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  پيشگفتار

 2شركت نمايند كه دوره درجه  1كسي كه مي تواند در دوره درجه  –مي باشد  2تكميل كننده دوره درجه 
  .را با موفقيت به پايان رساند

  1موزشي دوره درجه آموارد 

زواياي در موها در  ژاعمال تكنيك پيتا -2دسته تيغ و شانه تيغ دار جهت كوتاهي ،كوتاهي با انواع تيغ- 1
تكنيك سايش در مو با تيغ و قيچي - 4) سيزر(كاري خطوط اطراف سر با شانه تيغ دار طبيعي -3مختلف 

 – 7كوتاهي زواياي تركيبي به روش افزايشي  - 6درجه  45،90،135،180كوتاهي موهاي بلند در زواياي  - 5

پياده كردن  - 9) كاتالوگ،تصوير خواني مو(ورنال خواني ژ - 8) فانتزي(كوتاهي مدلهاي با قاعده و بي قاعده 

پايه ،شنايي با انواع رنگ موآ -11تطبيق مدل مو با فرم صورت و سر و گردن  – 10ورنال ژمدل مو براساس 

و  ژروش مردانسا -13نها آشناسايي انواع حجم اكسيدان و كاربرد -12براي رنگ كردن و تن براي رنگ 
صاف كردن موقت و دائم موهاي فر و  - Rimover (14(پاك كردن رنگ موي مصنوعي از روي مو در ريموور 

فر كردن موقت و دائم  -17طريقه استفاده از مواد حالت دهنده  -16اتو كشيدن و فرم دادن مو  -15وز 
ويتامينه كردن  -18موهاي خيلي صاف يا بيگودي در سايزهاي ريز و درشت و متوسط به صورت موقت 

شير (وانايي شناخت انواع مواد پاك كننده پوست ت – 19سطحي و عمقي و مدت دار ساقه مو 

پيل ،كرمي،پودري(استفاده كردن انواع ماسك هاي  – 20انواع تونيك بدون الكل و الكل دا )فوم،لژ،پاكن

كار كردن با لوپ و محافظت  - 22ن آبخور صورت و نحوه زدن اسكراپ ها و مواد تشكيل دهنده  -21) فآ

  .صورت براي بهداشت و سالمت پوست ژموزش ماساآ -23ها spf از پوست در برابر نور خورشيد و
  

  شنايي با ساختار موآ  
مو جزو اپيدرم . موها زوائد شاخي طويلي هستند كه از تو رفتگي هايي در اپيدرم منشا گرفته اند: مو

ن را جزو ضمايم اپيدرم مي دانند ولي به عمق نفوذ كرده و در داخل فوم قرار گرفته آمحسوب مي شود و 

مجعد و نيمه مجعد دارند كه كه ،صافانواع . نها بسته به سن و جنس و منطقه بدن متناوب استآنوع و ترتيب . است

  :ساختمان مو به دو قسمت تقسيم مي شوند.نهاستآبه علت شكل سطح مقطع 
  .كه خارج از پوست قرار دارند و ديگر قسمت ريشه اي مو كه داخل پوست استقسمت ساقه مو 

  



 
 

 

  ريشه مو
به رسشه مو عضله بسيار ظريفي متصل . كاشته شده است تداخل پوس ،ريشه مو معموال به صورت مايل

عضله راست كننده مو گفته مي شود و در مواقع تحريك مثال در اثر سرما يا هيجان باعث ((ن آاست كه به 
به مجراي مو باز مي ) غده چربي(كمي باالتر از اين عضله غده كوچكي به نام غده سباسه .سيخ شدن مو مي شود

  .شود و ترشحات اين غده از طريق مجراي مو به سطح پوست خارج مي شود

ن ضخيم تر است و بخش نزده يا مواد مو را آقرار دارد كه قطر )) پياز مو((ن سمت ريشه مو در پايين تري
سلولهاي مالنويست . چون سلولهاي سازنده مو در همين قسمت يعني پياز مو قرار دارند .تشكيل مي دهد

قرار دارد كه پاپي در پياز مو تو رفتگي اي . كه رنگدانه هاي مو را مي سازند نيز در همين قسمت قرار دارند
  .معروف است

سالمت جريان خون اين قسمت نقش . عروق خوني و اعصاب به پياز مو متصل مي شود)) پاپي((از طريق 
  .مهمي در سالم بودن موها دارد

  :ساقه مو
اين اليه در . كه در مركز مو قرار دارد) مدوال(اليه مياني يا مغز مو  -1از سه اليه اصلي تشكيل شده است 

كورتكس مو كه قسمت اصلي  - 2موهاي كركي و ظريف وجود ندارد و فقط در موهاي ضخيم ديده مي شود 

نها رشته هاي آون اين اليه شامل سلولهاي بي جان است كه در. بيشترين حجم مو را تشكيل مي دهد
در البه الي اين رشته ها رنگدانه هاي . كه تركيب اساسي موها مي باشند. پروتئيني به نام كراتين قرار دارد

ترين اليه مو را تشكيل مي دهد كه روي هم كوتيكول مو كه اين اليه خارجي  -3.  قرار دارند) مالنين(مو 

سيبي به اين آهر گونه . اي داخلي مو محافظت مي كنندمثل پولكهاي ماهي قرار گرفته اند و از قسمت ه
 .رنگ كردن موها و يا دكلره كردن: د باعث زبر و مات شدن موها مي شود براي مثال.اليه وارد ش

  
  انواع مو از نظر ضخامت

ني قبل از تولد در ماه هشتم يا نهم و حداكثر بعد از تولد مي ريزند در واقع در دوران جني: موهاي النوگو- 1
  .سطح بدن را پوشانده اند

ظريف و باريك و كم رنگ هستند و بيشتر سطح بدن را بعد از تولد مي پوشانند : موهاي كركي يا ولوس- 2
  .مثل موهاي روس پيشاني

  قايانآريش ،مثل سر و ابرو.ضخيم و پررنگ و بلندتر هستند: موهاي ترمينال- 3



 
 

 

يك ميليون عدد است و تعداد فوليكول ها در پوست تعداد فوليكوي هاي مو در تمامي سر و گردن حدود 
مو به طور مداوم رشد نمي . سر در افرادي كه موهاي سياه و قهوه اي دارند حدود يكصد هزار عدد مي باشند

  .رشد موها در يك منطقه از بدن نيز همزمان نيست. كند بلكه دوره هاي رضشد و استراحت متناوب دارد
  ويتامينه سطحي و عمقي مو

شوره  - ناي تقويت كردن پوست و موي سر مي باشد و براي درمان بعضي از بيماري ها از جمله موخورهبه مع
  : نوع مي باشد2ويتامينه . موثر مي باشد.... ريزش بيش از حد موها و  –خشك 

افشان مخصوص موهاي خشك براي رفع خشكي مو، موخوره، شوره خشك، ) bonavel(ويتامينه بناول - 1
  .شكستگس موها و همچنين ريزش بيش از حد موها موثر مي باشدرفع 

 ،افشان مخصوص موهاي چرب براي درمان چربي غليظ پوست موي سر) Harkoor(ويتامينه هاركور - 2
به  وليكول مي باشد چربي توليد مي كندترشخ بيش از حد غدد سباسه كه متصل به لوله ف(بيماري سبوره 

  .جلوگيري از ريزش بيش از حد موها بسيار مفيد استو همچنين براي ) اسم سبوره
  )ترشح ماده سبوم(غدد سباسه 
  حباب مو-1                  

  پياز مو-2ريشه        

  پاپيال      - 3                   

  .قبل از ويتامينه سر را با شامپوي مخصوص نوع جنسيت مو شستشو مي دهيم: تذكر

تركيب يك چهارم پماد هاركور و يك چهارم پماد بناول ويتامينه مي شود و  موهاي معمولي با: نكته مهم
همچنين براي خارش بيش از حد پوست سر از تركيب يك چهارم هاركور و يك چهارم پماد بناول استفاد مي 

  .كنيم

  .و اسيدي ضعيف مي باشد 6/5پوست  PH:تذكر

  )شكل مي گيرد PH 6/5از تركيب عرق و چربي روي پوست (

  .ب خالي بشوييدآبعد از ويتامينه كردن سر را فقط با : ذكر مهمت

 7و عدد  – 0 –رايشي و قويترين اسيدها صفر آمعياري است براي سنجش ميزان شيميايي مواد  PH: تذكر
  .قويترين بازها مي باشند 14خنثي و عدد 



 
 

 

  قويترين اسيدها

  . ده تشكيل شده استاليه نگهدارن،كورتكس،ساقه مو از سه قسمت كوتيكول: تبصره

با عمل شستشوي سر ،كه اليه اول مو مي باشد و به شكل سفال روي هم قرار مي گيرد: كوتيكول)الف

  .ساعت طول مي كشد تا فلسها به صورت اول برگردد 48الي  24 ،كوتيكول مو واكنش نشان داده

نام مالنين در اليه ي دوم موجود  ب مانند مو و پيگمنتهاي رنگي بهآاليه  ؛اليه دوم مو كورتكس نام دارد)ب
  .است و عمل ارتجاعي مو را شكل مي دهد

  .اليه سوم مو اليه نگهدارنده مو مي باشد كه همان لوله مغزي مو مي باشد) ج

  .قبل از ويتامينه كردن حتما بايد مو به شامپوي مخصوص نوع جنسيت مو شسته شود: نكته مهم

  مواد الزم براي ويتامينه كردن

  هاركور: د مربوط به موهاي چربپما- 1

  بناول:پماد مربوط به موهاي خشك- 2

  ظرف غيرفلزي،يعني پالستيكي استفاده شود- 3

  فرچه رنگ جهت زدن مواد ويتامينه-4

  شانه و كاله رنگ يك بار مصرف- 5

  پيش بند و حوله-6

  مراحل ويتامينه كردن

 15مدت زمان ويتامينه ) زيرا حرارت روي سر بيشتر ز دور سر است(ويتامينه را از پشت سر شروع مي كنيم
ابتدا به مدت سه دقيقه سشوار را به صورت غير : دقيقه مي باشد كه به صورت زير تقسيم بندي مي شود

رامي سر را از آدقيقه به  5ن به مدت آبعد از  ،مي شود تا تاثير مواد بيشتر شودمستقيم روي كاله گرفته 
به خاطر خون رساني بهتر صورت گيرد و در قسمتهايي كه خون به پاپيال (مي دهيم  ژروي كاله ماسا نهما

نمي رسد و پاپيال نيمه زنده است عمر دوباره داده شود و پاپيال كه مادر مو و يا زاينده مو است دوباره به كار 
  .خود ادامه دهد



 
 

 

  كردن ويتامينه نحوه درست

ب آتوسط (ب داخل ظرف مي ريزيم آنصف تيوب مواد ويتامينه را داخل ظرف غيرفلزي ريخته و مقداري 

مواد را . ل شودژنقدر مي زنيم تا شكل ماست يا آمواد را با فرچه ) ب ريختهآپاش و يا دو قاشضق غذاخوري 

كنيم بايد توجه داشت مواد را اليه اليه زد و شانه مي  ،از پشت سر توسط فرچه به موها مي ماليم و با شانه

سشوار را ،هنگامي كه به گوشها مي رسد به صورت هالل مواد را مي زنيم اين عمل را تا جلوي سر مي زنيم

تقريبا سه ،روشن مي كنيم و به صورت غير مستقيم حرارت مي دهيم از روي كاله تا تاثير مواد بيشتر شود

رامي مدت آرا شروع مي كنيم و به  ژينكه كاله را دربياوريم ماساابدون ،دهيم دقيقه اين عمل را ادامه مي

دقيقه كاله روي سر مي ماند تا مواد تاثير خود را روي  10مدت زمان . را ادامه مي دهيم ژدقيقه ماسا 5زمان 

دماي  ،شوييم ب ولرم ميآدقيقه كاله را بر مي داريم و سر شخص را با  10بعد از  ،موها و پوست سر بگذارد

  .درجه باشد 45تا  37ب بين آ

ساعت انجام  48تا  24عمل شستشو بعد از . به هيچ وجه شامپو زده نمي شود چون ويتامينه از بين مي رود
  .مي شود

  .تاريخ مصرف مواد است كه بايد توجه داشت كه موادي كه مصرف مي نماييم فاسد نشده باشد:نكته مهم

  )لخت كردن(صاف كردن 

  مواد صاف توسط شركت : فر ريز و ساخت مواد صاف،فر متوسط،فر درشت،كردن موهاي مجعدصاف 

ها و كمپانيهاي مختلفي ساخته مي شود كه هر كدام مواد و ساختارهاي شيميايي خاصي را براي صاف كردن 
  .موهاي مجعد و يا مارپيچ توليد كرده و راهي باز مي كند

  :كردن موها رعايت نكات ايمني در ارتباط با صاف

و اسيدي ضعيف مي باشد  6/5 پوست  PH. زخم و حساسيتي مشاهده نشود،ابتدا مو را بررسي كرده تا جوش

مواد باعث مي شود ،زماني كه مواد صاف را به موها ميزنيم.و خاصيت قليايي قوي دارد 12مواد صاف  PHو 
تعيير شكل رخ داده و از حالت پلهاي گوگردي مو شكسته و انسجام بين مولكول هاي مو سست شود و 

  .مارپيچ به صاف تبديل شود



 
 

 

خرين مرجله آسيبي پوست را تهديد نكند بهتر است از آبخاطر اينكه پوست دچار حساسيت نشود و : نكته
و تازه شسته باشد رئغن زيتون بي بو را با نوك روز گذشته باشد و يا اگر سر مشتري تميز  3الي  2شستشو 

يد و مواد شيميايي به آوست سر مي ماليم تا اليه اي محافظتي براي پوست به وجود انگشتان دست به پ

  .سيب نرساندآپوست سر 

سيب وارد آدور گوشها و پيشاني را بايد با وازلين و يا كرم چرب كرد تا به پوست دور سر  ،دور گردن: نكته
  .نشود

  :شوند موها از لحاظ درجه پيچ داشتن به حالتهاي زير تقسيم بندي مي

  موهاي مجعد و يا فر درشت- 1

  موهاي فر متوسط- 2

  موهاي فر ريز و يا وز- 3

  :مراحل صاف كردن

از پشت سر موها را با شانه جدا كرده و با فرچه مواد را از ،ابتدا مواد صاف را داخل ظرف غيرفلزي ريخته

موها به صورت هاللي تقسيم . دمواد به صورت اليه اليه به موها زده مي شو،پايين مو تا نوك موها مي ماليم

  .به صورت هاللي تقسيم مي شود ،بندي كردهو اين عمل تا جلوي موي سر مرحله به مرحله انجام شده

  :موهاي مجعد يا فر درشت)1

دقيقه مكث كرده تا تاثير بهتري روي موها داشته  10مواد  ابتدا بعد از زدن اگر موها مجعد و يا فر درشت باشد

بين مولكولهاي مو مي باشد صورت ،كه شكستن پلهاي گوگردي مو و از بين بردن انسجام و اولين مرحله

سپس با قسمت درشت شانه موها را شانه كرده و به نوعي كمك به باز شدن موها و ايجاد فاصله بيشتر ،گيرد
 4الي  3ه مدت زمان شان. بين مولكولهاي مو مي نماييم تا تغيير شكل در ساختمان اپتيكي مو صورت گيرد

دقيقه دوباره مكث كرده تا تاثير مواد يك نوع شوك دوباره باشد  4الي  3دقيقه مي باشد و بعد از مدت زمان 
دقيقه  با قسمت ريز شانه موها را به طرفين شانه كرده تا موها زودتر باز شده و بهتر صاف  4الي  3و بعد از 

دقيقه مي باشد و اگر از اين زمان بيشتر  22الي  16ين حدود زمان انجام عمليات صاف در موهاي مجعد ب.شود
شود موها دچار پوسيدگي مي شود و سبب متالشي شدن بين مولكول هاي مو و ساختمان مو اپتيكي موها 

  .مي شود



 
 

 

  :موهاي فر متوسط) 2

دقيقه با قسمت  5الي  4دقيقه مواد را روي موها مي ماليم سپس  10براي صاف كردن موهاي فر متوسز ابتدا 
 5الي  4دقيقه مكث كرده تا تاثير مواد بيشتر شود سپس  5الي  4درشت شانه موها را شانه مي كنيم سپس 

دقيقه بايد باشد وگرنه فلسهاي  25الي  22كل اين زمان بين . شانه مي كنيم،دقيقه موها را با قسمت ريز شانه
  .مو و يا پلهاي گوگردي مو متالشي مي شود

  :موهاي فر يا وز)3

دقيقه  7الي  6 ،دقيقه مواد را روي موها گذاشته و مكث مي كنيم 1براي صاف كردن موهاي فر يا وز ابتدا 

 7الي  6استراحت داده سپس دقيقه به موها  7الي  6شانه مي كنيم و سپس ،موها را با قسمت درشت شانه

دقيقه  31الي  28مجموع زمان انجام كار براي موهاي وز يا فر بين . شانه مي كنيم،دقيقه با قسمت ريز شانه
  .ضمنا انسجام در موهاي فر ريز بيشتر است.مي باشد و اگر زمان بيشتري بماند موها دچار پوسيدگي مي شود

  تشو داده سپس مرحله دوم كار را انجام مي دهيم كه ب خالي شسآبعد از مرحله اول صاف سر را 

  .همان مواد تثبيت كننده است

ل يا ژب خالي شستشو داده كمي آدقيقه سر را با  15مواد را به طربقه مرجله اول به موها مي ماليم و بعد از 
حالت اوليه كتيرا روي موها مي ماليم تا به نوعي عمل پانسمان را براي موها انجام دهد تا موها به 

دقيقه  30حدود ،ضمنا بايد توجه داشت در حالت كلي اگر سوال شد مرحله مواد بايد روي موها باشد،برنگردد
  .و بستگي به فرم و حالت موها دارد

  .روز شستشو نمي دهيم 4الي  3بعد از صاف كردن موها را :نكته

  .هنگام كار با مواد شيميايي حتما ماسك زده شود: تذكر

  :مواد كه توسط شركت هاي مختلف توليد مي شودچند نام 

و غيره كه بايد توجه داشت براي استفاده هر كدام از محصوالت  ،دنيس كالر،ديكسون،بس،ولستريت،گلت

ن ها را از قبل شكل و طريقه زدن و غيره را  كه معموال توسط شركت توليد آفوق بايد اطالعات مخصوص به 
  .قرار دادكننده درج مي شود مورد مطالعه 

  .صاف شود به جواب كا رسيده ايم% 70اگر موها : نكته مهم



 
 

 

در صورتي كه مشتري بخواهد موهايش لخت شود يك هفته ديگر دوباره مواد را به موها زده و مدت زمان 
  .مواد را كه به موها مي ماند تا نصف كاهش مي دهيم

  .حتما به تاريخ مصرف مواد توجه شود: تذكر مهم

  فر كردن

  :ايل مورد نيار براي فر كردنوس

  )متوسط  –درشت  -ريز(بيگودي در سايزهاي مختلف - 1

  )كرك يا وازلين(مواد فركردن - 2

  شامپو- 3

  حوله-4

  شانه دم دار- 5

  اسفنج-6

  سشوار دستي يا كالهي-7

  كاله يكبار مصرف رنگ- 8

  دستكش يكبار مصرف- 9

  بيگودي بكار ميرود 90به طور متوسط براي كل سر :نكته

  .اندازه موها در يك راستا يا يك اندازه باشد:نكته

  .دور كامل دور خود بپيچد 2و يا حداقل  cm 7حداقل ارتفاع موها : نكته

قبل از فر كردن سر را با شامپوي مخصوص نوع جنسيت مو شستشو داده تا فكسها يا كوتيكول مو باز :نكته
و را شكسته و به موها شكل جديد دهد براساس شود تا اثر پذيري مواد بيشتر شود و پل هاي گوگردي م

  .بيگودي



 
 

 

ابتدا مواد فر را داخل ظرف غيرفلزي ريخته با شانه دم دار اليه اليه موها را جدا كرده پشت سر را به : تذكر
را به سمت صورت سه رديف تقسيم مي كنيم روي سشر سه رديف در جلوي سر يك يا دو رديف بيگودي 

و روي گوش را به  پيچيدهپهلوي سر به سمت عقب . پيشاني بلد نشان داده نشودپيچيده به خاطر اينكه 

غشته به مواد آبعد از اينكه با شانه دم دار دسته مو انتخاب شد با اسفنج . سمت پايين بايد توجه داشت
هرگز . (دهحالت دهنده از پايين مو تا نوك مو را مواد زده با كاغذ مخصوص فر نوك موها را داخل كاغذ قرار دا

بيگودي را دور مو مي  ،بعد از كاغذ بيگودي) نوك مو خارج از كاغذ نبايد قرار گيرد چونكه موها وز مي شود

خرين بيگودي پيچيده شدبا اسفنج آپيچيم و كش بيگودي را خالف جهت پيچش وصل مي كنيم بعد از اينكه 

 3دقيقه  20الي  15د مي زنيم بعد از گذشت غشته به مواد براي اطمينان از كار روي تك تك بيگودي ها مواآ

انگليسي به  Sاگر موها حالت ،بيگودي را انتخاب كرده يكي از جلو از وسط از پشت بيگودي ها را باز كرده
  .خود گرفت و اطمينان از حالت گرفتن موها دوباره بيگودي را پيچيده

  .دقيقه مي باشد 30مدت زمان فر در مرحله اول : نكته

دقيقه بيگودي ها را با  5الي  3دقيقه  30د از اينكه از حالت گرفتن موها اطمينان حاصل شد بعد از بع: نكته

  .ن را گرفتهآب اضافه آب شور كرده با حوله آ

غشته به مواد روي تك آمرحله دوم ابتدا مواد خنثي كننده را داخل ظرف غيرفلزي ريخته با اسفنج : تذكر
دقيقه بيگودي ها را باز مي كنيم و مقداري مواد دوم را روي موها  10تك بيگودي ها مي زنيم بعد از گذشت 

 15مي دهيم كه به همه جاي موها رسيده شود و مدت  زمان مواد در مرحله دوم كال  ژرامي ماساآريخته به 
  .دقيقه مي باشد

را با ب اضافي آرامي شستشو داده سپس آب خالي با آها باز شد سر را با بعد از اينكه كل بيگودي : نكته

  .رامي گرفته تا روغن زيتون بي بو يا روغن بادام تلخ يا مواد حالت دهنده فر مي دهيمآحوله به 

  فر غير مستقيم -2فر مستقيم  -1فر دو نوع : نكته مهم

  .ها زده بعد كاغذ و بعد پيچش انجام مي شودفري است كه اول مواد فرم دهنده را به مو: فر مستقيم- 1

فري است كه اول كاغذ گذاشته سپس موها را پيچيده و در انتهاي پيچش مواد فرم : فر غير مستقيم - 2
  . دهنده را با اسفنج روي تك تك بيگودي ها زده مي شود

  .لندي نداشته باشدقبل از فر كردن ابتدا بايد موها را تنظيم كرد تا نوك موها پستي و ب: نكته مهم



 
 

 

قبل از فر كردن بايد يك تست روي چند تار مو انجام داد تا درصد مقاومت مو و اطمينان از سالمت : نكته مهم
  .مواد و فرم گيري موها حاصل شود

قبل از استفاده از مواد بايد حتما تاريخ مصرف موها را كنترل كرد و همچنين از تغيير رنگ مواد اطمينان :نكته
  .ردحاصل ك

  رنگ كردن مو

يد كه آقرمز موجود است و از تركيب هر كدام رنگهاي جديدي بدست مي ،بي،آرنگ اصلي زرد 3در طبيعت 
  امروزه شركت ها و كمپانيهاي مختلف با تشكيل . چرخه وسيع رنگ را تشكيل مي دهد

لبوم آبا نشان دادن رايشگران آسان نموده اند چرا كه آرايش را خيلي آلبوم هاي رنگ مو كار هنرمندان آ
رنگ توضيحات  مشاوره را با مشتري خود كرده و قبل از كار اطالعات جديد در اختيار مشتريان قرار داده و 

مشتري ها با ميل و رغبت بهتر رنگ موي خود را انتخاب مي كند رنگ ها در تيوب ها و سايزهاي متفاوتي در 
رنگها در گروهها و براساس تن رنگي كه . گرم مي باشدبازا يافت مي شوند و چون رنگ جامد است براساس 

لبومهاي رنگي آرنگهايي كه در .تن دودي تقسيم بندي مي شوند: Cتن زيتوني و : Mتن قرمزي : Nدارند به 

 ،مشكي: N1لبوم رنگ مي گويند و به ترتيب آبدون مميز نشان داده مي شوند را رنگهاي اصلي يا مادر در 
N2:قهوه اي تيره، N3 : قهوه اي متوسطN4 :قهوه اي روشن N8 : بلوند خيلي روشنN9 : پالتينهN10 : پالتينه

روشن رنگهايي كه با اعداد و با مميز نشان داده مي شود رنگهايي هستند كه تركيب شده اند و عدد بعد از 
  .مميز تن اصلي محسوب مي شود

كننده رنگ مي باشد و با شماره هاي مختلف محلول يا مايعي است جهت تركيب با رنگ و فعال = اكسيدان
 ژبراي رنگ سا: حجمي 20يا  %)6(يا ) 1(اكسيدان. نشان داده مي شود و هر كردام كارايي هاي مختلفي دارند

  .بكار مي رود ژو مردان سا

  .فقط براي رنگ هاي تيره بكار مي رود: حجمي 30يا %) 9(يا ) 2(اكسيدان 

و براي  ژفقط و فقط براي دكلره كردن و در يك مرحله مردانسا): VOL(جمي ح 40يا %) 12(يا ) 3(اكسيدان 
  .اينكه موها كمي شفاف و يك يا نيم درجه موها روشن تر شود نيز بكار مي رود

  تركيب رنگ با اكسيدان

  رنگ با هر ماركي با اكسيدان هاي همان مارك تركيب شود بهتر است: نكته



 
 

 

  .ي به اندازه و حجم موها داردتركيب رنگ با اكسيدان بستگ: نكته

  سي سي  CCهمان مقدار اكسيدان به +هر مقدار رنگ به گرم: فرمول تركيب رنگ

  دقيقه بماند 30بطور كلي رنگ روي موها بايد حدودا : زمان رنگ

زمان ماندن رنگ روي موها بستگي به نظر مشتري و سليقه و موقعيت مشتري دارد چرا كه اگر مشتري : نكته

 15مشكي خيلي تيره شود يكي از كارها اين است كه كمي از رنگ را بعد از حدود  ،رنگ مثال مشكي نخواهد

  مد و آدقيقه كه گذشته از روي موها پاك كرد و اگر رنگ دلخواه بدست  10-

مده چرا كه آن موقع موها را شستشو داده و رنگ مورد نظر در تايم كمتر بدست آنظر مشتري را جلب كرد 

  .يدآنجايي كه مي شود رنگ مو مشخص نشود و كامال طبيعي به چشم آقايان مي خواهند تا آ

بهتر است يكي دو روز از شستشوي سر گذشته باشد تا يك اليه چربي روي سر قرار گيرد تا مواد : نكته مهم

  .باشد مي 6/5پوست ها اسيدي ضعيف است و  PHچرا كه .سيبي نرساندآبه پوست سر شيميايي روي پوست 

  .حساسيتي مشاهده نشود ،زخم ،قبل از كار با رنگ پوست سر را بررسي مي كنيم جوش: نكته

  .قبل از رنگ كمي رنگ خام را روي پوست ماليده اگر قرمز شد از رنگ كردن جلوگيري مي كنيم: نكته

پوست اطراف دور گردن و پيشاني و دور گوش را با وازلين يا كرم چرب مي كنيم تا رنگ روي : نكت مهم
  .ماليده نشود

  .پاك مي كنيم Rim over با ريمور اگر رنگ روي پوست ماليده شده باشد: نكته مهم

يكي از كارهايي كه مي شود انجام داد تا از غلظت رنگ كاسته شود اين است كه مي توان اكسيدان : نكته مهم
باعث روشن شدن رنگ شود و كار طبيعي را تا دو برابر حجم اضافه كرد تا رنگ در زمان خيلي تيره نشود و 

  .يدآتر به چشم 

سپس با فرچه . ابتدا مقدار رنگ كه داخل ظرف غيرفلزي ريخته شد به همام مقدار اكسيدان مي ريزيم: نكته
اگر موها بلند . رنگ را هم مي زنيم تا خوب تركيب شود نبايد توي رنگ به به صورت دانه دانه مشخص شود

و اگر موها كوتاه بود از پشت سر اليه اليه جدا كرده و با فرچه و شانه  ،ا تقسيم بندي كردهباشد با كليپس ابتد
  .رنگ را به مو مي ماليم ابتدا كار را اليه اليه و به صورت هاللي تا جلوي سر مي ماليم



 
 

 

رامي مي آرا بين انگشتان گرفته و به بعد از گذشت زمان موها را تست كرده منظور يك تار مو : نكته مهم

  .سيب موها جلوگيري شودآمد سريعا سر را مي شوييم تا از پوسيدگي موها و آكشيم اگر موها كش 

  سانتيمتر به نوك  15الي  10مانده به پوست سر را ريشه و از  cm15الي  10در موهاي بلند از : نكته

  .ساقه مو را ساقه گويند

دقيقه ريشه را رنگ مي كنيم و زمان را در  10عد از مدت در موهاي بلند ابتدا ساقه را رنگ مي كنيم ب: نكته
نظر گرفته و موها را مرتب چك مي كنيم در ضمن بايد مطمئن شويم كه ريشه و ساقه هم رنگ اين كار را 

بنابراين حرارت به ريشه موها تاثير  براي اين انجام مي دهيم كه پوست سر حرارت بيشتري توليد مي كند
  شه تيره تر مي شود و ساقه روشن براي همين اول ساقه رنگ مي شود و بعد ريشهمستقيم گذاشته و ري

مده باشد اول ريشه را رنگ مي كنيم و آاگر مويي يك ماه پيش رنگ شده باشد و سفيدي موها بيرون : نكته
  دقيقه ساقه را 10سپس بعد از 

رمزي مي زند توصيه مي شود كه اگر شخصي مراجعه نمود و گفت كه موهايش بعد از مدتي به ق: نكته مهم
مثال اگر شخصي بخواهد رنگ مشكي يا قهوه اي تيره داشته باشيم و ديرتر به .استفاده شود cو  mگروه 

  .مخلوط كرد 2را با هم تركيب و با اكسيدان  C2و  M2قرمزي بخورد مي توان از 

را با نصف وزن رنگ با  3سفيدي داشته باشد ابتدا اكسيدان % 50الي % 40اگر مويي باالي : ژمردانسا: نكته
دقيقه با پنبه اكسيدان را پاك كرده اين كار را براي اين انجام  15الي  10فرچه روي موها ماليده بعد از گذشت 

يابد و اينكه مواد رنگي  مي دهيم تا فلسهاي سفيد مو تحريك شود و درصد جذب مواد رنگ به موها افزايش
تركيب كرده و غلظت رنگ را  1مقدار رنگ با نصف وزن رنگ با اكسيدان . زود از فلسهاي مو خارج نشود

  .ن را باال مي بريمآبيشتر كرده و اثرپذيري 

در اين روش ابتدا نصف رنگ را با فرچه روي موها ماليده سپس بعد از : ژنوع ديگر مردان سا: نكته مهم
تركيب مي كنيم و روي موها مي  1دقيقه مقدار رنگ باقيمانده را با همان اندازه اكسيدان  15الي  10گذشت 

  .اين روش را تزريق مستقيم رنگ مصنوعي به موهاي طبيعي گويند. زنيم

  بي رنگ كردن مو

يز از دست دكلره به معناي بي رنگ كردن مو و از بين بردن رنگ دانه هاي مو مي شود در دكلره مو اول سه چ
  :مي دهد



 
 

 

  هنآ- 1

  گوگرد- 2

  )رنگدانه(پيگمنت - 3

  .هن خود را از دست مي دهد ابتدا قرمز بعد به قرمز نارنجي بعد نارنجي قرمز مي شودآمو : مرحله اول

  .مو نارنجي بعد نارنجي زرد و بعد دوباره زرد نارنجي مي شود ،گوگرد: مرحله دوم

  .زرد روشن و سپس پالتينه مي شود ،دانه هاي مو ابتدا زردپيگمنت از دست مي دهد رنگ : مرحله سوم

  :انواع دكلره

  )موهايي كه قبال رنگ شده است. (و دكلره ضعيف بكار ميرود ژبي كه براي كاپاآ:دو نوع است

براي دكلره كردن قوي تركيب پودر دكلره با اكسيدان يك پيمانه پودر دكلره و يك پيمانه : پودر دكلره سفيد
حجمي اگر بخواهيد پودر دكلره قوي داشته باشيد بايد مقدار پودر دكلره را تا دو برابر  40يا % 12اكسيدان 

  .افزايش دهيم

  .له بايد باشدژدر محلول دكلره نبايد به صورت دون دون باشد بلكه به صورت ماست يا : نكته

ا در زمان خاص مو رنگ باز كند دكلره زمان خاصي ندارد و بستگي به مقاومت موها و مواد نيز دارد ت: نكته

لبوم رنگ را جلوي مشتري گذاشت و با مشتري مشاوره كرد بايد رنگي كه انتخاب آقبل از دكلره بايستي 
در . كرد بايد رنگ مو با دكلره شماره يك شماره بيشتر روشن شود تا رنگ بر موها چيرگي يا تسلط پيدا كند

بعد از اينكه موها به پايه دلخواه . رد تا موها دچار پوسدگي نشودزمان دكلره حتما بايد موها را مدام چك ك
دقيقه و بعد شستشو  5الي  3 ژرا روي موها مي زنيم مدت زمان رنگسا) يا رنگ درست شده( ژرسيد رنگسا

اگر موها در پايه خاصي استپ كرد و ديگر رنگ . روز يك بار مي توان تكرار كرد 15را هر  ژمي دهيم رنگسا
باز نشد مو را شستشو داده و دوباره مواد بي رنگ كننده را روي موها مي گذاريم اين كار را مي توان چندين 

ديم موها كمي كشيده و يا پوسيده نمي شود اگر احساس كربار تكرار كرد تا جايي كه احساس شود موها كش 
مي شود بايد سريعا موها را شستشو و سپس سرم كريستال كه از مواد معدني و تقويتي مي باشد كمي به 

موهاي بي رنگ شده مي زنيم براي تقويت موها و بعد از كمي مكث كردن دوباره مواد را مي زنيم تا به پايه 
  .ندارد و بستگي به رنگ باز كردن موها دارددلخواه برسد همانطور كه قبال اشاره شد دكلره زمان  



 
 

 

  رنگ كردن البه الي موها

  :رنگ كردن البه الي موها به روش سوزني و كالهي

ابتدا مشما يا نايلكس مخصوص را روي موها كشيده سپس كاله پالستيكي را روي موهاي احاطه شده كشيده 
خارج مي نماييم اگر مشتري بخواهد موها  و بعد با قالب مخصوص و سايز دلخواه مشتري موها را يكي يكي

سوزتي نازك باشد با قالب نازك و اگر بخواهيم موها ضخامت بيشتري داشته باشد قالب ضخيم تر موها را از 
كاله خارج مي كنيم اگر بخواهيم موها مدل پلنگي خارج شود نوك مو و پايه مو رنگ نمي شود و فقط كمرنگ 

قبال مراحل توضيح داده شده .مواد بي رنگ كننده را مي گذاريم ا خارج كرديمبعد از اينكه موها ر. مي شود
سپس رنگ مورد نظر را مي توانيم حتي به صورت اينكه موها دسته جمعي هاله اي از رنگ را به خود بگيرند و 

يل قرار تناليته رنگي روي موها انعكاس شود مي توان به صورت فويلي انجام داد و موهاي موردنظر را در فو
درجه روشن تر را روي موها قرار  3داد و سپس مواد بي رنگ كننده را قرار داد و يا اينكه در همان لحظه رنگ 

  .مي دهيم و در زمان مشخص موها را شستشو كرده اين اعمال قبال بايد با مشتري مشاوره شود

  پاكسازي سطحي پوست

  :نحوه ماليدن شيرپاكن بر روي پوست صورت

ن مناسب با پوست مدل را كف دست ريخته سپس با انگشت اشاره به قسمت هاي مختلف صورت شير پاك- 1

  .روي لب مي ماليم) هژو مو.ابرو (روي موئين ،به غير از اطراف چشم

  )مدل روي تخت سه تيكه دراز كشيده است(سپس پشت مدل قرار گرفت - 2

ي به سمت ژانشگت و انگشت شصت با حركات ماسابا حركات دوراني با دو انگشت اشاره و مياني و چهار - 3

ن حل مي نمائيم آلودگي ها را در در آرايشي و آباال و خارج شير را بر روي پوست پخش مي كنيم و مواد 
  .زيرا لب را با انگشت اشاره از راست به چپ و چپ به راست و باالي لب را با انگشت شصت انجام مي دهيم

سپس با دو تيكه پنبه از قسمت چانه .دقيقه بايد طول بكشد 3ي صورت حدود شير پاكن بر رو ژپخش و ماسا
  .شروع كرده و به حالت دوراني شيرپاكن را از روي پوست پاك مي كنيم

مجددا صورت را شيرپاكن مي زنيم اين بار شيرپاكن را روي دو تيكه پنبه ريخته و مجددا بر روي پوست -4

لودگي روي آشروع كرده و به سمت باال تا مرحله اي تكرار مي كنيم كه مي كشيم اين كار را از قسمت چانه 
  .پوست نشان داده نشود



 
 

 

  لودگي دور چشم را با محلول پاك كننده دور چشم پاك مي كنيمآرايش دور چشم يا آسپس - 5

تا سپس پوست صورت را با لوسيون يا تونيك تميز مي كنيم و اين عمل را بهتر است دوبار انجام بدهيم -6
مطمئن شويم شيرپاكن حتما پاك شده دور چشم نيازي به پاك كردن با تونيك و يا لوسيون ندارد چون كه 

  .پاك كننده مخصوص پاك شدهقبال با 

  :نحوه تميزكردن پوست اطراف چشم با شيرپاكن مخصوص دور چشم

زيرپوست دور چشم را رامي در جهت فلسهاي آشيرپاكن مخصوص دور چشم را روي دو تيكه پنبه ريخته به 
  .تميز مي كنيم

  :پاك كننده هاي دور چشم

  ايو روشه- 1

  اورال- 2

  استفاده از عرق گل ختمي- 3

  تونيك يا عرق –نقشه پاك كردن پوست صورت با شيرپاكن 

  فوائد بخور دادن: بخور دهي:  2مرحله 

  لودگي هاي سطحي پوستآبازكردن منافذ پوست و تخليه چربي ها و - 1

مواد دفعي و زائد  - 2ن رساني بيشتر به پوست و شادابي پوست اكسيژ - 1(جريان خون زير پوست افزايش - 2
  .)پوست سريعتر و راحت تر دفع مي شود

رامش به پوست بخصوص همراه با استفاده از اسانسهاي آدادن ( رام شود آباعث مي شود پوست ريلكس و -3
  )گياهي

اين سلول ها در ساير مراحل كار كه پوست را نازك مي كنيم  سلولهاي اليه شاخي پوشت را نرم كرده و-4
  .راحت تر از پوست جديد مي شود

  مدت زماني كه بايد به پوست بخور دهيم بستگي به نوع پوست دارد: مدت زمان بخوردهي پوست



 
 

 

  :مدت زمان و تناوب بخوردهي در پوست هاي خشك-1

  )دقيقه 8تا  5(دقيقه  8حداكثر هفته اي يكبار و هر بار حداكثر به مدت 

  :مدت زمان و تناوب بخوردهي در پوست هاي چرب -2

  .ل بخوردهي مي باشدآدقيقه زمان ايده  25تا  15(دقيقه  35حداكثر هفته اي سه بار و حداكثر زمان به مدت 

  مدت زمان و تناوب بخوردهي براي پوست هاي مختلط-3

  دقيقه 15الي  10حداكثر هفته اي دو بار و هر بار حداكثر زمان 

  :مدت زمان و تناوب بخوردهي براي پوست هاي نرمال-4

  دقيقه 8حداكثر هفته اي يكبار و هر بار حداكثر 

در پوست هاي خشك زمان بخوردهي كوتاه تر از پوست هاي چرب است به اين دليل كه سلولهاي سطحي 

ب را جذب مي آند مقدار زيادي ب قرار مي گيرآپوست خشك معموال تشنه هستند و وقتي در مجاورت بخار 
يعني عمل (وقتي متورم شدند و در مجاورت هواي عادي قرار مي گيرند .كنند و معموال متورم مي شوند

ب مي كند اين پر و خالي شدن مكرر پوست خشك باعث آپوست شروع به از دست دادن ) بخوردهي قطع شد
  .ايجاد ترك خوردگي سطحي پوست مي شود

خر آزون باعث ضد عفوني نمون پوست و رفع التهاب پوست مي شود و در يك پنجم از زمان او: فوائد اوزون
  .همراه با المپ بخور روشن مي كنيم) RAYكليد ري ( بخوردهي المپ اوزون 

منع در مورد پوست هاي خشك و بخصوص خيلي خشك اصراري بر استفاده از المپ اوزون در زمان : نكته مهم
  .بخوردهي نيست

  .باعث بسته شدن منافذ پوست مي گردد :نكته

  )يا اليه بردار( استفاده از اسكراپ : مرحله بعدي

داده از  ژمياني به صورت دوراني ماسا. را روي صورت پخش كرده سپس با دو انگشت شماره  ابتدا اسكراپ 
انجام داد تا حالت فتيله  چانه شروع و به سمت باال و بعد روي گونه و شقيقه و بعد پيشاني اين حركت را تا زماني



 
 

 

اي اسكراپ در بيايد با اين عمل اليه هاي سطحي پوست كه همان اليه شاخي باشد سلول هاي مرده جدا شده و 
دقيقه روز يك بار عمل اليه  15بهتر است حداقل هر شخصي هر .درجه روشن تر شود 2ت  1باعث مي شود 

  .برداري را انجام دهد

  ماسك گذاري: مرحله بعدي

ماسك فرم گيرنده صورت كه .و بستن منافذ بكار ميرود و در انواع مختلف موجود است ماسك براي آبرساني
ماده موجود در اين ماسك ها وينيل الكل و التكس است اين ماسكها  Peel offبه صورت ورقه اي و به اسم 

  .بيشتر حالت اليه بردار دارند و بيشتر مناسب پوست هاي چرب است

ماسك هاي پدي داراي محلول فعال كننده ،به خاويار Cن پد و ويتامين ژمانند ماسك پدي كال: پديماسك هاي 
 20محلول فعال كننده را با پنبه مرطوب به پد مي ماليم در حالي كه پد روي صورت قرار گرفته و بعد از .هستند

ماسك كرمي پايه . لي هم موثردقيقه پد را از روي پوست بر مي داريم ماسكهاي پدي خيلي گران هستند و خي
  .دقيقه مكث سپس شستشو مي شوند 20تا  15ن است و بعد از ژماسكهاي كرمي النولين يا كال

  

  ماساژ پوست

  :فوايد ماساژ  

بافت و پوست را از هم جدا ،باعث بهبود جريان لنف،تحريكات پوستي،رام بخشيآاثرات ،خون رساني- 1

  .سلول سازي را انجام مي دهد،كردهباعث كاهش و چسبندگي مي شود

  عضالت صورت

 frantalفرونتال         =پيشاني - 1

  Procecosمابين ابرو                    - 2

  temporalتمپروال       = گيجگاه - 3

  Zygmativeزايگوماتيو         = گونه -4

  master           مستير= جونده  - 5



 
 

 

 Platysmaپالستيما          = گردن -6

  Esternokoloyed Mastoyedاسترنوكلوئيد ماستوئيد   -7

  مراحل ماساژ

  دوراني-1                                                                      

  فشارها           -2نرم اوليه                                        - 1

  پرتابي- 2                                                                                

  

  ژاكد ريز - 1                                                            

  ژاكد درشت- 2    ژاكدها يانسپوماها                   -3    

  حركات ضد چروك- 3                                                           

  چرخاندنيها وزونها-4

  حركات دور چشم- 5

  فشارهاي عروقي-6

  بادكشها-7

  فرم نهايي- 8

  :رعايت نكات قبل از ماساژ

  ناخن ها كوتاه- 1

  يا كرمهاي مخصوص ماساژ،با روغن بادام شيرن يا كرم چرب- 2

پوست هاي چرب را بهتر است ماساژ ندهيم يا با كرم كم چرب انجام دهيم چونكه با ماساژ ترشحات بيشتر - 3
  مي شود فقط با كرمهاي كالژن 



 
 

 

  .قبل از شروع ماساژ متناسب با جنسيتش مثال اگر پوست چرب است با شيرپاكن و لوسيون خود پوست-4

با پنبه از چانه تا دور پيشاني سپس با پنبه از روي بيني و قبل از هر حركت شيرپاكن و ماساژ دوراني بعد - 5
بار شيرپاكن زده تا جايي كه پنبه را مي كشيم تميز  3الي  2بعد به پهلوها صورت تا جايي انجام مي دهيم 

  .باشد و بعد از لوسيون استفاده كرده به صورت اسپري استفاده مي كنيم

  بادام شيرينبراي ماساژ است يا روغن = كرم اكتيو -6

  .اگر كسي تيروئيد داشته باشد حركت گردن كم انجام مي شود-7

  ماساژ

ابتدا با كف دست به شكل رفت و برگشت ماساژ مي دهيم با دو دست گردن را ماساژ داده بعد با : فرم اوليه
مي انگشت شصت از بناگوش قپقپ رد شده به سمت چانه رد شده و به سمت خرخره بعد به چناق سينه رد 

  .كنيم

  بار هر حركت3تا  2سال  30تا  20ميزان حركت در هر سنين متفاوت :نكته

  بار 4الي  3سال  40تا  30ميزان حركت در هر سنين متفاوت 

  بار 6تا  4سال به باال هر حركت  40ميزان حركت در هر سنين متفاوت 

  مراحل ماساژ

  از چانه به سمت بناگوش مي كشيم تا روي فك: نكته

ابروي  2كناره بيني به سمت روي بيني ما بين ،بعدي با انگشتان سبابه و مياني از ميان چانه كناره لبهاحركت 
  .پيشاني حركت مي دهيم

با كناره هاي انگشت مياني از كناره لبها به سمت گونه به فرم هاللي و به سمت = حركت زاگنوماتيو يا گونه 
  دكمه گوش

   صورت مي گيردحركات از گردن شروع و به سمت باال

  :حركت تراشيدن يا ترنسورس بيني

  .دستها پشت سر هم با كناره هاي انگشت سبابه به شكل رفت و برگشت پره هاي بيني را  ماساژ مي دهيم



 
 

 

  .در رابطه با افرادي كه بيني عمل كرده اند انجام نمي دهيم: نكته

  .افرادي كه جراحي نموده اند.نجام نمي دهيما) تزريق كرده اند(نهايي كه جراحي گونه يا بوتاس آ:نكته مهم

  .زده اند انجام نمي دهيم اگر كسي بيني اش زخم يا ضربه:نكته

  )فقط زير چشم(با كناره هاي انگشت شصت از داخل چشم به خارج چشم ماساژ مي دهيم : حركت بعدي

و مدام به سمت از تمپرال ماساژ مي دهيم با دو دست حركت كششي = حركت ريلكسيشن = حركت بعدي 
  باال تا به سمت تمپرال سمت ديگر

  .در فشارهاي دوراني فقط از انگشت مياني استفاده مي كنيم= فشارها

  فك-5چانه     -4گوشه لب -3كناره بيني    -2گونه       - 1

  ماساژ دوراني انگشت مياني

ه فقط روي نقاط را به فرم دوران به اينگونه ك. ماساژ مي دهيم 6الي  1نقاط را به ترتيب ماساژ مي دهيم از 
  به سمت باال) حركت ويرگوري(ماساژ مي دهيم 

  از نقطه شماره شش دست را رها نمي كنيم به شكل دوراني يا فنري ادامه مي دهيم تا بناگوش: نكته

. دهيمدستها را در پيشاني ثابت نگه داشته با انگشت مياني از داخل به خارج به فرم دوراني ماساژ مي : نكته
  نقاط و بعد حركت ريلكسيشن

  همانند دوراني با اين تفاوت كه دست را به شكل كمي مكث و فشار نهايتا پرتاب به باال رها : پرتابي

  .مي كنيم

  هر چه در ماساژ دوره مكث بيشتر باشد بهتر: نكته

شكل پرتابي انجام در پرتابي از نقطه شش به شكل پرتابي به سمت فك ادامه مي دهيم حركت دوره چشم به 
  .مي دهيم براي پايين چشم به سمت پايين پرتاب مي كند برعكس چروك را

  .ادامه مباحث در بخش عملي انجام خواهد شد

  



 
 

 

  فتابآنحوه استفاده از ضد 

  :قسمت مي باشد 4فتاب شامل آنور 

1-UVA  

2-UVB 

3-UVC  

4-IR 

  IRمادون قرمز يا  – UVماوراي بنفش 

UVA:  

UVA :برنزه شدن مي شود و كمتر موجب سوختگي پوست مي گردد و در دستگاه هاي يشتر باعث ب

 ،قرار بگيرد U.V.Aاگر فردي در معرض زياد اشعه . جهت تابش استفاده مي شود Aنوع  UVسوالريوم از 
  .پوست فرد مستعد سرطاني بنام مالنوم بدخيم مي شود كه به صورت خال گوشتي بدخيم ظاهر مي شود

UVB: بيشتر باعث سوختي و التهاب پوست مي گردد و اگر فرد در مدت طوالني در معرض تابش اشعهUVB 
  .باشد پوست فرد مستعد سوختن مي شود

UVC : نكه در بعضي نقاط كه اليه اوزون آدر حالت طبيعي به خاطر وجود اليه اوزون به زمين نمي رسد مگر

  .به زمين ميرسد UVC) يااسترال(سيب ديده و سوراخ گرديه است مانند آ

  :فتاب بر روي اليه اپيدرم و اليه درمآاثرات نور 

  .فتاب مكانيسم هاي دغاعي داردآپوست به عنوان يك سر دفاعي در مقابل نور 

  : اولين مكانيسم دفاعي پوست افزايش ضخامت اليه شاخي از اليه اپيدرم پوست مي باشد در نتيجه

  ب مي شودآپوست خشك و كم - 1

  ست تيره رنگ مي شودپو- 2

  زبر مي شود- 3



 
 

 

               :دومين مكانيسم دفاعي پوست افزايش توليد مالنين موجود در پوست توسط مالنوسيتها ميگردد در نتيجه 
  لك شدن پوست- 1

  تيره شدن پوست- 2

االستين مي فتاب در نهايت باعث خراب شدن بافت كالژن و آنور : فتابآدر صورت استفاده نكردن از ضد 
  .گردد و موجب چين و چروك و كاهش قوام پوست مي شود

ب مي رويم و آبار زير  4فتابي كه بعد از ماليدن به پوست صورت و بدن تا آضد : waterproofفتاب آضد 

مي  watweproofفتاب آن ضد آفتاب حفظ گردد آب مي مانيم و قدرت ضد آدقيقه زير  20هر بار 
  .گويند

ب بمانيم و ضد آدقيقه زير  20ب برويم و هر بار آبار زير  2فتابي كه آيعني ضد : waterproofفتاب آضد 

  .گويند watweproofب آفتاب قدرت خود را حفظ كند ضد آ

  .دارد water Resistantفتاب آقوي تر و ماندگارتري بيشتري نسبت به ضد watweproofب آضد 

  فتاب وجود داردآفتاب سه نوع ضد آدر كل جهت جلوگيري از 

  فتابهاي        نوع مكانيكيآضد 

  نوع شيميايي                            

  نوع فيزيكي                             

  فتابيآانواع عينك ،روكش ،سايه بان گردد مانند چتر هر وسيله كه بتواند: فتاب مكانيكيآضد - 1

فتابها معموال اشعه آخود سه رشته هستند اين ضد فتابهاي شيمياييآضد : فتابهاي شيمياييآضد - 2
UVB  ياUVA  ياIR هستند و از رسيدن اشعه هاي نامبرده به پوت جلوگيري مي نمايند.  

  فتابهاي شيميايي از لحاظ شكلآضد 

  .فتابهاي شيميايي به دو شكل كرم و لوسيون مي باشندآضد 



 
 

 

تجويز مي شوند ولي براي پوستهاي چرب و فتاب براي پوست هاي خشك و نرمال از نوع معمولي آضد 

) MIX(استفاده مي نماييم در پوستهاي مختلط  Oil Freeفتاب فاقد چربي آپوستهاي مختلط از ضد 

فتاب مخصوص پوستهاي چرب توصيه مي گردد و باز توصيه مي شود در قسمتهاي آمعموال شوينده و ضد 

Vizon ) فتاب از آد از شستشو و قبل از استفاده از كرم ضد حتما بع) روي بيني –چانه  –حد فاصل گونه

  .ب رسان استفاده شودآكرم مرطوب كننده و 

MED : فتاب قرمز مي شودآحداقل زماني كه پوست در مقابل نور.  

D                                                         E                                                    M 

Dammuge سيب                            آEruthernal    قرمزي                   Minimal حداقل زمان  

SPF : فتابآفتاب در مقابل با نور آقدرت ضد  

  فتابآفيلتر محافظ 

F                                                     P                                                                  S 

Factor                                            Protective                                                sun  

SPF : فتاب در مقابل آفاكتور ارزيابي ضدU.V.B مي باشد و عبارتست از:  

ن را عامل حفاظتي نور يا آفتاب و آبدون ضد  MEDفتاب به آبه ضد  MEDبراي  U.Vنسبت انرژي الزم از 
SPF مي گويند                                                                               .  

       MEDفتاب آبا ضد                                                                                       

                                                                                                                                SPF= 

    MEDفتابآبدون ضد                                                                                      

  MED= اي ايجاد قرمزي پوستكمترين مقدار تماس الزم با نور بر

 150(ساعت  5/2اگر كسي پوستش زير نور خورشيد پس از ده دقيقه قرمز شود و تصميم داشته باشد كه 

  SPF=30 فتاب او چند باشد؟  آضد  SPFخارج از منزل بسر ببرد به نظر شما ) دقيقه



 
 

 

فتاب بايد آفتاب يك ضد آمدت اثر يك ضد = SPF Xفتاب پوست قرمز مي شود آزماني كه بدون ضد 
  :خصوصيات زير را دارا باشد

  متناسب با رنگ پوست باشد- 1

  .متناسب با جنس پوست باشد و به راحتي قابل استفاده باشد- 2

  .ب باشد و با عرق و شستشوي ساده پاك نشودآمقاوم در برابر - 3

  باشد U.V.Bو  Aمقاوم در برابر تمام اشعات زيانبار و -4

  داشته باشد VITCو  Eمثل نتي اكسيدان آ- 5

  .فتاب فيزيكي و شيميايي باشدآ داراي هر دو نوع ضد-6

  ساعت تكرار شود 3استفاده شود و بعد از ) حدود نيم ساعت(قبل از خروج از خانه -7

  )فتابهاي فيزيكي خود شامل چند دسته هستندآضد : (فتاب هاي فيزيكيآضد 

  وازلين -6كاالنين -5كاتولن -4يوم دي اكسيد تيتان- 3اكسيد روي -2هن آاكسيد - 1

  .فتاب شيميايي هستندآ فتاب فيزيكي و ضدآ فتاب ها معموال تركيبي از ضدآهمه ضد 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  ))نمونه سؤاالت امتحاني((

  1توانايي 

  .............رايشگر بهتر است آكفش - 1

  نداشته باشداصال پاشنه )پاشنه كوتاه داشته باشد                        ب)الف

  پاشنه بلند داشته باشد) پاشنه مناسب داشته باشد                       د)ج

  رايشگاه در فصل زمستان معموال چند درجه بايد باشد؟آهواي داخل - 2

  درجه 15الي  10) درجه                                    ب 22الي  20) الف

  درجه 70الي  65) د                  درجه                    55الي  150) ج

  رايش از چه جنسي باشد؟آبهتر است كف سالن - 3

  موزائيك) سنگ فرش                                            ب)الف

  كف پوش) كاشي معمولي                                          د) ج

  م؟براي ضدعفوني كردن محيط كار از چه استفاده كني-4

  ب و الكلآ) سفيد كننده و دتول و مواد شيميايي     ب) الف

  الكل و ساولن را تركيب كنيم) ب                                                دآريكا و ) ج

  جهت ضد عفوني كردن برس ها و شانه ها از چه محلولي استفاده مي شود؟- 5

  ب ولرمآ) ب      از ساولن و مايع پاك كننده             )الف

  بآچراغ الكلي و ) ب سرد                                                  دآ)ج

  چند دقيقه وسايل غيرفلزي براي ضدعفوني شدن در محلول دتول باقي بماند؟-6

  دقيقه 40تا  35) دقيقه                                     ب 25تا  20) الف

  دقيقه 7تا  5) د                                       دقيقه    15تا  10)ج



 
 

 

  .............وسايل كار را بايد-7

  بعد از انجام كار ضد عفوني كرد)قبل از اقدام به كار ضد عفوني كرد        ب)الف

  در صورتيكه تميز باشد نياز به ضدعفوني نيست)ج

  در صورتيكه ارباب رجوع درخواست كند انجام شود )د

  .............محتويات جعبع كمك هاي اوليه- 8

  مواد ضدعفوني كننده،چسب زخم و مواد انعقاد خون،گاز استريل،پنبه استريل)الف

  فقط باند و چسب زخم)ققط گاز استريل و سرنگ تزريق             ج)ب

  فقط مواد ضدعفوني كننده)د

  ؟فيوزهاي مينياتوري را در سالن پيرايش بايد استفاده كرد- 9

  به ميل دكورساز بستگي دارد)ضرورتي ندارد            د)خير                      ج)بلي         ب)الف

  رايشگاه چه استفاده اي مي شود؟آب ژاوال در محيط آاز  -10

  ضد عفوني كردن ماشين برقي)براي ضدعفوني كردن كف سالن                             ب) الف

  ضد عفوني كردن غيرفلزي)فلزي                                              د ضد عفوني وسايل)ج

  شستشو و ضدعفوني روپوش ها و پيشبندها و حوله هاي سفيد از چه محلولي استفاده مي شود؟-11

  ب گرمآ)د              ساولن )دتول              ج)سفيد كننده ها         ب)الف

  كارش چيست؟دستگاه استريل -12

  فقط در بيمارستان ها استفاده مي شود)ضد عفوني كردن  وسايل فلزي         ب)الف

  فقط تيغ را  استريل مي كند)د        رايشگاه               بري گرم كردن ا)ج

  رنگ نارنجي مخصوص كدام محلول ضد عفوني است؟ -13

  الكل)د     بتادين       )دتول           ج)ساولن         ب)الف



 
 

 

  كدميك از موارد زير مالك پاكيزگي ارايشگر مي شود؟-14

  بودن دهان و لباس ها اراسته بودن موها و خوش بو،دوش گرفتن روزانه) الف

  بهداشتي بودن ابزار كار) تميز و بهداشتي بودن محيط كار                 ج)ب 

  شستشوي موي مشتريان)د

  محلول اب ژاول چه رنگي است؟-15

  سفيد)سفيد مايل به زرد كم رنگ                ب)الف

  گلي)د   صورتي كم رنگ                                 )ج

  براي جلوكيري از مبتال شدن به بيماري هاي ريوي در هنگام كار از چه استفاده كنيم؟- 16

  اكسيژن دستگاه) دست جلو دهان        د)دستمال كاغذي         ج)ماسك       ب)الف

  2توانايي 

  ........براي گرفتن موجهاي سطحي موها از - 1

  ماشين دستي)ماشين برقي                  د)ج            قيچي)شانه و تيغ             ب)الف

  ...........حركت تيغ و شانه براي گرفتن موج موها - 2

  به صورت بعالوه) بموازي                                                ) الف

  خالف همديگر) درجه شانه                              د 90زاويه ) ج

  برشي كه تيغ روي موها مي دهد- 3

  لوزي)مثلث                         د)گرد                   ج)بيضي                   ب) الف

  .حركت و ضربه زدن تيغ روي موها با چه زاويه اي انجام مي شود-4   

  درجه 27تا  20)درجه        د 50تا  47)درجه        ج 90)درجه     ب 35تا  30زاويه )الف  

  از دسته تيغ سيزر براي چه كاري استفاده مي شود؟- 5

  فقط كوتاهي موهاي بلند)كردن      دكم حجم )فقط كوتاهي        ج) كم حجم كردن و كوتاهي    ب) الف



 
 

 

  استفاده مي شود؟........... براي طبيعي كاري خطوط اطراف سر و كم حجم كاري از-6

  قيچي ساده)دسته تيغ شانه دار                           ب) الف

  دسته تيغ و شانه معمولي) دسته تيغ معمولي                                 د)ج

  تيغ مي توان در همه جهات براي كوتاهي استفاده كرديا از آ-7

  فقط در جهت رشد موها)امكان ندارد             د)خير                        ج)بله                       ب)الف

  .............از تيغ مي توان براي كوتاهي انواع موها - 8

  فقط كوتاهي موها كوتاه)ب       همه اندازه موها                            )الف

  موهاي متوسط)موهاي بلند                                             د)ج

  به طور كلي دسته تيغ به چند قسمت تقسيم مي شود؟- 9

  قسمت 4) قسمت                   د 7)قسمت               ج 2)قسمت          ب 5)الف

  .تيغ در دسته تيغ را بگوييدبهترين حالت قرار گرفتن -10

  ميلي متر داخل زبانه 4) ميلي متر داخل داخل زبانه نگهداري دسته تيغ      ب 2تا  1) الف

  ميلي متر پايين تر زبانه نگهدارنده 1) كامال مماس با دهانه دسته                                            ج)ج

  ............رج مي كنيم از دسته تيغدر پايان كار تيغ را با چه روشي خا)11

  لبه ميز)پشت شانه             د)ناخن              ج)وسيله فلزي              ب)الف

  3توانايي 

  چند نوع قيچي دندانه دار وجود دارد؟- 1

  نوع 1) نوع             د 4) نوع                  ج 3)نوع              ب 2) الف

  هاي ديگرشقيچي اراه - 2

  حلقه اي)سايشي             د)يكي در ميان زن                 ج)قيچي پيتاژ          ب)الف



 
 

 

  .براي خالي كردن موهاي كم حجم و زبر از كدام قيچي استفاده مي شود- 3

  نوك تيز)اره اي يك طرفه            د)قيچي ساده               ج)اره اي دوطرفه       ب)الف

  خالي كردن موهاي پرحجم و زبر از كدام قيچي استفاده مي شود؟ براي-4

  اره اي دوطرفه)اره اي يك طرفه                          ب)الف

  قيچي نوك باريك)قيچي با ضخامت زياد                      د)ج

  ......بهتر است براي خالي كردن و يا كم حجم كردن موهاي پرپشت- 5

  فقط نوك موها قيچي بخورد)بخورد                ب از كمر مو قيچي)الف

  فرقي نمي كند)به صورت اريب قيچي بخورد           ج)ج

  يا مي توان از تيغ براي كوتاهي استفاده كرد؟آ-6

  گاهي اوقات)بستگي دارد               د)خير                     ج)بله             ب)الف

  و يا خورد كرد كدامند؟را خالي كرد ابزاري كه مي توان موها -7

  دسته تيغ مخصوص خورد كردن،ماشين،قيچي اره اي،قيچي)الف

  قيچي،قيچي اره اي،ماشين برقي)قيچي اره اي فقط                        ج،قيچي)ب

  دسته تيغ،ماشين برقي،قيچي)د

  ......يا با قيچي معمولي هم مي توان عمل خورد كردن را انجام دادآ- 8

  فقط با تيغ است)فقط با قيچي اره اي         د)خير             ج)بلي          ب)فال

  رايشگر مي بايستي به عمل خورد كردن تسلط داشته باشد؟آيك - 9

  در حد معمول نياز)خير                                 د)نياز نيست      ج)بله           ب)الف

  .رعايت علم مرفولوژي دارديه خورد كردن نياز به آ-10

  گاهي اوقات نياز است)اصال نياز نيست           د)خير              ج)بله              ب)الف



 
 

 

  .......خورد كردن موها و فردادن بستگي به -11

  دلخواه مشتري)مدل مو دارد                            ب) الف

  فقط مشتري بگويد)درايشگر                   آفقط سليقه ) ج

  در هنگام خوردن مو زاويه دسته تيغ روي موها چقدر است؟-12

  درجه 45تا  40)درجه                          ب 35تا  30) الف

  درجه 25تا  20)درجه                                د 90تا  80)ج

  4توانايي 

  :پشت) كالسيك و مدرن(قطع دسته مو در روش سنتي و يا عملي به هنگام - 1

  كف دست چپ به خارج)كف دو دست به طرف خارج                   ب) الف

  كف دست چپ و راست به داخل)كف دست راست به طرف خارج                 د) ج

حالت دو تيغه قيچي به هنگام اجراي خط قطع در دسته موي در حال كوپ و مدلسازي مو نسبت به - 2
  سطح رويش

  مورب مي باشند)وازي مي باشد                                         بم)الف

  متفاوت مي باشد)عمودي مي باشند                                        د)ج

  .كوتاه مي نماييم....... قايان را با آموهاي بلند ابروان - 3

  ماشين)قيچي و شانه باريك                                 ب) الف

  تيغ)موچين                                                         د)ج

  اگر موهاي باالي سر را بطرف جلو شانه كنيم؟-4

  عكس خواب طبيعي شانه كرده ايم)در جهت خواب طبيعي شانه كرده ايم        ب)الف

  عث ريزش مو مي شويمبا)موها را تقويت كرده ايم                                 د)ج

  



 
 

 

  :خواب مصنوعي موقت موها به هنگام اصالح- 5

  رايشگر انجام خواهد گرديدآهمان جهاتي است كه جهت انتخاب دسته مو توسط )الف

  همان جهات خواب مصنوعي)ب

  همان جهات خواب فرم مصنوعي مدل موها مي باشد)ج

  همه طرف وجهات خواب مصنوعي حتي خواب طبيعي)د

  .است.......مختلف قطع يك دسته مو به هنگام كوپ نسبت به راهنماحاالت -6

  حالت بخصوصي ندارد)حالت                    د 4) حالت             ج 2) سه حالت          ب) الف

  :به هنگام قد زني در اطراف سر در افراد بلند قد مناسب است ارتفاع پشت سر-7

  به موازات چانه باشد)انه باشد            بحد االمكان پايين تر از حد چ)الف

  باالتر از حد چانه باشد)كمي پايين تر از حد چانه باشد                          د)ج

  ......زاويه بندي در مدله بستگي به- 8

  استيل كار را باال مي برد)رايشگر      دآقدرت )فقط كالس كار       ج)مدل مو دارد        ب)الف؟

  .....رايشگري بايستي در هنگام مدل زنيآ- 9

  تسلط كامل به زلويه بندي مو داشته باشد  )الف

  مي توان به روش سنتي هر مويي را اصالح كرد)ب

  موهاي بلند و كوتاه زاويه بندي نياز ندارد)ج

  رايشگر استآزاويه بندي فقط براي زيبايي كار )د

  دارد درجه در كوتاهي چه موهايي كاربرد 180زاويه -10

  موهاي مجعد كوتاه)فقط موهاي لخت         د)كوتاه بودن مو            ج)مدلهاي افزايشي                      ب)الف

  .........درجه براي 90زاويه -11

  فقط موهاي كوتاه مي توان اصالح كرد)موهاي بلند و كوتاه كاربرد دارد                        ب)الف

  فقط موهاي بلند را مي توان كوتاه كرد)گوش را                                      د فقط موهاي دور)ج



 
 

 

  5توانايي 

  .............در رابطه با رايشگر مي بايستي اطالعات كامل آ- 1

  فقط مدل بي قاعده كافي) مدلهاي باقاعده و بي قاعده داشته باشد          ب) الف

  مدل هاي ساده كافي است) د                                 فقط مدل باقاعده كافي     ) ج

  ......رايشگر الزم است آ- 2

  تجزيه و تحليل در رابطه با عكس مدل ها داشته باشد) الف

  كافي است خود به سليقه خود اكتفا كند) ب

  مدلي را كه مشتري مي گويد ذهني انجام دهد) ج

  كوتاه كندمدل دلخواه مشتري را بدون راهنمايي ) د

  :رايشگر به طور متوسطآاندازه قيچي - 3

  سانتيمتر 12) اينچ است           د 5/4)سانتيمتر        ج 26) اينچ است        ب 5/7تا  7) الف

  ........رايشآكوپ نمودن موهاي سر در اصطالح پيرايش و -4

  ه سر مي باشدكوتاه نمودن كل موي سر در مدلي مناسب نسبت به حالت هندسي جمجم) الف

  .مدل سازي مو با سشوار توسط برس ها مي باشد) ب

  قطع نمودن موهاي خط ريش با ماشين ته زن مي باشد) ج

  قطع نمودن قد موهاي بلند اطراف سر در دو پهلو و پشت گردن مي باشد) د

  :تاج سر- 5

  پشت سر است       )روي سر           ج)حد فاصل پشت سر و باالسر است     ب) الف

  جلوي باالي سر است) د

  زاويه زير دسته موها از انتخاب تا قطع مي تواند؟-6

  درجه گردد 90)حداكثر گردد                            ب) الف

  گردد 180ر تا صف) حداقل گردد                                 د) ج



 
 

 

  كداميك از جمالت زير درست است؟-7

  شنا باشد و تميز و مرتب باشدآرايشگر بايد به اشكال هندسب سر و صورت آ) الف

  و خوش لباس باشدرايشگر بايد خوش تيپ آ) ب

  رايشگر بايد برخورد خوب با مشتري داشته باشدآ )ج

  رايشگر بايد طرز ايستادن صحيح را بكار گيردآ )د

  موهاي داخل و روي گوش را با چه وسيله اي بايد اصالح كرد؟ -8  

  با قيچي و شانه)ماشين و شانه        د) با تيغ         ج) ماشين شش صفر        ب) الف

  اشخاصي كه قد كوتاه دارند؟- 9

  نها از  حد چانه باالتر باشدآمناسب است كه موي پشت گردن )الف

  ها از  حد چانه پايين تر باشدنآمناسب است كه موي پشت گردن ) ب

  نها از  حد چانه باالتر يا پايين تر از حد چانه باشدآفرقي ندارد كه موي پشت گردن ) ج

  نها نه پايين تر و نه باالتر از چانه باشدآمناسب است كه موي پشت گردن ) د

  .......علم مرفولوژي يعني -10

  را اصالح بنمايندشناخت اجزاء سر و صورت و براساس عيوب مدل ) الف

  حالت و فرم مو) شناخت دياگرام هفت قسمتي سر              ج) ب

  .فرم صورت و حالت موها را علم مرفولوژي گويند) د

  ........رايشگر موظف است آ -11

  مدل مناسب را اصالح نمايند) مدلي كه مشتري مي خواهد واو را راهنمايي كند           ب) الف

  رايشگر مهم استآفقط سليقه خود ) د                                 ي نمايد                      او را راهنماي)ج

  



 
 

 

  6توانايي 

  باشد؟....... ظرف رنگ مي بايستي از جنس- 1

  لومينيومآ)هني                   دآ)فلزي               ج)غير فلزي            ب)الف

  نياز است؟ چند نوع بيگودي براي فركردن- 2

  نوع 4) نوع                     د 1)نوع                ج 2) نوع              ب 3) الف

  ..........رايشي مي بايستي آدر هنگام كار با مواد - 3

  فقط دهان بسته باشد)دستكش و ماسك استفاده كرد                               ب) الف

  دستها را چرب كرد) د                                     فقط دستكش استفاده كرد    ) ج

  ............براي فرم و حالت فر مي بايستي-4

  راهنمايي كافي است) نظر مشتري و راهنمايي                                           ب) الف

  فقط نظر مشتري مهم است) رايشگر شرط است                                        دآسليقه ) ج

  ..........كدام عبارت صحيح است- 5

  قبل از فركردن نكات ايمني و شستشو سر و بيگودي مناسب نسبت به اندازه مو مهم است) الف

  قبل از فركردن شستشو مو نياز نيست) قبل از فركردن كافي است سر شستشو شود           ج) ب

  همه كارها قبل از فر سليقه اي است)د

  استفاده ميشود........... اكسيدان براي -6

  فقط براي زياد شدن رنگ)فعال كننده رنگ                                      ب) الف

  براي كدري رنگ) براي شفافيت رنگ                                       د) ج

  ................رنگ با تن قرمزي براي -7

  Dگروه )د                   Cگروه )ج            Mگروه )ب           Nگروه ) الف

  .........رنگ با تن دودي براي گروه - 8

 D)د                         N)ج                   M)ب                   C) الف



 
 

 

  ..........رنگ با تن زيتوني براي گروه - 9

 D) د                        C) ج                   N) ب                   M) الف

  چيست؟% 6نام ديگر اكسيدان -10 

  4اكسيدان )د           3اكسيدان )ج               2اكسيدان ) ب                 1اكسيدان ) الف

  حجمي چيست؟ 20نام ديگر اكسيدان -11

  %15) د%                        12) ج                     %     9) ب%                             6) الف

  چيست؟ 2نام ديگر اكسيدان -12

  % 15) د%                         12)ج%                           6) ب%                             9) الف

  حجمي چيست؟ 30نام ديگر اكسيدان -13

  4اكسيدان ) د             1اكسيدان ) ج              3اكسيدان ) ب                 2اكسيدان ) الف

  چيست؟ 1نام ديگر اكسيدان -14

  حجمي 10يا % 3)حجمي     د 40يا % 12) حجمي       ج 30يا % 9) حجمي          ب 20يا % 6) الف

  7توانايي 

  قبل از كار با مواد شيميايي مثل رنگ و فر و غيره بهتر است؟- 1

  .سيب پوست شودآراف سر را خوب چرب كرده تا جلوگيري از اط) الف

  سيب نبيندآاطراف سر را دائم رطوبت داده تا پوست ) ب

  كافي است از شخص مطمئن شويم حساسيت ندارد) ج

  .سيب نبيندآفقط مواد را رقيق كرده تا پوست ) د

  قبل از كار با مواد شيميايي چه نكاتي را بايد دقت داشت؟- 2

  يك مشاوره مي كنيم و بعد كار)سر حساسيت يا جوش يا زخم نداشته باشد            بپوست ) الف

  فقط نياز به اين است كه مو تميز باشد) د         رايشگر نكات رعايت مي شودآفقط به سليقه شخصي ) ج

  ......قبل از بستن پيشبند بهتر است- 3

  گذاشتن مشماء و بستن پيشبند)ب      دستمال مخصوص گردن و سپس بستن پيشبند         ) الف



 
 

 

  الزم به گذاشتم دستمال نيست ) ج

  فقط كافي است پيشبند تميز باشد مي توان استفاده كرد) د

  كداميك از موارد زير باعث خشك شدن پوست و كدرشدن مو مي گردد؟ -4

  شامپو) دكانديشن            ) شامپوهاي گياهي            ج)صابون              ب) الف

  ..........ماده چربي روي پوست - 5

  اسيدي متمايل به قليايي)قليايي است           د)خنثي است           ج)اسيدي است             ب) الف

  .يدآبه وجود مي ........... بيماري سبوره بر اثر پركاري -6

  غده عرق) ئيد          دغده تيرو) غده هيپوفيز         ج) غده سباسه              ب) الف

  كار غدد سباسه در سطح پوست چيست؟-7

    توليد عرق)طراوت و شفافيت پوست و مو                            ب) الف

  طرز قرار گرفتن سه اليه پوست از خارج به داخل به ترتيب عبارتند از- 8

  اپيدرم –درم  –هيپودرم ) هيپودرم                                    ب –درم  –اپيدرم  )الف

  هيپودرم –اليه زابا  –درم ) هيپودرم                                        د –اپيدرم  -درم) ج

  ماده سبوم از كجا ترشح مي نمايد؟ - 9

  از غده عرق) ب          از غده سباسه                                         ) الف

  از لوله مو) از منافذ پوست                                                     د) ج

  سبوم چيست؟-10

  عامل خشكي پوست است) ماده چربي مترشحه غده سباسه است                            ب)الف

  غده سباسه است) د                 ماده چربي مترشحه غده سباسه                      ) ج

  علل بروز شوره خشك به چه چيز بستگي دارد؟ -11

  استحكام دير هنگام) كمبود ويتامين و مصرف شيميايي نامناسب                   ب) الف

  ها پورخوري چربي) استحمام روزانه                                                                 د) ج



 
 

 

  كدام يك از عناصر موجود در مو قابليت شكل پذيري به مو مي بخشد؟ -12

  اكسيژن) نيتروژن                  د)كربن                     ج) گوگرد           ب) الف

  8توانايي 

1-PH  تقسيم مي كنند.......... را برحسب قدرت اسيدي و قليايي و خنثي به.  

  واحد 24) واحد                د 15) واحد               ج 12)ب واحد          14) الف

  عمر پيگمنت ها چند سال است؟- 2

  پيگمنت ها عمري ندارند) سال                                         ب 35الي  30) الف

  سال 20الي  15) سال                                             د 50الي  45) ج

  شامپو اسيدي به چه منظوري استفاده مي شود؟- 3

  بعد از صاف كردن مو) بعد از رنگ گردن مو                                 ب) الف

  جهت جلوگيري از ريزش مو) براي معالجه چربي اضافي مو                        د) ج

  .مي باشد............ اندازه حوله شستشوي موي سر -4

  60×100)د               70×50)ج                    40×25)ب              45×90) الف

  بها كامال سنگين است؟آكدام يك از اين - 5

  شاميدنيآب آ) ب دريا                                       بآ) الف

  بگرم هاآ) ب چاه و رودخانه                           دآ) ج

  درجه مي باشد؟.......... ت شستشو ب جهآدرجه حرارت -6

  52الي  42) د               40الي  35)ج                33الي  25)ب               45الي  37) الف

  را شروع مي كنيم؟............. و سپس ................... در رنگ كردن مو ابتدا موها را -7

  كوتاهي مو ،رنگ نموده)ب                 رنگ                    ،كوتاه نمودن) الف

  از جلوي سر رنگ ،مرطوب كرده) كوتاهي                                 د،شستشو داده) ج

  رنگهاي شيميايي را كه اولين كشور توليد كرد چه نام دارد؟- 8



 
 

 

  ايتاليا)د            مريكا          آ)لمان                    جآ)فرانسه                     ب)الف

  رنگهاي اصلي را نام ببريد؟- 9

  سبز ،بنفش ،نارنجي) زرد                                           ب ،بي،آقرمز) الف

  نارنجي ،زرد،قرمز) بي                                           دآ ،سبز ،بنفش) ج

  رنگهاي فرعي را نام ببريد؟-10

  زرد،بي،آقرمز) سبز                                     ب ،بنفش ،نارنجي) الف

  نارنجي ،زرد،قرمز) بي                                                د،آسبز،بنفش) ج

  داراي چند پايه اند؟) N(رنگهاي سري -11

  پايه 7) ه                  دپاي 8) پايه                          ج 5) پايه                 ب 10) الف

  .ور استآزاد شده زيان آداخل رنگ ............ در زمان مكث رنگ چنانچه از حرارت به مو استفاده شود -12

  گاز ئيدروژن)گاز خردل                د)گاز ازت                       ج) مونياك           بآگاز ) الف

  مالنين چيست؟-13

  يكي از اليه هاي مو) مو                                                           برنگدانه ) الف

  رنگدانه خوراكي مي باشد) بافت هاي مرده مو                                                   د) ج

  اگر مويي قبال رنگ شده و مدتي بعد موهاي سفيد مشخص شود چه كار بايد كرد؟ -14

  ابتدا قسمت باالي مو) ابتدا قسمت سفيدي رنگ مي شود                        ب) الف

  اصال فرقي نمي كند) ج

  مي گذاريم رنگ موها كامال پاك شود بعد كل مو را رنگ مي كنيم) د

  مردانساژ يعني چه؟-15

  نگ موروشن كردن ر) تحريك رنگدانه سفيد مو                                     ب) الف

  پاك كردن مو را مردانساژ گويند) تيره كردن را مردانساژ گويند                                  د) ج

  



 
 

 

  اگر شخصي بخواهد موهايش خيلي تيره شود مي تواند؟- 16

  اكسيدان را خيلي كم مي ريزيم) اكسيدان را زيادتر تا دوبرابر رنگ                          ب) الف

  كافي است اكسيدان و رنگ با هم برابر باشد) ا تا دوبرابر اكسيدان افزايش مي دهيم     درنگ ر) ج

  مدت زمان رنگ به طور كلي چقدر است؟-17

  دقيقه 40تا  35)دقيقه          د 50تا  40)دقيقه                ج 20)دقيقه                  ب 30) الف

  كدام تعريف درست است؟-18

  به گرم و وزن اكسيدان به سي سي وزن رنگ) الف

  وزن رنگ به سي سي و وزن اكسيدان به گرم) ب

  وزن اكسيدان به گرم و حجم بستگي دارد) وزن رنگ فقط به سي سي                                   د) ج

  موهاي خيلي سفيد نياز است اول-19

  بي رنگ شود)  دكلره شود             د)ج     مكاپاژ شود              )مردانساژ شود             ب)الف

  .......قبل از رنگ مي بايستي-20

  و پوست سر زخم حساسيت نداشته باشددور گردن و صورت چرب شود ) الف

  پوست انسان با هر مواد شيميايي سازگار است) موها را كوتاه نكنيم                                     ج) ب

  اسيدي ضعيف با رنگ و مواد شيميايي سازگار است phپوست انسان به دليل ) د

  .اگر پوست رنگي شود  با چه چيز پاك مي شود-21

  وايتكس)مواد صاف                         د)ب                   جآ)ريمور               ب) الف

  ......براي پاك كردن رنگ موي مصنوعي از موها -22

  مردانساژ) دكلره قوي                     د) شامپو كردن       ج) ريمور               ب )الف

  .استفاده مي كنيم......... اگر موي بخواهيم تن قرمزي داشته باشد از رنگ هاي گروه -23

  Mو  N) د                            Aو  K) ج                 Cو  N) ب              Mو  C) الف

  



 
 

 

  در هنگامي كه رنگ روي موها است-24

  موها را بين انگشتان گرفته و مي كشيم تا موها پوشيده نشود)الف

  موها در برابر هر مواد شيميايي مقاوم است)فقط زمان اهميت دارد                                ج) ب

  موهاي نرم و نازك خيلي دير رنگ مي گيرد) د

  .....وردن رنگ دلخواهآبدست  يه مي توان برايآ-25

  فقط يك رنگ بايد استفاده شود )رنگ را با هم تركيب كرد                       ب 3يا  2) الف

  رنگها به هيچ وجه قابل تركيب نمي باشند) دو تا رنگ با هم تركيب نمي شوند                        د )ج

  ..........قبل از رنگ كردن مي بايستي- 26

  لبوم رنگ به مشتري نشان داد و با وي مشاوره كردآ) الف

  رايشگر مهم استآفقط سليقه )فقط نظر مشتري شرط است                                  ج) ب

  .رايشگر كافي استآلبوم رنگ نياز نيست و سليقه آ )د

  9توانايي 

  .چه وسيله اي براي صاف كردن موقت استفاده مي شود- 1

  مواد شيميايي) با صفحه سراميك با حرارت مناسب                  باتو ) الف

  سشوار با حرارت باال) بابليس                                                                       ج) ج

  منظور از صاف كردن مو به وسيله مواد شيميايي چيست؟- 2

  فرم صافتغيير حالت دادن مو از فرفري به يك ) الف

  تغيير حالت دادن مو از يك فرم صاف به نيمه صاف )ب

  يك دست گردن مو                       ) ج

  تغيير ساختار مو به صورت دائم)د



 
 

 

  موها بايد چگونه باشد؟،براي صاف كردن مو يا صاف كننده قليايي- 3

  تميز و نمدار)نمدار          دچرب و ) خشك                ج) چرب و شسته نشده            ب) الف

  صاف بودن يا فرداشتن بستگي به كدام يك از عناصر موجود در مو دارد؟-4

  ازت) كربن                      د) اكسيژن                ج) گوگرد                                 ب) الف

  براي صاف كردن موها ظريف و نازك موها بايد چگونه باشد؟- 5

  چرب و شسته نشده) چرب و نمدار         د) چرب و خشك             ج) تميز                       ب) لفا

  ب بايد چگونه باشد؟آبكشي موها از مواد صاف كننده حرارت آبراي -6

  ب كامال گرمآ) ب نسبتا سرد    دآ )ب نسبتا داغ             جآ) ب نسبتا گرم         بآ) الف

  كث استبليس براي موهاي شكسته شده چند دقيقه است؟مدت م-7

  دقيقه 45تا  40) دقيقه    د 30الي  15) دقيقه          ج 20الي  10) دقيقه       ب 20الي  15) الف

  مرحله اول صاف كردن سر را با چه مي شوييم؟- 8

  نرم كننده) د                    شامپو  )صابون                         ج) ب خالي                 بآ) الف

  قبل از صاف كردن بهتر است- 9

  سر با صابون شسته شود)سر شستشو نشود                                         ب) الف

  سر با نرم كننده شسته شود) شامپو زياد بزنيم                                               د) ج

  ...............ب آبهتر است سر را باقبل از صاف كردن -10

  با شامپو) با نرم كننده          د)با صابون شست           ج) اصال نياز نيست        ب) الف

  صاف كردن موهاي فر ريز چند دقيقه مي باشد؟-11

  دقيقه 10) د دقيقه             40) دقيقه                      ج 20) دقيقه                  ب 30) الف

  بعد از مرحله دوم صاف كردن سر را با چه چيزي مي شوييم؟-12

  نرم كننده) صابون                 د) شامپو                          ج) ب خالي                   بآ )الف



 
 

 

  ........ قبل از صاف كردن موها  -13

  باشدپوست سر بررسي مي شود تا زخم و حساسيت نداشته ) الف

  سشوار مي كشيم  و شانه) فقط شانه مي كنيم                                   ج) ب

  .پوست صورت لك و يا جوش و يا شستشو شود) د

  .دارد............ مدت زمان صافي بستگي به  -14

  فقط بلندي مو دارد)ب.                      مقدار فر و حالت فر و فرم و حجم مو دارد) الف

  كمترين زمان به فر ريز و نازك دارد) بستگي به قد مو دارد                                                     د) ج

  10توانايي 

  ...........قبل ار فر كردن مي بايستي- 1

  تهر چه سر از شستشو گذشته باشد بهتر اس)سر را شستشو دهيم                                    ب)الف

  رايشگر بستگي داردآسليقه ) هر چه كثيف باشد بهتر است                          د) ج

  به طور كلي روي سر چند رديف بيگودي مي پيچيم؟- 2

  رديف 1) رديف                      د 5)رديف                          ج 2) رديف               ب 3) الف

  ي پيچيمپشت سر چند رديف بيگودي م- 3

  تا 7) تا                           د 5) تا                                 ج 2) رديف                ب 3) الف

  به طور كلي از نظر سايز چند بيگودي هست؟-4

  تا 7) د         تا                   5) تا                                 ج 2) تا                        ب 3) الف

  بيگودي ها از نظر قطر چگونه است؟- 5

  خيلي متوسط ،خيلي ريز ،درشت) درشت                                                 ب ،درشت ،ريز) الف

  ريز ،متوسط ،باريك) خيلي باريك                  د ،خيلي متوسط ،خيلي درشت) ج



 
 

 

  مواد فر مي بايستي رعايت كرد؟چه نكاتي قبل از كاركردن با -6

  دست كش استفاده شود،كرم دور گردن و صورت ،موها تميز،جوش،حساسيت،پوست سر زخم) الف

  كافي است چند روز از زمان شستشو گذشته باشد                ) ب

  رايشگر انجام دهدآبا مشتري صحبت كرده و هر چه مشتري بگويد بايد ) ج

  سر نيست چون پوست انسان مقاوم در برابر مواد شيميايي استنيازي به بررسي پوست ) د

  .به طور كلي براي يك سر چند بيگودي استفاده مي شود-7

  120تا  110)د                    20تا  30)ج                          50تا  70) ب                      90تا  80) الف

  .لت پيچش بيگودي چگونه استاگر شخصي بخواهد فقط روي فر شود حا- 8

  كل بيگودي به سمت عقب و يك تا دو طريق جلو و به سمت صورت پيچيده مي شود) الف

  كل بيگودي به سمت صورت پيچيده مي شود) ب

  دو رديف به سمت پهلوها و رديف جلو به سمت عقب) ج

  .رايشگر  و فقط جلو به سليقه مشتري ربط داردآ خود كل بيگودي به سليقه )د

  .مي ريزيم.............. ابتدا مواد فر را  - 9

  ظرف حتما فلزي              )ظرف غير فلزي                                                            ب) الف

  گوديبيگودي پيچيده و كف دست روي بي)روي موها                                                             د)ج  

  چند روش فر داريم؟-10

  عكس مستقيم،مستقيم) مستقيم                                             ب،غيرمستقيم)الف

  خيلي خيلي چالشي،غير مستقيم )عكس مستقيم                                   د ،غير مستقيم) ج

  .زده مي شود.. .................و ............. مواد فر بر روي موي-11

  خشك  - معمولي  )تميز و خشك          د) خشك و زبر                ج)تميز و نمدار             ب) الف

  .در هنگام فر كردن چرا نوك مو كاغذ مخصوص گذاشته مي شود-12

  راحت تر پيچيده مي شود)موها وز نشود                                              ب) الف

  نوك مو دچار سوختگي نشود) از البه الي بيگودي مو سر نخورد                       د) ج



 
 

 

  بهترين نوع روش فركردن براي افراد تازه كار؟-13

  به روش متناوب) غير مستقيم                                                     ب) الف

  فر معمولي همراه با بيگودي هاي استاندارد است ) به روش صحيح مستقيم                              د)ج

  جهت فرم و بعد از پايان فر از چه استفاده مي شود؟-14

  تافت)ايورين                         د)لوسيون                        ج)موس                    ب)الف

  اتي در رابطه با مواد فر بايد رعايت شودچه نك-15

  كدر بودن رنگ مواد بسيار مهم)شفاف بودن مواد                             ب،تاريخ مصرف مواد) الف

  سر و ليز بودن مواد،شفافيت مواد) تاريخ مصرف در مواد شيميايي زياد تاثير ندارد                د) ج

  دهنده چقدر است؟زمان اول براي مواد فرم - 16

  دقيقه 55) قيقه                      د 45)دقيقه                      ج 20)دقيقه               ب 30) الف

  بعد از انجام فر مدل تا چند روز بايد استحمام نداشته باشد-17

  يك هفته)د       ساعت              36)ساعت                    ج 24)ساعت               ب 48) الف

  زمان براي مواد دوم چقدر است-18

  دقيقه 30) دقيقه                     د 5) دقيقه                     ج 30)دقيقه                   ب 15) الف

  بكشي بيگودي ها بعد از مرحله اول چقدر استآزمان -19

  دقيقه 2تا  1) دقيقه           د 12تا  10)ج          دقيقه      8تا  7) دقيقه               ب 5تا  3) الف

  در مرحله اول براي تست كردن بيگودي و فرم گيري موها شكل موها مي بايستي؟-20

 uبه شكل  )د               Oبه شكل ) ج                   Nبه شكل ) ب                    sبه شكل ) الف

  ..........سالمت مواد مي بايستي قبل از فركردن و اطمينان از-21

  مواد شيميايي اصال فاسد نمي شود)يكي تست روي چند تار مو انجام دهيم                       ب) الف

  فقط تاريخ مصرف مواد مهم مي باشد) نيازي به تست نيست و ساقه مو را كنترل مي كنيم      د) ج

  



 
 

 

  11توانايي

  ساختمان پوست چند قسمت است؟- 1

  درم،فوليكول،اپيدرم)هيپودرم                                     ب،درم ،اپيدرم) فال

  درم،ميدوال،كورتكس) كوتيكول                                       د،درم،هيپودرم) ج

  اپيدرم از چند اليه تشكيل شده است؟- 2

  اليه 2) اليه                     د 6) ج        اليه                  3) اليه                     ب 5) الف

  .درم از چند اليه تشكيل شده است- 3

  اليه 5) اليه                     د 4) اليه                        ج 3) اليه                       ب 2) الف

  اولين اليه پوست چه نام دارد؟-4

  كورتكس)كوتيكول                 د)درم                            ج) اپيدرم                       ب) الف

  نام اليه سوم پوست چيست؟- 5

  فوليكول) ميدوال                     د) درم                             ج) هيپودرم                    ب) الف

  اليه دوم پوست چه نام دارد؟-6

  فوليكول)هيپودرم                 د)كوتيكول                        ج) ب        درم                   ) الف

  قبل از ويتامينه كردن چه كار انجام مي دهيم؟-7

  نياز به شامپو كردن ندارد)سر را با شامپو شستشو مي دهيم                            ب)الف

  تركيب صابون و شامپو)د          كافي است دو روز از زمان شستشو بگذرد         )ج

  بعد از ويتامينه سر را با شامپو شستشو مي دهيم يا با صابون؟- 8

  تركيب صابون و شامپو)صابون                 د)شامپو                         ج)ب خالي                   بآ)الف

  موهايي زده مي شود؟لوسيون تقويتي گياهي روي چه - 9

  چرب)تميز و كامال خشك   د) خشك                   ج) تميز و نمدار                ب) الف

  مدت مكث شامپوهاي تقويتي روي مو در چه حدود است؟-10

  دقيقه 10)دقيقه                    د 3) دقيقه                 ج 1) دقيقه                       ب 5) الف

  



 
 

 

  بدن موجب ريزش مو مي گردد؟كمبود چه موادي در -11

 Dويتامين )منگنز                         د)ج            Kويتامين ) ب          B6ويتامين ،هنآ) الف

  براي معالجه شكستگي مو از چه مواد تقويتي مي توان استفاده نمود؟-12

  مخلوط هاركور و بناول)د        كرم هاركور        )زرده تخم مرغ        ج)ب            NH2مپول آ) الف

  مدت زمان مكث ويتامين هاركور و بناول چقدر است؟-13

  دقيقه 25)د               دقيقه    30) دقيقه               ج 40) دقيقه                 ب 15) الف

  ويتامين هاركور و داراي چه موادي مي باشد؟-14

 Nو  K  .B   .H)ب                                           Aو  B2و  Bو  F) الف

 Nو  Hو  Aو  B) د                                                 Nو  B .Hو  F) ج

  براي خارش بيش از حد پوست سر چه ويتاميني استفاده مي كنيم-15

  هاركور و زرده تخم مرغ) ب تركيب هاركور و بناول                               ) الف

  بناول و ماساژ زياد) سفيده تخم مرغ و بناول                                 د) ج

  .استفاده مي شود......... سيب موهاآبعد از رنگ كردن و براي جلوگيري از - 16

  ماساژ زياد)د            تخم مرغ            )هاركور                     ج)بناول                    ب)الف

  مي ريزيم؟........... ويتامينه را در ظرف -17

  مسي) لومينيومي                    دآ)چدني                       ج)غيرفلزي              ب)الف

  ترشح بيش از حد غدد سباسه باعث چه بيماري مي شود؟-18

  موخوره)قارچي عميق                 د) ج            لوپيسي     آ) سبوره                  ب) الف

  چند روش براي تقويت پوست و موي سر مي باشد؟-19

  فقط سطحي و جابجايي)عمقي و دائم                                         ب،سطحي) الف

  ماساژ و ويتامينه جذب مي شودفقط به روش )عمقي و دائمي                                                  د)ب

  



 
 

 

  12توانايي 

  تعريف شيرپاكن چيست؟- 1

  لوده سطح پوست را در خود حل مي كندآمحلولي است كه مواد )الف

  .محلولي است كه جنبه مرطوب كننده پوست را دارد) ب

  محلولي است كه فقط دست و صورت را چرب مي كند) ج

  .رت استمحلولي است كه جنبه مرطوب و چرب كننده صو) د

  قبل از استفاده از هر كرمي روي صورت ابتدا بايستي؟- 2

  صورت را با كرم ماساژ دهيم )ب                                         صورت را با شيرپاكن تميز نمود )الف

  استفاده مي شودفقط از تونيك ها ) ب پاك مي كنيم                                          دآصورت را با ) ج

  بعد از استفاده از شيرپاكن چه كاري مي كنيم؟-3   

  ب صورت را پاك مي كنيمآغشته به آبا تونيك يا پنبه ) الف  

  غشته مي كنيمآصورت را با كرم مرطوب كننده ) ب

  صورت را با وازلين چرب كرده) ج

  اسكراپ مي كنيم براي پاكسازي)د

  ......صورت گذاشتيمبعد از انكه شيرپاكن را روي  -4

  لودگي پوست پاك شودآماساژ داده با حركت دوراني تا خوب )الف

  با سشوار حرارت داده جذب پوست شود)غشته مي كنيم                                جآبا كرم ) ب

  با بادبزن صورت را خشك مي كنيم) د

  كدام جمله صحيح است؟- 5

  .چربي مي باشند% 30و حدود  بآ% 75شير پاك كن ها حاوي حدود ) الف

  چربي مي باشند% 10ب و حدود آ% 20شير پاك كن حاوي ) ب

  چربي مي باشند% 10ب و حدود آ% 40شير پاك كن حاوي ) ج

  .چربي مي باشند% 25ب و حدود آ% 50شير پاك كن حاوي ) د



 
 

 

  كدام جمله تكميل تر است؟ -6

  ن پوستآشير پاكن براي هر پوست متناسب با  PH)الف

  معياري فقط براي نمايش PH)ب

  شيرپاكن براي هر پوست فرقي نمي كند PH) ج

  شيرپاكن به پوست رطوبت كافي مي دهد) د

  13توانايي 

  ماسك ها به چه شكل هايي موجود است؟- 1
  فقط ژلي و جامد و مايع)جامد                                     ب،ژل،كرم،پودري)الف
  جامد و كرمي و خاكي) د                                    دب ماننآكرم و جامد و ) ج
  ماسك هايي كه بر روي صورت خشك مي شود چه خاصيتي دارند؟- 2

  براي افتادگي عضالت و سخت كردن پوست هاي افتاده مناسب هستند) الف
  رام بخشي براي پوست داردآفقط جنبه ) ب
  براي شل كردن پوست و باز شدن منافذ پوست) ج
  محصوالتي هستند كه از تشكيل بوي بد جلوگيري مي كند) د
  است؟................ ماسك هاي خاك رسي براي پوست هاي - 3

  مختلط)معمولي                      د)خشك                      ج)چرب                 ب) الف
  .............جاي انجام عمل اسكراپ مي توانيم  -4

  استفاده كنيم) فرم صورت( Peel offك هاي  از ماس) الف
  از ماسك هاي ژلي استفاده كرد) ب
  از كرم ماساژ استفاده كرد) ج
  .از ماسك هاي يوني استفاده كرد) د
  .دارند.................. ماسك ها خاصيت - 5

  پاك مي كند سرسياه را،باز كردن منافذ)ب رسان                                 ب،آبستن منافذ) الف
  شل كردن پوست) ب رسان و باز كردن منافذ                               دآ)ج
  ......قبل از ماسك گذاري مي بايستي -6

  اسكراپ و بعد ماسك،با شير پاكن صورت پاك كرده بخور داده) الف
  اول شيرپاكن و بعد ماسك) ب
  اول بخور داده و سپس ماسك مي گذاريم)ج
  ك و بعد بخور و بعد اسكراپ و بعد شيرپاكنابتدا ماس) د
  
  



 
 

 

  14توانايي 
  .كليه كارهاي پوست روي كدام اليه انجام مي شود- 1

  كوتيكول)درم                      د)هيپودرم                     ج)اپيدرم                      ب)الف
  م انجام مي شود؟كليه كارها از قبيل شيرپاكن و اسكراپ روي كدام اليه اپيدر- 2

  دانه دار) بازال                     د)شفاف                        ج) شاخي                       ب)الف
  كار اسكراپ يا گماژ چيست؟- 3

  ب رساني به پوستآ)برداشتن سلولهاي مرده پوست                                  ب)الف
  بازكردن فقط منافذ) د                                       اكسيژن رساني به پوست       )ج
  كدام جمله كامل تر است؟-4

  .گماژ يا اسكراپ سلولهاي سطحي پوست را برمي دارند و پوست تازه و با طراوت مي باشد) الف

  برسان به پوست دارندآاسكراپ يا گماژ حكم ) ب
  .زياد مي كنداسكراپ يا گماژ فقط اكسيژن رساني پوست را ) ج
  .اسكراپ يا گماژ تاثير بسزايي روي اليه درم پوست دارد)د
  جمله هاي زير كدام صحيح تر مي باشد؟- 5

  .چروك هاي ريز و منافذ باز را رفع مي كند ،كمدونها ،زبري ،اسكراپ عيوبي چون كدورت) الف
  .اسكراپ عيوبي چون جوشهاي چركي كامال برطرف مي كند) ب
  چون لكهاي پررنگ را از بين برده و پوست را شاداب مي كنداسكراپ عيوبي ) ج
  .اسكراپها عيوبي چون چين و چروك و ماه گرفتگي را از بين مي برد) د
  كدام جمله صحيح تر است؟-6

  اسكراپ لكها را كم رنگ مي كند) الف
  اسكراپ جوشهاي چركي را از بين مي برد)ب
  اسكراپ لكها را پررنگ مي كند) ج
  .پوست را كدر مي كنداسكراپ ) د

  15توانايي 
  مدت زمان بخور براي پوست چرب چقدر است؟- 1

  8تا  5)د              12تا  8)قيقه                 ج 15تا  10)دقيقه                 ب 25تا  15) الف
  مدت زمان بخور براي پوست خشك چقدر است؟- 2

  19تا  17) د            25تا  20) ج                           10تا  15) دقيقه                  ب 8تا  5) الف



 
 

 

  مدت زمان بخور براي پوست مختلط چقدر است؟- 3
  دقيقه 30تا  25)دقيقه       د 25تا  20) دقيقه               ج 10تا  8) دقيقه             ب 15تا  10) الف

  هر چند وقت است؟مدت زمان و تناوب بخوردهي براي پوست هاي نرمال -4
  دقيقه 8حداكثر هفته اي يك بار و هر بار حداكثر )الف
  دقيقه 25روز و هر بار  20حداكثر )دقيقه                         ج 12روز و هر بار  15حداكثر ) ب
  دقيقه 25حداكثر يك ماه و هر بار )د
  بخور دادن چه فوايدي دارد؟- 5

اليه سلولهاي  ،رام مي شودآپوست  ،فزايش جريان خون زير پوستا،لودگيآباز شدن منافذ و تخليه ) الف
  شاخي را نرم مي كند

بسته شدن منافذ و جلوگيري از نفوذ ميكروب جريان خون را كاهش داده و سلولهاي اليه شاخي را نرم ) ب
  .مي كند

  .مي شودمدن جريان خون و سلول هاي اليه شاخي محكم آپايين ،لودگيآباز شدن منافذ و تخليه) ج

باال رفتن جريان خون زير پوست و سلولهاي اليه شاخي را بيشتر مي  ،بسته شدن منافذ و تخليه چربي) د
  كند

  رايشگاه مناسب است؟آكدام دستگاه بخور براي -6
  دستگاه ظرفدار)دستگاه بخور ازون دار                                        ب) الف
  هر ظرف فلزي براي بخور مناسب) د                                       دستگاه بخور فضاي اتاق  ) ج
  مدت زمان استفاده اوزون در بخور چقدر است؟-7

  دو سوم كل زمان بخور در اول كار)خر كار                    بآيك پنجم كل زمان بخور در ) الف

  خر كارآيك هفتم كل زمان بخور در ) د     هفت دهم كل زمان بخور در اول كار                    ) ج
  كدام جمله صحيح است؟- 8

  يك پنجم زمان بخوردهي با روشن شدن چراغ اوزون باشد)الف
  .يك هشتم زمان بخوردهي با روشن شدن چراغ اوزون باشد) ب
  .يك ششم زمان بخوردهي با روشن شدن چراغ اوزون باشد) ج
  .راغ اوزون باشديك دهم زمان بخوردهي با روشن شدن چ )د
  لوپ چيست؟- 9

  ذره بين درشت نما براي تشخيص منافذ پوست و جوش هاي زيرپوستي)الف
  ذره بين فقط براي درشتنمايي) ب



 
 

 

  المپي است براي تشخيص امراض پوست)ج

  ب رساني پوستآالمپي است براي تشخيص و )د
  نحوه استقرار مدل روي تخت سه تيكه چگونه است؟-10

  پهلو بخوابدبه صورت )به صورت دراز كش                                         ب) الف
  درجه بخوابد 65نحوه خوابيدن وجود ندارد و فقط به صورت ) نحوه خوابيدن به پشت با        د) ج

  16توانايي 

  فتاب شامل چند طول موج مي باشد؟آنور - 1
  طول موج 1) طول موج        د 2)طول موج                 ج 3) بطول موج                     4) الف

  طول موج هاي خورشيد كدامند؟ - 2

  UVD ، UVB ،UVA ،IR) ب                                         UVC ، UVB ، UVA ، IR) الف

 UVK، UVM، UVA ، IR) د                                             UVN ، UVK ،UVA ، IR) ج

  سيب را به بدن مي رساند؟آكدام طول موج بيشترين - 3
  IRطول موج )د               Bطول موج )ج            Aطول موج ) ب          Cطول موج ) الف

  كدام طول موج حرارتي است؟-4
 UVB)د                         UVC)ج                             A) ب                        IR) الف

  سيب را به بدن مي رساند؟آكدام طول موج كمترين - 5
 UVB) د                   UVC)ج                         IR)ب                    UVA) الف

  كدام طول موج كمترين سوختگي پوست را به بدن تحميل مي كند؟-6
  UVK )د         UVB )ج                           UVC) ب                     UVA) الف

  اوليم مكانيسم دفاعي پوست در برابر نور خورشيد چيست؟-7
  افزايش ضخامت اليه درم) افزايش ضخامت اليه شاخي                                ب)الف
  ش ضخامت اليه ذانه دارافزاي) اقزايش ضخامت اليه شفاف                                    د)ج

  فتاب چه واكنش هايي هست؟آمكانيسم دفاعي بدن در برابر نور - 8
  افزايش ضخامت اليه شاخي و بعد افزايش مالنين موجود در پوست) الف
  افزايش ضخامت اليه دانه دار و بعد افزايش لكهاي پوست)ب
  افزايش ضخامت اليه شفاف و بعد افزايش مالنويست )ج
  افزايش ضخامت اليه خار دار و بعد افزايش  )د



 
 

 

  .تجمع مالنين موجود در پوست چه واكنشي روي پوست نشان مي دهد- 9
  جوشهاي سرسفيد و روشن شدن پوست)لك شدن و تيره شدن پوست          ب) الف
  جوشهاي سرسفيد و روشن شدن پوشت) جوشهاي سرسياه و تيره شدن پوست      د) ج

  فتاب موجود است؟آچند نوع ضد  -10
  نوع 5)نوع                        د 4)نوع                    ج 2)نوع                  ب 3) الف

  فتاب داريم؟آفتاب چند نمونه ضد آبراي جلوگيري از -11

  اليافي،شيميايي،مكانيكي)فيزيكي                                  ب،مكانيكي و شيميايي) الف

  گياهي،شيميايي،فيزيكي)گياهي                                           د،مكانيكي،ييشيميا)ج

  فتاب چيست؟آمعيار سنجش قدرت ضد -12
  SKN)د                      MEO)ج                  MED) ب                    SPF) الف

  فتاب خوب بايد چه ويژگيهايي داشته باشد؟آيك ضد -13
مناسب با پوست و تركيبات شيميايي و فيزيكي پوست يكي  SPFهم رنگ پوست و گواهي بهداشت ) الف
  باشد

  مناسب با پوست SPFتاريخ مصرف و ،يك درجه تيره تر) ب

  مناسب با پوست SPFتاريخ مصرف و ،درجه روشن تر 2)ج
  .دتركيبات فيزيكي و شيميايي پوست يكي باشد و رنگ دو درجه تيره تر باش)د

  17توانايي 

  ..........الستين موجود در درم باعثآتغيير شكل در مولكولهاي - 1
  لك هاي قهوه اي)چين و چروك                                          ب) الف
  جوش هاي سرسياه) خالهاي زياد                                                 د)ب

  الستين سببآهاي پديده تغيير شكل در مولكول- 2
  باعث لكهاي زياد مي گردد)كاهش قوام پوست مي گردد                                  ب) الف
  باعث افزايش قوام پوست مي شود) باعث زيگيلهاي زياد مي شود                                    د)ج

  18توانايي 
  نام عضله گردن چيست؟- 1

  فرونتال)مستر                  د)رايگوماتيو                     ج)ب       پالستيما             )الف
  



 
 

 

  نام عضله گونه و جونده به ترتيب كدام است؟- 2
  مستر،پالستيما)مستر                                            ب،زايگوماتيو) الف
  پالستيما،مستر) د        فرونتال و پالستيما                                     ) ج
  نام عضله پيشاني چيست؟- 3

  زايگوماتيو)مستر                          د)پالستيما                     ج)فرونتال                       ب)الف
  فوايد ماساژ پوست گردن و صورت چيست؟-4

  .درام بخش سلول سازي و باعث كاهش جسبندگي مي گرد،آخون رساني) الف
  رفع لك و كك مك،خون رساني)ب
  سلول سازي و پوست را روشن و كك و مك را از بين مي برد ،رام بخشآ )ج
  سلول سازي و كاهش چسبندگي و رفع لك و كك مك مي شود) د
  به طور كلي چند مرحله براي ماساژ مي بايستي انجام دهيم؟- 5

  ماساژ مخصوص كرم،گرفتن ناخن)الف
  با وازلين ماساژ مي دهيمناخن ها بايد بلند و )ب
  گرفتن ناخن و بدون چربي ماساژ)ج
  روغن جامد خوراكي،گرفتن ناخن )د

  19توانايي 
  ........شيرپاكن مخصوص پوست چرب مي بايستي- 1

  w/o/w)د                   w/o)ج                  oily)ب                      Peel off) الف
  بايد؟كرمهاي مخصوص پوست چرب - 2

  w/o)د                        o/w)ج                    oily)ب                    oil free) الف
  ...............پوست چربي داراي- 3

  شكننده)خيلي كشيده              د)منافذ بسته                     ج) منافذ باز                     ب)الف
  شك مي بايستيرايشي پوست خآمواد -4

  مرطوب كننده)كم چرب                   د)ج                           oil free)ب                          oily) الف
  پوست خشكي پوستي است؟- 5

  چرب و بادوام)كشيده و مانند شيشه                                       ب) الف
  نور را انعكاس زياد مي دهد) د                                      فقط منافذ باز دارد         ) ب
  
  

  .االت گزينه الف مي باشدتمام سؤ پاسخ صحيحالزم به ذكر است 



 اطالعات مهم جهت مطالعه و آزمون

 

 قبل از شروع به کار هنگام رنگ کردن اطراف پوست چرب می شود. 

 .ودرنگ کردن مو با مواد شیمیایی برای دفعات زیاد باعث موخوره و شکستگی می ش

 استفاده می شود.  Nرنگ کردن موهای مردان )آقایان( از سری  برای

 اکسیدان استفاده نمی شود.  -برای رنگ های گیاهی

 برای صاف کردن موقت موها از اتو با صفحه سرامیکی با حرارت مناسب استفاده می شود. 

 .تغییر دادن موها از فرفری به یک فر صاف است -وسیله مواد شیمیایی همنظور از صاف کردن موها ب

 موها باید چرب و شسته نشده باشد.، برای صاف کردن موها با صاف کننده قلیایی  

 است . دقیقه 03زمان مناسب فر کردن   

  زده میشود مواد لخت کننده از یک سانتی متر ریشه مو 

 .استفاده شود وال استریت مارک از میشود برای صاف کردن مو 

 مرحله می باشد:  2صاف کردن موها 

 صاف کردن  -1

 خنثی کردن  -2

 
 
 
 
 



 ؟روی مو انجام می دهدمواد فر به ترتیب چه عملی 

 فیزیکی-1

 شیمیایی  -2

 در هنگام فر کردن به چه چیزی باید توجه کرد: 

 نوع مو  -1

 نوع بیگودی و زمان  -2

PH  قلیایی  چیست ؟مواد فر را 

 تثبیت کننده  ؟در آخرین مرحله جهت فر کردن از چه موادی استفاده می شود 

 خمیر ریش موی صورت را نرم می کند. 

PH برای پوست و مو به صورت اسیدی ضعیف و خنثی می باشد.  یتامینهو 

 هارکور  -برای از بین بردن چربی و شوره چرب از کدام ویتامینه استفاده می شود؟ 

 ول و هارکور بنا مارکهای برای رفع خارش پوست سر از ترکیب

 گرفتن رطوبت پوست استفاده می شود.  برایاز پودر تالک 

 صوص پوست چرب است. بیماری آکنه مخ

 مقطع عرضی موی فر  لوبیایی است. 

 درجه بیشتر باشد.  22در فصل گرما دمای داخل آرایشگاه نباید از 

 بزرگترین حوله آرایشگری حوله سرشویی است. 

 واریس به چه معناست؟ تغییر شکل سیاهرگ ها 



 دتول: قرمز مایل به گلی می باشد. 

 محلول آب ژاول سفید مایل به زرد کم رنگ می باشد. 

 برای کف سالن آب ژاول استفاده می شود. 

 از شانه و تیغ استفاده می شود.  مو برای گرفتن موج های سطحی

 و کم حجم کردن اطراف سر از دسته تیغ شانه دار استفاده می شود.  موجهت پیتاژ 

 موها استفاده کرد. از تیغ می توان برای کوتاهی همه اندازه 

 کشیدن بیش از حد تیغ روی پوست صورت باعث بیماری اگزما می شود. 

  ؟قسمت است  چنددسته تیغ 

 دسته ثابت  -1

 دسته متحرک  -2

 پین  -0

 

 دایره است.  8/1 ؟درجه یک چندم دایره است 52زاویه 

 تار مو قطع می کند.  22تا  12)صد( تار مو  133قیچی اراه ای دو طرفه از هر 

 برای موهای بلند استفاده از سشوار الزامی است. 

 روش ال انگشتی فقط با قیچی می باشد. 

 برای موهای متوسط و بلند می باشد.  ژدرجه در پیتا 03زاویه 

 روی گوش به صورت کج می باشد.  موهایدر مدل رو گوشی 

 قسمت می باشد.  7سر از نظر آرایشی به 



 بلند و مجعد از برسهای گرد و پایه بلند استفاده می شود.  -برای موهای فر

 خط راست ترسیم می شود.  6در اصالح موی سر 

 سشوار کشیدن رو به زیر موها با زاویه صفر درجه است. 

 قسمت است.  12تقسیم بندی صورت با تیغ 

 خط ریش کم پشت، با ماشین و شانه است. 

 دقیقه است.  8تا  2ب بخوردهی برای صورت چر

 دقیقه است.  23الی  12بخوردهی برای صورت خشک : 

 چرب کردن صورت ؟ کدام مورد مربوط به کار دستگاه بخور نیست 

 ساعت  2هر  ؟هرچند ساعت باید کرم ضد آفتاب را تمدید کرد

ستفاده و ا کمبود رطوبت ؟کمبود چه چیز باعث می شود اشعه مضر خورشید به پوست صدمه بزند

 نکردن از کرم ضد آفتاب

 B؟کمبود ویتامین چه چیز باعث چین و چروک می شود  

  Eویتامین  ؟شل شدن پوست جلوگیری می کند کدام ویتامین از چین وچروک و

 .  A-C-Eچه نوع ویتامینی باعث می شود صورت کمتر چروک شود؟ 

 پوست چرب مناسب است.ماسک سفیده تخم مرغ برای 

PH  قسمت تقسیم می شود.  15به 

PH  و اسیدی است.  7آب عدد 

 درجه است.  02الی  03همواره حرکت دسته تیغ و شانه 
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