
    

 آموزش میکروبلیینگ ابرو و میکروپیگمنتنشن چشم و لب

 شش جلسه:

  آنالین آموزش یک ماه +سه جلسه ورکشاپ عملی  +  حضوری ورکشاپسه جلسه 

شامل گروه آموزشی  آنالین آموزش پیش نیاز عملی کالس یک ماه قبل از آموزش بصورت

  همراه با فیلم های کمک آموزش گام به گام

  ابرو حضوری و تدریس تئوری اصول مبانیکالس آموزش؛  جلسه اول

  چشم حضوری و تدریس تئوری اصول مبانیکالس آموزش؛  دومجلسه 

  لب حضوری و تدریس تئوری اصول مبانیکالس آموزش؛  سومجلسه 

 و رفع اشکال تا یک ماه مدل زنده توسط هنرجو ابروی آموزش؛ کار بر روی مچهار جلسه

 و رفع اشکال تا سه ماه  مدل زنده توسط هنرجو  لب آموزش؛ کار بر روی مپنج جلسه

 و رفع اشکالتا شش ماه  مدل زنده توسط هنرجو چشم آموزش؛ کار بر روی ششم جلسه

    گواهی مهارت پایان دوره از سازمان فنی و حرفه ای و مدرک بین المللی مدرکدریافت 

QAL ن فنی حرفه ای جهت اخذ مدرک بینکشور انگلستان و معرفی هنرجو به سازما 

  المللی آرایش دائم

 بعد از آموزش یکسال پشتیبانی تا

 دریافت کیت آموزشی استارت کار

 تومان 000/000/20هزینه 

 



ذیل آموزش  شب مطالب 12تا  11ساعت مشخص بین یک هر شب  به مدت یک ماه

 : داده خواهد شد

 :مطالب ارسالی در گروه

  ؛دوستان سالم

 شده تشکیل شما پشتیبانی و اشکال رفع و آنالین آموزش برای گروه این     

 میشود گذاشته خصوصی بصورت گروه این در اموزشی کمک های فیلم پس این از

 اشکال رفع بنده با گروه این طریق از فقط لطفا عزیزان همگی برای موفقیت ارزوی با

 .هستم شما جوابگو بنده کنین ارسال کارتون نمونه بهترین و کنین

 اشکال رفع و بفرستین گروه میان در  در شبیک  دقت با تمیز رو تمریناتون لطفا دوستان

  .دارین سوالی اگه کنین

 کنین گوش دقت به صدا با همراهرا  ها فیلم تمامی_1

  کنین تمرین شب هر_2

 باشین درارتباط بنده با گروه داخل در میان شبیک  کنین سعی_3

  باشین خارجی های سایت در جدید مطالب درجستجوی همواره_4

 عزیزان باشم موفقیتتون هدشا و ببینیم کارهاتون نمونه تا هستم منتظر_5

 ومتد ، چشم و لبابرو کشیدن و ابرو گذاری شماره کاغذ روی تمریناتون منتظر من

 درارتباط گروه این طریق از من با اموزشتون از عالی نتیجه برای همگی لطفا هستم

 آموزش از بعد ماه یک تا که مدلتون من تایید از بعد که بفرستین وتمریناتون باشین

 بیارین دارین فرصتابرو و تا سه ماه مدل لب و تا شش ماه مئل چشم  حضوری

 .بشید کار بازار وارد و کنین هایین اشکال ورفع



  کنین هماهنگ شماره این با آوردن مدل هماهنگی برای  

       09212045923   

 :در نهایت هنگام آموزش چت گروه بسته میشود و مطالب ذیل ارسال خواهد شد

 فیلم های آموزش به ترتیب؛

اصول طراحی ابرو با استفاده از دیوایدر، شماره گذاری ابرو، آموزش متد روی کاغذ  ابرو:

اسپاین، آموزش خطوط  وطزش خطبترتیب آموزش تاج ابرو به چند روش روی کاغذ، آمو

ثانویه پایین، آموزش خطوط اصلی پایین، آموزش خطوط اصلی باال، آموزش خطوط 

 ثانویه باال، آموزش پترن های ابرو اعم از بیسیک فیبروز، بولد بروز و شیدینگ..

آموزش نحوه ی کار با قلم میکروبلیدینگ و آشنایی با انواع سوزن ها و جاگذاری 

هولدر، آموزش زاویه دست اصولی ،نحوه ی کشیدن خطوط بر روی  بلید بر روی

 پوست مصنوعی طبق متدی که در باالتر آموزش داده شده بترتیب خطوط

وی کاغذ، آشنایی رستاندارد صورت بر روی چهره طراحی خط چشم طبق ا  چشم:

با مدل چشم های مختلف،طراحی خط مژه برروی چهره روی کاغذ، تفاوت خط 

چشم و خط مژه ،آموزش شیدینگ پودری چشم، آشنایی با کارتریج های یک،سه و 

زش نحوه ی گرفتن دستگاه با دست، آموپنج سر و کاربرد هر کدام بر روی چشم،

ارسال مصنوعی برجسته و تمرین روی پوست زاویه مناسب، کنترل لرزش دست ، 

 نمونه تمرین ها یک شب در میان و رفع اشکال

با مدل وی کاغذ، آشنایی رستاندارد صورت بر روی چهره طبق ا لبطراحی  :لب

، آشنایی با  لب ،آموزش شیدینگ پودری لبو خط  رژلب، تفاوت  های مختلف لب

نحوه ی گرفتن ،لب کارتریج های یک،سه و پنج سر و کاربرد هر کدام بر روی 

تمرین روی پوست زش زاویه مناسب، کنترل لرزش دست ، دستگاه با دست، آمو

 ارسال نمونه تمرین ها یک شب در میان و رفع اشکالمصنوعی برجسته و 

 ارسال فیلم های کمک آموزشی همراه با تدریس همان شب

بین آموزش متد روی کاغذ و کار بر روی پوست مصنوعی رفع اشکال هم خواهیم 

 داشت.

 



 

تئوری و تمرین بر روی پوست مصنوعی مباحث

و معایب این روش، دستگاه میکروپیگمنتنشن و مزایا و معایب  تعریف دستگاه تاتو

،انجام تاتو و توضیح بی این روش، قلم میکروبلیدینگ و توضیح مزایای این روش 

زن های مورد استفاده در میکروبلیدینگ، موارد کلی منع موقت، حسی ها ،انواع سو

 توضیخات مشاوره قبل از انجام کار به مشتریان،رنگ شناسی،موارد کلی منع دائم،

آموزش ترکیب رنگ های اصلی در تاتو،کلمات کلیدی برای توناژ  پوست شناسی،

مبحث  دودی، کلمات کلیدی برای توناژ قرمزی، معرفی رنگ ها،تعریف دکاپاژ،

قرینه سازی، قرینه سازی ابرو روی چهره، آموزش قرینه سازی و طراحی ابرو، 

روش ،  (فرد هر ابروى موى با متناسب) ابرو روى خطوط اجراى نحوه آموزش

های آموزش قرینه سازی با استفاده از ابزار مختلف،پیدا کردن نقاط اصل ابرو طبق 

استاندارد جام چهره، قرینه سازی برای ابروی سمت چپ، مبحث فیبروز، مراقبت 

های بعد از انجام کار میکروبلیدینگ،توضیخات تکمیلی تفاوت بین میکروبلیدینگ 

متد  تاج ابرو،خطوط اصلی و ثانویه،توضیخات مربوط به کروپیگمنتنشن، یو م

 مشکالت شناخت، میکروبلیدینگ  به مربوط تجهیزات تمامی شناختشیدینگ، 

 چه وبرای شود انجام کسانی چه برای و ترمیم روز برای طالیی ونکات احتمالی

 شود ها مشتری صددرصدی رضایت باعث که شود انجام وشروط باشرط کسانی

  وتوضیخات کلی نکات اصلی کلی و جمع بندی

 

 سازی وقرینه گذاری وشماره ابرو اصولی طراحی آموزشتمرین عملی جلسه اول 

 . آموزش بین المللی اصول طبق همزمان

 

 فوق صورت به التكس روى كاربلید تمرینو  بیشترهنرجویان یادگیری هرچه برای

 در آخر جلسه اى حرفه

 

 

 



 

 

تئوری و تمرین بر روی پوست مصنوعی مباحث  

ی، تفاوت میکروپیگمنتنشن با تاتو، مقدمه: تعریف میکروپیگمنتنشن یا زیبایی دائم

انواع تاتو خط علم پزشکی ، توضیح متد فی کانتور، میکروپیگمنتنشن درکاربرد 

) تاتو خط چشم ساده، وزش میکروپیگمنتنشن چشم آم طراحی خط چشم، چشم،

مدل های  جامتو شیدینگ چشم یا سایه چشم پودری( ، اانتاتو بن مژه یا خط مژه، تا

ها، چشم های پلک افتاده، چشم های رو به پایین، چشم  ) چشم بادامی مختلف چشم

رنگ تاتو خط چشم، توضیحات تشخیص شکل و فرم چشم،  (، های رو به باال

د،توضیح مربوط به کاشت رنگ اصولی ، آموزش نحوه ی تاتوی چشم بدون در

حات انولع بی حسی های چشمی، توضیحات مربوط به ماندگاری خط چشم،توضی

نع دائم،موارد منع موقت،انتخاب مدل خط مراقبت های بعد از انجام کار، موارد م

چشم بر اساس مدل چشم) چشمان درشت،چشمان گود،چشمان ریز،چشمان با 

رنگ شناسی، عمق ( ، ، چشمان پفیچشمان گرد فاصله، چشمان نزدیک به هم،

نمای کلی از خط چشم بر مناسب سوزن، مزایای میکروپیگمنتنشن خط چشم، 

 شناخت روی مانتیور ، انتخاب خط چشم یا خط مژه با استفاده از کلمات کلیدی،

 ونکات احتمالی مشکالت شناخت،  میکروپیگمنتنشن به مربوط تجهیزات تمامی

 باشرط کسانی چه وبرای شود انجام کسانی چه برای و ترمیم روز برای طالیی

وتوضیخات  شود ها مشتری صددرصدی رضایت باعث که شود انجام وشروط

 کلی نکات اصلی کلی و جمع بندی

 

 طبق همزمان سازی وقرینه چشم اصولی طراحی آموزشتمرین عملی جلسه اول 

 . آموزش بین المللی اصول

 

 فوق صورت به التكس روى كاربلید تمرینو  بیشترهنرجویان یادگیری هرچه برای

 در آخر جلسه اى حرفه

 



تئوری و تمرین بر روی پوست مصنوعی مباحث  

میکروپیگمنتنشن لب، کاربرد سوزن تاتو لب، نحوه انجام میکروپیگمنتنشن  تعریف

لب ، رنگ شناسی، مراقبت های قبل و بعد انجام کار لب، طراحی لب بر اساس 

موارد احتمالی حین حجیم سازی و رفع نواقص لب،  استاندارد صورت، تکنیک

منع دائم و موقت در انجام  انجام کار رژلب ، عوامل ریزش رنگ تاتو لب، موارد

کار تاتو رژلب ، تعریف الیه های پوست لب،عوامل موثر در ماندگاری کار تاتو 

ع لب) لب باریک، لب آشنایی با شکل لب دلخواه و ایده آل، شناخت انوا رژلب،

نکات طالیی برای رنگ لب های غیر استاندارد مثل لب های نازک،لب درشت( ، 

مورد استفاده در میکروپیگمنتنش لب، ترکیب  کبود رنگ، آشنایی با سوزن های

 مربوط تجهیزات تمامی شناخت ، رنگ تاتو لب، انواع رنگ لب،تاتوی خط لب،

 روز برای طالیی ونکات احتمالی مشکالت شناخت،  لب میکروپیگمنتنشن به

 شود انجام وشروط باشرط کسانی چه وبرای شود انجام کسانی چه برای و ترمیم

وتوضیخات کلی نکات اصلی کلی  شود ها مشتری صددرصدی رضایت باعث که

 و جمع بندی

 

 طبق همزمان سازی وقرینه چشم اصولی طراحی آموزشتمرین عملی جلسه اول 

آموزش بین المللی اصول  

 

 فوق صورت به التكس روى كاربلید تمرینو  بیشترهنرجویان یادگیری هرچه برای

 در آخر جلسه اى حرفه

 

 عکس یادگاری با هنرجویان و تحویل مدارک  و در پایان

 

شروع آموزش با نوشیدنی و کیک یا شیرینی : اول  حضوری سه جلسه در پذیرایی

 + ناهار

 



 

 

 انجام کار عملی ابرو توسط هنرجو روی مدل زنده و با نظارت 

 دقیق

زنده توسط هنرجو و انجام کار میکروبلیدینگ با نظارت دقیق بنده و  آوردن مدل

 هنرجویان به که میشود اجرا درد بدون و ظرافت با ماندگار هاشور رمزتوضیخات 

 .میشود داده موزشآ

 

 انجام کار عملی چشم توسط هنرجو روی مدل زنده و با 

دقیق نظارت  

با نظارت دقیق  میکروپیگمنتنشن چشمزنده توسط هنرجو و انجام کار آوردن مدل

 به که میشود اجرا درد بدون و ظرافت با ماندگار تاتو چشم رمزبنده و توضیخات 

 .میشود داده موزشآ هنرجویان

 

 انجام کار عملی لب توسط هنرجو روی مدل زنده و با نظارت 

 دقیق

با نظارت دقیق بنده میکروپیگمنتنشن لب انجام کارزنده توسط هنرجو و آوردن مدل

 به که میشود اجرا درد بدون و ظرافت با ماندگار تاتو رژلب رمزو توضیخات 

 .میشود داده موزشآ هنرجویان

 

 

 



شامل

قلم میکروبلیدینگ، دیوایدر، تشتک رنگ، بلید و چشم و لب ،  ابرو جزوه آموزشی

 کی پی،رنگ تمرین و رنگ و برجسته سادهطرح یو و اسلوپ، پوست مصنوعی 

دستگاه میکروپیگمنتنشن، کارتریج تک  ،انجام کار بر روی مدل برای  فیمسو ورد

 سر،سه سر و پنج سر
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