ را کمی گسـترده تا حدي نیم. نوع قبلی دارد2حجم بدتري نسبت به :موي صاف، زبر
. دهددارد و به خوبی به مدل حرارتی پاسخ می

. هر شودتواند ظااین نوع کامالً با کوتاهی و مدل می:موي فر، ظریف
. دهدترین انطباق پذیري را در مدل ارائه میاین نوع مو بیش:موي فر، متوسط



رخی ایجاد کند که خیلی پهن است و اگر بـه درسـتی شـکل    نیم،توانداین نوع مو می:موي فر، زبر
. شودمیداده نشود، مو وز 

مگر این که مو ضخیم ،نددهاین نوع اغلب جدا شده و پوست سر را نشان می:موي مجعد و ظریف
. باشد

.این مو به محصوالت مدل زیادي نیاز دارد که وزن خود را به پایین دهد:موي مجعد، زبر
انواع جنس موها

:کاله گیس از موهاي طبیعی انسان
سیا کـه داراي موهـاي لخـت و صـاف     آها از موهاي افراد در شرق و جنوب شرقی این نوع کاله گیس

. کنندافراد نژاد مصري و هندي استفاده میو. ه شده استساخت،باشندمی
:کاله گیس با موهاي مصنوعی

ساخته شـده  ،باشدها از الیاف مصنوعی که از مشتقات مواد پتروشیمی و نفتی میگیساین نوع کاله
. اي ندارداست که هیچ بو و رایحه

:انواع مدل موي مشتري
متوسط و یا کوتاه با جنس زبـر، معمـولی   است موهاي بلند،کند ممکنمشتري که به ما مراجعه می

موهایش ریختـه  چنین ممکن است در اثر بیماري و دالیل دیگرهم. یا نرم، کم پشت یا پرپشت باشد
در هر صورت می توان سر را اندازه گیري و یا بـا  .باشد و نیاز به کاله گیس نیمه یا کامل داشته باشد

.کاله گیس درست کنیداستفاده از قالب برایش
:انواع موهاي بافته شده

ري، موهـاي متـري،      انواع موهاي بافته شده را می تـوان بـه صـورت کـاله گـیس کامـل، نیمـه، چتـ        
هاي آماده مورد استفاده قرار ینی، کش موهاي متنوع و شینیونهاي تزیهاي تزیینی، سنجاقکلیپس

.دهید
:شکل مو

.باشدمختلف متفاوت میشکل مو در نژادهاي
:با یک برش عرضی مو در نژادهاي مختلف خواهیم دید

.د و فرفري استتار مو مجع،مقطع مو صاف:)سیاه(نژاد آفریقایی -
.دار استتار مو موج،مقطع مو بیضی:)سفید(نژاد اروپایی -



.تار مو صاف و لخت است،مقطع مو گرد:)زرد(نژاد آسیایی -

موي صاف و لختموي موج دار              د و فرفري           موي مجع
مدل موي مشتري و موي بافته شده 

.نظر قرار دهیدي بافته شده دو نکته را باید مددر مدل دادن به موهاي مشتري با مو
.شده و طبیعی به نظر برسدل این که موها باید در خور شخصیت مورد نظر انتخاباو-
نسبت بـه موهـاي طبیعـی    ،موهاي مصنوعی آماده.م این که مطابق با سر مشتري انتخاب شوددو-
.سعی کنید از کاله گیس هایی استفاده کنید که طبیعی تر باشد.ی دارنداق بوده و درخشش خاصبر

انواع حالت موي سر
:)نرمال(معمولیموهاي

.استخوبیانعطافدارايواقبرموها.باشدمیچربنهوخشکنه
:خشکموهاي
حجمدارايسرپوستنزدیکی درموها.دارندکمیارتجاعیتخاصیوهستندکدر،خشکموهاي

.باشندتري میکمحجم دارايساقهدرو،تربیش
:چربموهاي

.هستندچربموها،چربیغددحترشاثردر
:یبیترکموهاي

.داشته باشدموخوره،مونوكاستممکنواستخشکموساقهوچربهاریشه
هاانواع تورهاي بافت مو و کاربرد آن

تورنخی -
تورهاي ترکیبی-
دار و نیمه خشن تورنخی آهار-



هاي خشن و زمخت  تور-

:تورنخی
داراي .این تور به تور نخودي نیز معـروف اسـت  .دشوه میع ارایهاي متنوها و طرحدر رنگتور نخی

.باشدمتوسط بافت و درشت بافت می،انواع ریز بافت
:تورهاي ترکیبی
گیس اسـتفاده کـرد   توان به جاي تور مویی ریشه کالهنوع بسیار ظریف آن را می.انواع مختلف دارد

.تر از تورهاي مویی هستندتر و مقاومزیرا ارزان
:خشندار و نیمهتورنخی آهار

.صال باید مرطوب بوده تا حالت سر را به خود بگیردقبل از ات
:هاي خشن و زمختتور

.شودگیس استفاده میهاي پشت کالهبراي قسمت
:صالنوار ات
هاي نخـی را قبـل از   نوار.نایلون و ابریشم موجود است،هاي متفاوت از جمله نخصال در جنسنوار ات

.ید بجوشانید تا بعداً آب نروداستفاده با



....انواع بیگودي، کلیپس و
.بیگودي در انواع مختلف موجود است

هاي بافت موانواع سوزن
.تبراي بافت ترس و دوختن آن مناسب اس)دوزيکاموا(سوزن ظریف و بلند 

هاي مخصوص بافت موقرقره
.گیردو دوخت کاله گیس بوده و مورد استفاده قرار میهاي مخصوص بافت موقرقره



4تا 1هاي معمولی و نامرئی از شماره انواع نخ
نخ محکم و نـازك معمـولی کـه روي کارگـاه     ،قیطان ترس،براي بافت ترس از قیطان محکم دستی

.کشیده می شود استفاده کنید

:مرئینخ نا
ها با یکدیگر فرق داشته و هر کـدام بـراي مقاصـد    و مدل دارند که جنس آنهاي نامرئی چند نوع نخ

.مختلفی استفاده می شوند
ب انواع قالب و دسته قالب و بافت مو با قال

ب داراي چنگکی است و از نظـر ضـخامت   سر قال.استمترسانتی8ب مخصوص بافت مو حدوداً قال
.شده استصبا شماره مشخکهداراي درجات مختلف می باشد 

گیري گیري و اندازهانواع موادهاي مخصوص قالب
آب جوش-کارد یا چاقو-مداد شمعی-
)عدد3(نوار گچی-ماژیک-)نوع شفاف(پالستیک محافظ غذا -
ماژیک-متر نواري-)شفاف(حافظ غذا پالستیک م-
د شمعی مشکیمدا-کش نواري-)متريسانتی5/1(نوار چسب پهن -

هاي مایع، نواري و دوطرفهانواع چسب
چسب در انواع مختلف مایع،کراتینه، حرارتی،التکس و دوطرفه در انجام اکستنشن و نصب کاله نیمه 

.گیردبر روي سر مورد استفاده قرار می



هاچوبی و استفاده از آن،هاي اسفنجیانواع ماکت
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.گیردافت مورد استفاده قرار میبعد از اتمام بگیس کاله
.استفاده کنید)یونولیت(اسفنجیتر است از مانکن سایز بزرگگیس بهبراي دوخت کاله

)ساده، زیگزاگ و پس دوزي(هاي مو انواع بافت
:گیس و موبافت کاله

روي -1روش3بـه  گـیس ی بافـت کـاله  اما به طور کل.شودهاي مختلف بافته میکاله گیس با روش
.استبا سوزن روي تور-3ب روي توربا قال-2کارگاه به شکل ترس 

:ي شستشوي موي طبیعی براي انجام ترسنحوه
ري شده را با نخ یـا چهـل گـیس محکـم     هاي کوچک مو یک طرف موي جمع آوبراي شستن دسته

شـویید  ي مـو را بـا شـامپو ب   دسـته رم قرار داده و بعد از خیس کـردن  در سرشوي زیر آب گ.ببندید
دارید تا موها از هم باز شامپو کردن را با دست راست انجام دهید و موها را با دست چپ  محکم نگه

.سپس آبکشی نمایید،به آرامی موها را شانه کرده.و کامالً تمیز شودشدهن
:آماده کردن کارگاه

2،ایـد قـرار داده براي مستطیلی که به صورت افقی.آماده کنید80×50مستطیلی با طول و عرض 
طوري کـه فاصـله آن   ،یک طرف کارگاه را با یک میخ یا پیچ ببندید.پایه در دو طرف در نظر بگیرید

لیـه  متري که پیچ اوسانتی5ي پیچ با فاصله3طرف دیگر کارگاه با .متر باشدسانتی18از ضلع افقی 
.متر فاصله داشته باشدسانتی13از ضلع افقی دیگر 



:روش دیگر دوخت ترس بر زیرساز
ي تور شـروع  باید کار را از لبه،براي این که موها به حالت خوابیده روي هم درآیند) قسمت کف سر(

.را نوار اریب بدوزیدتور را به شکل دایره برش زده و دور آن.کنید

2تصویر 1تصویر 
ار اریب بگذارید و بـا چنـد کـوك    ي تور و نورا کمی تا بزنید و بر روي قسمت لبهترسي ابتداي الیه

.ر تور بدوزیدرا محکم کنید و به شکل دایره دور تا دوترسل نوار او

4تصویر 3تصویر 



.         مدور به مرکـز تـور برسـد   تا به صورت،را بدون قطع کردن به ردیف بعد هدایت کنیدترسي ادامه
).متري از هم بدوزیدمیلی3تا 2يها را ردیفی با فاصلهالیه(

6تصویر 5تصویر 

7تصویر 



هنگـامی  ود و هم شه دوزي تنگ می، هم تکخیلی از یکدیگر فاصله داشته باشندترسهاي اگر ردیف
.دیده خواهد شدزمینهتور برود،موها از روي تور کنار که

9تصویر 8تصویر 
:هاي بافت مو و اصول بافت مو با سوزنانواع سوزن

چـه قـالب در دسـترس نبـود بـا سـوزن نیـز                 چنان،ب انجام گیردا قالبهتر است بافت مو روي تور ب
بـراي  ،موا دوزي معـروف اسـت  سوزن بلند و ظریف که به سوزن کا.توانید موها را روي تور ببافیدمی

توانید اسـتفاده  باشد نیز میچنین از سوزن سرکج که مخصوص بافت میهم.باشداین کار مناسب می
.کنید

.جایی براي نشستن انتخاب کنید که داراي نور کافی باشد-
.بند ببندیدپیش-
.تار مو را به صورت دوال از سوراخ سوزن بگذرانید5الی 4-

1تصویر



.تور را در یک دست و سوزن را در دست دیگر بگیرید-

.دبین دو سوراخ رد کنید و آرام بکشیسوزن را از زیر نخ ما-

شـید بـه ایـن    رد کنیـد و آرام بک ،سپس سوزن را از حلقه انتهایی مو جایی که مو دوال شـده بـود  -
).خواب موها را در نظر داشته باشید(.ادامه دهید تا کارتان کامل شود،ترتیب یک گره ایجاد نمودید

2تصویر

3تصویر

4تصویر



:بافت مو با قالبگره زدن مو و 
:بطریقه ي بافت قال

. جایی براي نشستن انتخاب کنید که داراي نور کافی باشد-
.که خالف رنگ مو است روي پا بیندازیدبندید و یا به صورت دوال دستمالی پیش بند ب-
.تار مو را به صورت دوال از سوراخ سوزن بگذرانید5الی 4-
بابه ه بـین انگشـتان شصـت و سـ    اي دوال شداي از مو را که به شکل حلقهبا یک دست تور و دسته-

.ب را بگیرید طوري که بین انگشتان شصت و سبابه قرار داشته باشدنگه داشته و با دست دیگر قال

1تصویر 2تصویر 

3تصویر
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است، چنـد تـار را جـدا کنیـد و     ز زیر نخ تور بگذرانید و از دسته مویی که در دست دیگر ب را اقال-
.ب را به طور باال نگه داریدسر قال

.قالب را به طرف چپ بچرخانید و تارهاي مو را که برداشتید به آرامی بکشید-

راست چرخانـده و  را با یک حرکت نیمه چرخش به طرف بکه تارهاي مو را کشیدید، قالهنگامی -
مـو         تـار شـامل دو ، بگذرانید و وسط مـویی کـه کشـیده بودیـد    ،از روي همان نخی که گرفته بودید

ب بگیرید و با چرخش به طرف راست از حلقـه، مـو را بگذرانیـد و آن را کشـیده و     باشد با سر قالمی
. محکم کنید

5تصویر4تصویر

7تصویر6تصویر
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هـاي  ي قسـمت توانید ادامه دهید تا همـه این کار را می. ک گره روي نخ ایجاد کردیدبه این صورت ی
.تور پر شود

یجـه  پـس در نت . خوابـد موها از چپ به راست به یک جهت مـی ، بافیدوقتی موها را به این ترتیب می
.تان موها روي هم بخوابدداشته باشید تا طبق خواسته، خواب موها را در نظرهنگام بافت

11تصویر

9تصویر8تصویر

10تصویر
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:بافت مو به صورت کلیپس
تـرس آن را روي تـور درشـت ثابـت     ،ریسـه 4الـی  3بعد از انجام ،براي درست کردن کلیپس مویی

.نمایید

:طریقه نصب ترس روي تور بیضی با کلیپس
توري را بـه شـکل   .ه دوزي استفاده نماییدسوراخ درشت براي این تکهمان طور که گفته شد از تور

ي تور را تا زده و به شکلی بدوزید که بتـوان از داخـل قسـمت تـا شـده کـش       لبه.بیضی برش بزنید
.قیطان را عبور دهید

2تصویر 1تصویر



ابتدا ترس را تا زده و روي توري بدوزید و تـا انتهـاي تـوري نیـز ادامـه دهیـد و         .ترس را برش بزنید
.ي انتهاي ترس را نیز مانند ابتدا تا بزنید و محکم بدوزیدلبه

3تصویر 
.ترس را به توري بدوزیـد ،لمانند الیه او.استباالتر از ردیف قبلی متریشروع الیه بعد نیز یک سانت

.این کار را تا انتهاي توري ادامه دهید تا تمام تور پوشیده شود
ه به رنگ موي بافته شـده کلیـپس   با توج.ه موي بافته شده رد کنیددور تا دور تککش قیطانی را از

.را به کلیپس وصل نماییدرا انتخاب کرده و موهاي دوخته شده روي تور 

4رتصوی



هاي درست کردن پوسته فرق جلوي سرروش
اورتالاستفاده از ترکیب پلی-2استفاده از نوار چسب -1

هاي تواند ابریشمی با سوراخها میجنس این پایه. باشدگیس پایه آن میکالهترین مسأله یکی از مهم
هـا از  هر چه قدر ایـن پایـه  . شودها متصل میگیس روي این پایهکالهموهاي .درشت و نایلونی باشد

هـا  گـیس مورد دیگري که در کـاله . تري داردگیس استحکام بیشتري برخوردار باشد، کالهدوام بیش
اگـر جـنس   . گیس طبیعی به نظر آیـد شود، کالهشود، یک پوست نازك است و باعث میاستفاده می

تارهـاي مـو از ایـن قالـب     . شودگیس دوام نخواهد داشت و زود پاره میهاین پوست خوب نباشد، کال
گـیس بـه هـم دوختـه     کالههاي دیگر شود و در پایان کار این پایه به پایهپالستیکی بیرون آورده می

.اورتان مناسب استایتلن و پلیدر مورد این پوست استفاده از ترکیب پلی. شودمی

کشیدن بیس روي قالبهاي مختلف روش
:دوخت ترس روي بیس

براي دوخت ترس روي بیس از پشت سـر  . توانید ترس را روي آن بدوزیدبعد از آماده شدن بیس می
دوخـت را  . شودقسمت پشت سر، دوخت به صورت رفت و برگشت انجام می. شروع به دوخت نمایید

تان اطمینـان حاصـل نماییـد،    ن دوختاز محکم بود. دندان موشی انجام دهیدروش زیگزاگ یا 2به 
به تاج سر کـه رسـیدید،   . دوخت را تا قسمت باالي سر ادامه دهید. گیس تاثیر داردزیرا در دوام کاله

قسمت باالي سر سر بعد از تاج سر، دوخـت را دور  . دوخت را به حالت نیم دایره شدن هدایت نمایید
.گیس کامل گرددتر شده تا کالهضی کوچکدر هر دور بی. سر هدایت کرده تا حالت بیضی شود

هاي نصب روي کاله گیسانواع روش
قراردادن کاله گیس

گـیس روي سـر بـه مشـتري     گیس آموزش قرار دادن کـاله ترین مراحل در سرویس کالهیکی از مهم
مهـارت مشـتري   . تا کار را از آماده سازي مویش شروع کنـد ،آموزش درست به مشتري بدهید. است



گـیس را روي  گیس به این بستگی دارد که تـا چـه حـد بتوانـد کـاله     داشتن مویش زیر کالهنگهبراي 
بایـد پوشـش کـوچکی ایجـاد کنیـد تـا       ،گیس به طور مناسب فیت نباشـد اگر کاله. سرش فیت کند

گیس از جلو تا پشت گردن و جابجـایی حجـم   براي کوتاه کردن کاله. گیس داخل آن قرار بگیردکاله
توانیـد  گیس در مسیر عرضـی مـی  جایی کالهبهبراي جا. و، مسیرهاي افقی در پشت سر ایجاد کنیدم

گـیس بایـد مهـارت    به خاطر داشته باشید که براي فیت کـردن کـاله  . مسیرهاي عمودي ایجاد کنید
. تخصصی داشته باشید

هاي مختلف اصالح موهاي طبیعی روي سرروش
فـرم و  . اي کـاله گـیس اصـالح نماییـد    طبیعی را نیز با توجه به موهبعد از نصب کاله گیس موهاي 

اگر موهاي طبیعی در دور . اندازه موي طبیعی نباید خیلی کوتاه و یا خیلی بلندتر از کاله گیس باشد
.تر به نظر آیداز کاله گیس باشد، از تیغ پیتاژ استفاده کرده و تا طبیعیترسر پرپشت

ي سردرست کردن پوسته فرق جلو
.براي درست کردن پوسته فرق سر، بعد از تمام شدن مراحل از مانکن استفاده کنید

)فرق سر با التکس(گیس آماده کردن کاله
گیسگیري کالهاندازه

در نتیجـه  . اي تخصصـی شـده اسـت   هـاي حرفـه  ها در بین سـالن گیسهاي اخیر کار با کالهدر سال
هاي مربـوط  ها را انجام دهند یا حتی با کاتالوگگیستا کار با کالهتر تمایل دارند تر و کمها کمسالن

در ایـن جـا   . آیـد ها یک مزیت به حساب مـی گیساي کالهچند درك پایههر. گیس کار کنندبه کاله
بـا اسـتفاده از   . گیس سفارشـی بـا توجـه بـه معیارهـاي مشـتري      ایجاد کاله: استمروري انجام شده 

همیشـه  . گـیس را بـدون فشـار روي سـر مشـتري ثابـت کـرد       وان کـاله تـ معیارهاي به خصوص می
اي هـر سـازنده  . هاي سر مشتري را مکتوب داشته باشید و یک کپی از آن را به سـازنده بدهیـد  اندازه

بسیاري از سازندگان مشخصات دقیق رنگ مو، کیفیت . فرم مخصوص به خود را دارد که باید پر شود



تـر  بـزرگ هـاي  شرکت. دهندرد پرسش قرار میمو را در یک قسمت و در الگو مومو، طول مو، و نوع
.خواهنداي از موي مشتري را همراه با سفارش مینمونه

زیرا محکم تنظیم شده است و با نـوار بسـته شـده    ،گیري نیاز نیستگیس آماده باشد، اندازهاگر کاله
امـا  . تـر هسـتند  هاي آماده امروزه متداولگیسهکال. است و یا این که داراي خاصیت االستیکی است

.ها باید با سر مشتري فیت شوندگیسهنوز هم بسیاري از کاله
نصب کردن قالب روي سر

گیسقالب کردن کاله
شـود و  یا چوب پنبه نقاشی شده ساخته مـی 12قالب در واقع شکل سر است که معموالً از استیروفوم

6اي در هاي چوب پنبهقالب. شودگیس استفاده میهی مدل کالهبراي تضمین فیت بودن، رنگ و گا
گـیس  قالب بهترین راه کـار روي کـاله  . متریسانت22تا متریسانت20اندازه قابل دسترس هستند از 

هـر . کنـد تر را فـراهم مـی  گیس کار شود و این امکان کنترل بیشاست تا روي بخش مورد نظر کاله
رسند کارشان تمام اند و در حالی که به دست مشتري میها کوتاه شدهگیستر کالهچند امروزه بیش

اسـتفاده از قالـب   . گیرنـد شده است و تا زمان تحویل به مشتري ذخیره شده و مورد مراقبت قرار می
.براي تمرین روي کاله گیس بهترین گزینه است

نحوه کشیدن بیس روي قالب
اي را ایـن شـبکه  . باشـد مـی ) ارگانزاي نرم و آهـاردار (اي بکهگیس تور شترین بیس براي کالهمناسب

بـرش داده و بـه صـورت    20×20اي نرم را به ابعاد تور شبکه. از بازار تهیه نمود90توان با عرض می
. گرد فیکس نماییدزاویه دار روي مانکن با سوزن ته

12styrofoam
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استفاده نمایید، طوري که از یک طـرف شـقیقه بـه    براي پس سر و بغل سر ) آهاردار(اي از تور شبکه
.طرف دیگر را پوشش دهد

متر بـرش بزنیـد و   سانتی14تقریبا به طول اي راتوري شبکه) قسمت پیشانی(در قسمت جلوي سر 
زده توري را دوال کرده و دو ال را یک تاي دیگر. گیري نماییدعرض را از شقیقه تا شقیقه دیگر اندازه

اي که قـبال روي  این قسمت را به باالي تور شبکه. به صورت هالل قیچی نماییدو از طرف باز تا زده، 
.دار فیکس کرده بودید، با سنجاق ته گرد ثابت نماییدتاج سر به صورت زاویه

همین طول ولی عرض در قسمت پشت سر نیز، تور آهار دار را با. ها را با سنجاق بگیریدتمام کیست
. گوش تا گوش دیگر و برش بزنیدو به قسمت تور نرم در پشت سر ثابت نمایید

4تصویر3تصویر

6تصویر5تصویر



اي را قیچـی  هایی که نیاز به دوخت دارد را بدوزیـد و اضـافات تـور شـبکه    با نخ و سوزن تمام قسمت
.نمایید

لبروي بیس کار و مشخص کردن اندازه روي قا) پالستیکی(قرار دادن آماده شده 
و طبق اندازه گیـري  گیس ثابت نمودهحال بیس کار آماده شده و قالب پالستیکی را روي بیس کاله

ده و از انـدازه آن  چند بار چک نمو. اي کامال اندازه قالب باشدتور شبکه. بیس را قیچی نمایید) قالب(
.)تر قیچی نماییدشبکه از اندازه قالب بزرگ3الی 2سعی کنید . (مطمئن شوید

اکستنشن براي موهاي نـرم و زبـر و   (اي بافته شده و نصب روي سر مدل آماده کردن موه
) با موهاي طبیعیفردار

کنـار موهـاي طبیعـی    )طبیعـی مصـنوعی و (یا ترکیبی طبیعیاضافه کردن صحیح موي مصنوعی،
.گویندمشتري را به اصطالح هیراکستنشن می

7تصویر



ي سر مدل موهاي بافته شده و نصب بر رو
خواهیـد موهـا را   اگـر مـی  .گره زده و محکم کنیدموهاي بافته شده روي کارگاه را از دو طرف کامالً

زیـرا بهتـرین نتیجـه    .از عمل دوخت اسـتفاده نماییـد  ،بین موهاي طبیعی خود مشتري اضافه کنید
خ خیـاطی بـرده و   یک دور زیر چر،دوام داشته باشد،براي این که موهاي بافته شده.شودحاصل می
.چرخ کنید

:ابزارکار
،هـاي مختلـف  موهاي متري در سـایزها و رنـگ  ،نخ نامریی یا نخ ابریشمی،شانه دم باریک،کلیپس

چهل گیس ،کش،سوزن

:ي کارنحوه
.سپس رنگ و سایز موهـا را انتخـاب کنیـد   .ص شودمشاوره کنید تا هدف از دوخت مشخبا مشتري

ابتـدا موهـا   .از پشت سر عمل دوخت را شروع نمایید،سر از دوخت استفاده کنیدخواهید کلاگر می
.بندي کنیدرا تقسیم

یک الیه از موها را از پشت سر رها کرده و الیه بعدي را بافت به صورت افقی و چسبیده به سر انجام 
.دهید
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اگر بافت اول را .موها را رها کنید و الیه بعدي را ببافید،به همین صورت همه سر یک الیه در میان
تا باالي سـر بـه همـین ترتیـب     .بافت دوم را از سمت راست شروع کنید،چپ شروع کردیداز سمت

6تصویر5تصویر



اگـر  .ص نشودو رستنگاه را نبافید تا دوخت مشخسانتی متر از کنار سر 5/0از هر طرف .ادامه دهید
قسـمت  2موهـا را بـه   .از بافت دو طرف سـر اسـتفاده کنیـد   ،ي بافت دیده شوددوست ندارید ادامه

.به طرف وسط سر ببافید،اي برداشتهم کرده و از هر طرف الیهتقسی
هاي در قسمت ریشه برش بزنید و با نخ و سوزن به صورت ي بافترا به اندازهترسبعد از اتمام بافت 

.ها بدوزیددندان موشی به بافت

8تصویر 7تصویر 

ها باید از یک طرف بـه بافـت و از   چنین کوكهم.دوخت را به صورت محکم و خیلی ریز انجام دهید
م انجام شده و طرف دیگر از دوخت موهاي متري بگذرد و انتهاي آن را کور گره بزنید تا دوخت محک

رنگ یا ،تا در صورت لزوم موها را سشوار،موهاي انتخابی طبیعی باشد،سعی کنید.دوام داشته باشد
.دکلره و فر نمایید

10تصویر9تصویر



:دوخت مو با قالب
.شودب دوخت انجام میالقبا،فقط به جاي دوخت با سوزن،ي مراحل مانند دوخت قبلی استهمه

3تصویر 2تصویر 1تصویر 

6تصویر 5تصویر 4تصویر 

9تصویر 8تصویر 7تصویر 
دن نصب مو به صورت چسبان

:شودی اکستنشن به دو طریق انجام میبه طور کل
هیراکستنشن سرد بدون دستگاه-
با دستگاه) حرارتی ( هیراکستنشن گرم -



:لوازم مورد نیاز اکستنشن
ب در انـواع  قـال ،کلیـپس ،طلـق ،انـواع مـو  ،شـانه دم باریـک  ،رتیچسب حرا،دستگاه هیراکستنشن

انواع چسب ،قیچی،دستانبر،مهره،مختلف

)اکستنشن گرم(:روش استفاده از دستگاه
.شویدنمطمئقبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن آن -
ه بـه چگـونگی   ز را آمـاده کـرده و بـا توجـ    ورد نیـا تمام لوازم م.دستگاه را به برق بزنید تا داغ شود-

از موهاي ناحیـه  ،دهیداگر اکستنشن را براي کل سر انجام می.اکستنشن موها را تقسیم بندي کنید
.گردن شروع به کار کنید

متر دور تـا دور سـر را جـدا کـرده و کنـار بگذاریـد و اکستنشـن        سانتی2الی1یک الیه به اندازه -
.کار بد خواهد شدزیرا نتیجه ،نکنید

.تار مو باشد را جدا نمایید20الی10شامل یک الیه نازك مو که تقریباً-
را زیر مو قرار داده و تار جـدا شـده را بـا قـالب از سـوراخ طلـق بیـرون       ) طلق (محافظ مخصوص -

.بکشید
.تا ریشه موها آسیب نبیند،محافظ را در قسمت ریشه مو ثابت کنید-
کلیپس انبري یکی از باال و دیگري را از پایین به طلق و موها بزنیـد تـا   2ت کردن محافظ براي ثاب-

.شودمتر با ریشه مو فاصله ایجاد میسانتی1محکم شود و به این ترتیب 



.مخصوص دارد را زیر تار موي طبیعی جدا شده بگذاریدچسب مو مصنوعی که يالیه-

شن گرم را روي قسمت چسب دار مو قـرار داده و مکـث کنیـد تـا گرمـاي دسـتگاه       دستگاه اکستن-
.چسب را ذوب کرده و موي مصنوعی به موي طبیعی بچسبد

به کمک انگشتان قسمت چسـب دار را فشـار   .شودسرددستگاه را از مو جدا کرده و مکث کنید تا -
شـدن چسـب ایـن کـار را انجـام      سـرد قبل از ت کنیددق.دهید تا جاي چسب حالت طبیعی بگیرد

ریزنـد و چسـب نیـز    موها خوب نچسبیده و موهاي اضافه شده مـی ،شودسردزیرا اگر چسب ،دهید
.کنددرشت مانده و نماي بدي پیدا می



.را تکرار کنیدعملهاي دیگر همین بعد از اتمام کار طلق را در آورده و براي قسمت-
رنگ موهاي مشتري اسـتفاده  از موهاي هم،ور از اکستنشن فقط پرپشت کردن موها استاگر منظ-

.کنید

):اکستنشن (کوپ موهاي اضافه 
دار ابتدا چسب مو را قیچی کنید و موها را به اندازه دلخـواه کـوپ کـرده و    هاي چسببراي کوپ مو-

.اده قرار دهیدسپس چسب را به انتهاي مو اضافه نمایید و مورد استف
، کـه دوسـت داریـد   اي مختلف موجود است و هـر انـدازه   هموهاي دو سر باز و دوخته شده در اندازه-

ها را بـه صـورت تیـز و    نوك مو،براي کوپ آن،اگر مدل موي انتخابی بلند باشد.توانید تهیه کنیدمی
.تا طبیعی به نظر آید،اریب قیچی کنید

هاي آن مو و شمارهانواع رنگ 
:شودهاي متفاوت تولید میهاي مختلف در سایزانواع رنگ مو از شرکت

ت هاي موقرنگ-
هاي نیمه دایم رنگ-



هاي دایمرنگ-
:تهاي موقرنگ
پوشـانند و بـه داخـل    ها فقط روي سطح مو را مـی ي بزرگ بودن مولکولشان به واسطههايدانهرنگ

ت طوري ساخته شده است که قابل حـل در  هاي موقهاي رنگدانهرنگ.کنندهاي مو نفوذ نمیپولک
.شوندبار شستشو از روي موها پاك می1باشند و با آب می

:هاي نیمه دایمرنگ
ا توانـایی  امـ .کننـد هاي مو نفوذ مـی هایی هستند که داخل پولکدانههاي نیمه دایم داراي رنگرنگ

به همین دلیل پس از چند بار شستشو از روي موها پاك ، مو را ندارندهاي طبیعی ترکیب با مولکول
.شوندمی

:رنگ موهاي دایمی
هـاي مـو نفـوذ کـرده و بـه        هاي ریزي هسـتند کـه داخـل پولـک    رنگ موهاي دایمی حاوي مولکول

هـاي طبیعـی مـو ترکیـب شـده و تبـدیل بـه              بـا مولکـول  ،ي ترکیبات شـیمیایی کـه دارنـد   واسطه
هـا داخـل مـو محبـوس شـده و تأثیرشـان دایمـی       شـوند و ایـن مولکـول   تر مـی هاي درشتولکولم

.باشدمی

نمونه برداري از موي مشتري 
اگر می خواهید از قبل نتیجه رنگ روي موهاي مشـتري را بدانیـد و بـا خیـالی آسـوده عمـل رنـگ        

الیه اي از مـو را جـدا   ،جایی که دیده نشود،شترياز ال به الي موهاي م،آمیزي رنگ را انجام دهید
اگر نتیجه همان بود .ترکیب مورد نظر را روي این قسمت از موها بگذارید.کنید داخل فویل بگذارید

اگر مشتري قبل از رنگ آمیـزي کـوپ   ،دقت کنید.که می خواستید ترکیب را به همه ي موها بزنید
ه ي مشتري انجام دهید یا قسمتی از موهاي مشتري را بـه  داشت این عمل را روي موهاي بریده شد

.عنوان نمونه قیچی کرده و تست کنید
تست کردن قبل از عمل رنگ آمیزي 

توانـد شـدید   گاهی ممکن است رنگ مو ایجاد حساسیت نماید و در موارد نادري این حساسـیت مـی  
گونه پیش آمدي تسـت حساسـیت   ربراي جلوگیري از ه.بوده و براي شما و مشتري آزار دهنده باشد

.را انجام دهید



.ت نماییدها دقي رنگبراي این منظور به بروشور داخل جعبه
ي محصول تست ساعت قبل از استفاده48ساعت و در بعضی از بروشورها 24در بعضی از بروشورها 

.شودت انجام میحساسی
گیسهاي رنگ کردن کالهروش

گیس رنگ کردن موهاي کاله
بـت  گـیس را روي سـر مـانکن ثا   کـاله ،گیس راحت تر انجام شودبراي اینکه رنگ کردن موهاي کاله

در تمام .الیه موها را با الیه هاي نازك برداشته و به مواد آغشته کنیداز قسمت پشت سر الیه .کنید
سـپس  .ودگیس را آبکشی کرده و بگذارید خشک شکاله.موها گره نخورد،مراحل کار مواظب باشید

و با استفاده از اسپري براق کننده و نگه دارنـده موهـا را   ت مالیم سشوار موها را سشوار کردهبا حرار
)19-22ویراتص(.مرتب نمایید

1تصویر 2تصویر 

3تصویر4تصویر



موهاي بافته شده انواع فر کردن 
ریز - 
متوسط - 
درشت - 

انواع مواد فر 
:مواد فر در اندازه هاي کوچک و بزرگ موجود می باشد

قلیایی قويPHفر با مواد-
قلیایی کمPHفر با مواد-
اسیدPHفر با مواد-

.انتخاب نوع مواد فر به جنس مو بستگی دارد
.باشد مناسبنددوام میسالم و بدون منفذ محکم و با،براي موهاي طبیعی،فر قلیاییمواد-
مناسـب  ،رنگ شده و موهایی که سسـت و ضـعیف هسـتند   ،داربراي موهاي منفذ،فر اسیديمواد-

.است

:لوسیون فر قلیایی
آن بستگی به مقدار آمونیاك موجود در لوسیون دارد که حدوداً PHقوي بوده و ،لوسیون فر قلیایی

.باشددرجه می5/9الی5/8بین
:لوسیون فر اسیدي

تر از لوسیون فر قلیایی عمـل  این مالیمبنابر.تر از لوسیون فر قلیایی استضعیف،لوسیون فر اسیدي
.درجه است5/7تا 5/4آن اسیدي PH.کندمی



انواع بیگودي فر 
)بزرگومتوسط،کوچک(مختلفهاياندازهدرفربیگودي-

هاانواع بیگودي
هـا قطـر   تري در مرکز دارند، در لبهترین نوع بیگودي فر دائمی است؛ قطر کمهاي مقعر رایجبیگودي

. بلندتري دارد

.تر استکند که در مرکز بیشهاي مقعر موي مجعدي ایجاد میبیگودي
ن در هر دو طرف موي مجعـد  ای. هاي صاف داراي قطر برابر در طول رشته یا قسمت فر استبیگودي

.آورددستی به وجود مییک

هـر  . استترتر و رو به پوست سر شلکند که در انتها بیشهاي صاف موي مجعدي ایجاد میبیگودي
بـه  . شـوند هاي مختلـف سـر یافـت مـی    هاي مختلف در بخشهاي مقعر یا صاف در طولدو بیگودي



شـوند، بـراي   هـاي بلنـد جـا نمـی    د در صورتی کـه بیگـودي  تواننهاي کوتاه میعنوان مثال، بیگودي
.هاي کوچک و نامناسب به کار روندپیچاندن بخش

با قطر برابر در امتـداد طـول کلـی    ) مترسانتی5/3(اینچ 12هاي خمیده نرم، معموالً حدود بیگودي
شـود تـا شـکل    فت میداشتن انتها سپیچد، بیگودي با محکم نگهبعد از این که مو می.بیگودي است

.اي را به وجود بیاوردحلقه

:ايدوشاخهبیگوديباعمودي فر -
حالـت وقـرار داده شـاخه دوبیگـودي رويریشـه، قسـمت ازراموهـا باشد،میدلخواهبنديتقسیم

و هـر شودریزتر میفرباشد،نزدیکهمبههازاكزیگاینهر چه.بپیچیددوشاخهورويزیرزاكزیگ
) چپستیک(.تر خواهدفرها درشت،زاك از هم فاصله داشته باشدچه زیگ



بنـدي  موهـا را بـه دلخـواه تقسـیم    . ، فر سیم تلفنی استايمدل دیگر فر عمودي با بیگودي دوشاخه
.ي موها را به همین ترتیب بپیچیدهمه. اي نازك برداشته و دور بیگودي بپیچانیدالیه. نمایید

:عموديايلولهفر-
نـازك هايالیهوکردهبنديتقسیمراموها.شودمیانجامروي موهاي خیلی بلند مارپیچبیگوديبا

داخـل راآنانتهـاي .بپیچیـد بیگوديشیاردوروگذاشتهبیگوديگیرهرويریشه،قسمتدررامو
.بپیچیدترتیبهمینبهراموهايالیهتمام. کنیدثابتراآنمحکميگیرهباودادهقرارکاغذ

:)ماژور(رانگ بومیبیگودييوسیلهبهايحلقهفر-
بنـدي تقسـیم ازپـس .اسـت شماره4دارايوبودهمختلفسایزهايداراي رانگبومیهايبیگودي

خـم دایـره شکلبهوپیچیدهبیگودي،در طولبیگوديدورودادهقرارفرکاغذداخلراموهانوك
.کنیدمحکمگیرهباراآنطرفدووهکرد

:)مواجفر(ویوباديفر-
دیگـر ازآندوامکـه گوینـد مـی ویـو بـادي فـر راتـر ضـخیم بنـدي تقسـیم وبـزرگ بیگوديبافر

پیچیـده  نیـز مخصـوص بیگـودي بـا چنـین هـم واسـت معمولحدازبازتروبودهترکمهاپرمنانت
.دشومی



:قسمتی فر-
کـش بـا وکـرده بنـدي تقسـیم راموهـا منظوراینبه. فرکنیدمشتريدلخواهبهراموهاازقسمتی
مـو هـاي قسمتدیگربهفرمواد تاگرفتهپنبهباراآندوروپیچیدهرادلخواههايقسمتوببندید

. نرسدشود،نمیفرکه

:عموديفر قسمتی-
. شـود انجـام مـی  هوكیاچپستیکهايبیگودييوسیلهبه.باشدمیمتوسطوبلندموهايمناسب

آغشته نموده و از همـان قسـمت   ، موها را به موادخواهید موها فر شوداز جایی که میفرنوعایندر
.پیچیدن را شروع نمایید

انواع فر 
:فرافقی-

بیگـودي  بـا راموهـا یکنواخـت فرهـاي وردنآوجـود بـه بـراي .شودمیانجاممتوسطموهايروي
.بپیچیدمعمولیپالستیکی



:عموديپیچیدن-
.شـود میانجامهوكیاچپستیکهايبیگودييوسیلهبه.استمتوسطوبلندموهايمناسبکه
.شوندنمیفرهاریشه،فرنوعایندر
:قسمتیفر-

کـش بـا وکـرده بنديتقسیمراموهامنظوراینبه.کنیدرفمشتريدلخواهبهراموهاازقسمتی
مـو هايقسمتدیگربهفرموادتاگرفتهپنبهباراآندوروپیچیدهرادلخواههايقسمتوببندید

یکسـان فـر انـواع تمـام درآنانجاممراحلوفرلوسیونازاستفادهينحوه.نرسد،شودنمیفرکه
.شودمیجاماناستانداردطبقواست

:گیسپیچیدن موهاي کاله
امـا اولـین   .تـوان فـر کـرد   نمـی ،گیسی که با موهاي مصـنوعی بافتـه شـده اسـت را    ت کنید کالهدق

توانیـد  مـی ،شـوند کـه  ها به دلیل تنوعی که دارند با هر مدل و حالتی در بـازار یافـت مـی   گیسکاله
گـیس را روي سـر مـانکن    کاله.استبا موهاي طبیعی قابل فر کردن گیسکالهاما. خریداري نمایید

.توانید موها را فر کنیدو مانند موهاي طبیعی با هر مدل بیگودي که بخواهید میبگذارید



تثبیت و خنثی نمودن مو بعد از مصرف لوسیون فر
:خنثی کردن مو به روش مستقیم یا روي هربیگودي

. ي سازنده را مطالعه کنیدباس مشتري از پیش بند استفاده نموده و بروشور کارخانهبراي محافظت ل
مرحلـه  2و تثبیـت را در  فر و خشک کردن موها عمـل خنثـی  در روش مستقیم بعد از آبکشی مواد

طبق دستور کارخانه سازنده با آب ولرم مخلـوط کنیـد و   1+1خنثی کننده را به نسبت . دهیدانجام 
.سفنج از مخلوط به دست آمده کف درست کنیدبه وسیله ا

)هابا اسفنج روي تک تک بیگودي. (م مخلوط را به موها بزنیددو سو

مانده نوترالیزور را روي موهاي باز شده ها را یکی یکی باز کنید و باقیدقیقه مکث کرده، بیگودي10
دقیقه دیگر مکث کنید، سـپس موهـا را   10،شودي موها به نوترالیزور آغشته ریخته، طوري که همه

).ت کنیدبهتر است به مدت مکث کارخانه سازنده نیز دق. (آبکشی نمایید
:یروش اسپلش یا کل

.براي حفاظت لباس مشتري از پیش بند استفاده کنید
خنثی کننده را با آب مخلوط کرده و سـر مشـتري را داخـل سرشـوي     ،طبق دستور کارخانه سازنده

محلـول خنثـی   2/1ظرف مخصوص مخلوط آب و نوترالیزور را داخل سر شوي گذاشته و . ر دهیدقرا
ا را باز کرده و باقی هسپس بیگودي. را روي فرها ریخته و تمام موها را به خنثی کننده آغشته نمایید

کث کرده سپس م. این کار را چندین بار انجام دهید. خنثی را روي موهاي باز شده بریزیدمانده مواد
.و بعد از مکث کافی موها را آبکشی نمایید



زدن مواد به بیگودي 
:مواد فرکننده مواستفاده ازينحوه

ت مکث هاي مختلف و مددستور العمل شرکت.فر را مطالعه نماییدي موادي سازندهبروشور کارخانه
اما چگونگی .ود قرار دهیدکه ضروري است در دستور کار خ،متفاوت باشد،هر لوسیونی ممکن است

.ي شستشو یکسان استنحوهپیچیدن مو با مواد و
پس از شستشـو  .ي موها شسته شودطوري که فقط ساقه.ابتدا موها را با یک شامپوي مالیم بشویید

.آب اضافی موها را با حوله بگیرید
بهتـر  ،شـود وهـا نمـی  لوسیون به خوبی جذب م،دار باشدت کنید اگر موها بیش از حد خیس و نمدق

.و کمی موها را خشک کنیدبودهاست قبل از انجام کار رطوبت موها مناسب 
هر قسمت را به لوسیون فر آغشته کرده و هر الیه مو را با استفاده ،سپس موها را تقسیم بندي کنید

ته و مـو را  از شانه دم باریک جدا کرده و کاغذ مخصوص فر را بین دو انگشت سبابه و میانی خود گرف
دور بیگودي بپیچید ،با کاغذ مهار کنید و بیگودي فر را روي موها قرار داده و موها را همواره با کاغذ

سپس انتهاي بند پالستیکی بیگـودي را روي سـر محکـم کـرده و     ،و تا قسمت مورد نظر ادامه دهید
.ثابت نمایید

.ها یکنواخت و صاف پیچیده شودت کنید بیگوديدق
ولی در نتیجه ،کندزمان فر گرفتن موها را کوتاه می،حرارت مالیم.اتمام پیچیدن مکث کنیدپس از

هـاي دیگـر برقـی    توانید از سشوار و کـاله پالسـتیکی و گـرم کننـده    شما می.شودتأثیري ایجاد نمی
.تر کنیدو زمان فر را کوتاه.استفاده نمایید

آید کـه مکـث درسـت انجـام      دست میه نتیجه زمانی بر است و بهترین مدت مکث در نتیجه فر مؤث
لین و آخرین بیگودي کـه  قیق مکث یک نمونه از اوبه منظور نتیجه مطلوب و تشخیص زمان د.شود

موها را آبکشی کنید و سپس مرحله خنثی کننده ،وجود آمدهه اگر فر دلخواه ب،پیچیدید را باز کنید
.را آغاز نمایید

فـر باعـث شکسـتن بانـدهاي     مـواد .باشـد فر است و آخرین مرحلـه آن نمـی  آبکشی از عملیات مهم
بعـد کـه تـرمیم مـو اسـت و از      امکان باید از روي موها پاك شود تـا مرحلـه  تا حد،شودسولفید می

.ت زیادي برخوردار است به درستی انجام پذیرداهمی
تثبیت کردن موهاي فر شده 

طبـق دسـتور   (با آب گرم رقیـق کـرده   خالص یا ننده را خنثی ک،موها را آبکشی کرده و براي جذب
آرامـی  اسفنج را روي موها به .را با کمک اسفنج مخصوص روي موها بزنیدآن2/1و ) شرکت سازنده

.خنثی کننده جلوگیري کنیدفشار داده و از ریختن مواد
.شـود کننده آغشتههاي مو به خنثیي قسمتتا همه،ت زیاد انجام دهیدخنثی کردن موها را با دق

هـا را  پس از مکث کافی بیگـودي .توانید انجام دهیدعملیات خنثی کردن موها را با اپلیکاتور نیز می



ي موها به مواد آغشته شده ي خنثی کننده را روي موها بریزید تا مطمئن شوید همهباز کرده و بقیه
فـر افقـی روي   .دن فـر افقـی داریـد   با این نـوع پیچیـ  .پس از مکث کافی موها را آبکشی کنید.است

.دهدموهاي متوسط انجام شده و فرهاي یکنواخت می
تست پایان فر 

بـا بـرس   .گـیس کـامالً خشـک شـود    تی مکث کنیـد تـا کـاله   مد.آب اضافی موها را با حوله بگیرید
هـایی از اگـر قسـمت  .اق کننده مخصوص استفاده کنیـد از اسپري بر.ب نماییدمخصوص فرها را مرت

.تر انجام دهیدات فرکردن موها را با مراقبت بیشتوانید دوباره عملیمی،موها فر نگرفته بود
دست  کردن موهاي وصل شده مرتب و یک

جدا کردن مو و کوتاه کردن آن هايروش
.انـدازه و مـدل دلخـواه نباشـد    بـه موهـاي تـرس   ،گیس ممکن استبعد از پایان رساندن بافت کاله

بـا  .طوري که کامالً مانند موي طبیعی محکم روي سر قرار بگیـرد .را روي سر ثابت کنیدگیسکاله
.ب کنیدا مرتسپس موها ر.نماییدو کوپ ردهه به مدل موها را تقسیم بندي کتوج

حالت دادن و اصالح موهاي ترمیمی و متناسب کردن آن با موهاي طبیعی 
.هاي اکستنشن را از هم جـدا نکنیـد  هنگام کوتاه کردن الیه،ن شدهبراي جدا کردن موهاي اکستنش

طـور کـه   و همـان .و سعی کنید یک الیه اکستنشن در تقسیم بندي در یک خط تقسیم قرار گیـرد 
.تا موها کامالً طبیعی به نظر آید،به حالت عمود و نوك تیز کوتاه کنید،گفته شد



)...توسط تیغ و(آن کوتاه کردن جدا کردن مو وهايروش


