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کارمحیطدرمؤثرعوامل
)...دما،چیدمان،رنگ،نور(عوامل فیزیکی در محیط کار

ایـن  .نماییداستفاده،باشندهاي سیلندري که داراي محافظ میاز المپ،توانیدبراي سالن آرایش می
تا نور را در فضا به طـور یکنواخـت   ،ینه و هم در سقف نصب کردهیهم اطراف آ،توانیدها را میالمپ

.تر انجام گیردتر و کار راحتمشخص،پراکنده کنند و رنگ چهره
بیعـی  کـه نـور ط  یعنی هنگام کار براي این.چنین در سالن آرایش از نور سفید نیز کمک بگیریدهم

اتاقی کـه جهـت مشـاوره در نظـر     .از نور زرد و سفید استفاده نمایید،1به 3از نسبت ،داشته باشید
امـا اگـر خواسـتید از روشـنایی مصـنوعی کمـک       .داراي نـور طبیعـی باشـد   االمکانیحت،گیریدمی

هـاي آفتـابی  و المـپ )مهتـابی (هاي سقف اتاق و پشت سر خودتان را از نوع فلورسنتالمپ،بگیرید
.ي مشتري بتابدها طوري تنظیم کنید که از جلو بر چهرهرا پیرامون آیینه)ملتهب(

:مناسبتهویه
،سـرما ،وجود سیستم تهویه مطبوع در محیط کار الزم و ضروري است و سـاختمان را از نظـر گرمـا   

شود درجـه ی رسانده و باعث میي هوا به حد مطلوبتعویض و تصفیه،پاکیزگیدرجه،میزان رطوبت
برقراري جریان هوا ممکن است از طریق باز کـردن  .هاي سالن یکنواخت شودحرارت در تمام قسمت

و یعلمـ ریـ غتعـویض هـوا   ،ولی امروزه ثابت شده اسـت کـه از ایـن راه   .در و پنجره نیز انجام گردد
،سر و صدا و دیگر عوامل مضر،ها گرد و غبارا و پنجرهزیرا در اثر باز بودن دره.باشدبهداشتی میغیر

.کندشود و ایجاد ناراحتی میوارد ساختمان و فضا می
مجهز بـه تهویـه  هاآنهایی که ساختمان محیط،دهدها نشان میطبق نتایج به عمل آمده از بررسی

.ندباشمی،مطبوع ندارندهایی که تهویهپرکارتر از محیط،مطبوع هستند
.در سالن آرایش ضروري است) ایرکاندیشن یا اگزوفن(هاي قوي بنابراین نصب فن و هواکش

:دماي محیط کارتنظیم 
کارکنان آرایشگاه و پیرایشـگاه موقـع انجـام    .حرارت مناسب بستگی به نوع کار در محیط دارددرجه

درجـه 21نـد کـه دمـاي    کنتري نیـز 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
میـزان رطوبـت هـوا نیـز در     .باشدالزم و ضروري می،جا نمایدبههوا را جا% 10سیستمی که بتواند

.باشدبراي سالن مناسب می% 50رطوبت .سالن مؤثر است
: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
ww.بندي کنیددیوارها و سقف را عایق.جداره استفاده نمایید
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:باشدزیرشرایطدارايبایدتمانساخ
بـه شـوي کـف دارايچنینهموباشدشستشوقابلوشکافودرزبدون،صاف،مقاومجنسازکف

وباشـد روفاضـالب شويکفطرفبهمناسبشیبدارايوبودهشترگلوبهمجهز،نیازموردتعداد
باشـد طوريومقاوممصالحازقفستاکفودیوار،ساختمان.استالزامیآنرويریزتورينصب

.آوردبه عملجلوگیريجوندگانوحشراتورودازکه
.باشدروشنرنگبهوشکافودرزبدون،صافدیوارسطح

)هاها و باکتريمیکروب(عوامل بیولوژیکی در محیط کار 
:میکروب

دارنـد و بـا ورود بـه    طور طبیعی در محیط وجوده ب،ها موجودات بسیار کوچکی هستند کهمیکروب
.سازندفرد را آلوده می،بدن انسان یا سایر موجودات زنده

:باکتري
هـزاران  .شـوند که در همه جا یافت مـی ،باشندهاي میکروسکوپی تک سلولی میها ارگانیسمباکتري

بـا پوسـت بـدن    وجود دارنـد کـه  ) روییالیه (باکتري متفاوت بدون ایجاد بیماري در سطح بدن ما 
.کنندها در بدن انسان ایجاد بیماري میفقط تعداد نسبتاً کمی از آننسان سازگاري داشته وا

:ویروس
بـراین بـه   بنـا .اندوابستهدهاي میزبان خورشد نداشته و به سلولی قدرت حیات ویها به تنهاویروس

ها نیز وجود دارنـد  بوکري از میرها و انواع دیگقارچ،شودانگل داخل سلولی اجباري اطالق میهاآن
.هاي مهمی باشندتوانند عامل بیماريکه می
:اسپور

حیات در شرایط دشوار را براي آن که توانایی ادامه،ي زندگی میکروب استاي از چرخههاگ مرحله
.توانند به مدت طوالنی زندگی کنندها در شرایط نامناسب آب و هوایی میهاگ.سازدفراهم 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

:سرایت تماسی
.گوینداز فرد ناقل بیماري را سرایت تماسی می،سرایت مستقیم بیماري
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زا و حوادث شغلیی و عوامل آتشکپسول آتش نشان
آتـش  کپسـول اطفـائ حریـق یـا    ،شـود یکی از لوازمی که منجر به حذف یا خاموش شدن آتش می

.دستی استکنخاموش
:هاي متفاوت استها در وزن و رنگکنخاموشآتش

.معموالً به رنگ قرمز است،آبآتش خاموش کن-
.استرنگ به رنگ کرم کم،فومآتش خاموش کن-
.آبی رنگ است،پودرآتش خاموش کن-
کـن   آتش خـاموش چنینهم.باشدمشکی رنگ می،)اکسید کربندي(2coگاز آتش خاموش کن-

.گیردتر مورد استفاده قرار میسبز رنگ است و در فضاي سربسته به خاطر سمی بودنش کم،هالوژن
.استفاده نماییدهاآنبه موقع از ،توانیدها میکنخاموشبا شناسایی آتش

:بندي نمودندي زیر طبقهدسته6ها را در کل به آتش
.مانـد خاکسـتر بـر جـاي مـی    هـا آناز ،آتش سوزي جامدات که معموالً پس از سـوختن :Aطبقه -

2coآب و کپسول :مناسبخاموش کننده
گازوییل که بعد از سوختن از خـود  ،بنزین،فتن:مانند،آتش سوزي مایعات قابل اشتعال:Bطبقه -

پتوهـاي نسـوز  ،ماسـه خشـک  ،کف،پـودر خشـک  :مناسبکنندهخاموش.گذاردخاکستر به جا نمی
نفـت و  ،اتر و تینر سریع االشتعال و گازوییـل ،بنزین:هایی مثلآتش:دسته2ها بهاین آتش.)خیس(

.نفت سیاه کند اشتعال هستند
ماسـه  ،پـودر خشـک  ) ابتدا قطع جریان گاز(:مناسبکنندهآتش سوزي گازها و خاموش:Cطبقه -

)خیس(پتوهاي نسوز ،خشک
.پتاســیم،منیــزیممثــلگــداختن فلزاتــی :آتــش ســوزي فلــزات قابــل اشــتعال ماننــد:Dطبقــه -

.خشک استماسه،پودر خشک:مناسبکنندهخاموش
ابتـدا قطـع جریـان    (:مناسـب کننـده خاموش.)الکتریسیته(یل الکتریکی آتش سوزي وسا:Eطبقه-

پودر خشک،2coگاز ) برق
کربنـات  کربنـات سـدیم یـا بـی    بـی (پودر خشک:مناسبکنندهخاموش.آتش سوزي مواد منفجره-

خشکماسه،)پتاسیم
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:توان تقسیم نمودمیگروه4از نظر روش مقابله به ،کنندسوزي ایجاد میموادي را که آتش

:آتش سوزي
سوختنی در کنار هم قرار گیرد و یـک جسـم   اکسیژن و ماده،یعنی حرارت،عامل آتش3زمانی که 

نـابراین  ب.آیدمیبرسد احتراق و آتش به وجود،شودحرارت مشخصی که افروزش نامیده میبه درجه
) احتـراق (سـوزي  آتـش ،وجود داشته باشـد ،شودکه مثلث آتش نامیده می،عامل3تا زمانی که این 

.یابدادامه می
:برق گرفتگی
در اثر عبور جریان الکتریکی تحریـک نمـوده و جریـان    ،باره سیستم عصبی بدن رایک،برق گرفتگی

قلبـی و از بـین بـردن ضـربان قلـب      سـت ای،هاي بدن و مرکز عصـبی برق منجر به آشفتگی سیستم
.شودمی

هـیچ  ،به هیچ عنوان قبل از قطع بـرق ،برق گرفتگی ایجاد شد،اگر براي شخصی،شود کهتوصیه می
.ابتدا برق را قطع کنید،حتماً.اقدامی براي کمک به وي نکنید

.هادي برق نباشند،حتماً از لوازمی استفاده شود که،براي جدا کردن شخص برق گرفته-
گرفتگـی  آب هادي بـرق اسـت و بـرق   ،از آب استفاده ننمایید،ي برقهنگام آتش سوزي به وسیله-

.افتدتان به خطر میکند و در این مورد جانایجاد می
:گرفتگیآب

بـرق را از فیـوز اصـلی سـاختمان قطـع        ،بـا دسـت خشـک   ،شـوید گرفتگی میهنگامی که دچار آب
.کش کمک بخواهیدضعیت را به مؤسس یا مسئول اطالع دهید و از یک لولهو.نمایید

:نشت گاز
چنـین مجهـز بـه سیسـتم     هم.تمام لوازم گاز سوز باید استاندارد باشند،براي جلوگیري از نشت گاز

بوده تا در مواقع قطع و وصل گاز به صورت خودکار عمل کـرده  ) ترموکوبل(قطع و وصل خودکار گاز 
.از آتش سوزي و انفجار گاز گرددو مانع 

خاموش کردن آتشبهترین وسیلهروش خاموش کردن آتشسوزينوع آتش
آبسرد کردنمواد خشک

سیاالت قابل 
اشتعال

بستن ،نشانیکف آتش،نشانیپودر آتشقطع جریان گاز،خفه کردن
شیر عبور گاز

ي مناسباستفاده از خاموش کنندهقطع برقادوات برقی
سرد کردن و خفه کردن بل اشتعالفلزات قا

در حال سوختوسیله
نشانیپودر آتش،ي خشکماسه
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هاي اولیه کمکجعبه
:محتویات ضروري

هـاي ضـدعفونی   محلـول -5چسب مخصوص پانسـمان  -4چسب زخم -3گاز استریل -2پنبه -1
یـخ فعـال شـونده    ،بار مصـرف یککیسه-9دماسنج -8پنس -7قیچی -6)بتادین،ساولن(کننده

فشار سنج-11)115(ي پزشکیهاتلفن مرکز فوریتشماره-10

:سوختگی
واسـیدي هـاي سـوختگی ،داغآب،بـرق هـاي جرقـه ازناشـی هـاي سـوختگی :شـامل سـوختگی 
وهـا قلیـایی ،اسـیدها مانندشیمیاییموادتوسطهاسوختگیاین.باشدمیشیمیاییهايسوختگی

.شودمیایجادخورندهمواد
:خونریزي
سیر خون است که از داخل خون خـارج  همراه با تغییر م،هاي خونی بدنپارگی رگ:شاملخونریزي

.شودمی
:خونریزي سه نوع است

سریع و منقطع خارج شده ،این نوع خونریزي خیلی خطرناك است:یسرخ رگخونریزي شریانی یا -
.شودو خون به رنگ روشن می

دستگاه ضدعفونی و شستشو دهنده
بـار  کلیه لوازم و ابزاري که در مراکـز بهداشـتی و درمـانی چنـد    ،سازمان جهانی بهداشتيبه توصیه

ـ   ،گیرندمورد استفاده قرار می خـوبی شسـته   ه باید پس از استفاده با دستکش توسـط آب و صـابون ب
خطـر انتقـال   قطعـاً .اسـتریل گردنـد  کامالً،هاي استریلشده و پس از خشک کردن با یکی از روش

امـا داشـتن   ،ل پزشکی و درمانی نیستیخطر وساي بهداشتی به اندازهسط لوازم آرایشی وویروس تو
.ضروري استمحیط بسیار مفید واطالعات براي ضدعفونی کردن لوازم و
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: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،دهیدکه با آن ضدعفونی انجام میپوست و زخم موادي
هـا  کننـده ضـدعفونی ،بـه همـین دلیـل   .هاي بدن جلوگیري به عمل آیدتا 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،هانابود کردن کل میکروب

:انواع گندزداها
)اشعه یونیزاسیون،حرارت،دهیپرتو(فیزیکی :الف
)...کرئولین و،بتادین،هاالمید،ساولن،الکل،کلر(شیمیایی :ب

:توجه
.باشدبراي استریل کردن با پرتودهی تابش نور ماوراءبنفش به کلیه سطوح ضروري می

اشعه ماوراء بنفش براي چشم و بدن انسان مضر بوده و دستگاه استریل با ماوراء بـنفش بـا کـاربرد    -
.دهدمیمکرر کارایی خود را از دست

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

حـرارت مرطـوب   هر چـه درجـه  ،دقت نمایید.روندها از بین میدر اثر حرارت مرطوب تمام میکروب
ت مـرگ  سـرع :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  دقیقـه عمـل گنـد   20تـا  15به مدت زمـان  ،گرادسانتیدرجه121این دستگاه در
زدایـی لـوازم  تر براي گندشوند و بیشبخار آب تحت فشار استریل میابزار و لوازم به وسیله.دهدمی

.بیمارستان و آرایشگاه کاربرد دارد
:جوشاندن

لبـاس و  ،زدایـی آب بـراي گنـد  ،زدایی دسترسی نداریـد در مواقع اضطراري که به مواد و وسایل گند
در .توانید از عمل جوشاندن اسـتفاده کنیـد  می...قیچی و،تیغ،لوازمی که آلوده شده از قبیل سرنگ

.روندمیدقیقه از بین30الی 20در مدت ،گرادي سانتیجهدر100ها در میکروباین روش کلیه ww
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:حرارت خشک
بینیـد کـه تـأثیر حـرارت     مـی ،اگر بخواهید حرارت مرطوب و حرارت خشک را با هم مقایسـه کنیـد  

هـاي مشـابه بـراي اسـتریل کـردن     حـرارت در درجـه .تر از حرارت خشک استمرطوب خیلی بیش
.تري نیاز داردبیشحرارت خشک مدت زمان ،لوازم

.باید از حرارت خشک استفاده نمایید،توانید از حرارت مرطوب استفاده کنیددر مواقعی که نمی
:فور

درجـه 170سـاعت یـا در حـرارت    2بـه مـدت   ،گـراد ي سـانتی درجـه 160این وسیله در حـرارت  
ین وسیله براي اسـتریل کـردن ابـزار    از ا.دهدساعت عمل استریل را انجام می1به مدت ،گرادسانتی

.استفاده کنید،اي که تحمل دماي باال را دارندفلزي و شیشه
-بندي براي استفادههاي مخصوص به صورت بستهآن را در پارچه،بعد از استریل کردن لوازم:توجه

.ي مجدد آماده نمایید
گندزداهاي شیمیایی :ب

.باید با مـواد شـیمیایی گنـدزدایی شـوند    ،دماي باال را ندارنداگر با لوازمی سر و کار دارید که تحمل
خشک هاي قابل دید پاك شود و بعد آن رارا بشویید تا تمام آلودگیهاآناول ،زدایی لوازمبراي گند

سـپس  .کنـد زیرا خیس بودن لوازم منجر به رقیق شدن محلول گردیده و اثر آن را ضعیف می،کنید
.رار دهیدلوازم را در محلول ق

:%4یدئفرمالد-
به خصوص براي چشـم  ،که داراي بخارهاي بسیار سمی و تحریک کننده است% 4محلول فرمالدئید 

.زمان استفاده از آن حتماً از ماسک استفاده کنید.باشدو گلو محرك شدیدي می
ثـر خورنـدگی آن   تري برخوردار است و اولی 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 از محلول ساولن براي ضدعفونی کردن لوازم و ابزار فلزي و غیر
.مناسب است،هاآن براي ضدعفونی کردن زخم

.دقیقه در محلول قرار دهید30کار را به مدت لوازم و ابزار 
:%2یدئمحلول گلوتارآلد-

فعـال  ،کننده و نیتریت سـدیم حاوي فعال،را با افزودن پودر و یا بافر قلیایی% 2محلول گلوتارآلدئید 
این محلول بسیار قوي بوده و بـراي ضـدعفونی کـردن لـوازم حسـاس بـه حـرارت اسـتفاده              .نمایید

ها قارچ،هاموجب نابودي باکتري(دقیقه اثر ضدعفونی 30تا 10ان لوتارآلدئید در مدت زمگ.شودمی
محلـول  .اثر  اسـتریل کننـدگی دارد  ) هابراي از بین رفتن اسپور(ساعت 10و در مدت ) هاو ویروس ww
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حتمـاً  ،داري نیست و زمانی که تیره شدهفته قابل نگه2تر از بیش،گلوتارآلدئید زمانی که فعال شد
.باید دور ریخته شود

:الکل اتیلیک-
اي است که در آرایشـگاه و آموزشـگاه کـاربرد زیـادي     درجه محلول ضدعفونی کننده70اتیلیکالکل

قسـمت الکـل و   70% (70ترین غلظت آن مناسب.شودداري میدارد و به صورت آماده در شیشه نگه
.رودمیاثر آن از بین ،فرار استزیرا،تهیه کنیدالکل را همیشه تازه ) .قسمت آب مقطر است30

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

8بـه  1بـه نسـبت   ،فبایـد قبـل از مصـر   .رودسریع خاصیتش از بین مـی ،و در مقابل نور و حرارت
.از این محلول استفاده نمایید،دار ماتمحلول را رقیق کنید و در ظرف پالستیکی درب

:نانوسیل-
.رنگ بوده و اثر خورندگی روي ابـزار نـدارد  بی.محلول نانوسیل به صورت آماده در بازار موجود است

بـراي  2Dاسپري نانوسـیل :مثالً.قرار دادي سطوح و ابزار مورد استفادهتوان براي کلیهنانوسیل را می
سطوح حساس و نـوك تیـز و ضـدعفونی موضـعی     6D،ي دستضدعفونی کننده2F،ي سطوحکلیه

اسـپري  مـورد نظـر  محـل ول نانوسـیل را روي محل.باشدمی،Iپوست محلول آنتی سپتیک نانوسیل 
ها را از دقیقه بخار شده و میکروب5کند و بعد از ها اثر میدقیقه روي میکروب3تا 2پس از ،نموده

.بردبین می
هاي مربوط به شغلعوارض پوستی و بیماري

هاي ویروسی منجر عفونت،شرایط محیطی و اشکال در کار اجزائ داخلی بدن،مناسبرژیم غذایی نا
.شوندبه عوارض پوستی می

:آکنه
کنـد و آن را بـه داخـل    بوم تولیـد مـی  کـه سـ  ،سباسه اسـت داراي یک یا چند غده،هر فولیکول مو

زمـانی کـه مقـدار مـواد چـرب تولیـد شـده و        .یابـد کند و به سطح پوست راه میفولیکول تخلیه می
ي مواد مشکل شده و به مرور زمـان مجـراي   تخلیه،هاي مرده افزایش یابداز سلول،محتویات شاخی

اي ایجاد مواد بزرگ شده و ضایعات آکنهگردد و غدد سباسه در اثر تجمع باریک فولیکول مسدود می
سـازي  بعـد پـاك  ،را به پزشک ارجـاع دهیـد  هاآناول ،ايهاي آکنهسازي پوستبراي پاك.شودمی

.کنید
:خشکی و کم آبی پوست

داري زمـانی کـه پوسـت توانـایی نگـه     .تواند دلیل خارجی یا داخلی داشـته باشـد  خشکی پوست می
ww.باشدمی% 80حدوداً،محتویات آب پوست.شودخشک می،اشدرطوبت را در خود نداشته ب
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هـاي عمیـق بـه سـطح     اگر جریان دائمی آب از الیه،آب هستند%30تا%10هاي شاخی حاويسلول
.پوست نرم و صاف خواهد بود،پوست طبیعی باشد

:موهاي زائد
وهاي زائد در صـورت رنـج   ها از داشتن متر خانمها سخت است و بیشداشتن موهاي زائد براي خانم

.بر موهاي زائد مؤثر است) الکترولیز(روش کواگوالسیون .برندمی
:اگزما

زا از تمـاس بـا مـواد آلـرژي    .ي بهبـودي طـوالنی شـود   گاهی ممکن اسـت دوره .بیماري مزمن است
الـت  باشد و گاهی پوسـت ح سوزش و خارش همراه می،معموالً با تغییر رنگ،این ضایعات.بپرهیزید

.شودپوسته پوسته می
:زگیل

بـه  ،که به علت تماس با فردي کـه دچـار ویـروس شـده    ،شودهایی روي پوست ایجاد میبرجستگی
.یابدهاي گرم و مرطوب گسترش میتر در مکانبیش.آیدوجود می
) پیسی(:ویتیلیگو

،تـر هسـتند  سـت تیـره  در افـرادي کـه داراي پو  .شودبه دلیل از دست دادن مالنین پوست ایجاد می
.باشدتر میمشخص
HIVایدز و ویروس بیماري 

ایدز چیست؟ 
HIVچیست؟

ایـن    . اشـد بل کلماتی است که معنی آن سندرم نقص ایمنی اکتسـابی مـی  ایدز در التین او
هـا ایجـاد   ویـروس به وسیله یک ویـروس از دسـته رترو  بیماري ایدز. بیماري، ویروسی است

.شوندمی
:HIVتعریف  

هاي با آلوده کردن گروهی از سلولHIV.عامل عفونت ایدز است) HIV(ویروس نقص ایمنی 
.آوردمیبه وجودبیماري ایدز را ،دستگاه ایمنی بدن

:م بیماري ایدزیعال
.مثبت می گویندHIV،آلوده شدهHIVبه فردي که به ویروس

:HIVهاي انتقال ویروسروش
:از فرد آلوده به فرد سالم ثابت شده استHIVرایت ویروسروش براي س3
بدون حفاظت مقاربتیHIVاز طریق تماس جنسی با شخص آلوده به -
هاي خونی یا پیوند اعضاي آلودهاز طریق تماس خونی یا انتقال خون یا فرآورده-

زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فرديآلودگی
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مبـتال زایمـان یـا شـیردهی کـودك خـود را     ،از طریق مادر آلوده که در زمـان حـاملگی  -
.کندمی
:هاي پیشگیري از بیماري ایدزراه

ی مشـخص  یهـاي اهـدا  کنند کـه وضـعیت خـون   ی زندگی مییبراي کسانی که در کشورها
ن ئتجهیزاتی که با خون تمـاس دارنـد از نظـر ضـدعفونی بـودن مطمـ      یا سوزن ونیست و
.هاي زیر براي پیشگیري باید مورد توجه قرار گیردتوصیه،نیستند

هاي خطرناكاحتیاط در رانندگی اجتناب از سرعت و موقعیت-
استفاده از کاله ایمنی براي موتور سواران-
استفاده از کمربند براي رانندگان ماشین-
بهداشتی و ،تجهیزات مورد استفاده در امور آرایشیضدعفونی بودن وسایل واطمینان از-

ییزیبا
سـرنگ و سـوزن در تزریقـات و عـدم اسـتفاده از سـرنگ و سـوزن        اطمینان از نو بـودن  -

ترك مش
پزشکی و دندانپزشکییلنان از ضدعفونی بودن وسااطمی-
اجتناب از مصرف الکل و مـواد مخـدر کـه مـانع تفکـر و تعقـل صـحیح شـده و موجـب          -

.شودهاي نابخردانه میتصمیم گیري
خالکوبی:ارزش مانندري و بیاجتناب از کارهاي غیر ضرو-

: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
:Bیت هپات

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 -
wwاستفاده مشترك از سرنگ آلوده و تیغ ریش تراشی -
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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 
.شودد بدن میویروس وار،از راه غذا یا آب آلوده-

:پیشگیري
پیشگیري از آن است و بهترین راه پیشگیري رعایت نکـات  Bبهترین راه مبارزه با هپاتیت 

تمام نوزادان در1372خوشبختانه از سال .بهداشتی و تزریق واکسن علیه این بیماري است
.شوندنوبت واکسینه می3

،کـادر پزشـکی  (معـرض خطـر  هـاي در شود افراد بالغ جامعه به خصـوص گـروه  توصیه می
شـوند  کسانی که دیالیز می،افراد هموفیلی،هاآني معتادان به مواد مخدر تزریقی و خانواده

یک بار از طریق آزمایش خون خـود را از آلـودگی بـه    ،)Bو خانواده افراد مبتال به هپاتیت 
ن بـه پزشـک   تر و درماهپاتیت بررسی نمایند و در صورت وجود آلودگی جهت بررسی بیش

.خود مراجعه نمایند
:عالئم بیماري هپاتیت

.باشـد میاشتهایی و زرد شدن پوست بی،استفراغ،حالت تهوع،درد شکم،بزرگ شدن کبد
.باشدهفته می8تا 3است و دوره کمون بیماري Bو Aترین نوع هپاتیت شایع

استفاده از وسایل حفاظت فردي
کـار  محـل دستکش و ماسک از لوازم حفاظت فردي است کـه در ،کفش مناسب،روپوش سفید نخی

.حتماً باید مورد استفاده قرار گیرد
کارمحیطمناسبشرایط

.باشدسالمبایدمصرفیآبوشودضدعفونیکامالًبایدکارمحیط-
وویتـرین ،قفسـه .باشدشستشوقابلوصاف،مقاومجنسازتمیز،کامالًبایدسالنکفودیوار-

.نباشدمترسانتی20ازترکمزمینازهاآنفاصلهوبودهنظافتقابلکارکمد
تخلیـه موقـع بـه وباشـد موجودسالندرکافیتعدادبهوحملقابل،درپوشدارايزبالهسطل-

.شود
.باشدبهداشتیفاضالبسیستموبودهمناسبدستشوییتعدادووضع-
.باشدمعاینهکارتدارايونمودهاستفادهخصوصیيولهحوصابونازفردهر-
.شودنصبعمومدیددرحریقاطفائکپسولواولیههايکمکيجعبه-
ww.شودکنترلبایداستفادهازقبلبرقیلوازمکلیه-
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تفکیک و جمع آوري مواد زائد و ضدعفونی محیط کار 
.ها باید کامالً رعایت شودها و آرایشگاهموزشگاهدفع مناسب زباله از مباحث مهمی است که در آ

،مصـرف بـار یکظروف:شاملآرایشگاههايزباله.استخشکصورتبههازبالهآرایشگاهمحیطدر
،تیـز و برنـده  هـا نـوك  ممکن اسـت زبالـه  ،در محیط آرایشگاه.باشدمیتیغوپنبه،کاغذيدستمال

.ا خطرناك بوده و باید درست جمع آوري شودهاین زباله.عفونی و شیمیایی باشند
:شودصدمات جسمی که هنگام کار ایجاد می

چـون درد   هـایی هـم  ي جـذاب و جلـوگیري از نـاراحتی   به منظور برخورداري از یک چهـره 
کوفتگی الزم اسـت کـه بهتـرین تصـویر فیزیکـی را در      رگ به رگ شدن کمر و،هاماهیچه

بنـدي باعـث پـادرد و    تغییـر در اسـکلت و اسـتخوان   .دهیـد هاي شغلی ارائه هنگام فعالیت
.شودکمردرد می

:توجه
.واریس از عوارض شغل آرایشگري است،تغییر اسکلت پا

: ردرست ایستادن هنگام کا
ي سینه را به جلـو  قفسه.سر را باال نگه دارید.هنگام کار صاف بایستید و خود را خم نکنید

و اشـته  درجـه نگـه د  45پاي چپ را در زاویه.ب نگه داریدو استخوان کتف را به طرف عق
و زانو را کمی روي خـط زانـوي   و تمام وزن روي پاي راست رو به جلو پاي راست مستقیماً

.چپ خم کنید

:درست نشستن
هنگام نشستن روي صندلی براي جلوگیري از خستگی ناشی از کار و سالم مانـدن سـتون   

نشینید باید باسن با پشـت صـندلی در   هنگامی که روي صندلی می.نیدفقرات درست بنشی
،شانه به عقب متمایل  شـود .قوس طبیعی بدن موقع نشستن حفظ گردند3تماس باشد و  ww
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توانید از یک تکیه گاه در ناحیه کمر استفاده شما می.درجه باشد135نشستن یعنی زاویه
مـی  کزانوهـا از هـم   .ها قـرار دهیـد  ول کل رانکنید و وزن بدن را روي دو باسن و روي ط

.دقیقه قرار نگیریـد 30تر از و در یک وضعیت بیش.فاصله داشته و پاها به هم نزدیک باشد
.داردمهمی در کاهش آسیب به ستون مهرهاستفاده از صندلی استاندارد نقش 

:رعایت فاصله مناسب هنگام کار
به راحتی یدکافی داشته تا بتواندید،هاي مختلف سربر قسمتفاصله باید طوري باشد که

.انجام دهیدکار 
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:استفاده از کفش مناسب
این کفش بهتـر  .با کفی قابل انعطاف و راحت انتخاب نمایید،هاي پاشنه کوتاه و پهنکفش

.سانتی باشد3است پاشنه 

نادرستدرست                      
:داریمچگونه چیزي از زمین برمی

هیچ (.خم کنیدزانوها را،نگه داریدهم چسبانده و پشت بدن را بر زمین عموده پاها را ب-
) .ي کمر خم نشویدوقت از ناحیه

کیلـو را  10تـر از  گیناجسام سـن (.هاي ساق پا و ران برخیزیدهنگام برخاستن با ماهیچه-
).بلند نکنید

هاي برقراري ارتباط مؤثر روش
ها به آن)و در بیرون آن(هاي زندگی که باید به خاطر بسپارید و در سالنترین مهارتبرخی از مهم

:باشندعمل کنید شامل موارد زیر می
اصیل بودن و کمک به دیگران- 
ایجاد روابط دوستانه خوب- 
ر مورد خودتاناحساس خوب د- 
هاي مشکلاحساس رضایت در مواجه با موقعیت- 
حفظ رفتار مشارکتی- 
لیت باالؤتان با حس مستوجه به همه کارهاي- 
پایداري در کارتان- 
هاي مختلفپذیري در موقعیتپذیري و سازشانطباق- 
wwتوجه به یک هدف و جستجوي راهی براي تکمیل آن- 
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.کنندتر کمک میی که به شما در سازماندهی بیشهایاستاد شدن در تکنیک- 
توسعه حس مشترك قوي- 
پـس در ابتـدا بـراي هـر مشـتري      .مداري و برقراري ارتباط با او رمز موفقیت در کار استمشتري-

.وقت بگذارید و با او مشاوره کنید
:مشاوره

د تـا اطالعـات بهتـري    هاي مشتري را گوش دهیـ با دقت حرف،در طول مشاوره زیاد صحبت نکنید
.مشتري را سر شوق آورده و به او انرژي مثبت دهید،داده و شما با توجه به سلیقه او

باشد زیرا بهتـرین  اي با مشتري میوثر مشاوره حرفههاي ممات مشاوره با رایانه نیز از روشارائه خد-
بـراي  .کنـد مـوثر کمـک مـی   ما را در راه ارائه خـدمات  روش براي دانستن نظر اصلی مشتري بوده و

هـاي جدیـد   هاي مختلف با اسـتفاده از نـرم افـزار   رنگها وره با رایانه چهره فرد را با مدلانجام مشاو
.باشـد مـی دقیقـه  30مدت زمان براي این کار .تطبیق داده و مدل مناسب مشتري را انتخاب نمایید

چـاپ  داري وصـندوق ،هاي خـدمات ت هزینهاي با رایانه امکان پرداخمشاوره،عالوه بر انجام خدمات
.باشدهاي پرداختی نیز میسر میقبض

محدوده مشورت
عرضه کار و نمونه براي بسیاري از کسب و کارها مورد توجه است کـه در ارتبـاط بـا سـبک و ظـاهر      

کـه  کنید مطمئن شوید آید و مشورت با او را آغاز میوقتی که مشتري به محل کار شما می.باشدمی
توانیـد  میکنید که به این ترتیب شما دو نفر مکالمه مهمی را شروع می.کندوي احساس راحتی می

.هاي مشتري را شناسایی کنیدنیازها و اولویت
تصاویر مربوط به کار

الزم و ضـروري اسـت از   ،براي انجام مشاوره راحت و توافق مشتري در رابطه با ارائه خدمات درسـت 
عکـس از نمونـه کـار یـا برنامـه      ،مجـالت ،تصاویر ژورنـال بدین منظور از .استفاده شودخاصی لوازم

را به مشتري نشان داده تا اعتماد او به شما هاآنکامپیوتري را همیشه در محیط کار داشته باشید و 
چنین راجع به تصاویر و کارهاي قبلی با مشتري صحبت کنیـد تـا تخصـص و مهـارت     هم.زیاد شود

در اولـین مشـاوره   .راي مشتري مشخص و اضطراب او کم شده و باعث جلب اعتمـادش شـوید  شما ب
.را دقیقاً بررسی کنیدرنگ مو و پوست سر مشتري ،نوع مو

پوشش ظاهري آرایشگر و بهداشت فردي
زیـرا نامرتـب بـودن در بهداشـت و لبـاس باعـث آزار و اذیـت        ،جذاب باشیدپاکیزه و،مرتبهمیشه 

.باشدآمیز میو توهیندیگران بوده
تـر عـرق   شود هوا جریان داشـته و بـدن کـم   زیرا باعث می،روپوش سفید نخی مناسب آرایشگر است

.دهدچنین لباس سفید تمیز پاکیزگی فرد را نشان داده و احساس خوبی به مشتري میهم.کند ww
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پذیريصحیح  و  مشتريارتباط 
.شما به عنوان یک آرایشگر استکلید موفقیت ،بردن به شخصیت مشتريپی

.باشـد میسیستم ارزشی فرد،برخوردها،عادات،احساسات درونی،انعکاس خارجی:تعریف شخصیت
هاي شما به نظر نخواهند آمد و مورد توجـه قـرار   مهارت،اگر با شخصیت افراد آشنایی نداشته باشید

.نخواهد گرفت
برخوردهاي خوب و بد زندگی بـه کسـب   .ه صورت روزانهآن هم ب،باشداصوالً اکتسابی می،شخصیت

.کندکمک می،یک شخصیت بهتر
،شـناس ي اصلی خود به عنـوان یـک روان  عالوه بر حرفه،تواندهاي مختلف مییک آرایشگر در زمان

.انجام وظیفه نماید،یک مشاور و یک متخصص در هر مرحله از یک آرایش خوب
معلومـات وسـیع داشـته و تمـام     ،آرایشـگر ،در این حرفه الزم است کهبه منظور دستیابی به مهارت

.هر روز بهتر از قبل بداند،اي راجزئیات حرفه
رسیدگی به درخواست و اعتراضات مشتري

بـه اعتراضـات   هنگام برخورد با اعتراض مشتري خونسرد باشید بـه در خواسـت او گـوش کنیـد و    -
چنـین بـراي آرام کـردن    هـم .تري است را فراموش نکنیـد رسیدگی کنید و جمله همیشه حق با مش

.مشتري را دعوت به آرامش کرده و توضیح کامل دهید.مشتري شکایت او را جدي بگیرید
یی که احساسات شما را آشکارهانشانه،سعی کنیدمشتريانتقاداتوپیشنهاداتبابرخوردهنگام -

بـا  .برنخواهد گشـت ،حرفی که از دهان خارج شود.آورید و عصبانی نشویدتحت کنترل در،کنندمی
.به رشد صفات خوب و طرد صفات نامطلوب بپردازید،کنترل رفتار خود

ر کردن کارت سوابق مشتريپ
ضـروري اسـت و انجـام    ،براي انجام خدمات مطلوب،اير کردن کارت مشتري در هر جلسه مشاورهپ

در کـارت  .تر ارائه شودکار دقیق،شودر کرده و باعث میتآرایشگر را در جلسات بعدي راحت،خدمات
سوابق مشخصات باید به طور کامل ذکر شده و پوست مشتري مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه      

،هزینـه ،نوع پوسـت ،در رابطه با نوع خدمات ارائه شده،اطالعات کامل،تست حساسیتنتیجه.باشد
.ه نیز به طور کامل قید شودبعدي مشاورهایی براي جلسهپیشنهاد
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کارت سوابق مشتري
:نشانی:شماره تلفن:نام و نام خانوادگی

فی
صر

د م
موا

ش
آرای

ت 
ینا

تزی

یظ
 غل

ش
آرای

الیم
ش م

آرای

ش
آرای

گ 
رن

گ
تین

لیف

برو
حو ا

م

هره
ي چ

ساز
دل 

تعا
م

ست
 پو

وع
ن

فی
صر

د م
اكموا

پ
ي 

ساز

ائه رفتار مناسب با کارکنان ار
اصول اخالقی

که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات ،گوینداي از صفات باطنی و روحی را اخالق میمجموعه
هـاي اخالقـی از ضـروریات    امروزه پرداختن به اخـالق و ارزش .کندبروز می،درونی انسان ناشی است

احترام بگذارد و از احترام گذاشتن به عنـوان ابـزاري   وظیفه هر شخصی است که به دیگران.باشدمی
دلـی و  شود که با هـم شکل عملی احترام به افراد زمانی محقق می.براي رسیدن به هدف بهره نگیرد

هاي متفاوت کارکنان تأثیر بگذارید و سالمت کارکنـان  ي صدر بر دیدگاههم احساسی و داشتن سعه
.هیدهاي خود قرار درا در رأس برنامه

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

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

دار خـوبی  مواظبـت نمـوده و امانـت   او لوازم و وسایل ازرها نکنید و مراجعه کننده را به حال خود -
.باشید
و خـانوادگی ل خصوصـی ئولـی در مسـا  ،شنونده خوبی باشید،خواهد صحبت کندمشتري میاگر-

.از اظهار نظر خودداري کنید،وي
بـه جزئیـاتی   .شـود در غیر این صورت اعتماد مشتري از شما سلب می،پراکنی نکنیدهرگز شایعه-

ww.توجه کنید،گرددباعث جلب نظر مشتري به شما می،که
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در .باشـد پرسنل و مشتري مـی ،مربی،ي مدیررعایت ایمنی و بهداشت سالن و آموزشگاه به عهده-
.این صورت همیشه مکانی سالم و بهداشتی خواهید داشت

ساختمان پوست و عضالت صورت 
رد آن باید در مـورد سـاختار پوسـت، اطالعـات کـافی داشـته       به منظور درك بهتر از پوست و عملک

.پردازیمبه این منظور، به بررسی ساختمان سلول می. باشید
باشـد، کـه شـامل    بدن همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است و انسان موجـود پرسـلول مـی   

هـاي زیـادي   تفـاوت ها از لحاظ شـکل و انـدازه،  سلول. ها سلول، با وظایف اختصاصی هستندمیلیون
.باشنددارند، اما از نظر ساختار، مشترك می

. غشاء، سیتوپالسم و هسته تشکیل شده است:قسمت3سلول از
پوشاند و تبادل اکسیژن، آب و مواد غـذایی، در ایـن قسـمت از پوسـت     اطراف سلول را می:غشاء-

.شودانجام می
. باشدر کرده و داراي اندامک میفضاي داخل سلول را سیتوپالسم پ:سیتوپالسم-
.کندهاي سلول را کنترل میاندامک بزرگ درون سلول، هسته است و تمام فعالیت:هسته-

:ماننـد . گوینـد ي مشخص را در بدن، به عهده دارند، بافت میها که با یکدیگر وظیفهگروهی از سلول
هاي عصبی  هاي پوششی، بافتاي، بافتهاي ماهیچهبافت

دهند، یک انـدام را بـه وجـود    کنند و کار خاصی را انجام میروهی بافت که، با یکدیگر همکاري میگ
.باشندهاي بدن میقلب، معده، زبان از اندام. آورندمی

. شودهاي هماهنگ با یکدیگر، که وظیفه خاصی دارند، دستگاه تشکیل میاز اندام
دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون: مانند

پوستفیزیولوژي
ي اصلی اپیدرم یا بشره، درم یا جلد، زیر جلد یا هیپـودرم سـاخته شـده    الیه3پوست بدن انسان، از 

. پوشاندفوت مربع را می18است، که سطحی تقریباً 
هـا، همیشـه در حـال   در قسمت زیـرین الیـه اپیـدرم، سـلول    . ترین الیه پوست استاپیدرم، سطحی

، در ایـن قسـمت انجـام    )تمـاس کـراتین بـا اکسـیژن    (عمل کراتینیزاسیون. باشندساخت و ساز می
. گیردمی

هستک کروماتینپوشش هسته

دستگاه گلزي

میتو کندري

هابوزومریکلروپالست

یسلولي دیواره

ww
w.
ira
na
rz
e.
ir

19



هاي پوست تقسیم بندي الیه
:اپیدرم) الف

هـا از  گیرد، کـه ایـن الیـه   ي شاخی پوست را در برمیي زاینده تا الیههاي پوست، از الیهتمام سلول
:داخل به خارج شامل

. شوددرم مرده و شاخی است و دائماً از سطح پوست جدا میهاي اپیسلول
مالنـین در ایـن قسـمت    . قشر زاینده یا بازال یا ژرمینات، که قسمت عمقی اپیدرم اسـت :ي اولالیه

.ها در این قسمت قرار دارندمالنوسیتزیراشود، ساخته می
در ایـن  . گوینـد ي مخـاطی نیـز مـی   قشر خاردار یا مالپیگی است، که ایـن الیـه را، الیـه   :ي دومالیه

.گردندتر میشوند، پهنتر میي خارجی نزدیکها به الیهقسمت، هر چه سلول
باشد، از آن جایی که در زیر میکروسـکوپ بـه دلیـل درشـت     دار میي سوم، قشر گرانولوز یا دانهالیه

.شودشود، به این نام خوانده میدار دیده میبودن هسته سلول، دانه
ي بـراق و  هاي بسیار مسطح داشته و از شفافیت خاصی برخوردار است و به الیـه سلول:ي چهارمیهال

. شفاف معروف است
هاي این قسـمت بـدون   سلول. ي اپیدرم، قشر شاخی یا کراتینی استترین الیهسطحی:ي پنجمالیه

در ایـن قسـمت هـیچ رگ    . باشـد ي محافظ پوست مـی هسته بوده، مقدار زیادي کراتین دارد و  الیه
.شودخونی دیده نمی

:                                                        درم) ب
. تر از، اپیدرم استبرابر ضخیم7تا 5درم . ي مهم درم یا جلد استقسمت زیر اپیدرم، الیه

الیه کراتین
رماپیدهايسلول

ب
درمهايبرجستگی

غدد سبابه
عرق اکرین

فولیکول مو

صفحه جداگانه 

افت چربیب
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:بعضی از وظایف درم
.دهدیخاصیت ارتجاعی، به پوست م-
.بخشدبه پوست استحکام می-
.شودآب پوست، در این قسمت ذخیره می-

:هیپودرم) ج
ها ذخیره کردن چربـی  ي آنهاي چربی زیادي قرار دارند، که وظیفهدر زیر پوست یا هیپودرم، سلول

. شودچربی ذخیره شده در این قسمت، باعث پري پوست، شادابی و طراوت آن می. باشدمی
):آناتومی(سرمانساخت

سازي چهره، با انجام تکنیک سایه روشن، شناخت عضالت و استخوان بندي سر و براي انجام متعادل
.آیدچهره، امري ضروري به حساب می

موقیعتکار آرایینام ماهیچهمحل

ا پوسـت  هـ ها استخوان و یا نیام و انتهـاي آن مبدأ آنکنترل بیان حالت صورتعضالت صورتعضالت صورت
.صورت است

ي چشمهاي کاسهاطراف سوراخي ابروچین دهندهعضله حلقوي دور چشمگروه چشمی

تري بسته، باعث چین و چروك در پیشانی چشم را با قدرت بیشي چشمکاسهبخش بیرونی 
.شودمی

ي چشماطراف کاسه

ي داخلـی چشـم و   ن گوشهبخش درونی پلک، مبدأ آبنددچشم را به آرامی میپلکیبخش درونی
.چسبدبعد از ایجاد قوس در پلک به سمت خارج می

ي حلقوي دور چشم، مبدأ آن از در عمق ابرو و عضله.شودهاي عمودي در باالي بینی میاخم کردن، باعث ایجاد چیني ابروي چین دهندهعضلهي چشمیعضله
انتهاي داخلی قوس ابرو بوده که به سمت باال و خارج 

ي داخلـی ابـرو متصـل    کشیده شده و به پوست نیمه
.شده

مبدأ آن از عضله ماگزیال و الیاف آن به سمت باال و داخل رفتـه و  هاي بینیعامل تنگ شدن سوراخي بینیعضله
شود که به تبدیل به یک نیام می،ي مشابهبا الیاف عضالنی، عضله

.گرددسطح پشتی بینی متصل می

ینیي ببخش عرضی عضله

هاي آالر بینی را به سمت پایین ي بینی غضروفبخش آالر عضلهي بینیعضله
.شودهاي بینی میو خارج کشیده و باعث باز شدن سوراخ

ي ماگزیال و در زیـر و داخـل بخـش عرضـی قـرار      مبدأ آن عضله
.شودهاي آالر بینی متصل میداشته و به غضروف

ي بینیبخش آالر عضله

هـاي  ي هرمی گوشه داخلی ابرو را به پایین کشیده و چـین عضلهي بینیعضله
.کنددر محل پل بینی ایجاد می،عرضی

از استخوان بینی و بخش باالیی غضروف طرفی بینی شروع شـده  
و به پوست روي بخش تحتانی پیشـانی در بـین دو ابـرو متصـل     

عضله پیشـانی پـس سـري    ،شده که ممکن است با بطن پیشانی
.ممتد باشد

ي هرمیعضله

-ي بینی کمک میاي  عضلهبینی را پایین کشانده و به بخش پرهي بینیعضله
. هاي بینی باز بماندکند که سوراخ

از استخوان ماگزیال در باالي دنـدان پیشـین مرکـزي    ،این عضله
آغاز شده و پس از باال رفتن به بخش تحتانی تیغه بینـی متصـل   

. شودمی

ه تیغه بینیي پایین کشندعضله

بعضــی از ایــن الیــاف از نزدیــک خــط وســط مــاگزیال در بــاالي .بنددها را میي حلقوي، دور دهان را تنگ و لبانقباض عضلهعضالت دهانی 
که الیاف دیگـر  گیرد در حالیمنشأ میاستخوان مندیل در پایین

ایـن عضـله بـه    .گیرنـد منشأ مـی ي شیپوريآن از هر دو عضله
.گرددها متصل میط لبپوست و مخا

ي حلقوي دور دهانعضله

فشـرد ایـن   ها میانقباض عضله شیپوري، گونه را در مقابل دندانعضالت دهانی
به جویدن کمک کرده و مانع با سفت کردن گونه،،عملکرد گونه

شود این عضله به خروج ها و گونه میاز تجمع غذا در بین  دندان
.کندکمک میبا قدرت هوا از ناحیه گونه

این عضله در فضاي بین ماگزیال و مندیل و عمق عضالت صـورت  
.قرار دارد

عضله شیپوري

هنگـام اخـم   ،این عضـله 
شــود، کــردن فعــال مــی

باعث کشیده شدن گوشه 
.شوددهان به پایین می

هاي نیش، آسیاي کوچک و اولـین آسـیاي  مبدأ آن در زیر دنداني پایین آورنده گوشه دهانعضله
بزرگ قرار داشته و به پوست و بخش فوقانی عضـله حلقـوي دور   

.شوددهان در نزدیکی گوشه دهان متصل می

عضالت گروه تحتانی دهان

باعـث پـایین   ،این عضله
آمــدن لــب تحتــانی و   

حرکــت آن بــه خــارج        
.شودمی

شده و الیاف آن بـه  آغاز ،از عمق عضله پایین آورنده گوشه دهاني پایین آورنده لب تحتانیعضله
سمت باال و داخل رفته و با الیـاف عضـله سـمت مقابـل و الیـاف      

.شودحلقوي دور دهان قبل از اتصال به لب تحتانی مخلوط  می

wwعضالت گروه تحتانی دهان
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باعث باال کشـیدن  ،این عضله
و به بیرون برجسته شدن لـب  

ــ   ــام چ ــه هنگ ــانی ب ین و تحت
.شودچروك انداختن چانه می

هاي نـیش قـرار گرفتـه و در    در زیر دنداناي ي چانهعضله
الیاف این عضله به سمت پایین و کهحالی

ــه متصــل داخــل مــی ــه پوســت چان رود ب
.شودمی

عضالت گروه تحتانی 
دهان

به عمل خندیـدن  ،این عضله
.کندکمک می

ــه از اي اســت بارعضــلهي ریزوریوس عضله یــک و ســطحی ک
ي دهان به سـمت بـاال ادامـه دارد و    گوشه

ي دهـان را بـه   انقباض ایـن الیـاف گوشـه   
.کشدخارج و باال می

گروه فوقانی عضالت 
دهان 

-اي گوشهي گونههر دو عضله
برنـد و  ي دهان را به بـاال مـی  

ایـن  .کشندآن را به خارج می
بـه عمـل لبخنـد زدن    ،عضله

.کندکمک می

اي بزرگ سطحی بوده کـه از  ي گونهعضله. اي بزرگ و کوچکونهعضالت گ
ي حلقوي دور چشـم در طـول   عمق عضله

سطح خارجی استخوان گونه ،بخش خلفی
شروع و سپس به پایین و جلـو رفتـه و بـا    

ــی   ــل م ــان متص ــوي دور ده ــاف حلق -الی
از اسـتخوان  ،اي کوچکي گونهعضله.شود

ــله   ــال عض ــل اتص ــوي مح ــه در جل ي گون
اي بــزرگ آغــاز شــده و بــه مــوازات ونــهگ

اي بزرگ بـه لـب فوقـانی در    ي گونهعضله
شودمجاورت گوشه دهان متصل می

گروه فوقانی عضالت 
دهان

در هنگام ناراحتی شـیار بـین   
ي دهـــان را بینـــی و گوشـــه

.کندمیترعمیق

ال این عضله در باالي سوراخ اینفـرا اوربیتـ  ي باال  برنده لب فوقانی عضله
از ماگزیال شرو و الیافش به طرف پـایین و  
داخل طی شده تا با الیاف عضـله حلقـوي   
دور دهان مخلوط شده و به پوست لب باال 

.شودختم می

گروه فوقانی عضالت 
دهان

ي  این عضله به باز شـدن پـره  
.کندبینی کمک می

اال بنده لب فوقـانی  در سمت داخل عضله بي  بینی ي  باال برنده لب فوقانی و پرهعضله
از سطح قـدانی تنـه مـاگزیال در مجـاورت     
بینی آغاز  و به غضروف پره بینی و پوست 

.شودلب فوقانی ختم  می

گروه فوقانی عضالت 
دهان

برد و ي  دهان را باال میگوشه
تر شدن شیار بینی و به عمیق
ــه ي  دهــان در هنگــام  گوش

.کندناراحتی کمک می

این عضله عمقـی بـوده و توسـط عضـالت     دهان ي گوشهي  باال برندهعضله
ــن   ــک پوشــیده شــده و ای لواتوروزیگوماتی
ــایین   عضــله از تنــه مــاگزیال درســت در پ

گیـرد و بـه   میمبدأسوراخ اینفرا اوربیتال 
.شودپوست گوشه دهان ختم  می

گروه فوقانی عضالت 
دهان

ورقـه و نـازك ماننـد    ،پهـن ي یک عضـله ي  پالتیسماعضله.شودباعث کشش پوست می
است که در ضخامت فاساي سطحی گردن 

تر از اسـتخوان  این عضله پایین.قرار دارد
مبدأي  سینه ترقوه از بخش فوقانی قفسه

رود و گیرد و در گردن به طرف باال مـی می
عضالت اطراف دهـان  بهالیاف خارجی آن 

.شودمتصل می

عضالت حالت صورت 

ه طرف باال و ي  گوش را بالله
الله گوش را بـه  ،کشدجلو می
اللـه گـوش را بـه    ،بردباال می

.کشـد طرف بـاال و عقـب مـی   
تحــت ،غالبـاً ایـن سـه عضـله    

.اراده و کنترل ما نیستند

ي  قـدامی و در جلــو و خـارج اللــه   عضـله عضالت اوریکورال
ي  فوقانی که در بـاالي  عضله،گوش است

ر خلـف  ي  خلفـی د عضله،گوش قرار دارد
.باشدالله گوش می

ي  گوشعضالت الله
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آنهايماهیچهوگردنصورت،ساختمان
بعضـی  . انـد دهند، نام گـذاري کـرده  عضالت را بر حسب، شکل، موقعیت، محل و کاري که انجام می

. هـا عضالت شـیپوري و شـقیقه  :باشند، مثلها، بعضی بادبزنی میها و لبعضالت پلک:مدورند مانند
.عضالت پیشانی:مکن است طویل و مسطح باشند، مثلم

گردنوصورتسر،بندياستخوان
:شوددسته تقسیم می2هاي جمجمه به استخوان

.باشدقطعه می8ي سر، که شامل استخوان کاسه-
. باشدقطعه استخوان می14استخوان چهره، که داراي -

:هاي صورتاستخوان
ي پایین نام یک استخوان آن متحرك، که فک تحتانی یا آرواره. ه استقطع14هاي صورت استخوان

ي اسـتخوان آرواره 13. ي بـاال هسـتند  دارد و به شکل نعل اسب و بقیه به هم چسبیده، به نام آرواره
اسـتخوان فـک   : هـا شـامل  این اسـتخوان . ن فرد میانی و بقیه، قرینه و جفت هستنداستخوا1باال، 

اي، اسـتخوان اشـکی، اسـتخوان    مخصوص بینی، اسـتخوان کـامی، اسـتخوان گونـه    باالیی، استخوان
شاخک تحتانی بینی 

:هاي چهرهحفره
ي گـود هرمـی شـکل، در    حفره2ي چشمی که ي کاسهحفره. باشدحفره می7ي انسان داراي چهره

باشـد و بـا   نـه مـی  حفره نیز، مشابه و قری2هاي بینی، که این حفره. دو طرف باالي صورت قرار دارد
ي دهـان  هاي فکی که، در دو طرف چهره قرار دارد و حفـره حفره. ي نازك، از هم جدا هستنددیواره

چنین براي چـاق و الغـر کـردن افـراد     ها براي پیر و جوان کردن، همدر گریم از حفره. که تک است
ww.شوداستفاده می
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انواع پوست و عوارض پوستی 
مقدار تولید چربی و عـرق، جریـان خـون در پوسـت و فعالیـت غـدد       : جملهنوع پوست به عواملی از 

.چربی بستگی دارد
:پوست معمولی–

کند، چون غدد چربی آن به اندازه طبیعـی فعالیـت   ي کافی چربی ترشح میپوست معمولی به اندازه
پوسـت  سـطح . متر مربـع اسـت  میکرو گرم در هر سانتی500تا 250ترشح چربی آن بین . کنندمی

.رطوبت کافی داشته و از لطافت کافی برخوردار است
:پوست چرب-

یعنـی میـزان ترشـح غـدد     . کننـد ي چربی در این نوع پوست، زیادتر از اندازه طبیعی ترشح مـی غده
شـود،  ترشح چربی باعث مـی . متر مربع از پوست استمیکروگرم در هر سانتی500تر از چربی، بیش

. اق دیده  شودصورت حالت روغنی و بر
: پوست خشک-

پوست خشک به دلیل کم شدن ترشحات غدد چربی و از دست دادن آب  سـطح پوسـت بـه وجـود     
. شودمتر مربع میمیکروگرم در سانتی250تر از ترشح غدد چربی، کم. آیدمی

:پوست مختلط-
تـر  باشـد و بـیش  یپوست مهمان طور که از نام آن مشخص است، پوست مختلط ترکیبی از دو نوع

صـورت، تیـزون   Tیـوزین خشـک و ناحیـه    (صورتuمعموالً ناحیه . شوددر پوست صورت دیده می
هـا و  هاي پوست است و بر عکس گونـه تر از بقیه قسمتیعنی پیشانی، بینی، چانه چرب. چرب است

. ها خشک یا نرمال استگاهی دور چشم
:پوست حساس-

در . شـوند تند که، آلرژي دارند و در اثر باال رفتن سن نـازك مـی  هایی هسهاي حساس، پوستپوست
دهند داراي منافذ ریـز بـوده و معمـوالً بـه رنـگ روشـن و قرمـز        برابر نور آفتاب حساسیت نشان می

.. باشدمی
پوستیهايبیماري

رض پوسـتی  رژیم غذایی نامناسب، شرایط محیطی و اشکال در کار اجزاء داخلی بدن منجـر بـه عـوا   
.شودمی

:هاي باز یا سرسیاهکومدون
هـاي  یابند و در معرض هـوا و آلـودگی  در مناطقی که سبوم، به طور مستقیم به سطح پوست راه می

شـوند،  الي سـبوم، سـیاه رنـگ مـی    اي البـه دانـه گیرند و یا به علت تجمع مواد رنـگ محیط قرار می
ww.آیدکومدون سرسیاه به وجود می
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:بسته یا سرسفیدهايمدونکو
آورد، کـه  هاي سر سفید بـه وجـود مـی   اگر دهانه فولیکول به هر دلیلی بسته شود، تجمع سبوم، دانه

.باشداي براي تکثیر باکتري میاین حالت زمینه
: کیست چربی

هنگامی که چربی پوست راهی براي خروج از منافذ آن نداشته باشد در زیر پوست به حالـت کیسـت   
.شوندتر در اطراف چشم دیده میصورت نرم و سفت که بیشدوشود و به یجاد میسفید رنگ ا

:هاي خیلی چربمنافذ باز پوست در پوست
. شوند، داراي منافذ باز زیادي هستندهایی که خیلی چرب هستند و کامالً براق دیده میپوست

:چین و چروك و افتادگی پوست
هـاي  یابند و تغییر رشـته ها، در پوست افزایش میو چروكبا افزایش سن و نازك شدن پوست، چین 

هاي ضعیف و نامنظم از یک طرف، حالت ارتجاعی پوست هاي خطی باریک به تودهاالستین، از رشته
.گرددکم شده و کاهش تخریب کالژن از طرف دیگر، باعث کم شدن قدرت پوست و شلی آن می

:کدر شدن پوست
ینی پوست، آلودگی هوا، عوامل داخلی و افـزایش سـن، باعـث کـدر     ضخیم شدن طبقه شاخی و کرات

. شودشدن پوست می
:ترك خوردگی پوست

دقت نمایید شرایط سرد و خشـک آب و هـوایی   . داردکه پوست خیلی خشک شود، ترك برمیزمانی
ي به پوست خشک را باید درمان کرد، تا از بروز ترك خوردگی جلوگیر. کنداین عارضه را تشدید می

. عمل آید
:تعریق بیش از حد

ي اي مثـل غـده  اي از یک مشـکل زمینـه  چنین نشانههم. ممکن است یک عامل ژنتیکی داشته باشد
. تیروئید یا دیابت باشد

١:پسوریازیس
باشـد و  هاي قرمز رنگ شفافی است، کـه پوشـیده از پوسـته مـی    پسوریازیس به شکل آسیب دیدگی

ها و نواحی که تماس زیاد و دچار آسـیب دیـدگی هسـتند،    ست سر و ناخنتر در انگشتان پا، پوبیش
.شودنمایان می
٢:زرد زخم

. شوددیده می... صورت، گردن، گوش و: تر در نقاط باز بدن از جملهاین بیماري مسري بوده و بیش

١Psoriasis
٢Impetigoww
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3:کهیر

تگی به رنـگ  این بیماري واکنش دفاعی بیمارگونه پوست، نسبت به محیط است که به صورت برجس
.گرددنمایان می... ها، نیش حشرات وقرمز و خارش دار بر اثر، استفاده از پاك کننده و شوینده

4:کک و مک

هـاي  ضـایعات و لکـه  . شـود هاي رنگی، کک و مک در سطح پوست ظـاهر مـی  در اثر تجمع پیگمنت
. شودرنگی هستند،که در افراد سفید پوست و بور دیده میاي کمقهوه
): ايهاي قهوهلکه: (هاي ناشی از آفتابلکه

شوند و در نقاطی که در معرض آفتـاب قـرار دارد،   اي تیره تا سیاه ظاهر میاین ضایعات به رنگ قهوه
. کندتر بروز میبیش

5:کوپروز

به دلیـل اشـکال در گـردش خـون،     . باشدکوپروز از ریشه التین گرفته شده است و به معنی مس می
هاي خـونی قابـل رؤیـت،    یابد، به اجتماع مویرگدرم، خاصیت ارتجاعی شان کاهش میها درمویرگ

ي حرارت و سن یـا دسـتکاري اشـتباه گشـاد شـده      که در اثر کاهش حالت ارتجاعی و افزایش درجه
.شودباشند و به حالت اولیه برنگردند، کوپروز گفته می

):کلواسما(6مالسما
اي روشـن تـا   ها و باالي لب به صورت نواحی قهـوه در پیشانی، گونهمالسما به حالت قرینه و معموالً

.کندتیره بروز می
7:تب خال

ابتـدا پوسـت گـز گـز     . شـود شود، تب خال گفته میهایی که به علت نوعی ویروس ایجاد میبه تاول
ینـی  تر روي لب و ببیش. شودمیکرده، یک یا چند تاول کوچک و دردناك ظاهر شده و پوست قرمز 

. شوددیده می
مراحل مراقبت از پوست صورت قبل از آرایش

کارمحیطسازيآماده
.با توجه به حجم کار طراحی شود،فضاي کار-
.در صورت امکان اتاق مدیریت و اتاق کار جدا باشد-
کیفیت لوازم و تجهیزات در حد باال انتخاب شود، زیرا سالن آرایـش بایـد جـذاب و زیبـا باشـد، تـا      -

.مشتري جذب شود

٣Hives
٤Freckles
٥Kvprvz
٦Melasma
٧Herpes simplexww
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.تمام لوازم و تجهیزات کار را مرتب بچینید و لوازم و تجهیزات بدون استفاده را از سالن دور نمایید-
محیط کار را طوري طراحی کنید، جز در مواقع عادي، در شـرایطی کـه میـزان کـار بـه اوج خـود       -
. گوي مشتري باشیدرسد، جوابیم
هـاي اضـافه خـود داري    ، حداکثر استفاده را کـرده و از ایجـاد هزینـه   از لوازمی که در اختیار دارید-

.وسایل از کار افتاده را از رده خارج نمایید. کنید
.لوازم برقی را کنترل کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید-
آمیـزي  رنگ.ها را هماهنگ با آن انتخاب نماییدآمیزي کنید و پردهي زیبایی رنگسالن را به شیوه-

.اي باشد که، نه تمام نور را جذب خود کرده و نه تمام نور را منعکس کندبه گونه
.هاي تند و تیره استفاده نکنید، زیرا ممکن است، سالن شما تاریک شده و چشم اذیت شوداز رنگ-
نیـد، تـا   کي نور کافی، جذاب و دلچسب کنید و نور را همه جاي سالن یکنواخـت سالن را با تعبیه-

. سایه ایجاد نشود
نامه، شدت روشنایی نور طبق آیین. گذارداز نور زیاد بپرهیزید، زیرا در دید افراد تأثیر نامطلوبی می-

در راهروها و دستشویی و حمام، بـین  . باشدلوکس می300تا 200طبیعی یا مصنوعی در آرایشگاه، 
. نظر داشته باشیدصرفه جویی را نیز در . لوکس کافی است150تا 50
متر بوده تا آرایشگر راحت کار کرده و مشتري نیز در سانتی85ي آن از زمین آیینه تخت و فاصله-

و میز زیر آن باید، داراي سطح  صاف، تمیز، سـالم و بـدون درز باشـد و    . حالت نشسته خود را ببیند
.ن باشدقاب آن از جنسی، که بتوانید، آن را بشویید و رنگ آن نیز روش

.ي تأسیس و دیگر مدارك تخصصی، در سالن نصب نموده، تا در مقابل دید مشتري باشدپروانه-
ابزار کار

بند براي مشتري                    هدبند و پیش-
عفونی کننده براي لوازم کار               مواد ضد-
.  دار باشددستمال کاغذي و پنبه، که در ظرف درب-
ف آب براي کمپرس کردن                          ظر-
اسفنج براي پاك کردن مواد                              -
حوله به تعداد مورد نیاز-
دستگاه بخور-
المپ وود یا ذره بین -
کاردك مخصوص برداشتن مواد -

مواد مصرفی
کن انواع شیرپاك-
wwکنندههاي تمیزانواع کرم-
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انواع تونیک، تونر-
زا هاي کفانواع فراورده-
هاي آرایشیانواع صابون-
بردارهاي الیهانواع کرم-
ها هاي تقویتی و ماسکانواع کرم-
هاي پوست انواع پاك کننده-
ها انواع لوسیون-
هاي دور چشم پاك کننده-

:کنانواع شیرپاك
در انـواع  . تـر باشـد  باشد، کـه نسـبت آب آن، بـیش   کن، به شکل امولسیون چربی در آب مییرپاكش

هاي چرب، خشـک، حسـاس و معمـولی شـیر     مخصوص پوست: مختلف در بازار موجود است از قبیل
کن، براي پاك کردن اي است، که از قدیم مورد استفاده عموم بوده و از شیر پاكکن تمیز کنندهپاك

توانید استفاده کنید، هایی که در طول روز، روي پوست تجمع کرده، می، گرد و غبار و آلودگیآرایش
. شودکن به راحتی از روي پوست شسته میشیرپاك. تا مواد آرایشی بهتر جذب پوست شود

:کرم پاك کننده
هـاي پـاك کننـده    کرم. توانید، به عنوان شستشوي روزانه استفاده نماییدهاي پاك کننده میاز کرم

. هـاي خشـک مناسـبند   پوستتر بوده و براي پاك کردن کن غلیظباشد از شیرپاكچرب و غلیظ می
کننـد  ها را پاك میهاي لوازم آرایش و پوست را در خود حل کرده  و آنهاي پاك کننده، چربیکرم

هـاي  کـرم . اسـت گذارند، که براي پوست خشک مفیـد  و چربی مالیمی از خود، روي پوست باقی می
ي هیدرولیپیـدي پوسـت   پاك کننده امولوسیون بوده و مواد مغذي دارند و با رطوبت رسـانی از الیـه  

.کنندمحافظت می
هاي پاك کننده چرب را به مـدت طـوالنی، روي پوسـت نگذاریـد، زیـرا باعـث تحریـک پوسـت         کرم
.شودمی

:انواع تونیک
پوسـت را  پ هـاش  هـا معمـوالً   تونیـک . بازار موجود اسـت هاي مختلف، درانواع تونیک، براي پوست

در تـرمیم پوسـت زمـان    . دهـد کننـد و منافـذ پوسـت را بسـته و بـه پوسـت قـوام مـی        متعادل مـی 
. نمایندسازي نقش مهمی را ایفا میپاك

ها ماسککن یا ژل پاك کننده و قبل از سازي، بعد از شستشوي پوست با شیر پاكتونیک را در پاك
.توانید، با یک تکه پنبه به پوست بمالیدتونیک را می. ها استفاده کنیدو کرم
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:هالوسیون
هایی به شکل مایع هسـتند، کـه در فرمـول    ها فرآوردهلوسیون. لوسیون در انواع مختلف موجود است

ها ضـد  لوسیون. کنیدکن، از لوسیون استفاده پس از استفاده از شیر پاك. این مواد چربی وجود ندارد
.باشندعرق و ضد عفونی کننده می

کن را از بین برده و تکمیل کننده هاي مرده پوست پس از مصرف شیر پاكلوسیون باقی مانده سلول
هـاي  بعد از اسـتفاده از کـرم  . کندلوسیون به بستن منافذ پوست کمک می. باشدکن میاثر شیر پاك

.نید، از لوسیون استفاده نماییدتواالیه بردار یا ماسک، نیز می
سازيپاكکاروسایلوموادابزار،ازاستفاده

.ابتدا با مشتري مشاوره نموده و نوع پوست را شناسایی نمایید-
. عفونی نماییدتان را کامالً شسته و ضدهايسازي را شروع کنید، دستقبل از این که پاك-
. تا بپوشد و خودتان نیز روپوش بپوشیدبراي مشتري روپوش تمیز آماده کرده،–
هـاي او  سازي بنشیند، حوله را روي شـانه با احترام مشتري را راهنمایی کنید، تا روي صندلی پاك–

.قرار دهید
.سازي، موها روي صورت نیایدسر مشتري را با هد و یا حوله، خوب بپوشانید، تا موقع پاك–
.ید و مورد نیاز هستند، در دسترس بچینیداکردهي لوازمی که قبالً ضد عفونی همه–
.براي هر نوع پوست، از لوازمی که مخصوص همان پوست است، استفاده کنید–
باشد، را در سـطل زبالـه   بار مصرف میپنبه، دستمال و ابزار یک: ها که شاملبعد از انجام کار، زباله–

.ینیدعفونی کنید و در کمد بچریخته و دیگر ابزار را ضد

: سازي پوستپاك
سازي اسـتفاده    از پاك،هاي مرده از روي پوستي شاخی و از بین بردن سلولبراي برطرف کردن الیه
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براي پذیرفتن آرایـش و  ،جرم برداري و پاك کردن سموم و گرد و غبار از روي پوست،به عبارت دیگر
.سازي استمواد تقویتی پاك

.بار انجام داد1اي هفته،توانساینده را میسازي با مواد پاك
:سازي پوستي انجام پاكنحوه

.نماییدیعفونضدرا با آب و صابون شسته و تانيهادست-
.مخصوص بپوشانیدتلموهاي مشتري را با روسري یا حوله و-
.را پاك کنیدهالبو هاچشمآرایش محلول پاك کنندهآغشته بهپدتابا دو-
بـراي هـر نـوع    . (پاك نمایید،یا ژل تمیز کننده یا کرم پاك کنندهکنپاكصورت و گردن را با شیر-

.)از محصوالت مخصوص آن پوست استفاده شود،پوست
.تمیز نمایید،دور چشم را با پاك کننده مخصوص دور چشم-
.وي پوست برداریدتمیز کرده و مواد را کامالً از ر،تمام صورت را با آب و پنبه مرطوب-
.کامالً پوست را تمیز نمایید،مجدداً با تونیک یا لوسیون مخصوص پوست-
از کرم الیه بـردار مخصـوص همـان    ،براي هر نوع پوست.از کرم ساینده یا الیه بردار استفاده نمایید-

.استفاده کنید،پوست
دقیقه مکث کـافی  15الی 5بین .اشدبیمبراي هر نوع پوست متفاوت ،مدت مکث با کرم الیه بردار-

.است
.داریدي سطح پوست براز روو سپس با تونیک و لوسیون خاص باقی مانده مواد ساینده را -
.از ماسک مخصوص همان نوع پوست استفاده کنید،در این مرحلهتوانیدیم،براي هر نوع پوست-

در ایـن  ،دقیقـه 15توانیـد یمـ شـما  .شدبایمدقیقه 20الی 10،روي پوستهاماسکمدت مکث -
.مرحله مکث نمایید

از کرم .استهایتامینهومغذي و يهاکرم،رسانآبيهاکرماستفاده از ،سازيپاكيمرحلهآخرین -
.در این مرحله استفاده نمایید،ضد آفتاب نیز به عنوان محافظ و پوشاننده
ماساژ مختلف پوست صورت و گردن

.شودمیروي پوست انجام،مخصوصهايدستگاهیابا دست کهشود،میگفته اتیحرکماساژ به 
:صورتيدهندهفرم ماساژ

.باشدمیترکیبی از فشارها و ماساژ ،صورتيدهندهماساژ فرم 
.خوب ماساژ دهید،مرطوب کننده زده و روي پوست،به صورت

بـار روي پوسـت   3توانیـد مـی تمام حرکـات را  ،بهتري داشته باشدينتیجه،براي این که این ماساژ
.انجام دهید
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:توجه
دور چشم و روي پیشـانی  ،بینی،گونه،لب،سپس چانه.بهتر است ترتیب ماساژ از گردن شروع شود

.تمام شود
:ماساژ پیشانی و شقیقه

صـاف  هاچروكتا ،انگشت دوم و وسطی را بین دو ابرو قرار دهید و به آرامی به سمت باال بکشید-1
. شود

،آرامـش بخـش بـوده   ،این حرکـت .را در دو طرف شقیقه گذاشته و به آرامی فشار دهیدهادست-2
.کندمیخستگی چشم و سر درد را درمان  ،پوست را نرم

:ماساژ دور چشم و بینی
از کنار ابرو تـا گوشـه داخلـی چشـم و     ،ت  انگشتريبا انگش،براي برطرف کردن خطوط دور چشم-

.دایره ماساژ دهیدبه صورت نیم،بینیيتیغهکنار 
ابـرو تـا وسـط    ي دنبالـه از روي ابرو تا دنباله ابرو و از بینید،میهمان طور که نقاط را روي تصویر -

ه جریان افتاده و باعـث بـاز   بهاقسمتتا خون این .ماساژ دهیداينقطهبا حرکات دورانی و ،چشم را
. شدن عروق دور چشم شود

.اشاره به طرف باال بکشیدوبا دو انگشت میانی،خط بینی و دو طرف بینی را-
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نقـاط کنـار بینـی را بـا حرکـات نیشـگون ماننـد یـا          ،براي برطرف کردن خطوط ریز اطراف بینی-
.فشار دهید،فشاري

:هاماساژ دور لب و گونه
مانند ،به سمت شقیقه،دهان به سمت گوش و از کنار بینیيگوشهاز ،از چانه به طرف زیر گوش–

.تصویر ماساژ دهید

. نقاط زیر گوش را فشار دهید و از وسط چانه به طرف باالي دهان را نیز فشار دهید-
. تا خطوط دور لب باز شود،فشار دهید،نقاط مشخص شده در تصویر را-

:ماساژ گردن و شانه
از وسط چانه به دو طرف و بازگشت ،حرکات نیشگون مانندي،با مالیمت،با انگشت شست و اشاره-

.دوباره به وسط چانه را انجام  دهید
.تا افتادگی پوست را از بین ببرید،روي خط چانه را به طرف باال بکشید،از دو طرف-
.داندازمیاین حرکت خون را به جریان .از گردن به سمت شانه ببرید،را مانند تصویرهادست-
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این حرکـات  .با حرکات فشار به سمت ماساژ دهید،خط رویش مو از جلوي گوش تا وسط گردن را-
.کندمیو عضالت پشت گردن را منبسط و نرم باشدمیاعصاب يدهندهتسکین 

تـا  ،دوباره صورت را با آب سرد شسته.ت را با آب گرم بشوییدماساژ نرم نهایی را انجام داده و صور-
.منافذ به حالت اولیه برگردد

استفاده از انواع ماسک زیبایی
تقویتی بوده و بـراي مراقبـت از پوسـت    موقت،به طور هاماسک.در انواع مختلف موجودندهاماسک

.وست بمالیدضخیم روي پايالیهرا به صورت هاماسک.شوندمیاستفاده 
برداشـته        از روي پوسـت  ،کـه هـایی ماسـک :شـوند مـی گـروه تقسـیم   2بـه  هـا ماسـک به طور کلی 

.شوندمیحالت پالستیک شده و به راحتی کنده ،روي سطح پوست خشک شدهشوند،می
معموالً پودري یـا خمیـري هسـتند و بـا آب ولـرم     ،از روي پوست باید شسته شوند،کههاییماسک
.شوندمیشسته 

1تصویر2تصویر 

4تصویر3تصویر
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دقیقـه  15الی 10.طوري که نواحی دور چشم مالیده نشود،روي صورت مالیده،ماسک الیه بردار را
. سپس صورت را بشویید،تا ماسک خشک شود،مکث کرده

ویتامینه صورتهايکرماستفاده از انواع 
:هاویتامین
دسـته تقسـیم   2بـه  ،آنهـا قابلیـت اسـاس بـر نقش بسـزایی دارد و  ،در سالمتی پوستهاویتامین

:شوندمی
محلول در آبویتامینمحلول در چربی  وویتامین 

.هستند) K-E-F-D-A: (حلول در چربیویتامین م-1
:محلول در آبهايویتامین-2

،B1کمبـود ویتـامین  ، K، ویتـامین  D، ویتـامین  B6ویتـامین ، Pویتامین ، Hویتامین ، Cویتامین 
B2کمبود ویتامین 

کاربرد صحیح و ابزار کار
صورتبخورگاهتدس

نـوع  .باشـد مینوع 2اما در مجموع .استمتفاوت در بازار موجودهايمدلدستگاه بخور در اندازه و 
و المنـت  گیردمیکه صورت در آن قرار ،شبیه به پارچ آب،داراي محفظه آب و تلقی است،ساده آن

.آن زیر محفظه آب قرار دارد
.دهدمیگرم و بخار ،که به برق زده و با المنتايشاخهسیم و دو 

کلید اول ري           ،کلید دارد2مخزن با خرطوم و که یک ،چهار پایه یا سه پایه،نوع دیگر آن
.باشدمی)بخار ساز(و کلید دوم واپور )اوزون(
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.باشدمیآب ریخته و المنت براي گرم کردن و بخار آب ،در مخزن دو جداره

مختصري از تاریخچه آرایش در اسالم و قرن بیستم-
خاصی بـه  يعالقه،از زمانی که مردم با دارو آشنا شدندصوصاًمخ،بسیار قدیميهازماناز 

که از مـا قبـل   دهد،یمنیز نشان شناسانباستانمطالعات .آرایش و زیبا شدن نشان دادند
شناسـان باستان. دادندیمو عالقه نشان اهمیتتاریخ نیز مردان و زنان به آرایش و زیبایی 

به هاآن،انددادهبه مصریان قدیم نسبت ز میالد مسیح سال قبل ا3500از شروع آرایش را 
در مراسـم مـذهبی از انـواع    ،و براي خوشبو کـردن بدنشـان  رفتندیممخصوص يهاحمام

ي ملکـه ،کلئوپاترا.دادندیماهمیت به نظافت . کردندیمعطرها و دیگر مواد آرایش استفاده 
م شیر و از اکسـید آهـن سـرخاب تهیـه     و براي زیبایی پوستش از حمامصر از مواد آرایشی

آورده و از یمي درختان و مواد معدنی رنگ مو به دست یشهراز . کردیماستفاده کردند،یم
.دادندیمزیادي اهمیتو به آرایش . ساختندیمي چراغ، سرمه دودهکوهل و 

چهرهسازيمتعادليیخچهتار
و هـا ینیچ،مصریان.م آیینی بوده استدر مراس،گذشتهيهادوراناصل پیدایش گریم در 

مصـریان اطـراف   .کردنـد یمـ هر کدام به طریقـی گـریم   ،بسیار دوريهازمانآفریقاییان از 
یان از یو آفریقاکشیدندیمرا با رنگ سبز رنگ آمیزي و با خطوط سیاه خط چشم هاچشم
یـف اسـت و گریمـور    کثيلکهگریم  به معنی .کردندیمشاد براي چهره استفاده يهارنگ

بـه  1778واژه گریم در زبـان فرانسـه در سـال    .دهدیمیعنی کسی که عمل گریم را انجام 
.باشدیمشکلک و پیر مسخره ،به معناي ادا،معناي آنچه در نمایش است

.باشدیمگریم صحنه و گریم اکران ،نوع2گریم بر 
.عکاسی و تلویزیون است،اسینم:باله و اپرا و گریم اکران،تئاتر:گریم صحنه
عمل متعـادل سـازي یـا  نامتعـادل سـازي      توانیم،یم) تکنیک سایه و روشن ( ما با گریم 

.شودیماز متعادل سازي در گریم استفاده ،ولی در رشته آرایشی،چهره را انجام دهیم ww
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تئوري نور، رنگ و انعکاس آن-
هارنگتئوري

این طیـف شـامل   .توانست نور سفید را تجزیه نماید،رنیوتون با کمک منشو1676در سال 
نـور پدیـد   که به دلیل شکسـت نیلی و بنفش بوده،آبی،سبز،زرد،نارنجی،قرمزيهارنگ

.آمدندیم
کـه دوبـاره نـور    بینیدیم،با یک عدسی محدب متمرکز کنیم،تجزیه شده رايهارنگاگر 

و ،زرد و نـارنجی ،قرمـز :گـروه مـثالً  2را به تجزیه شده يهارنگاگر .شودیمسفید ایجاد 
رنـگ جدیـدي بـه    ،از ترکیب هـر گـروه  ،بندي کنیدآبی و سبز تقسیم،گروه بعدي بنفش

کـه نـور سـفید بـه وجـود آمـده      بینیدیم،را ترکیب کنیدهاآنو اگر مجدداً آیدیمدست 
مکمـل  يهـا رنـگ را گروه رنگی که با هم ترکیب شوند و رنگ سفید به وجود آید 2.است

.گویندیم
کـه از ترکیـب   بینیـد یمـ ،جـدا کنیـد  هـا رنـگ رنگ را از بقیه 1اگر ،هارنگدر این گروه 

مثالً اگر رنگ زرد را .پدید خواهد آمد،رنگ جدا شده،رنگ مکملدیگر يهارنگمجموعه 
ـ  ،ترکیب دیگر رنگ خنثـی کننـده زرد  ،طیف جدا کنیديهارنگاز مجموعه  نفش یعنـی ب

. پدید آمده است

)روشنسایه(اجسامبرنورانعکاس
،همـه اجسـام  ،اگر سایه روشن نباشـد .آیدیمفرم یا شکل به وجود ،از طریق سایه روشن

،که سه بعد داشته باشد،اگر شیء را در برابر نور قرار دهید.آیندیممسطح و صاف به نظر 
قسـمت و حـد   ینتـر تیـره ،که پشت به نور اسـت تر و قسمتی یک قسمت داراي نور بیش
،ایـن فضـا  .شـود یمنور به طرف تیرگی کم ،از قسمت روشن،فاصل این تیرگی و روشنی

جایی است کـه نـور   ،ءقسمت شیینتردرخشان .گیردیمرا در بر ترین فضاي شیءبیش
در .رسـد ینمـ آن که نور به ،قسمت جایی استینترو تیرهشودیمبه آن مستقیماً تابیده 

تاریکی يدرجهترین بیش،مانند مکعب مستطیل،یک جسم سه بعدي با خطوط مستقیم ww
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حـداکثر  ،ء با خطـوط منحنـی ماننـد اسـتوانه    در یک شی. و روشنی نزدیک به هم هستند
بـه  ،و در قسـمت میـانی سـایه و روشـن    گیردیمقرار هالبهروشنایی و تیرگی در قسمت 

.شودیمدر هم محو یجتدر
جهـت  3را کـه از  ) کروي شکل ( گوي ،استوانه،جسم مکعب مستطیل3،در تصاویر زیر

.دهیمیممورد مطالعه قرار ،در معرض تابش نور هستند
مکعب مستطیل -
استوانه -
)کروي شکل ( گوي -

: از طرف راست در معرض نور قرار گیرند،اگر این اجسام

.دهدنمیقسمت مجزا تشکیل .دهدمیدو قسمت کامالً مجزا تشکیل 
a =                 کامالً روشنa =ینترروشنa =روشنایی شدید
B =       تیغه اي بسیار تیرهb =رو به تاریکی         تدریجبهb = تدریجاً در اطراف
C = کاهش و رو به تاریکی.شودمیتیرگی از تیغه کاسته

: و اگر از جهت چپ در معرض نور قرار گیرند

ww
w.
ira
na
rz
e.
ir

37



.دهدنمیقسمت مجزا تشکیل .دهدمیتشکیل ،مالً مجزادو قسمت کا
a =                        کامالً روشنa =تر      روشنایی بیشa =روشنایی کامالً شدید
B =     تیغه اي بسیار تیرهb =تدریج رو به تاریکی  بهb = تدریجاً در اطراف
C = کاهش و رو به تاریکی.یابدمیکاهش تدریجبهتیرگی

: اگر مستقیم در معرض نور قرار گیرند

a = ًکامال

روشنایی اطراف تیرگی= aکامالً روشن            = aروشن                
b-c =            کامالً تیرهb-c =          روشنایی کاهش و رو به تاریکی

:و اصول استفاده از آنهاکنتراست
)تضاد در عین توازن. (استهارنگکنتراست ،دیگرهايیکتکناز 

را از جهـاتی بـا هـم مقایسـه     هـا آنتـوان یمـ کـه  باشد،یمهارنگاختالف بین ،کنتراست
را کنار هم قـرار  هاآنتوانیم،یمبا توجه به این عامل .دیعنی عاملی براي مقایسه دارن.کرد

در کنار ،شانبا توجه به نوع و چگونگی اندازه و میزان اختالفتوان،یمرا هارنگاین .دهیم
.سیاه و سفید:مثل.هم قرار دهیم

: شوندیمگروه تقسیم 7به هاکنتراست
روشن،کنتراست تیره-اصلی                    يهارنگکنتراست -
کنتراست مکمل-گرم                                        ،کنتراست سرد-
کنتراست اشباع-زمانی                                          کنتراست هم-
کنتراست وسعت-
اشکال هندسی چهره-
بیضی                يچهره- 1
مربع                يهچهر-2
مستطیل يچهرهـ 3
wwمثلثيچهره-4
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گرديچهره-5
ذوزنقهـ 6
معکوسيذوزنقه-7
لوزي-8

هندسیابعاددر،چهرهانواع
:ي بیضیچهره-

.قسمت مساوي تشکیل شده است3از ،صورت بیضی به صورت افقی:مشخصات
.دهندیماز کل درازاي صورت را تشکیل ،هر قسمت از صورت بیضی-
.از چانه استترپهنپیشانی کمی -
.شودیموصل ،خط گونه با انحناي کمی به فک-
.گرددیمبا مالیمت به چانه وصل ،فک نیز-
.قسمت مساوي تشکیل شده  است5از ،عمودي نیزهايیمتقسبیضی با يچهره-
.دهدیمرا تشکیل از کل پهناي صورت ،هر قسمت از صورت بیضی-

: ي مربعچهره- 
در ،که اگر چهره در این قالب قرار گیـرد ،دار استمربع یک شکل هندسی زاویه:مشخصات

،هـا گونـه دار است و معموالً صورت چاق و تـوپر بـوده و  قسمت فک و پیشانی وسیع و زاویه
. باشدیمپهن و مسطح 
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:ي مستطیلچهره-
، در ایـن چهـره  .شـود یمزاویه دار محسوب يچهرهیک ،مستطیل نیزيچهره:مشخصات

.قسمت صورت بلندتر از معمول به نظر آید و یا پیشانی و چانه بلندتر باشـد 3ممکن  است 
. صاف یا فرو رفته است،هاصورتگونه در این 

)قلبی: (واژگوني مثلثچهره-
در .باشـد یمـ قسمت پیشانی پهن و قسمت چانه باریـک  ،مثلث واژگونيچهره:مشخصات
و 1(قسمت پیشـانی و بینـی  ،این نوع چهره،معموالً.گونه برجسته است،هاصورتاین نوع 

.باشدیمقسمت دیگر 2بلندتر از ) 3(با هم مساوي و قسمت چانه ) 2

:ي گردچهره-
و چانـه بـا هـم یـک دایـره را تشـکیل      هـا گونـه ،پیشـانی ،در ایـن نـوع چهـره   :خصاتمش

صـورت چـاق و   ،پـر هـا گونهمعموالً .باشدیمبا هم مساوي ،و طول و عرض صورتدهدیم
. مسطح است
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:لوزيي چهره
.و چانه باریک است، برجستههاي گونه پهنپیشانی باریک، استخوان: صاتمشخ

:ذوزنقه-
.باشدیمدار چانه و فک پهن و زاویه،داراي پیشانی باریک،این نوع چهره:مشخصات

: ذوزنقه معکوس-
.باشدیمو چانه و فک باریک ) باز(، داراي پیشانی عریض این نوع چهره:مشخصات

هاي چهرهها و لکمحو کردن هاله،یکسان سازي-
شـوند و  بـه سـختی پـاك مـی    .ساعت دوام دارند24ها ضدآب و عرق بوده و پوشش دهنده

.نسبت به نور خورشید مقاوم هستند
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کند که هاي پوستی نیز ایجاد کک و مک یا ماه گرفتگی میرسانی به سلولاختالل در خون
انتخـاب  .توان استفاده کردنارنجی و زرد می،هاي سبزرضه از رنگبراي پنهان کردن این عا

.ها بستگی داردي قرمزي لکههر کدام به درجه
.نواحی قرمز روي پوست را با رنگ سبز پنهان کنید

هاي چهره و مواد پوشاننده آنها و هالهلک-
:شودیمده از موارد زیر استفا،جاي جوش و کبودي دور چشم،براي برطرف کردن لک

پوشـش  هم براي. دهی نیز داردکه قشر پوششباشد،یمرنگی ، سرن کرمآنتی8:سرنآنتی
کبـودي  توانیـد، یمسرنبا آنتی.شودیمرنگ زمینه استفاده دادن و هم براي خنثی کردن 

)آنتی سرن نارنجی. (دور چشم را برطرف نمایید
لوسیون مخصوص یا فـون چـرب مخلـوط و    با الکل یا،کاموفالژ کرمی است که9:کامو فالژ
به راحتی لـک و جـاي جـوش را از بـین     ،و به دلیل غلظت باالیی که داردشودیماستفاده 

شکستگی و تـرك  ،در پوستزیرا.روي پوست مصرف شود،باید به مقدار خیلی کم.بردیم
.شودیمایجاد 

از آن اسـتفاده  توانیـد یمـ ،سالک،لک،کرم قوي است که براي پوشاندن جوش10:درماکالر
کـاموفالژ و  (.بایـد اسـتفاده گـردد   ،این کرم نیز بسیار غلیظ است و بـه مقـدار کـم   .نمایید

).درماکالر هم به صورت تک رنگ و هم به صورت پالت موجود است
از کانسـیلر اسـتفاده   ،فقـط تـون رنگـی بـدهیم    ،زمانی که بخـواهیم بـه چهـره   11:کانسیلر

از .دهدیمدانه به پوست فقط رنگ) .قدرت پوشش ندارد. (یلر قشر نداردکانسزیراکنیم،یم
برآمده و ارتفاع دادن به پشـت  يهاچشمپف ،سیاهی دور چشم،کانسیلر براي رفع کبودي

.شودیمچشم استفاده 
و از کانسیلر سـبز  ،براي برطرف کردن کبودي دور چشم،از کانسیلر زرد نخودي یا نارنجی

برطرف کردن پف چشم و از کانسیلر بژ یا سـفید نیـز بـراي ارتفـاع دادن پشـت      براي،یا بژ
.استفاده کردتوانیمچشم 

.شودیمزخم و خال از این محصول استفاده ،براي پر کردن جاي جوش12:آیبروپالست
پالسـت را  کنیم و آیبرویمروي پوست صورت را با الکل تمیز ،جاي جوش:استفادهينحوه

کـاموفالژ  ،کـامالً صـاف کـرده و روي آن   .گذاریمیمرداشته و روي جاي جوش با کاردك ب
.زنیمیمروي آن ،فیکس کرده و فون زمینه را،و با پودر فیکسزنیمیم

٨Anti cern
٩Kamvflazh

١٠Drmakalr
١١Kansylr
١٢Ybrvplastww
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روي آن .جاي جوش بگذاریـد ،التکس را با آب مخلوط کرده و روي پوست تمیز13:التکس
.و بعد فون زمینه را بزنیدروي آن را بپوشانید،چسب گریم زده و با پودر فیکس

گالتـزان را بـا   .براي پر کردن جاي زخم مناسـب اسـت  ،نیز: یا پوست مصنوعی14گالتزان
روي آن را پـودر  ،بعد از خشک شدن،آستون رقیق کرده و در جاي جوش و زخم قرار داده

روش پـر کـردن جـاي زخـم مناسـب      3. (زنـیم یمفیکس زده و فون زمینه را روي پوست 
).باشدینمعروس

خطاي دید با تکنیک سایه و روشن-
حال .و مکعب مستطیل صحبت کردیم) کروي(، گوي در مورد سایه روشن بر جسم استوانه

:پردازیمیمبه بیان کاربرد سایه روشن بر این اجسام 
از سایه روشن بر جسم مکعب مسـتطیل بـراي سـایه روشـن زدن بـر عضـالت شـقیقه و       -
)تر در گریم سینماکاربرد بیش(.شودیمو نشان دادن بینی متعادل استفاده ) پیشانی(

براي چاق کردن و گرد کردن اجزاي چهره استفادهتوانید،یماز سایه روشن جسم کروي -
.نمایید
و ،گرد کردن نوك بینـی ،گرد و چاق کردن گونهکنید،یمکه در تصویر مشاهده طورهمان

.باشدیمگریم سینما ایجاد پف زیر چشم و افتادگی زیر فک از آن جمله در

١٣Latex
١٤Gelautzww
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.براي خطوط تمام چهره مناسب است،سایه روشن بر جسم استوانه اي-
، خطوط پیشانی، خطوط گردن و لب خط گونه،بلند نشان دادن بینی:مانند

گونه و وسط پیشانی از نقاط مثبت روي ،زیر چشم،بینیيیغهتدر کرکسیون یا تصحیح -
،خط خنـده ،برجستگی زیر گونه،فکيهااستخوان،و اطراف بینیشودیمچهره محسوب 

.آیدیماز نقاط منفی چهره به حساب ،افتادگی چشم و گوشه لب افتاده

:آلي ایدهچهره
او يچهـره فـرد و اجـزائ   يرهچهـ شناسایی فرم هندسی ،اولین قدم در انجام گریم موفق

.نیز الزم و ضروري است،آنو اجزائآلایدهيچهرهچنین شناخت هم.باشدیم
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:قسمت مساوي تشکیل شده باشد3است، که از آلاي ایدهچهره
)ستنگاه مو در پیشانی تا زیر ابرواز ر(پیشانی -
)از زیر ابرو تا زیر بینی(بینی -

)تا خط چانهاز زیر بینی(چانه -

:چهرهاجزائ آلهاي ایدهاندازه
.یک چشم استياندازهبه ،آلچشم در صورت ایده2يفاصله
طـول  ياندازهدر هر قسمت به ،تا رستنگاه مو در دو طرف،خارجی چشميگوشهيفاصله

.چشم داریم5در عرض چهره : توان گفتیمپس .باشدیمچشم 1
از خود فـرد  ،چشم1طول ياندازهبه ،طول گوش است و عرض بینیيدازهانطول بینی به 

.باشدیم
منطبـق بـا خطـی    ،انتهاي ابرو.داخلی چشم بگذرديگوشهاز ،سر ابرو منطبق با خطی که

.خارجی چشم بگذرد و به انتهاي ابرو برسديگوشهبینی و يپرهکه از ،است
در مرکز و با چشم باز به ،عرض یک چشمياندازهه ب،در چشم بسته،چشم با ابرويفاصله

.چشم شخص باشديیهعنباندازه یک 
.از دو طرف به حالت مستقیم بـه مردمـک چشـم برسـد    ،خطی که2طول دهان منطبق با 

.باید مساوي باشد،با عرض لب پایین،عرض لب باال
نه بوده و برجستگی دو طـرف  لب پایین تا نوك چايفاصلهلب باال تا بینی نصف يفاصله-

.لب باال باید رو به سوراخ بینی باشد
هااستفاده کردن از فونداسیون

تـوانیم، اما به طور کلـی مـی  .باشدهاي مختلف گریم میاز شرکت،فون داراي انواع مختلف
.خشک و چرب دسته بندي کنیم،ها را به دو نوعفون

،تیـره سـبزه  -تون نـارنجی  ،تیره کبود(ي تیره اهپوستبراي ،هاي طبیعیي فوناز پایه-
ww.استفاده کنید) ، تون زردايتیره قهوه-تون قرمزي یا آجري
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.روشن استفاده کنیديهاپوستبراي ،هاي طبیعی با تون صورتیفونيیهپااز -
از فـون نـارنجی اسـتفاده    ،انـد شدهکه با فون روشن ییهاپوستبراي طبیعی نشان دادن -
.ماییدن
.گلبهی و بژ صورتی استفاده شود،از فون صورتی،الغريهاصورتبراي حجم دادن به -

)پن کیک: (فون خشک
و بـه پوسـت حالـت مـات     شـود یمـ هاي گرد تهیـه و عرضـه   معموالً در جعبه،فون خشک

چرب مناسب است و براقیت پوست چـرب را از بـین   يهاصورتبراي ،فون خشک.دهدیم
که هر کدام براي یک ،متفاوت هستنديهاتونداراي  ،هاي خشکفون.کندیمبرده و کم

تـا روي پوسـت   زنیم،یمبا پد مرطوب روي پوست ،هاي خشک رافون.نوع پوست مناسبند
.کشدیمسبک بوده و پوست به راحتی نفس مااین  فون .دست شودحالت یک
.) ..فون چرب، پن استیک، فون چرب مایع،: (فون چرب

هاي متنـوع از  در اندازه،گرد و پن استیک به صورت پیچی و رولیهايیقوطفون چرب در 
مختلـف عرضـه   هـاي در شیشه،چنین فون چرب مایعهم.مختلف موجود استيهاشرکت

داراي ،نیـز هـا  ایـن فـون  .خشک مناسب هستنديهاپوستبراي ،هاي چربفون.گرددیم
فـون چـرب روي   .شودیمبا تون متفاوت استفاده ها،اي پوستکه بر،متفاوت بودهيهاتون

به مقدار خیلی کـم روي پوسـت اسـتفاده    ،به همین دلیل.پوست حالت براق و روغنی دارد
.کنید

که بعد از مصرف حتماً آن را بـا  ،جمع شدن آن روي پوست است،مشکل دیگر فون چرب
تـري  ل پیش نیاید و فـون دوام بـیش  تا این مشک،تثبیت کنید،فون خشک یا پودر فیکس

.داشته باشد
از آن بـراي پوشـش   ،توانیدتر است و میاز فون خشک بیش،دهی فون چربقدرت پوشش

هاي چرب فون.استفاده نمایید،هاي ظریف روي پوستهاي ضعیف و پنهان کردن خطلک
.استفاده کنید،توانیدرا با پد خشک و مرطوب می

تـوان یمـ ییهـا از چه رنـگ فـون  ییهاپوستکه براي چه ،یز باید بشناسیدها را نتون فون
.استفاده نمود

هاي میکاپانتخاب کردن رنگ
، زمان آن است که سیستمی را یاد بگیـریم کـه بـه    یماکردهگرم و سرد را تعریف يهارنگ

تـر احسـاس   براي مشـتریان، بـیش  هارنگدر هنگام انتخاب کردن شما کمک خواهد کرد،
هنر کـاربرد  . انتخاب رنگ استيهاروشدر ذهن داشته باشید که آن یکی از .راحتی کنیم

ن پوست طبیعـی  وت.، برسیدخواهیدیم، به نتایجی که دهدیممیکاپ به شما این امکان را 
.قدر تیره یا روشن باشدهحاوي عناصر گرم و سرد برابر است، مهم نیست که پوست چ ww
w.
ira
na
rz
e.
ir

46



گرمهاي سرد و رنگ
هاهاي پوست و تونرنگ

سردگرمي پوستهارنگ
متمایل به (یا قرمز مالیمصورتیکم رنگهلوییزرد، طالیی،پوست روشن

، قرمز کمرنگ)قرمز
)سبز-زرد(زیتونی نارنجی، قرمز - زرد، زردپوست متوسط

-اي، قرمـز قهـوه -نارنجیقرمز،پوست تیره
ايقهوه

آبی، آبنوسی-سیاهآبی،تیره،زیتونی

بندي و شدت رنگها، درجهترکیب رنگ-
)گرموسرد(رنگیگام

:ي رنگاهگروه
خنثی يهارنگ-3سرد يهارنگ-2گرم يهارنگ-1

:ي گرمهارنگ
ه اسـت و  قرمز یا زرد استفاده شدهاآنکه در ترکیب ،زنده هستنديهارنگگرم يهارنگ

و بـه دلیـل   تـر یـک نزدگـرم  يهارنگ.استترگرمرنگ ،تر باشدچه قرمزي رنگ بیشهر
فشار خون را باال برده و هیجـان بـه وجـود    .آیدیمزودتر به چشم بلندترداشتن طول موج 

.کنندیمبراي آرایش روز مناسب هستند و ایجاد حجم و گرمی هارنگاین . آورندیم
:ي سردهارنگ
تـر  آبـی بـیش  ،و هر چـه در رنـگ  .باشندیمآبی يیهپاروح و از مرده و بی،سرديهارنگ
.آینـد یمـ دیرتر بـه چشـم   ،تري دارندکوتاهچون طول موج هارنگاین . سردتر است،باشد

زیـاد  هـا رنـگ درخشش این . کندیمایجاد افسردگی هارنگي طوالنی مدت از این استفاده
و باعـث سـرما و آرامـش    کاهنـد یمـ از حجـم  .باشـد یمـ مناسـب  بوده و براي آرایش شب 

.شوندیم
: ي خنثیهارنگ

ــیيهــارنــگ ــگ هســتند  شــاملخنثــی کــه ب ــا دودي ،ســفید،ســیاه:رن خاکســتري ی
.باشندیم

،بـنفش آبـی  :مثـل .شـود یمـ رنگ سرد حاصل 1رنگ گرم و1از ترکیب :دوگانهيهارنگ
بنفش قرمز

از ترکیـب هـیچ رنگـی بـه وجـود      هارنگاین .آبی،زرد،قرمز:ا اولیه شاملاصلی یيهارنگ
ww.گویندیممولد یا اولیه ،رنگ موجودهاآنکه به ،اصلی هستنديهارنگو آیدینم
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: ي ثانویههارنگ
اصـلی حاصـل   يهـا رنـگ که از ترکیب ،بنفش و سبز است،نارنجی:ثانویه شامليهارنگ

.شودیم
نارنجیزرد + قرمز 
بنفشآبی + قرمز 
سبزآبی+ زرد 
: ي ثالثیههارنگ
هسـتند کـه از ترکیـب چنـد رنـگ بـه وجـود        ییهـا رنـگ :سه یا ثالثیهيدرجهيهارنگ

رنـگ ثالثیـه حاصـل    ،رنـگ ثانویـه  1رنگ اولیه بـا  1از ترکیب ،یا به عبارت دیگر.آیندیم
.شودیم

ثالثیهثانویه   + اولیه 
نارنجی –رنگ قرمز نارنجی + رمز ق

سبز–رنگ آبی سبز+ آبی 
:ي ترکیبیهارنگ
.ثانویه و ثالثیه نام دارند،گانهسه،ترکیبیيهارنگ

کـه  ،را طوري درهـم بیامیزیـد  هارنگترکیبی استفاده کنید و يهارنگاز ،در گریم:توجه
.مالیم و طبیعی به نظر آیدشانیباتترک

:گانهسهي هارنگ
: ماننـد .آینـد یمـ رنگ اصلی بـه دسـت   3که از ترکیب،هستندییهارنگگانهسهيهارنگ

3زرد و آبی به نسبت مسـاوي اسـت و از ترکیـب ایـن     ،رنگ قرمز3مشکی که ترکیبی از 
اي ، قهوهاي مایل به زرد، قهوهقرمزبه اي مایل مثل قهوهییهارنگ،به نسبت متفاوت،رنگ

.آیدیمبه دست.. .ه زیتونی ومایل ب
)مجاور(ي میانی هارنگ
سبز-رنگ زرد سبز      + زرد 

سبز -رنگ آبی سبز و آبی      
نارنجی -رنگ زرد نارنجی  + زرد 
بنفش–رنگ آبی بنفش   + آبی 
قرمز–رنگ بنفش بنفش  + قرمز

گوینـد یمـ میـانی  يهارنگ،اندگرفتهار اولیه و ثانویه قريهارنگچون بین ،هارنگبه این 
ww.باشدیممتمایل اشیبیترکيهارنگکه به سمت یکی از 
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آنيچرخهسیکلوهارنگ
هاآنکه به شود،یمزرد و آبی دیده ،در طیف نوري سه رنگ اصلی قرمزهارنگ،در تجزیه

.گویندیمیک يدرجهخالص یا ،اولیهيهارنگ
باشـند، یمـ بنفش و نارنجی ،سبزيهارنگ،رنگ قرار دارندي یرهدادر دیگري که يهارنگ

دسـت  ه ثانویه یا درجه دوم نام دارند و از ترکیب دو رنگ اولیـه بـ  يهارنگ،هارنگکه این 
.آیندیم

که بین هر رنگ ثانویه یا ترکیبـی بـا رنـگ    شویدیممتوجه دقتبا کمیهارنگدر دایره 
سه یـا ثالثیـه   يرنگ درجه،کهي اولیه بوده هارنگکه ترکیب آن با ،اردرنگی قرار د،اولیه
.گویندمی

اگـر  ،هـا این رنگ.شودیممکمل گفته ،همي مقابل و روبروي هارنگبه ،هارنگيیرهدادر 
باعث شـدت  ،گیرندکنند، ولی اگر درکنار هم قرار یمهمدیگر را خنثی ،باهم ترکیب شوند

.رسدیمبه نظرنگ شده و درخشان ترر
اگـر  .نیستندرنگ يکه در دایره،هستندرنگ و خنثیهاي بیرنگ،هاي سیاه و سفیدرنگ

.کنندمیترروشنتر یاها را تیرهرنگ،هاي دایره ترکیب شوندرنگبا هر یک از
:هاقانون رنگ
کـه ایـن   آیـد، یمـ بـه وجـود   فرعـی يهارنگ،اصلیيهارنگشدناز ترکیب:فرمول اول

.گیردیماصلی قرار يهارنگدر مقابل ،فرعیيهارنگ
.کندیمرنگ فرعی مقابل خودش را خنثی ،هر رنگ اصلی:فرمول دوم

:کنندیمدسته تقسیم 4را به هارنگهارمونی 
گرميهارنگهارمونی با -سرد                           يهارنگهارمونی با -
ايي طالیی و نقرههارنگهارمونی با -خنثی            يهارنگهارمونی با -
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)...مثلثی،مستطیل،مربع(متعادل سازي اشکال هندسی چهره -
بـا عمـل    .در برطرف کـردن معایـب آن نقـش مهمـی دارد    ،شناسایی شکل هندسی چهره

کـه    ،هـاي متفـاوت را بـه شـکل بیضـی     چهرهتوانیدیممتعادل سازي تکنیک سایه روشن 
.شناخته شده است در آوریدآلایده

فون روشن را با تون رنـگ پوسـت ترکیـب کنیـد و در عمـل      ،در عمل روشنی زدن:توجه
فون زمینه را نیز هم پایه پوسـت  .فون تیره را با تون سرد رنگ پوست ترکیب کنید،تیرگی

الـی  4هـا  ه تفاوت سایه و روشن در بعضی چهرهدر تکنیک سایه روشن امروز. انتخاب کنید
.تواند متفاوت انجام شوداین بنا به سلیقه آرایشگر و مشتري می. گیرددرجه نیز انجام می5
:ي بیضیچهره-

فقـط بـراي برجسـته کـردن     .است که رتوش نیاز نداردآلایدهيچهرهبیضی یک يچهره
.مراحل زیر را انجام دهیدتوانیدیمگونه 

زیـر  .اسـتخوان گونـه را شناسـایی کنیـد    .فون زمینه را انتخاب کرده و به تمام چهره بزنید
تـر از  درجـه تیـره  2این خط سایه است و باید بـا فـون   .کوتاه بکشیداستخوان گونه خطی

.موها را نیز اطراف چهره بریزید.زیر خط را هاشور زده و تلفیق نمایید.زمینه کشیده شود
و سـپس تلفیـق   .از زمینه روشنایی بزنیـد ترروشندرجه 2با فون ) روي گونه(روي خط را 

. بزنیددر صورت نیاز شقیقه را تیرگی.شودیمتر به این ترتیب گونه برجسته.کنید

:ي مربعچهره-
:ایجاد گریم مناسب

چنین گونـه  که به فرم بیضی نزدیک شود و هم،کم شودهادر چهره به فرم مربع باید زاویه
.از حالت پهن و مسطح بودن خارج گردد

تر زوایاي پیشانی را بـه صـورت   درجه تیره3یا 2با فون .فون زمینه را به تمام چهره بزنید
wwعمود و زوایاي فک را به صورت اریب خط کشیده و هاشور بزنید و هاشـورها را تبـدیل بـه    
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روي عضـالت پیشـانی بـه    ،در دو طرف،محو نمایید و تیرگی زوایاي پیشانی را،دهسایه کر
.طرف مو محو کنید

یعنـی  ،سـایه زده هـا قسمترف زیر فک محو نموده و کنار تمامتیرگی زوایاي فک را به ط
روشـنایی  ترروشندرجه 2باالي استخوان گونه و روي گونه را با فون ،کنار عضالت شقیقه

. موها را نیز اطراف چهره بریزید. لفیق نماییدزده و ت

:ي مستطیلچهره-
:ایجاد گریم مناسب

به .ي مستطیل باید زوایا را در پیشانی و فک از بین برده و گونه را برجسته نماییددر چهره
.و روي چهره بزنیدهمین منظور فون زمینه را انتخاب کرده 

روي زوایـاي فـک   ،زیر استخوان گونه،تر از زمینه روي عضالت شقیقهدرجه تیره2با فون 
خـط  .خط عضالت شقیقه را هاشور زده و به طرف موها محو نماییـد .زیرین را خط بکشید

زیر استخوان را هاشور زده و به طرف عضله ماضغه محو کرده طوري که تیرگـی فقـط روي   
.خط فک زیرین را هاشور زده و به طرف زیر محو نمایید.ضله ماضغه را  بگیردنصف ع

.روشنایی بزنیـد ،ترروشندرجه 2کنار تیرگی عضالت شقیقه روي استخوان گونه را با فون 
تـا  توانیدیمموهاي بغل را .یک الیه چتري روي صورت بریزید و از فرق کج استفاده نمایید

.زیر لب حالت دهید
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:ي مثلثچهره-
:ایجاد گریم مناسب

.از قسمت پیشانی پهنا را کم کرده و در قسمت فک پهنا را زیاد کنید
روي عضالت شقیقه به حالت نیم دایره و روي تیزي چانه .فون زمینه را به تمام چهره بزنید

.را تیره کنید

تیرگـی روي چانـه را بـه    .هاشور زده و به طرف موها محو نمایید،تیرگی عضالت شقیقه را
بـا تیـره خـط کوتـاه     ،خط گونه را به طرف زیر اسـتخوان گونـه  .کنیدطرف زیر چانه محو

.بکشید
و روي استخوان گونه روي عضالت ماضغه تا قسمت زیر فک زیرین،دو طرف تیرگی شقیقه

.روشنی بزنید،ترروشندرجه 2را با فون 
:ي گردچهره-

:ایجاد گریم مناسب
تـا چهـره    ،باید پهناي عضالت پیشانی و عضـالت ماضـغه را کـم کنیـد    ،گرديچهرهبراي 

.تر به نظر آیدکشیده
در دو طرف ،قیقهروي عضالت ش،تردرجه تیره2با فون .فون زمینه را به تمام چهره بزنید

تیرگی را بـه شـکل نـیم    ،روي عضالت شقیقه.پیشانی و زیر استخوان گونه را تیرگی بزنید
،تمام سطح عضله را بپوشـاند ،تیرگی روي عضالت ماضغه.به طرف موها محو نمایید،دایره

.نمایید سپس به طرف پـایین محـو   

شــــــــــــقیقه و روي  ــایه  ــار س ــالت  کن ــاي عض wwه
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) .روشن نمایید،ترروشندرجه 2با فون ،اگونه ريهااستخوان

:ـ  ذوزنقه
:ایجاد گریم مناسب

و پهناي چانـه و فـک را کـم کـرده و زاویـه آن را از بـین        ترپهنباید پیشانی را ،این چهره
.ببرید

تـا  ،دارزیر استخوان گونه را به حالـت شـیب  ،با فون تیره.ام چهره بزنیدفون زمینه را به تم
روي عضـالت  .روي عضالت ماضغه و زیر زوایاي فک زیـرین را تیرگـی زده و محـو نماییـد    

روشنایی ،ترروشندرجه 2با فون ،شقیقه را مانند باز کردن پنجره و روي استخوان گونه را
از موهـاي اطـراف را   ییهـا قسـمت .باالي سر ببریـد ،ش دادهموها را پو.داده و محو نمایید

.پشت گوش برده و به طرف صورت حالت دهید
. باشدیمبیضی ،مستطیل است و در زیباشناسی،بهترین فرم صورت،در گریم:توجه

:ذوزنقه معکوس-
: ایجاد گریم مناسب

ww.ی کم و پهناي چانه و فک را زیاد کنیدباید از پهناي پیشان،این چهره
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روي عضالت شقیقه را مانند بستن پنجره و زیر استخوان .فون زمینه را به تمام چهره بزنید
تیرگی روي عضالت شقیقه را به صورت نیم دایره زده و به طرف موها .گونه را تیرگی بزنید

ـ ،تیرگی زیر استخوان گونه را.و پیشانی محو نمایید در همـان  ،ه حالـت خـط کوتـاه   فقط ب
.قسمت محو نمایید

و روي خـط ) روي تمـام عضـله ماضـغه   (، زیر استخوان گونه هاکنار دو طرف تیرگی شقیقه
مـو را  .روشـنی داده و محـو نماییـد   ،از فون زمینهترروشندرجه 2با فون ،تیرگی گونه را

.اطراف شقیقه ریخته و چتري پهن روي پیشانی حالت دهید

:لوزي-
: ایجاد گریم مناسب

نیـز کـاهش داده و دو طـرف    را تیزي پیشانیچانه و تیزي ها وگونهباید پهناي ،این چهره
.تر نماییدپیشانی و فک را پهن

هـاي گونـه و قسـمتی از شـقیقه را     با فون تیره استخوان.ره بزنیدفون زمینه را به تمام چه
.تر، روشنایی داده و محو نماییددرجه روشن2روي عضالت پیشانی را با فون . تیرگی دهید

تـر از فـون زمینـه، روشـنی     درجه روشن2کنار دو طرف تیرگی زیر استخوان گونه، با فون 
.داده و محو نمایید
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سازي چهرهاربرد بندینک جهت جوانک-
:جوان کردن چهره با رفع خطوط

روي .فون زمینه را از گروه قرمز مات یا صورتی انتخاب نمایید و با پد به کـل چهـره بزنیـد   
زیـر  ،لـب يگوشه،خارجیيگوشهچشم به جزء يافتادهخطوط ،روي خط خنده،شقیقه

غبغب و زیر چانه را تیرگی دهیـد و سـایه   ،فکاستخوان گونه تا فک را روشنی دهید و زیر 
.را محو نماییدهالبهروشن را در هم کرده و 

):بندینک جوانی(لیفتینگ 
ولی به طور کلـی  شود،یمگوناگون انجام يهاروشبه ،لیفتینگ که کشیدگی پوست است

:روش تقسیم کرد3به توان،یم
.گیردیمانجام که توسط پزشک ،لیفتینگ با عمل جراحی:روش اول
که البتـه  هاو آمپول یا ماسکها که با استفاده از سرم،لیفتینگ با مواد شیمیایی:روش دوم

.گیردیمبه شکل موقت است انجام 
.گیردیمکه با لوازم و ابزار انجام ،لیفتینگ فیزیکی:روش سوم

روي پوسـت  سـرم یـا آمپـول را    ،قبـل از آرایـش  ،در روش لیفتینگ بـا مـواد شـیمیایی   -
ماسک را بعـد  .شروع کنید،مدتی مکث نموده و بعد آرایش را.تا جذب پوست شود،مالیده
.سازي و قبل از آرایش روي پوست بگذاریداز پاك

:لوازم لیفتینگ فیزیکی
ربـان یـک   ،الکـل ،پنبـه ،بنـدینک آمـاده  ،تور، جـوراب ،چسب التکس و چسب بی رنگ-

... )اي وقهوه،هسیا(ي هارنگبه يمترسانتی

:لیفتینگ فیزیکی
موهـاي تـاج سـر را دم اسـبی     .کشش به وسیله موها است،روش این لیفتینگینترراحت
،الیه الیه برداشته و بپیچانید و به دم اسـبی پشـت سـر   ،و موهاي قسمت شقیقه را.ببندید

ww.گرددیمف افتادگی پشت پلک و ابرو برطر،با این روش.محکم سنجاق نمایید
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تـور رنـگ   ،پارچـه مقـاوم  ،جـوراب ،از بندینک آماده،دیگر لیفتینگ با ابزاريهاروشبراي 
.ضلعی استفاده کنید8تا 6ضلعی یا بافت محکم 4پوست با بافت ضربدري 

: ي انجام لیفتینگ با ابزار بندینکنحوه
روي شقیقه بـراي  ،صورتيیهناح3در ،عمل لیفتینگ در جاهاي مختلف چهره مخصوصاً

زیر گـوش  ،براي برطرف کردن افتادگی گونه،برطرف کردن افتادگی پلک و ابرو روي گوش
بـر  خواهیـد یمابتدا شخصی را که .شودیمانجام ،براي برطرف کردن چین و چروك گردن

تـرین کشـیدگی را   نه بنشانید و محلی که بیشیروبروي آی،دهید راروي او لیفتینگ انجام
.پیدا کنید،شقیقه دارديیهناحدر 

از روي پوست برداشته شود و ،تا مواد آرایشی و چربی،محل مورد نظر را با الکل پاك کنید
.تري داشته باشدچسب دوام بیش

بزنید و با انگشـت آرام خـامی   ،روي نقاط مشخص شده،را در دو طرف) بدون قشر(چسب 
تـا چسـب   ،مدتی مکـث نمـوده  .بندینک را بچسبانید،هپس از مکث کوتا.چسب را بگیرید

).براي خشک کردن چسب استفاده کنیدتوانیدیماز سشوار . (خشک شود
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به طرف پشت بـرده و زیـر تـاج    ،موهاي تاج سر را باال جمع کنید و بندینک را از بین موها
ت غیر طبیعی به چشـم داده و  حال،اگر بندینک را زیاد بکشید،دقت نمایید.گره بزنید،سر

ریزه مو بچسـبانید  ،روي چسب را.شودیمخیلی ریز ایجاد يهاچروكروي پوست چین و 
.تا دیده نشود،روي آن حالت دهید،اي از مو را موقع شینیون کردنو الیه

. مو آسیب نرسانديیشهربه پوست و ،چسب لیفتینگ،مراقب باشید
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321هاي مختلف ابروقسمت
)تاج ابرو(سر ابرو -1
)، آرك ابروقوس ابرو(ي ابرو زاویه–2
)دم ابرو(ي ابرو دنباله–3

طراحی موقت ابرو با توجه به فرم چهره-
:گردهايصورتابرو در طراحی

تـر  ایید تا شقیقه کوچـک ، کمی کوتاه و انتهاي آن را به طرف باال طراحی نمابروها باریک و زاویه دار
.به نظر آید

گـرد معمـوالً   هـاي صورتدانید،میهمان طور که .رعایت شود) 2،1، 3(باید  قانون ،از نظر عرضی
د، تا بینی کشیده تر بـه  دو ابرو را به هم نزدیک کنیيفاصلهپس هستند،داراي بینی پهن و گوشتی 

. ز شودنظر آید و دید بیننده نیز به وسط چهره متمرک

:مربعهايصورتابرو در طراحی
ي یـا زاویـه  ابروي پهن و بدون زاویهطراحیهستند،درشت و پهن ،مربعهاياز آن جایی که صورت

طراحـی  ،تاج دار و صاف و با یـک قـوس مالیـم بـاالي ابـرو     ،ابروقسمت سر.باشدمیمناسبمالیم
. شودمی
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:)أس به پیشانیر(مثلثی با قاعده پهن هايصورتابرو در طراحی
در هـا چشم.نماییدطراحیابرو را بلندتر .باشدمیشقیقه کوتاه ،پهني قاعدهبا مثلثهايصورتدر 

را از هـم  ابروهـا يفاصـله ،براي برطـرف کـردن ایـن حالـت    .استمعموالً به هم نزدیک ،این صورت
.کنیدتر بیش

:معکوسمثلث) به چانهرأس(هايصورتابرو در طراحی
ابتدا تا انتهـاي ابـرو را از نظـر    هشتی،ابرو را پهن و ،استعریضچون پیشانی ها،صورتدر این نوع 

دم ابـرو  .کنیدطراحیبرابر دم ابرو 2تاج تا زاویه ابرو را ،کرده و از نظر طولیطراحییکسان ،عرض
.را کوتاه نموده تا شقیقه کم عرض به نظر آید

:کشیدههايصورتابرو در حیطرا
ابـرو را  ،که کشیدگی پیشانی کم شـود براي این.معموالً پیشانی کشیده است،کشیدههايصورتدر 

یعنی ابتدا و وسط ابـرو  ) 2، 3،3(قانون ،در قسمت عرضی.کنیدطراحی پرتر و به طرف باال یا صاف 
.شود، از کشیدگی چهره کم شودیطراحی صاف باعث م.شودترنازكدست و انتهاي آن کمی یک

رنگ نمودن ابرو با توجه به رنگ چشم و مو-
:روش پیدا کردن رنگ ابرو در متعادل سازي

رنگ خط چشممشکی + رنگ چشم 
رنگ ابرواز رنگ خط چشمترروشندرجه 2

انواع فرم پیشانی
پیشانی معمولی 

پیشانی کوتاه 
)شقیقه تا شقیقه کوچک: (پیشانی تنگ و باریک

پیشانی باز
پیشانی فرو رفته و برجسته 

نیپیشاسازيمتعادل
.بینی و چانه نیز برجسته باشد،یک هرم پیشانی برجستهآل مانندایده يچهره

رنگ ابرورنگ خط چشمرنگ چشم
اي روشنقهوهاي سوختهقهوهعسلی

زیتونییشمیسبز
دوديايسرمهآبی
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:پیشانی معمولی
.استگرفتهنه خیلی برجسته و نه خیلی .باشدیمچهره را دارا ياندازه،آلپیشانی معمولی و ایده

ابتـدا همیشـه   ،در قسمت پیشانی نیـز .شودیمانجام ،همیشه بعد از فون زمینه،تکنیک سایه روشن
.بعد روشنایی بزنید و در هم محو کنید،تیرگی را زده،اگر تیرگی نیاز بود.زمینه را بزنیدفون 

: انواع رتوش پیشانی
) شقیقه تا شقیقه کوچک: (پیشانی تنگ و باریک
روشـن بزنیـد و بـه طـرف بیـرون     ،دو طـرف پیشـانی را  ،به صورت نیم دایرهبعد از زدن فون زمینه 

اگر قسمت باالي ابـرو برجسـته بـود،    . چنین در فون زمینه محو نماییدو هم)پنجرهمانند باز کردن(
. کنیمیمباالي ابرو در قسمت انتها را تیرگی داده و به طرف روشنی محو 

)شقیقه تا شقیقه، بازتر از حالت عادي: (پیشانی باز
تیرگـی بـه طـرف    .دهـیم یمـ تیرگـی  ،دو طرف پیشانی در قسمت شـقیقه را بعد از زدن فون زمینه 

.کنیمیممحو ،و کنار تیرگی را روشنایی داده و در فون چهرهشودیممحو ،پیشانی و داخل
به حالت ،بزرگيهاصورتولی براي ،تیرگی حالت نیم دایره،کوچکيهاصورتبراي ،نماییددقت

.دهیمیمتیرگی ،)مکعب مستطیل(زاویه دار و عمود
:یشانی فرو رفته و برجستهپ

و ،غیرطبیعـی را سـایه  هـاي یبرجسـتگ ،در پیشـانی فـرو رفتـه و برجسـته    بعد از زدن فون زمینـه  
.دهیمیمطبیعی را روشنی هاي غیرتورفتگی

.کنیمیممحو ،ايهر کدام را به صورت ضربه
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:پیشانی بلند و خیلی بلند
یـا سـایه تیـره    (قسمت رستنگاه را با مـداد مناسـب  ،نی خیلی بلندبراي پیشابعد از زدن فون زمینه 

فـون  ،دور تا دور پیشـانی ،از رستنگاهتریینپاکمی .گذاریمیممو ،ايحالت ضربه)ايمشکی یا قهوه
کمـی  ،کنـار تیرگـی را  .کنـیم یمـ محـو  ،و به طرف موها و پیشانیزنیمیمتر از زمینه درجه تیره2

براي پیشانی بلند از قسمت باالي پیشانی تیرگی زده و بـه طـرف   .یعی به نظر آیدتا طب،روشنی داده
.کنیمیمپایین در فون زمینه محو 

. باشدیمقوس ابرو را باالتر طراحی کرده و چتري روي صورت با فرق کج مناسب 

:پیشانی کوتاه
بـه صـورت عمـودي و    ،فون بهتر اسـت (. بپوشانید،از زمینهترروشندرجه 2تمام پیشانی را با فون 

بـا رنـگ   موهـا را  ،تر بردارید و در صورت امکـان بیش،موها را در قسمت پیشانی) .اي زده شودضربه
.یا از فون هاي روشن روي موها استفاده کنیدروشن کنید 

ابـرو را  قـوس کمـان  . ي متعـدد اسـتفاده نماییـد   هافرقیا از . موها را پوش داده و به طرف باال ببرید
. نماییدطراحیتریینپا،در صورت امکانتوانید،یم

هامتعادل سازي شقیقه-
:شقیقه برجسته

تیرگـی را بـه شـکل نـیم     بعد از زدن فن زمینه اگر بخواهیم شقیقه کسی را فرو رفته تر نشان دهیم 
. کنیممیو از سمت رستنگاه مو کشیده و به سمت داخل صورت محCدایره یا 
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شقیقه فرو رفته 
روشنی را از سمت گوشه خارجی چشم ،در صورتی که بخواهیم شقیقه کسی را برجسته نشان دهیم

. کنیممیکشیده و به سمت بیرون صورت محو Cبه شکل 

تري مومتعادل سازي پیشانی به وسیله چ-
.گذاریمگریم پیشانی باز با شقیقه بسته چتري می

.دیروي صورت نریزرا پیشانی کوتاه با شقیقه بسته موها 
.ي بگذاریدحتماً چترپیشانی باز با شقیقه باز 

.گذاریمپیشانی عقب رفته چتري گرد می
.ریزیمصورت میرويچتري صاف ) تنبکی(پیشانی برجسته 

هاي آنانواع چشم و حالت-
افتاده هايچشم-به طرف باال         آلمعمولی یا ایده هايچشم-
فرو رفته هايچشم-برجسته                                                    هايچشم-
به هم نزدیک هايچشم-دور از هم                                                   هايچشم-
با فاصله کم از ابرو      هايچشم-
ریزهايچشم-
درشت  هايچشم-
.زیادي با ابرو دارنديفاصلهکه هاییچشم-
.که کبودي زیر چشم دارندهاییچشم-
دو پلک کميفاصلهبا ،باریک و کشیدههايچشم-

:هاپلکانواع 
پلک افتاده -رمال                                        پلک معمولی و ن-
رفتهتوپلک -پلک برجسته                                                   -
انواع سایه-

داراي باشـد، یمـ موجـود )پـودر فشـرده  (، کیکـی  کرمـی و مـدادي  ،سایه در انواع پـودري 
دوام هـا یهسـا ي یـه بقاز ،هـاي پـودري  سـایه .لیلـی اسـت  اکبـراق، ،مختلف ماتيهارنگ ww
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بهتر است نوك قلم را ،کنیداستفادههایهسااز این خواهید،یمتري دارند هنگامی که بیش
هـاي چـرب بـه    سـایه ،استفاده کنید،فقط براي زیر ساز،هاي چرباز سایه.مرطوب نمایید

هـاي  اگر خواستید از سـایه ،م زیادي ندارنددلیل داشتن روغن روي پوست سر خورده و دوا
ي یهساتر انتخاب نموده و براي تثبیت آن از با غلظت بیشهایییهساچرب استفاده کنید از 

پشـت چشـم حالـت    ،هاي چرب اگر فـیکس نشـوند  سایه. استفاده نماییدیا پودريخشک
اي زده و حالت ضـربه ي چرب به یهساسایه پودري را روي . شودیمجسته ایجاد چروك و بر

.سپس حالت کشش محو نمایید
انواع خط چشم-

و مایع مداد،ماژیک،الك،جامد.خط چشم انواع گوناگون دارد
قلـم مـویی دارد   ،همراه خـود .باشدمیآب ، که به صورت کرمی یا ضدنوع ساده خط چشم مایع است
راحـت اسـتفاده   ،انند خـط چشـم سـاده   نوع مدادي یا ماژیکی نیز م.که به راحتی قابل استفاده است

قرار دارد و از راه نوك ماژیک بیـرون آمـده و بـا نـوك خـود      فیلترمواد این خط چشم داخل .شودمی
هنگـامی .شـوند مـی سریع خشکهاچشماین خط ،نماییددقت.خط چشم بکشیدتوانید،میماژیک 

)تاتوي موقت(.ببندیدفاصله درب آن را بالکنید،نمیکه از این خط چشم استفاده 
تنـوع مهـاي رنـگ دوام این خط چشـم زیـاد اسـت و در    .شودمیخط چشم جامد با قلم مو استفاده 

و کنیـد نمیاگر از سایه استفاده .چربی دور چشم را بگیرید،براي کشیدن خط چشم.باشدمیموجود 
پلـک را بـا انگشـتان نگـه     چشـم را بسـته و   .با پودر فیکس چربی آن را بگیرید،ن زدیدودور چشم ف

در قسمت انتهـاي  .خارجی چشم بکشیديگوشهداخلی چشم به طرف ي گوشهخط باریکی از ،دارید
سـپس  .تـا خشـک شـود   ،مـدتی مکـث کنیـد   .خط را به طرف باال بکشـید ،انتهاي چشمچشم از

داخلی چشم شـروع و تـا   يگوشهز خط زیر ا.تا خط زیر چشم را بکشید،مشتري باید باال را نگاه کند
،خـط چشـم حالـت چشـم را زیبـاتر و چشـم را      .گوشه خارجی چشم و به طـرف بیـرون ادامـه دارد   

.آیدمیبه نظر تردرشتچشم ،اگر در انتها دو خط را از هم فاصله دهید.دهدتر جلوه میدرشت
انواع مژه مصنوعی-

چنـین پـر پشـت و کـم پشـت     متوسـط و هـم  کوتـاه و  ،داراي سایزهاي متفاوت بلندهامژه
و چشم را طبیعـی و زیبـا   شودیمهاي طبیعی کار بین مژه،ايهاي تک و دانهمژه.باشدیم

هـاي   مـژه .آیـد یمـ یکسره چشم را سنگین کرده و مصـنوعی بـه نظـر    يمژه.دهدیمنشان 
.ش داده شـوند یک چشـم بایـد بـر   ي اندازهکه به ،به صورت نواري نیز موجود است،یکسره

خارجی چشم هستند يگوشهو مخصوص شوندیمانتهاي چشم استفاده ،هاي نیمه نیزمژه
.شوندیممصنوعی سه گوش نیز خوانده ي مژهو به 
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.باشدیماي یا طبیعی پارچه،از الیاف نایلونی،هاي مصنوعیجنس مژه

اددمانواع
:مداد لب

از مدادهاي کم توانید،میبدین منظور .و نوك آن تیز و محکم باشدباید مخصوص لب بوده،مداد لب
. شودمیمداد لب باعث دوام رژلب نیز .چرب استفاده نمایید

:رژلب
ضـد  ،مرطـوب کننـده  ،پالتی یا مدادي که در انواع رژلب هاي ضد آفتاب،تکی،رژلب در اشکال رولی

رژلب را با قلم مو ،براي رعایت بهداشت.باشدمیوجود و رنگی م15)کورتون دار(، حجم دهنده چروك
.استفاده کنید

بهتر است به جاي رژلب حجـم دهنـده از بـرق لـب اسـتفاده      .رساندمیکورتون به لب آسیب :توجه
.نمایید

سازي پلک با تکنیک سایه روشنمتعادل-
:)آلایده(پلک معمولی -

آرایـش  ،به دلخواه انتخاب شـود هارنگاگر باشند،میعادل داراي پلک معمولی و مت،براي افرادي که
.زیبایی خواهید داشت
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:ي افتادههاپلک-
تا آرایش به بزنید،خطی به طرف بیرون چشم کشیده و سایه ،چشمسوماز خط ،افتادههايپلکدر 

مت برآمدگی پشت ترین رنگ را قساز سایه تیره و مات استفاده نمایید و تیره.طرف باال کشیده شود
با چشم باز کشـیده  ،استخط چشم بهتر(.خط چشم را نیز در انتها به طرف باال بکشید.چشم بزنید

).شود

:پلک پایین تورفته و پلک برجسته-
قانون از بین بردن برجستگی و برجسته کردن تـورفتگی اسـتفاده   ،و برجستهرفتهتوهايپلکبراي 
.کنید

روشـن هـاي رنـگ برجسته و از هايپلک، براي و فون هاي خشک و مات و رنگ بژتیره هايرنگاز 
. استفاده نماییدرفتهتوهايپلکبراي فون هاي چرب و براق،

پلک برجستهتورفتهپلک 
)...رجسته، حاشیه پایینی چشم وب،گود،دارپف(متعادل سازي انواع فرم چشم -

:استاندارد چشم
،یـک چشـم خـود شـخص اسـت     يانـدازه به ،آل دو چشمایدهيفاصله،که قبالً گفته شدطورهمان
یک چشـم از  ياندازهبه ،چشم و با چشم بستهيعنبیهياندازهبه ،چشم تا ابرو با چشم بازيفاصله

.بین چشم و ابرو فاصله است،خود فرد
.کشیده و بادامی باشد،از عرض آن بیشتر،طول چشم
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:هاي چشمخطوط چشم و منطقه
کـه در تصـویر نشـان داده شـده     باشـد، میسه خط :خطوط چشم

.است
چشمجاي خط چشم در زیر :خط اول-
2جاي خط چشم در باالي چشم:دومخط -
1.بین پلک و پیله چشم است:سومخط -
استفاده از مژه مصنوعی و ریمل-

: مصنوعیيمژهطریقه به کار بردن 
گـوش پـاك   ،چشـم براي گرفتن چربی دور . چربی آن را کامالً بگیریدباید ،اگر دور چشم چرب باشد

.آغشته نموده و چربی دور چشم را بگیریـد ،که مخصوص دور چشم است،کن را به لوسیون یا تونیک
.گیردمیخارجی چشم قرار ي گوشهتر مژه در انتهاي دقت کنید قسمت بلند

بـا کـاردك پالسـتیکی یـا     مصـنوعی يمژهانتهاي روي نوار باریک ،از چسب مژه را،مقدار خیلی کم
. تا چسب خودش را بگیرد و چسبناك شود،مکث کوتاهی کرده.بزنیدچوبی نازك

داخلـی  يگوشـه هـاي طبیعـی بـرده و از    نزدیک مژه،مصنوعی را با کمک موچین و انگشتانيمژه
.بچسبانید،خارجی چشميگوشهچشم تا 

،تا زمـانی کـه چسـب خشـک نشـده     ،کنیددقت.تا روي چشم ثابت شود،را کمی فشار دهیدهامژه
توانید مژه را بعد از کشیدن خط چشـم نیـز   اگر خواستید می.چشم را فشار ندهید و باز و بسته نکنید

. بگذارید

و بعد از استفاده بی رنـگ  که مخصوص چسباندن مژه است،ز نوع مرغوب و استانداردچسب مژه را ا
تـا  ،بزنیدهاي طبیعی و مصنوعی را ریملمژه،بعد از خشک شدن چسب مژه.انتخاب کنیدشود،می
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ها به حالت باال کشـیده شـوند، مـژه را    خواهید با مژه مصنوعی چشماگر می.طبیعی و زیبا جلوه کند
.التر از مژه طبیعی در انتهاي چشم قرار دهیدکمی با

پاك کردن آرایش چشم-
: ي اولمرحله-

که فشار سوم،مخصوص دور چشم را با انگشت يکنندهپاك،براي پاك کردن آرایش چشم
به صورت دورانی ماساژ دهید و با پنبـه  ،به آرامی به پوست بزنید و با مالیمت،تري داردکم

. دآن را تمیز کنی

خـارجی و بـراي   يگوشـه داخلی چشم بـه  يگوشهاز ،پنبه را براي پاك کردن پلک باال-
بـار  را چنـد رایـن کـا  .داخلی چشم انجام دهیـد يگوشهخارجی تا يگوشهاز ،پلک پایین
. کنید که پوست کشیده نشوددقت.پاك شودتا آرایش کامالً،انجام دهید

گـوش  ،با اسـتفاده از یـک  ،هاي پایین را نیزو خط مژههامژهین ب،داخلی چشميگوشه-
.پاك نمایید،پاك کن تمیز و آغشته به محلول پاك کننده
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.مقداري پاك کننده را روي دستمال یا پنبه تمیز بریزیـد و آن را دور انگشـتان بپیچیـد   -
،دستمال را از قسمت پایین،شودکه ریمل کامالً پاك براي این.را پاك نماییدهامژهریمل 

. بکشیدتا باالي مژه

انواع فرم بینی-
بینی بلند -بینی کوتاه                          -آل                        بینی ایده-
بینی افتاده-بینی پهن                          -)               دراز ( بینی کشیده -
بینی قوزدار - بینی باال باریک پایین پهن    - تیز                           بینی نوك- 
ي بینی بزرگ پره- بینی خیلی باریک               - دار                        بینی انحراف- 
ي بینی کوچکپره- 
انواع فرم لب-

لب باریک                         لب کلفت آل   لب ایده
تر از لب پایین تر از لب باال   لب باال بزرگلب نامساوي                                لب پایین بزرگ

) افتاده(خورده                لب دو طرف آویزان خط وسط لب عریض                     لب چروك
پشت لب بلند پشت لب کوتاه                   لب گشاد                                   

انواع فرم گونه-
ي تخت ژاپنیگونه-حجمي الغر و کمگونه-ي گرد و چاقگونه-ي معمولی گونه-
)......بلند و کوتاه و،گوشتی(متعادل سازي انواع بینی -
:آلهبینی اید-

بینـی  .آن برابـر یـک چشـم باشـد    ) عـرض (بینی است که طول آن برابر گوش و پهناي آلبینی ایده
.سازي نیستو نیاز به انجام متعادلزدهآل را فون زمینه ایده

تـون  تیرگـی ،سـعی کنیـد  ،شـود در قسـمتی کـه از تیرگـی اسـتفاده مـی     ،براي رتوش بینی:توجه
بعد از فون زمینـه  ،سازي بینی تیرگی و روشنایی رادر انواع متعادلچنین هم.خاکستري داشته باشد

.بزنید
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: طول بینی
تیرگی را از گوشه چشم کشـیده و آن را بـه سـمت بیـرون محـو         ،براي کوتاه نشان دادن طول بینی

.نماییـد تـر  ي دو ابـرو را بـیش  و فاصلهتر روي سطح بینی رسم کردهو روشنی را به شکل پهنکنید
را به سمت بینـی محـو   آن،راي بلند و کشیده نشان دادن طول بینی تیرگی را از زیر ابروها کشیدهب

.         کنیدروشنی را روي سطح بینی نازك و کشیده رسم کرده و طراحی ابرو را به هم نزدیک .کنید

: عرض بینی
.بینی کشیده و آن را به سمت داخـل محوکنیـد  تیرگی را پشت پره،ک کردن عرض بینیبراي کوچ

. زیر پره بینی را از روشنی استفاده نمایید
:زیر یا ارتفاع بینی

براي کوتاه و سر باال نشان دادن زیر بینی زیـر آن را روشـنایی زده و   .باشدگریم زیر بینی استثنا می
. از تیرگی کمک بگیریدبراي بلند و افتاده شدن آن

: رتوش بینی کوتاه-
و 1قسـمت  2تر از کم،2یعنی قسمت شماره ،ي وسط چهرهناحیه،اي است کهبینی کوتاه در چهره

. کنیدبیرون محو و به طرفبکشیدتا نوك بینی را با فون تیره ،خط موازي از سر ابرو2. باشدمی3
ww.تا سر ابرو، روشنایی را ادامه دهیدده و خط روشنایی ز2بین این 
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: رتوش بینی بلند-
خـط مـوازي از   2. تـر اسـت  بـیش 3و 1ه، نسبت بـه  چهر2که قسمت ،اي استبینی بلند در چهره

. کنیـد و به طرف بیرون محـو  درجه تیره بکشید2شم، به طرف نوك بینی، با فون ي داخلی چگوشه
.اده و محو کنیدخط تیرگی را، روشنایی د2وسط 

):دراز(رتوش بینی کشیده -
ي چشم، در دو طرف تیغه بینی بکشـید خط موازي تیره از گوشه2،سازي بینی کشیدهبراي متعادل

هـا را  پـره نـوك بینـی و   .ها را، به طرف تیغه محو کنید و دو طرف بینی را روشنایی دهیـد و تیرگی
. گی داده، زیر بینی را روشنایی دهیدتیر
:رتوش بینی پهن-
هـاي بینـی، محـو    و تیرگی را به دو طرف کنارهي بینی بکشیددر دو طرف تیغه،خط موازي تیره2

.بینی را، روشنایی داده و محو نماییديروي تیغه،وسط.کنید

: رتوش بینی افتاده-
و زیـر بینـی را روشـنی    دادهتیرگـی  ،قسمت افتاده نـوك را ،تردرجه تیره2ه با فون براي بینی افتاد

. کنیدداده محو 
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:تیز رتوش بینی نوك-
.تی که نوك آن تیز است را تیرگی داده و به اطراف محو کنیدقسم،روي بینی

):ترمپتی(ی قسمت باال باریک و قسمت پایین پهن رتوش بین-
.زمینه، روشن کـرده و محـو کنیـد   تر ازدرجه روشن2با فون ،قسمت باالي بینی که باریک است را

زمینـه  تـر از درجـه تیـره  2که پهن و عرض بینی زیاد است بـا فـون   ،ها راقسمت پایین بینی و پره
. دتیرگی دهی

:زداررتوش بینی قو-
تر از فون زمینه، روشـنی  درجه روشن2با فون ،باال و پایین قوز را،داربراي متعادل ساختن بینی قوز

. ر صورتی که کشیده باشد، تیرگی دهیدد،نوك بینی راداده و 
:و کجبینی منحرف رتوش-

.گیریدقسمت را به طور جداگانه در نظر بهر ،داربراي متعادل کردن بینی کج یا انحراف
تـا  گی غیرطبیعی را، تیرگی بزنید،طبیعی را روشنایی و برجسترفتگی غیربعد از زدن فون زمینه فرو

. تعادل برسد و در فون زمینه محو کنیدبینی به 
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:رتوش بینی خیلی باریک-
درجـه  2بـا فـون   ،بعد از زدن فون زمینه تمام سطح بینی را،دل کردن بینی خیلی باریکبراي متعا

. ، روشنایی داده و در فون زمینه محو نماییدتر از زمینهروشن

: هاي صافرتوش بینی
تـر از  درجه روشـن 2سایه تیره براي بینی زده و جلوي آن را با فون ،براي متعادل کردن بینی صاف

.تر کنیدروشن،ن زمینهفو
:مستقیمرتوش بینی

.تر سایه بزنیددرجه تیره2بر روي برآمدگی بینی با فون ،براي متعادل کردن بینی مستقیم
:پره بینی بزرگ-

پشت ،تر از زمینهدرجه روشن2بعد از زدن فون زمینه با فون ،ي بزرگ بینیبراي کوچک کردن پره
.ها را روشن کنیدپره

:ي بینی کوچکپره-
براي بزرگ و واضح کردن پره بینی بعد از زدن فون زمینه تیرگی را پشت پره بینـی کشـیده و آن را   

.به بیرون محو کنید و روشنی را تماماً روي پره بینی بکشید
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. ي بینی شبیه به مد بکشید و محو نماییدباالي پره،توانیدچنین یا با تیرگی میهم

سازي گونه با توجه به فرم چهرهمتعادل-
.چنین افتادگی نیز نداردهم،اند و نه فرورفتهآل نه خیلی برجستههاي ایدهگونه

تـوانیم  بـه طـور کلـی مـی    ،ولی در مجموع.ها را مشاهده نماییدانواع گونهتوانید،در صورت افراد می
،صاف است و ممکن است زیر استخوان  گونه،غر برجستگی نداردگونه در صورت افراد ال،بگوییم که

.تورفته نیز باشد
زیرا زیر استخوان گونه پر شـده و دیـده   ،شان دیده نشودگونه،به دلیل چاقی،افراد چاق ممکن است

.شودنمی
:ي معمولیگونه
زیـر  تیرگـی را  ،ینـه هایی که به حالت طبیعی برجسته هستند را بعـد از زدن فـون زم  ي صورتگونه

روشـنی را نیـز روي   .کنیدتا هشت ابرو کشیده و آن را به باال محو ) ر(استخوان گونه به شکل حرف 
ته رنگ روشنی را زیـر تیرگـی   .کنیدرا به دو طرف محو آن،استخوان گونه به همان شکل رسم کرده

ونـه را مـابین تیرگـی و    بـرس رژگ .نماییـد سپس به طرف پایین محو کـرده و فـیکس   ،گونه کشیده
بهتـر اسـت رژگونـه را    .دهیـد از رستنگاه به سمت جلو حرکت ) ر(وشنی قرار داده و آن را به شکل ر

صورتی چرك یا کالباسی :مثل.نتخاب نماییدسرد ا
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:گونه در افراد چاق
.بکشـید ) آ(مـد  خوان گونه به شکل هاي چاق ابتدا تیرگی را زیر استبراي الغر کردن گونه در صورت

ي خارجی لب قرار بگیرد و قسمت باالي گونه را به سمت داخل طوري که انتهاي آن روي لپ گوشه
روشـنی را روي اسـتخوان گونـه زده و بـه     .کنیـد صورت و قسمت پایین تیرگی را به دو طرف محـو  

،و زیر چشـم کمی رنگ زرد در روشنی اضافه کرده،براي زیباتر شدن گونه.نماییدسمت بیرون محو 
تیرگـی زیـر   ،هـاي چـاق  صورتبراي الغرتر نشان دادن. کنیدروي استخوان گونه مثلث نوري ایجاد 

. نماییدشان محو ها را سر جايو تیرگیکردهاستخوان گونه و فک را به هم وصل 

:گونه در افراد الغر
دایره از زیر استخوان گونه کشـیده  یمبراي این مدل گونه تیرگی را به شکل ن،پس از زدن فون زمینه

باید تیرگی زیر کـل عضـله را در برگیـرد    ) خط خنده (.ي بینی آن را ادامه دهیدتا نرسیده به پره
. روشنی را روي استخوان گونه بزنیدکنید،این تیرگی را به سمت داخل صورت محو 
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:گونه تخت یا ژاپنی
درجـه تیـره بزنیـد    2ن ون زمینه روي استخوان گونه محل برجستگی را از فوبعد از زدن ف

تیرگی را به طرف پایین محو کنید و حد فاصل بین استخوان فک پایین واستخوان گونـه را  
. بعد محو کرده و پودر فیکس بزنیدهم روشنی داده و

لبآرایشانواع
مـو یـا بـرس    لـب را بـا قلـم   رژ.از انواع رژلب استفاده کنید،توانیدبراي انجام آرایش لب می

. موي پهن رژلب را برداشته و داخل لب را پر کنیدبا قلم.مخصوص لب باید استفاده نمود

پودر زده است اولبهتر،براي این که رژلب از روي لب سر نخورده و به اطراف آغشته نشود
،از مدادهایی که مخصوص لب هستند،خط لببه منظور کشیدن .استفاده کنیدخط لباز 

نوك مداد را تیز کرده و با انگشت امتحان کنید که  نوك آن یکنواخت و نرم .استفاده کنید
ها به طرف داخل بکشـید را از گوشهخط لب.را بکشیدخط لب،بوده و با توجه به نوع لب

،را هماهنگ با رژلب انتخاب کنیدخط لبباید توجه نمود که رنگ .تا دو طرف قرینه شود
. تر باشدتیره،لبرنگ با رژلب یا یک درجه از رنگ رژیا هم
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روي لب را نیـز رنـگ   خط لببا ،توانیدمی،رنگ انتخاب کردیدبا رژلب هم،اگر خط لب را
. تري خواهد داشتدر این صورت رژلب دوام بیش.ه نماییدکنید و روي آن از رژلب استفاد

را خـارج از  خط لـب براق استفاده کنید و تند وهاياز رنگ،هاي نازك و باریکبراي لب-
.روشنی دهید،تر از کل لب وسط لب رابا رنگ روشن.خط اصلی لب بکشید

را کمی داخل خط خط لب. کنیدهاي مات استفاده از رنگ،اگر لب گوشتی و بزرگ باشد-
.اصلی لب بکشید

هاي لـب را بـه   گوشه،تر استفاده  کنید و در دو طرفرنگاز رژلب پر،هاي افتادهبراي لب-
.خط لب بکشید،طرف  باال

از رژلب شفاف و براق که حالت زنده .مانند لب نازك عمل کنید،هاي کوچک نیزلببراي -
.خارج از خط اصلی لب بکشید،رالبخط استفاده کنید و ،دارد

جدیـد  خـط لـب  ،لب را کامالً کرم پودر بزنید و دور تـا دور لـب را  ،هاي نامیزانبراي لب-
.بکشید و داخل آن را با رژ پر کنید

.رژلب را فیکس کنید تا لب حالت طبیعی داشته باشد:توجه
استفاده صحیح از ابزار کار و مواد مصرفی- 

رژلب باید به حالت صاف و متقـارن روي  .اي براي تغییر دادن چهره استراه سادهرنگ لب 
بـه کـار   هـا لـب خط لب، مداد رنگی که بـراي نشـان دادن   . دو طرف دهان کشیده شودهر
به صورت هالبخط . رود تا رژلب را از ترکیب شدن با خطوط کوچک دور دهان بازداردیم

که به صورت اتوماتیک بـه بـاال پیچـی هسـتند، یافـت      مدادهاي نازك، ضخیم و مدادهایی 
رنگـی  . تا شکل لب را مشخص کندرود میقبل از رنگ لب به کارمعموالًخط لب . شودیم

، خیلـی متفـاوت از   نبایدهاخطرنگ . را انتخاب کنید که با رنگ لب هماهنگی داشته باشد
ww.یا سایه رنگ لب باشدسایه لب طبیعی
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بـه یـاد   . ن مداد را تیز کنید، و بعد از استفاده کردن، مداد را تمیز کنیـد قبل از به کار برد
.آورید که مدادتراش خود را تمیز و ضدعفونی کنید

. باید رنگ طبیعـی لـب باشـد   .شروع کنید و تا وسط کارکنیدهاگوشهبیرون را ازخط لب 
د ببندیـد، از خـط   هـاي گـر  قست مرکز را بـا ضـربه  . این کار را روي طرف دیگر تکرار کنید

هاي بیرونی مشخص کنید و سپس خط لب خط پایین را از گوشه. طبیعی لب پیروي کنید
.به کار ببریدهالبرا روي 

.رژلب مکمل رنگ لب و پوست انتخاب شود-
.قرمز روشن و شرابی مناسب است،هاي تیره رژلب قرمز تیرهپوست-
.اي بژ روشن مناسب استگ و قهوهرننارنجی کم،هاي روشن رژلب صورتیپوست-
تـازه  براي به کار بردن سایه چشم، محصول را با کاردك بردارید و سپس از یک اپلیکاتور-

هـا مژهکنید، رنگ نزدیک به یماستفاده اگر از میکاپ ترمیمی . میز استفاده کنیدیا برس ت
از ترکیب . یرون حرکت دهیدرا روي پلک باالیی به کار ببرید، رنگ را به آهستگی به باال و ب

براي رسیدن به نتیجه خاص، بـیش از یـک رنـگ    . استفاده کنید تا به نتیجه دلخواه برسید
.استفاده کنید

باید یـک دسـت ثابـت داشـته باشـید و      . ار بردن خط چشم خیلی توجه کنیدهنگام به ک-
اخلـی و  چنـین بـه گوشـه د   هـم . مانـد یماطمینان کسب کنید که مشتري به همان حالت 

بـار اسـتفاده   مداد چشم را تیز کنید و  قبل از هر.خارجی چشم و پلک پایین اهمیت دهید
یی از مداد که با مشتري قبلی تمـاس پیـدا   هابخشکردن، با دست تمیز آن را تمیز کنید و 

خواهید چشم طبیعی به نظر برسد بعد از زدن مداد با خط چشـم آن  اگر می. کرده، بردارید
.استفاده تمیز کنیدهر بارچنین به یاد بیاورید که مداد تراش را قبل از هم.کنیدرا تلفیق 

فرم غبغب و متعادل سازي آن- 
و بـه  چنـین جاذبـه زمـین    به علت افتادگی عضالت این قسمت در اثر رژیم و هم،غبغب ممکن است

.ایجاد شود،سندلیل باال رفتن
بعـد از زدن  .شـود خط غبغب کامالً مشـخص مـی  ،انیدچانه را به گردن بچسب،براي تشخیص غبغب

تیرگـی  ،دایرهتر از فون زمینه به صورت نیمدرجه تیره2، روي برجستگی غبغب را با فون فون زمینه
. ، روشن کنیدروي چانه را در صورت نیاز.داده و به طرف پایین محو کنید
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هاي مختلف و متعادل سازي آنفرم فک در چهره- 
زمان تیرگی را زیر استخوان فـک کشـیده تـا روي    براي کوچک و کوتاه کردن فک و چانه به طور هم

براي بلند و واضح کردن فک و چانـه نیـز   .کنیدچانه حرکت داده و آن را به سمت باال و داخل محو 
پـایین  تیرگی را زیر استخوان فک کشیده این بار تا زیر استخوان چانـه حرکـت داده و آن را تـا لبـه    

.نه کشیده و آن را به دو طرف محو کنیدسپس روشنی را روي استخوان فک و چا.کنیدمحو 
تیرگی را زیر اسـتخوان فـک بـه شـکل     ) چهار گوش(ادي که فک بزرگ دارند براي افر:ي یکنکته

.منحنی بکشید و آن را به طرف باال محو کنید
زیـر اسـتخوان چانـه    ،شان تیز و بلنـد اسـت  اما چانه،براي افرادي که فک نرمال دارند:ي دومنکته

.کنیددایره کشیده و به طرف باال فید تیرگی به شکل نیم
هاي مختلف و متعادل سازي آنفرم چانه در چهره- 
ي کوتاه                            چانه-ي بلند                     چانه-ي معمولی                    چانه-
ي جلو آمدهچانه-ي عقب رفته             چانه-ي تیز                          چانه-
:ي معمولیچانه- 

آل ي معمولی و  ایدهچانه،یک اندازه باشد،قسمت سوم صورت است که اگر با دو قسمت دیگر،چانه
.ن قسمت زده و نیاز به رتوش نداردفون زمینه را تماماً روي ای.است

:ي بلندرتوش چانه- 
ي فرد بلند است و براي چانه،تر باشدگیري بیشدر اندازه،از دو قسمت دیگر،اگر قسمت سوم چهره

تـر انتخـاب   درجـه تیـره  3الـی  2از فون ،بعد از زدن فون زمینه روي تیزي چانه،رتوش این قسمت
. کنیداطراف آن را روشنی داده و در هم محو .بزنیدکرده و به حالت گرد 

)تورفته: (ي کوتاهرتوش چانه- 
شخص داراي چانه کوتاه اسـت  ،تر باشدگیري کماز دو قسمت دیگر در اندازه،اگر قسمت سوم چهره

، تـر درجـه روشـن  3روي تورفتگی چانه را با فون ،باید به صورت گرد،و براي طبیعی نشان دادن آن
اگر چانه خیلی کوتاه باشد از لب پایین روشنی را بـه سـمت   .وشنی داده و در فون زمینه محو کنیدر

ww. نماییدپایین محو 
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:ي تیزرتوش چانه- 
به صورت ،را) سه گوش(تیز يروي چانه.کنیدي بلند عمل شبیه به چانه،هاي تیزبراي رتوش چانه

. کنیدو در هم ادغام دهیدنی روش،گرد تیرگی داده و دو طرف چانه را

:ي عقب رفتهرتوش چانه- 
هـایی از  در قسـمت .تر از زمینه بزنیـد درجه روشن2از فون ،روي کل چانه را،براي رتوش این چانه

)طبق قانون کره. (روي برجستگی را تیرگی دهید،توانیدمی،اگر برجستگی غیرطبیعی داشت،چانه

:لو آمدهي جرتوش چانه- 
تـر از  درجـه تیـره  2از فـون  ،بعد از زدن فون زمینه روي سطح چانـه را ،براي رتوش چانه جلو آمده

. زمینه زده و به طرف گردن محو نمایید

:هاي صافچانه
.کنیدي روشن کار زیر لب سایه تیره و روي چانه سایه

متعادل سازي گردن بلند و کوتاه - 
گردن چاق-گردن الغر                          -گریم گردن        -

:گریم گردن
و یـد اگـر تمـام صـورت را گـریم کن    .باشدامري ضروري در متعادل سازي چهره می،گریم گردن نیز

ww.خوانی نخواهد داشتهم،کار همراه با ایراد بوده و گردن با چهره،گردن گریم نشود
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:رتوش گردن الغر
تر از زمینه در جهت شانه و به طرف درجه روشن2دو طرف گردن را با فون ،بعد از زدن فون زمینه

، ایـن قسـمت را   داراي برجستگی غیرطبیعی بـود ،اگر قسمت وسط گردن.کنیدروشن ،پشت گردن
.مقداري تیرگی دهید

:رتوش گردن چاق
تر از فون زمینه به طرف شانه و پشـت  درجه تیره2ف گردن را با فون دو طر،بعد از زدن فون زمینه

. نماییدو وسط گردن را روشنی زده و تیرگی را در هم محو دهیدتیرگی ،گردن

فک و چانه،تثبیت متعادل سازي گردن- 
اسـتفاده  سـازي از پـودر فـیکس    فک و چانه بعد از انجـام متعـادل  ،سازي گردنبراي تثبیت متعادل

.نمایید
)روز و شب(آرایش به سبک ایرانی -

روزشآرای
در جایی کـه از آن آرایش روز .باشدآرایش محو است و به رنگ طبیعی پوست نزدیک می،آرایش روز

بایـد جـایی را   ،براي انجام آرایـش نیـز  .داراي نور طبیعی هستند،گیردهمه جا مورد استفاده قرار می
،کنپاكصورت را با شیر.مشتري را زیر نور طبیعی بنشانید.اراي نور طبیعی باشدد،انتخاب نمود که

.ي مرطوب یا تونیک از روي صورت برداریدکن را با پنبهپاكپاك نمایید و اثر شیر
از یک فـون خیلـی مالیـم، کـه بـه رنـگ       .تونیک را هم از روي صورت پاك نمایید،ي مرطوببا پنبه

.توانید، کـرم پـودر بزنیـد   یک الیه خیلی نازك نیز می) کرم روز. (تفاده کنیدپوست نزدیک است، اس
.فـیکس نماییـد  رژگونه خیلی مالیم را به گونه بزنید و همه صورت را با پودر فیکس، ) کرم پودر مات(

وهـا را  ابر.تـر شـود  تـا طبیعـی  ،آرایش را بیات کنید،توانید با یک دستمال مرطوبدر این مرحله می ww
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اي یا خاکستري کنیـد و بـراي ایـن کـه     آن را قهوه،به طرف باال شانه کرده و با مداد ابرو.مرتب کنید
، از توانیـد مـی در صورت نیـاز  .دست نماییدیک،کن موهاي ابرو رابا گوش پاك،طبیعی به نظر برسد

.حالـت شـود  چشـم خـوش  سایه را خیلی مالیم بزنید که فقط .تک استفاده کنیدي مصنوعی تکمژه
اي و خاکستري براي آرایش روز قهوه،کرم،هاي بژرنگ.رنگ سایه را نزدیک به پوست انتخاب نمایید

تا چشم زیباتر به نظر آید ،خط چشم کوتاه  بکشید.تا پر و بلند شوند،ها را ریمل بزنیدمژه.مناسبند
اي یا رنگ لب ترکیـب کـرده و محـو    ا قهوهاي کشیده و با رژ کرم یلب قهوهخط.و پلک برجسته شود

.نمایید
شبآرایش

بـراي انجـام ایـن آرایـش     .باشـد تر و شدیدتر از آرایش روز مـی یک آرایش غلیظ پررنگ،آرایش شب
صـورت را بـا   ،کـن گرفتـه شـود   شـیرپاك کـه چربـی  پاك نمایید و براي این،کنصورت را با شیرپاك

معمـوالً  ،براي آرایش شـب .فون را انتخاب کنید،وجه به تون پوستبا ت.لوسیون یا تونیک تمیز کنید
.تر از پوست انتخاب نماییدفون را روشن،توانیددرجه می2الی 1

ي گـرم انتخـاب     فـون را از پایـه  .فون را بـه تمـام چهـره بزنیـد    ،زنیموي فونبا کمک اسفنج یا قلم
.چهره را انجام دهیـد و ایرادهـاي چهـره را بگیریـد    در این مرحله عمل تکنیک سایه و روشن.نمایید

بعـد از رتـوش   .استفاده کنیـد ،توانیدبراي گرفتن ایرادهاي چهره عالوه بر فون از پالت رنگی تیره می
آرایـش  .رژگونه کرمی یا مایع را روي گونه بزنید و با پودر فیکس همه صورت را فیکس نمایید،چهره

ابروها را نیـز  .ي مصنوعی پر و بلند استفاده نماییدیش شب حتماً از مژهبراي آرا.چشم را شروع کنید
هاي انتخابی تیـره و  سایه.رنگ لباس و مد انتخاب کنید،سایه را با توجه به پشت چشم.مداد بکشید

هـاي  خـط چشـم را از رنـگ   .)سایه مرواریـدي و مشـکی  (روشن کنار هم از گروه براق و اکلیلی باشد 
با توجه به چشم بکشید که حالت آن کامالً مشخص باشـد و عیـوب   ،کی استفاده کنید واي و مشقهوه

بـراي  .هاي تند و غلـیظ اسـتفاده شـود   از رنگ،ي چشم و خط چشمبراي سایه.چشم را برطرف کند
.از مدادهاي رنگی استفاده نمایید،داخل چشم

لـب را  ،تر زدهرنگ روشن،توانیدلب را میوسط.هاي تند استفاده کنیدرژلب و رژ گونه را نیز از رنگ
هـارمونی داشـته   ،سعی کنید رژلب و رژگونه را هماهنگ انتخاب کرده و با رنگ سـایه .برجسته کنید

.باشد
معموالً براق و یا اکلیلی ،کنندها براي شب استفاده میهایی که مشتريلباس.ریمل زیاد به مژه بزنید

.اً با لباس هماهنگی داشته باشدتوجه کنید که حتم.باشدمی
عصرآرایش

تـر تـر و از آرایـش روز غلـیظ   از آرایـش شـب کمـی کـم    ،همان آرایش کوکتل است که،آرایش عصر
ww.باشدمی
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درجـه  1از فون ،کنکن و گرفتن اضافی شیرپاكدر آرایش عصر بعد از پاك کردن صورت با شیرپاك
رنـگ نیـز   از کرم برنزه و بی،آرایش برنزه بخواهد،چه مشتريچنان.تر از پوست استفاده نماییدروشن

.استفاده نمایید،توانیدمی
توانیـد از خـط چشـم و مـداد     مـی ،اگر بخواهیـد .هاي هماهنگ با لباس استفاده کنیدسایه را از رنگ

یه را پررنـگ و از  ولی اگر سـا .تر انتخاب نماییدپررنگ و کامالً مشخص استفاده نموده و سایه را مالیم
خط چشم کمـی هـم   ،استفاده کنید،تر هستنداي که براي عصر مناسبآبی و سرمه،هاي بنفشرنگ

.کندکفایت می،مشخص باشد
.رنگ و مالیم استفاده نماییدکم،ها را ریمل بزنید و از رژگونهمژه

هـاي مـات روي چهـره    رنـگ ولی معمـوالً از  .کندخود مشتري انتخاب می،رنگ و چگونگی آرایش را
اي است و خط چشم کشیده و بلنـد بـه رنـگ    مداد داخل چشم رنگ مشکی یا قهوه.شوداستفاده می
رژ را .شـود در این آرایش خط لب کشیده و از رژهاي رنگ روشن و براق استفاده می.باشدمشکی می

.خط لب دیده نشود،کهبزنید طوري 
،از نخـودي ،توانیـد هـاي آن را مـی  در صـورت تمایـل رنـگ   .ودشي دلخواه مشتري هم زده میسایه

،تـر کنیـد و رنـگ ابـرو را    آرایش ابرو را بلندتر و نازك.اي هم استفاده کنیدطالیی و نقره،خاکستري
)تردرجه روشن2. (تر از مو انجام دهیدروشن

کالسیکآرایش
)آرایش ساده(هاي بیضی آرایش مناسب صورت

در صورت خشـک بـودن   .کن و لوسیون پاك نماییدپاكصورت را با شیر،یش کالسیکبراي انجام آرا
رنگ پوست را بـه تمـام صـورت و گـردن     کرم پودر هم.از کرم مرطوب کننده استفاده نمایید،پوست

رژگونـه را  .با پودر فیکس یا پنکیک آن را تثبیت نمایید.دست شودتا یک،بزنید و خوب پخش کنید
بـراي  .تا گونه برجسته شود،روي استخوان گونه بزنید و به طرف باال بکشید،صورتی تیرههاي از رنگ

اي ي قهـوه بـرس ابـرو را بـه سـایه    .ابرو را باید باریک و هشتی طراحی کنیـد ،انجام این سبک آرایش
از رنـگ  اي سـایه .اي پر کنیـد با مداد قهوه،هاي خالی ابرو راآغشته کرده و روي ابرو بکشید و قسمت

اي یـا قرمـز  روي پلـک را نیـز از سـایه  قهـوه    .اي یا دودي را دور تا دور چشم بزنیـد خاکستري ماسه
.اي استفاده کنیدقهوه

.با مداد داخل چشم را تیره کنید،خط چشم را پهن و دور تا دور چشم بزنید
.جلـوه کنـد  ،غلـیظ تا چشم مشکی شود و آرایش چشـم کـامالً مشـخص و   ،ها را کامالً ریمل زدهمژه

.تا کامالً آرایش کالسیک شود،رژلب را نیز قرمز و پررنگ بزنید
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هاي مختلف آرایش عروس و آرایش فانتزيسبک-
اکلیـل  -هاي مالیم و خطوط مالیم می باشند سایه هاي الیت با رنگ: هاي میکاپ الیتسبک-1

اي دودي اي و سـرمه زرشـکی و قهـوه  ،تـرین رنـگ بنفش  تیره–مشکی ندارند -براق نیستند -ندارد
.باشدمی

.شودباشد که از آرایش قدیم الهام گرفته میهاي قدیم میآرایش و سایه:هاي کالسیکسایه
.در بعضی مواقع طراحی هم دارند.دار هستنداکلیل،براق،مشکی:هاي میکاپ شرقیسبک-3
آمیـز اسـت و سـایه از حالـت طبیعـی      خطوط سایه اغـراق رنگ آمیزي سایه و:هاي فشنسایه-4

.خارج شده است
:عربیسایه 

.چنین داخل چشم نیزمشکی شودآرایش که دور تا دور چشم مشکی و هم
.شودهاي براق استفاده میهاي تیره تا رنگهاي عربی از رنگدر سایه

ها بسـیار  رنگ.شوداي استفاده اي یا مشکی طالیی و یا مشکی با طالیی یا نقرههاي مشکی نقرهرنگ
.باشندغلیظ می

:سایه خلیجی
خـط سـفید   ،چشـم دور خـط .باشـد همراه با طراحـی مـی  ،سایه پشت چشم تیره. بیس بیضی دارند

رنـگ  .کننـد غازي زیـاد اسـتفاده مـی   سبز کله،طالیی و قرمز،هاي ماشیاز رنگ. شوداي کار مینقره
هـاي کـامالً متضـاد    تـر از رنـگ  بـیش .کاربرد زیـادي دارد ) نیبنفش ارغوا(که به قرمزي بزند بنفش 

اگـر ترکیـب گـرم    . رودچشم مشکی با ترکیب گرم یا سرد به کـار مـی  3تا 1خط .استفاده می شود
.درون چشم استفاده می شود،در بیرون چشم و اگر سرد باشد،باشد

:سایه مینیاتوري
رنگ روشن حتماً ،2و 1پلک .باشدداراي خطوط می. شودهاي که در آن از نگین استفاده میسایه

.بهتر است،اي اما مشکی باشدخط مشکی یا قهوه3خط .شودزرد زده می
.استپیله روشن 

:سایه مراکشی
.باشدسایه پشت تیره همراه با اکلیل می

:هاي لبنانیسایه
.شودتر از اکلیل استفاده میهاي لبنانی بیشدر سایه

:ي مخملیهاسایه
شود یـا ضـخیم و حالـت مخملـی ایجـاد         عنوان زیرساز استفاده میهاز فون چرب یا سوپراي سفید ب

از .کـه برجسـته بـه نظـر آیـد     براي این،شودهاي پودري یا فشرده روي کار استفاده میاز سایه.شود ww
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سایه مخملی از .شودبراي ایجاد خط و خطوط از آکوا استفاده می.شودهاي مختلف استفاده میرنگ
.هاي سبک عرب استسایه

مواد مصرفی و ابزار کار -
کـرم تقویـت کننـده و   -3پوسـت  پ هاش و متعادل کننده لوسیون تمیز کننده-2کنشیرپاك-1
پودر صورت -6هاي مختلفسایه چشم در رنگ-5هاي متفاوترنگکرم پودر در-4کننده طوبمر
فـر مـژه  -10ریمـل -9هاي مختلـف رنگدر خط چشم -8اي مختلف هرژلب و رژگونه در رنگ-7

از مـواد مصـرفی هسـتند کـه بایـد      پنبـه -13مصـنوعی مـژه انواع -12اد چشمداد لب و مدم-11
. مرغوب و استاندارد باشد

هاي مختلف قبل از آرایشتآماده سازي پوس-
: پوست چرب

اویل فري.که چربی ندارد،یی استفاده کنیدهافرآوردهاز -
ــا - ــهپامحصــوالت ب ــن در آب(ي آب ی ــنو16)امولســیون روغ ــول آب در روغ ــراي 17محل در آب ب

.ترندمناسبي چرب هاپوست
حالـت مـات بـه خـودش     تا چربی پوست دیده نشـود و پوسـت  ،از محصوالت مات استفاده نمایید-

.باشدیممناسب ،چنین محصوالت نیمه مات نیزهم.بگیرد
کند و ایرادهـاي پوسـت را   یمي نازك روي پوست ایجاد یهال،ترکیبات مات،به خاطر داشته باشید-

نوع پوست در انتخاب نوع محصوالت آرایشـی  زیرا.ي چرب مناسبندهاپوستاما براي .دهدیمنشان 
.مؤثر است
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:پوست خشک
یا ترکیبات چربی در آب در چربی کـه زیـاد   ) امولسیون آب در روغن(ي چربی یهپااز ترکیبات در -

.استفاده نمایید،چربی دارد
در خـود  ،چنین رطوبـت را در مـدت زمـان زیـادي    از محصوالتی که داراي رطوبت زیاد بوده و هم-

)19پانسیونسوس18،مواد هیدراته. (کند استفاده نماییدیمحفظ 
زیـرا حالـت بـراق یـا نیمـه مـات بـه چهـره         ،از ترکیبات چرب روي پوست خشک استفاده نمـوده -
.بخشدیم
زیـرا ،یـد کنتوانیـد اسـتفاده   یمـ ي خیلی خشـک  هاپوستبراي ، نیز20از محصوالت آرایشی سافل-

.کنندیمخاصیت مرطوب کننده داشته و پوشش ضخیمی ایجاد 
.باشدیمبه شکل پف کرده ،مخلوط شده است کهوببه قدري خهاکرماین 

:پوست معمولی
.استفاده کنید،از محصوالتی که چربی دارند-
تا حالت ،از ترکیبات چربی در پایه  آب استفاده نمایید،توانیدیمي معمولی و نرمال هاپوستبراي -

.نیمه مات به چهره بدهد
معموالً روي برچسب آن درج شده ،باشندیمعمولی ي نرمال و مهاپوستمحصوالتی که مخصوص -

.استفاده نمودهاآنتوان از یماست و 
.توانید استفاده نماییدیمنیز ،از محصوالتی که مناسب همه نوع پوست هستند-

:پوست حساس
.آلرژي باشند، که ضداز محصوالتی استفاده نمایید-
.استفاده نمایید، از کرم محافظت کننده،قبل از هر نوع آرایش-
.الکل جود نداشته باشدهاآنکه در فرمول ساخت ،از محصوالتی استفاده کنید-
.بپرهیزید،ي متنوع هستندهارنگاز موادي که داراي بوي زیاد و -

:پوست مختلط
از ،از ترکیبات مخصوص پوست خشـک و بـراي منـاطق چـرب صـورت     ،براي مناطق خشک صورت
.چرب استفاده نماییدترکیبات مخصوص پوست

١٨Hydrated
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)مسن و جوان(زیرسازي آرایش انواع پوست -
.که در سنین پایین هسـتند ،ممکن است دختران جوانی باشند،کنندمشتریانی که به ما مراجعه می

ها گذشته و پوسـت  سن و سالی از آن،هایی کهبدون عیب و نقص و یا خانم،هاي جوانداراي پوست
هـا طـراوت و زیبـایی    و طراوت خود را از دست داده است و ما با آرایش باید بـه پوسـت آن  شفافیت 
.ببخشیم

از یک کرم پودر سبک یـا  ،هابراي این خانم.ترین مشکالت پوستی هستندداراي کم،هاي جوانخانم
اگـر  .تـري داشـته باشـد   تا پوست حالـت طبیعـی  ،کرم پودر باید مات باشد.استیک استفاده کنیدپن

آرایش دختران جـوان بایـد طبیعـی    .استفاده کنید،استماتیمهناز کرمی که ،پوست خشک باشد
هاي مالیـم  از رنگ.رنگ سایه و رژگونه را از یک خانواده انتخاب کنید،توانیدبه این منظور می.باشد

هـا را    بـین مـژه  .کـه دیـده نشـود   ،مالیـم باشـد  قـدر رژگونه و رژلـب آن .براي آرایش استفاده کنید
.تا فقط مقداري چشم را مشکی نشان دهد،از یک مداد مشکی کم چرب استفاده کنید،توانیدمی

ي رنـگ ابـرو   از سـایه ،اگر بنا به دالیلی توي ابرو خـالی داشـت  ،با برس ابرو فقط ابرو را مرتب کنید
ی که به صورت ژل هستند و روي پوسـت  مواد آرایش.تا قسمت خالی را پوشش دهید،استفاده کنید

.ها مناسبندبراي این پوست،شوندخشک می
هـا داراي ضـایعات   این مشـتري .مراجعه کنند،ممکن است،مشتریانی که در سنین باالتر هستند نیز

پوسـت  ،این افراد ممکـن اسـت  .تر باید استفاده شودهاي قويکه از پوشاننده،تري بودهپوستی بیش
کننده اسـتفاده نماییـد   قبل از کرم پودر از یک مرطوب،هاي خشکبراي پوست.ته باشندخشک داش
اگر پوست دچار چین و چروك هم .بزنید) اي مالیمپودر صورتی یا قهوه(کرم پایه روشن ،و روي آن

کننـده مرطـوب چنین قبل از کرم پودر وهم.خیلی چرب و براق باشد،کرم پودر انتخابی نباید،باشد
.و یـک سـرم لیفتینـگ بـراي دور چشـم اسـتفاده نماییـد       ،از یک ضدچروك براي پوست،توانیدمی

از رژگونه سبک و چرب به رنـگ صـورتی   ،بعد از کرم پودر.ها باز شودتا چین،صورت را ماساژ دهید
ادگی رنـگ بزنیـد و افتـ   باریک و کـم ،به صورت مالیم،سایه مایع را روي پلک.مالیم استفاده نمایید

از ،توانیـد روي سـایه مـایع در صـورت تمایـل مـی     .کمی سایه تیره و مات بزنیـد ،روي پیله چشم را
تا تیرگـی و گـودي چشـم    ،ي روشن استفاده کنیدزیر چشم را از سایه.ي پودري استفاده کنیدسایه

.تر دیده شودکم
پاك کردن آرایش-

باشـد و  تر میپاك کردن آرایش مهم،مهم استهمان طور که آرایش صورت،باید دقت داشته باشید
بعد از انجام کارهاي روزانه و قبـل از  .حائز اهمیت است،کننده نیزاستفاده درست از محصوالت پاك

.کن مخصوص پوسـت انجـام شـود   با یک شیرپاك،این کار بهتر است.صورت را پاك کنید،خوابیدن
گـرد و غبـار و   ،چربـی .کنـد آرایـش را پـاك مـی   ،ن کـه عالوه بر ای،کن مناسباستفاده از شیر پاك

ww.شودطراوت میپوست را نیز پاك کرده و پوست شاداب و با،کثیفی
w.
ira
na
rz
e.
ir

88



از بین ،شود راکه باعث خشکی پوست می،آثار باقی مانده از صابون،هاي پوستکنندهچنین پاكهم
آب و اسـتعمال  سـنگین و ضـد  هـاي  آرایـش ،ي شاخی روي پوسـت ماندن الیه،آلودگی هوا.برندمی

.شونددخانیات باعث پیري پوست می
،هـاي سـخت آرایـش   هاي غلیظ و لکهبراي تمیز کردن میکاپ،ي معمولیهاي تمیز کنندهاز محلول

هـاي  کـرم .بسیار مفید  هستند،هابراي پاك کردن آرایش،لذا این محصوالت.توان استفاده نمودمی
هـا و  کننـده کننـده و پـاك  ژل پـاك ،ي مخصوص پوست خشـک کنندهكپا،کنپاكشیر،کنندهپاك

هـا حتمـاً بـا    کننـده ي پاكبعد از استفاده.باشندهاي چرب میدار مخصوص پوستهاي الکللوسیون
باعـث  ،ها داراي موادي هستند که اگر روي پوست بماندکنندهزیرا پاك،لوسیون پوست را پاك کنید
.شودسوزش و خارش پوست می

استفاده صحیح از مواد مصرفی و ابزار کار -
ماندگاروآبضدآرایشیمواد

براي .ماندروي پوست می،ها بدون این که تغییر کندکه ساعت،آرایش ضدآب بادوام و ماندگار است
.شودبه هم ریخته و خراب نمی،روزهاي گرم مناسب است و در اثر تعرق

پالسـتیکی و  خـط چشـم  .آب اسـتفاده کنیـد  پالستیکی و ضـد چشمخط،براي این آرایش از ریمل
ها ریزش پیـدا کـرده و پوسـت ملتهـب       مژه،زیرا ممکن است،آب را مدت طوالنی استفاده نکنیدضد
.بزنیـد ) پـودر فـیکس  (روي آن را پنکیک یـا  چنین کرم پودر یا فون چرب انتخاب نموده وهم.شود

رنـگ آن را از  ،بهتـر اسـت  .براي لب استفاده نماییـد ،لب چرب نیزرژگونه کرمی و چرب و از یک رژ
.گروه نارنجی انتخاب نمایید

:ي کارنحوه
کرم پـودر چـرب یـا    .کمی مرطوب کننده روي پوست بزنید.صورت را با لوسیون مناسب پاك کنید

زنـی بـه تمـام چهـره      دار یا قلـم فـون  فالژ یا درماکالر ترکیب کرده و با اسفنج نمفون چرب را با کامو
فـون صـورت را   .روي گونه با توجه به فرم صورت و هماهنگ با سایه بزنید،کمی رژگونه چرب.بزنید

دور چشم را از کرم پودر مخصوص دور چشم یـا  ،بهتر است.با پنکیک یا کیک میکاپ تثبیت نمایید
.استفاده کنیدسازیرزتر از براي ماندگاري بیش

.آرایش چشم را بادوام خواهـد کـرد  ،استیک رقیق شده باشدژ یا درماکالر که با پنبا کاموفالسازیرز
.ي پودري به رنگ دلخواه سایه بزنیدرا بگیرید و با سایهسازیرزچربی 

ww
w.
ira
na
rz
e.
ir

89



.ابروها را مرتب کنید،چرب یا الك مخصوص ابرواي کمبا مداد قهوه

.استفاده نمایید،آبضدخط چشمآب و ضدزده و از ریملفر مژهها را مژه

با توجه به فرم لب کشیده شـود و داخـل   خط لب،دقت کنید.بکشیدخط لب،چرببا یک مداد کم
چربـی اضـافه رژ را بـا یـک دسـتمال کاغـذي       .آن را با الك مخصوص لب یا یک رژ چرب پر نمایید

)ي لبگانه7مراحل . (بگیرید و مجدداً از رژ استفاده نمایید
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)گریم اکسپرسیون(شخصیت سازي
گریمی است کـه بـا اسـتفاده از رنـگ زمینـه و رنـگ روغـن        ) 21اکسپرسیون(گریم شخصیت سازي 

حیوانـات بـر چهـره کـار    ،هـاي مختلـف  گـل ،حشـرات ،پرندگان،تخیلی،خاصمخصوص شخصیت 
.می شود

که گریم ماسـک  .سازي با رنگ و روغن ماسکی ظریف بر چهره فرد ایجاد می شوددر گریم شخصیت
.باشدترین نوع گریم میاین گریم غلیظ،نیز نامیده می شود

هـا و مـیم از نـوع    گـریم دلقـک  .ه و امروز نیز رواج داردها پیش وجود داشتگریم اکسپرسیون از قرن
.باشدگریم اکسپرسیون می

یرت با خطـوط غمگـین کـه    پی-232یروبا خطوط شاد و پی-221دسته کلون2هاي اروپا به دلقک
. شخصیت شادي آفرین هستند3دلقک زن است و هر 24یرتهاي مرد و پییرو دلقککلون و پی

:براي نقاشی روي صورتآماده سازي لوازم
موهـا بـا   قلـم ،هـاي صـورت  رنـگ آب:به لوازم متعـددي از جملـه  ،براي نقاشی روي صورت کودکان

.هاي متفاوت و اسفنج از جنس مختلف نیازمندیدشماره
هـا یـا   از اسـباب بـازي فروشـی   ،رنـگ را آب.مخصوص گریم کودکان،هاي متفاوترنگ در جنسآب

.تهیه نمایید،م گریم دارندهایی که لوازفروشگاه

کارهنگامایمنینکاترعایت
هاي خود را بشویید و از استریل بودن لوازم خـود  دست،قبل از این که آرایش کودکان را شروع کنید

تا جایی که ممکن اسـت از  .ها بسیار زیاد استحساسیت بچه،دانیدهمان طور که می.مطمئن شوید
.تا روي پوست ایجاد حساسیت نکند،وص کودکان استفاده کنیدلوازم مخص
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کودکـان هسـتند و   ،شـود ها انجام میهایی که آرایش کارتونی روي آنمدل،به خاطر داشته باشید-
.تر انجام دهیدسرعت عمل داشته و کار را سریع،براي این که خسته نشوند.توانند زیاد بنشینندنمی

تا هیچ آسیبی ،مواد مصرفی باید کامالً بهداشتی و استاندارد بوده،ذیر استپپوست کودکان آسیب-
.به پوست نرسد

،به این منظور سـعی کنیـد  .مواد داخل چشم نرود،مراقب باشید،کنیدزمانی که دور چشم کار می-
.زیاد به چشم نزدیک نشوید و دور از چشم کار کنید

.انتخاب نماییدتر طرح ساده،ترهاي کوچکبراي بچه-
،در صورتی که از طرح راضـی نبـود  .تا آسوده خاطر بنشیند،طرح مورد نظر را به مدل نشان دهید-

.طرح دیگري را به او پیشنهاد دهید
استفاده از ابزار و مواد مصرفی-

یـز  تـان را ن هايدست.کامالً تمیز باشد،ها و صورت مدلدست،قبل از شروع به کار.روپوش بپوشید
.نریزیدتا هنگام کار روي صورت ،کنیدجمع مالًاموهاي مدل را ک.خشک کنیدبشویید و کامالً

را مـنظم روي  وسـایل کـار و نقاشـی    .نزدیک از مدل روي صندلی رو به روي او بنشینیديدر فاصله
سـر ثابـت نگـه    طرح را با یک دسـت در بـاالي  .تا در صورت نیاز در دسترس باشد،میز کار بچینید

تر را اسـتفاده  هاي روشنابتدا رنگ،هاي روشن و تیره استاگر طرح مورد نظر شما داراي رنگ.دارید
.هاي جدید به دست آوریدتوانید با هم مخلوط کنید و رنگمواد آرایشی را می.کنید

:شودبه دو صورت این کار انجام می
:روش اول

روي ،دستمال یا پنبه بریزید و با مالیمـت بـه صـورت دورانـی    ي آرایش را رويکنندهمقداري پاك
.پوست بمالید و مواد آرایشی را از روي پوست پاك کنید

:روش دوم
کننـده را روي پوسـت   مواد پاك،ي آرایش را کف دست ریخته و با انگشتان دیگرکنندهمقداري پاك

ww.صورت پاك کنیدمواد آرایشی را از روي ،بمالید و با استفاده از دستمال
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هـاي تقـویتی   آن را با آب ولرم شسته و با حوله خشک کنید و از لوسـیون ،بعد از پاك کردن صورت
.پوست مخصوص کودکان استفاده نمایید

طراحی کارتونی چهره و نقاشی چهره-
که طرحی .هاي زیبایی بسازیدنقاشی کنید و جلوه،توانیدشکل بسیاري از حیوانات را روي چهره می

،مناسب با ترکیب صورت و موهاي مدل باشـد ،االمکان سعی کنیدحتی،کنیدبراي چهره انتخاب می
.تا زیباتر به نظر آید

:طرح سگ
لـوازم را آمـاده   . صورت مدل باید تمیز و خشـک باشـد  . ها را بشوییددست. روپوش بپوشید

اي قرمـز بپوشـانید، تـا    هبراي انجام طرح سگ، مانند طرح، تمام چهره را با فون قهـو . کنید
ابرو، در دو طرف، 2از وسط . دست و چهره صاف گرددابروها هم محو شود و فون کامالً یک

طـوري کـه در   . هـا بکشـید  ي خارجی چشـم طرف به قسمت گوشه2خطی از روي ابرو به 
ي خارجی چشم، خط به طرف پایین باشد و خط دیگر را بـه همـین صـورت در زیـر     گوشه

دایـره تشـکیل   خـط بـه هـم وصـل و تقریبـاً یـک نـیم       2از قسمت باال، این . چشم بکشید
خـط،  2دایره روي چانه بیاورید و ي خط را روي گونه آورده و به صورت نیمادامه. دهندمی

هـاي  قسمت دور چشم را سایه زده و تمـام قسـمت  . دو طرف، روي چانه به هم وصل کنید
.نی و قسمتی از پیشانی را روشنی دهیدها، روي بیداخلی، روي لب

سر بینی را سایه زده و قسمت پیشانی، سایه و روشن را با هـم، درهـم کـرده و مطـابق بـا      
. تمام چهره را با پودر فیکس تثبیت نمایید. طرح، طراحی کنید
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:خرگوش
م خرگـوش را  هـا گـری  تـر بچـه  بیش.گریم خرگوش بسیار زیباست و طرفداران زیادي دارد

از رنگ .دست کنیدرنگ یکاي کمچهره را با فون قهوه،براي انجام این گریم.دوست دارند
اي ها و لب پایین را با رنگ قهوهگوش.استفاده کنید،سفید براي نشان دادن دندان خرگوش

را با مشکی و قسمتی از لب باالیی و وسط لب پـایین را بـا رنـگ    هالبو نوك بینی و روي 
،خطوط مشـکی را روي چهـره بکشـید و روي گونـه    ،مانند طرح.آمیزي نماییدرنگ،قرمز

کردن مدل از در خاتمه براي تثبیت .سفید و مشکی را به صورت خط و هاشور درهم کنید
.پودر فیکس استفاده نمایید

:پروانه
.باشـند منـد مـی  هاي جوان نیز به آن عالقـه که حتی خانم،گریم پروانه نیز طرحی زیباست

طـوري  ،اي را روي چهره طراحی کنیدبه رنگ دلخواه پروانه،موبراي انجام این گریم با قلم
2ي بینی به طرف وسط روي تیغه،بدن پروانهچشم قرار بگیرد و 2هاي پروانه روي که بال

بهتـر  .آمیـزي کنیـد  پروانـه را رنـگ  ،هاي روغنی دلخواهبا رنگ.ابرو و پیشانی کشیده شود
تـري  ي بـیش تا پروانـه جلـوه  ،هاي براق و اکلیل براي این کار استفاده نماییداز رنگ،است

رنگی بـراي لـب اسـتفاده    رژلب خوشرژگونه الزم ندارد ولی از،در طرح پروانه.داشته باشد
.شودیباترزتا کارتان ،هاي افقی ظریف روي بدن پروانه بکشیدخط.کنید

در خاتمه با پودر فیکس براق طرح را تثبیـت  .شاخک و چشم و دهان پروانه را نیز بکشید
. نمایید
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روش مشاوره جهت آرایش خاص عکاسی-
امـروزه عکـس و   .بـرد د درست آن کار کمک نموده و کیفیـت را بـاال مـی   مشاوره در هر کاري به رون

برداري جایگاه خاصی پیـدا کـرده و افـراد بسـیار جهـت آرایـش بـراي گـرفتن عکـس مراجعـه                 فیلم
آرایشگر باید آشـنایی الزم  .برداري رواج داردچنین در مجالس عروسی نیز عکس و فیلمهم.کنندمی

در آرایـش خـاص عکاسـی از    .را داشته تا بتواند، مشتري راضی نگه داردجهت آرایش خاص عکاسی
جایی که عکس ثابت است تمام جزئیات آن آرایش مشخص بوده و اگر ایرادي داشته باشد، کـامالً  آن

.آرایش خاص عکاسی باید با ظرافت و دقت کامل انجام شود.شودنشان داده می
:نورپردازي

.نور باید به قدر کافی بـه سـوژه بتابـد   .خواهده دقت بسیار زیادي را مینور سنجی از مواردي است ک
بهتر است بـا دیـافراگم بـازتري عکـس گرفـت تـا بـا سـرعت         ،حرکت باشدبی،توانداگر موضوع نمی

مانند پرتره کودکان،برداري باال از تکان خوردگی موضوع جلوگیري شودعکس
.ه عکاس با آن روبروستاي است کترین مسئلهشک از مهمنور بی

نورپردازي سالن براي آرایش جهت آتلیه عکاسی-
نـور    .در فضاي سـالن نیـز رعایـت شـود    ،باشد که بهتر استدر عکاسی میمهمنورپردازي از عوامل

نور عمل فیزیکی و .داراي خطوط و چین و چروك نشان دهد،رنگبی،تیره،تواند چهره را روشنمی
کند تا خوب دیـده شـود و تـابش نـور در چهـره عمـل       کند، یعنی مکان را روشن میروانی ایجاد می

.روانی را انجام دهد
:آرایش خاص عکاسی

سـازي را انجـام     عمـل پـاك  .ها پوست را باید آمـاده نماییـد  براي آرایش عکس نیز مانند سایر آرایش
.دهید

.مکان و زمان عکس گرفتن را در نظر داشته باشید
خواهـد در  اگر مشتري شـما مـی  .دهدتر نشان مینور فالش دوربین آرایش چهره را بیشدقت کنید

از یک کرم پودر و یا پنکیک مایل به صورتی اسـتفاده کنیـد تـا صـورت او رنـگ      ،آتلیه عکس بگیرد
از پنکیکی که مایل بـه زرد اسـت   ،خواهد آرایشش طبیعی باشدچنین اگر میهم.پریده به نظر نیاید

زیرا ،استفاده نکنید،اکسید تیتانیوم هستندهایی که حاوي دياز پنکیک. توانید استفاده کنیدینیز م
زیـرا چهـره را در عکـس    ،هاي براق خیلی استفاده نکنیـد از سایه چشم.کندچهره را رنگ پریده می

تـه جلـوه   هاي رنگارنگ نیز چهره را شلوغ و آرایش را به هـم ریخ چنین سایههم.دهدچرب نشان می
.کندمی

.از مرطوب کننده استفاده نکنید و اگر پوست چرب است چربی اضافی پوست را بگیرید
ww.زیرا ممکن است چهره چرب و روغنی به نظر آید،از استفاده زیاد از رژگونه بپرهیزید
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د از آن براي طراحی و ثابت ماندن رژلب ابتدا باید فون زمینه را همراه با پودر فیکس به لب زده و بعـ 
با مداد کالباسی طراحی لب را انجام داده و داخل لب آمده و بعد از آن رژلـب و خـط لـب دلخـواه را      

.زد
.رنگ با رژلب انتخاب کنیدخط لب را هم،هاي خیلی روشن استفاده نکنیداز رژلب

آرایـش گچـی بـه نظـر     ،پودر صـورت اگـر مناسـب نباشـد    ،شوندهاي مات در عکس دیده نمیرنگ
.رسدمی

زیرا تمام ظرافت کـار مشـخص   ،باشدترین مرحله آرایش براي عکس گرفتن میآرایش چشم حساس
.تري انجام دهیدپس آرایش چشم را با دقت بیش،شده و ایرادهاي کوچک نیز دیده خواهد شد

)پرتره(هاي اصول آرایش عکاسی گیویژ-
عکاسی پرتره

براي گرفتن یـک پرتـره خـوب    .تغییرات فراوانی پیدا کرده استپرتره از آغاز اختراع عکاسی تاکنون
:باید موارد زیر را مدنظر داشته باشید

صورت و خصوصیات صورت مدل را تجزیه و تحلیل کرده و بهترین حالت صورت را براي عکاسی -1
تـرین حـالتی   تا بتوانیـد به ،اول با او صحبت کرده،براي این کار مدل را بررسی کنید.در نظر بگیرید

نبایـد  ،باشدبه عنوان مثال اگر کسی داراي چانه چاق می.انتخاب کنید،که معایب او به نظر نرسد را
.سر خود را به پایین بیاورد

هـاي  اسـتفاده از عدسـی  ،برداري پرتره مورد نیـاز اسـت  ترین وسایلی که براي عکسیکی از مهم-2
این ویژگی را نباید با واضح نبودن .باشندصویر را دارا میویژگی نرم کردن ت،باشد کهخاص پرتره می

ها خطوط چهره مثل چین و چـروك را  این عدسی.عکس به دلیل نامیزان بودن عدسی اشتباه گرفت
،بخواهد بـه عمـد  ،البته الزم به توضیح است که گاهی اوقات عکاس پرتره ممکن است.کنندمحو می

تـوان  هاي نرم کننده قابل کنترل بـوده و مـی  عدسی.شان بدهدتر هم نچین و چروك پوست را بیش
.باشندبزرگ قابل استفاده میههاي قطعتر در دوربینها بیشاین عدسی.شدت نرمش را کنترل کرد

هـاي مخصوصـی   براي اعمال ایـن ویژگـی از شیشـه   ،کنیدکوچک استفاده میههاي قطعاگر دوربین
.کننـد شوند و با شکست نور نرمی را ایجاد میر روي عدسی بسته میمانند فیلتر ب،استفاده کنید که

.گویندکننده مییا پخش)) فیلتر نرم کننده(( ها به این شیشه
متـر بـه مـدل    5/1تـر از  لذا نباید بـیش .شودگرفتن پرتره در فاصله نزدیک باعث کج شکلی می-3

کـه فاصـله کـانونی بلنـدتري دارنـد تـا بـدون        هایی استفاده کنید بنابراین باید از عدسی.نزدیک شد
لنـزي اسـت   ،بهترین لنز براي عکاسی پرتره.اش برداریدنماي درشتی از چهره،نزدیک شدن به مدل
35بـه عنـوان مثـال در یـک دوربـین      .برابر فاصله کانونی لنـز نرمـال باشـد   2که فاصله کانونی آن 

.متري براي پرتره مناسب استیلیم135تا 85یک عدسی با فاصله ،متريمیلی

ــت   ــره جهـ ــش چهـ آرایـ
عکاسی

ww
w.
ira
na
rz
e.
ir

96



بسـیار مهـم اسـت و در    ،کننداي که عکس را روتوش مینوع و اندازه دوربین براي عکاسان حرفه-4
چنـین هنگـام اسـتفاده از    امکان روتوش نگاتیو به راحتی وجود نـدارد و هـم  ،کادرهاي کوچک مانند

بـراي عکاسـی   ،تـر باشـد  بـیش 26سورهاي سندوربین25135هر چه رزولوشن،هاي دیجیتالدوربین
.تر استمناسب

خواهید عکس نورانی با کنتراست باال داشته باشید پوست را روشـن و لـب و چشـم را تیـره     اگر می-
.کنید

.دوربین باید متناسب با موضوع باشد-5
.ها را دارا باشدترین زاویهمناسب،دوربین باید در جایی تعبیه شود که بتواند-6
عکس را با نـوري کـه از مقابـل    ،خواهید عکس بگیرید اگر داراي چشم پف آلود استدي که میفر-

.اي ایجاد نشودتابد بگیرید تا سایهمی
.با قوس ابرو برقرار نیست،باشد کهنتیجه نوري می،ها گود رفته جلوه کنداگر در عکس چشم-
.کندسفید میها را در عکاسی نور را منحرف کرده و سایه،هاپنل-

.کندها خط چانه را تشدید بخشیده و با سایه اطراف بینی را نازك میپنل
) ، سیاه و سفیدهاي رنگیعکس(هاي پرسنلی خاص عکاسی براي عکسآرایش -

هـاي مهـم نـوع کاغـذي اسـت کـه عکـس روي آن چـاپ              هاي سیاه و سفید یکی از گزینهدر عکس
تـر کـرده و   هـاي رنگـی را بـه سـیاه و سـفید نزدیـک      تر و تونیشکنتراست ب،کاغذ سخت.شودمی

.کندهاي خاکستري ایجاد میکاغذهاي نرم سایه
هاي روشن بـا تـون آجـري و آلـویی در     رنگ.هاي به کار رفته در آرایش استرنگ،گزینه مهم دیگر

یاه ماننـد    هـاي سـ  رنـگ . باشـد ترین رنـگ مـی  کنند و مناسبتر جلوه میعکس سیاه و سفید روشن
.تر جلوه خواهند کردهاي براق روشنچنین رنگهم.دهدهاي واقعی جلوه میسایه

.دهندهاي درخشان در عکس سیاه و سفید شدت رنگی خود را از دست میرنگ:توجه
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