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پرومیزد در همه رشته های کلینیکی فعالیت آموزشی دارد و مدرک 
معتبر جهت کار و اقامت شما را فراهم می کند. در رشته آرایش دائم 
با نام تجاری  pdline  فعالیت می کند که در ترکیه و کشورهای اروپایی 
برای  رشته  این  آموزش های  و  کتاب ها  و تکنیک ها،  است  شده  ثبت 

آکادمی pd ثبت رسمی شده اند.
و  ترکیه  در  شده  ترجمه  کتاب،  هشت  دارای  پرومیزد  چنین  هم 
در  نیاز  مورد  مواد  مخصوص  متریال  و  فرمول  دارای  و  اروپاست، 

آرایش دائم است.
پرومیزد دارای ثبت اختراع اپ الین )ابزار قرینه سازی مناسب صورت 
چند بندی( است که پتنت آن در کشورهای خاورمیانه گرفته شده 

است.

در این کاتالوگ شما با آموزش ها و نحوه ارتقاء در پرومیزد آشنا 
می شوید.

● بر خالف سیستم های گذشته که در آکادمی ها، شما باید به صورت 
عمودی ارتقاء پیدا می کردید. در پی دی آکادمی، شما به صورت افقی 

دارای گستردگی فعالیت می شوید. 
این موضوع به ریشه علمی شغل ما مربوط می شود که شما باید بدون 
نیاز به هزینه های باال و فقط با تالش کردن بتوانید همه زوایای این 

کار را پوشش دهید.

دوره های استاندارد آموزشی  پرومیزد در بخش آرایش 
دائم در آپدیت سال 2021 در دو بخش بیسیک )عمومی( و 

حرفه ای )متخصصان( تقدیم می شود.
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کار  صورت  طالیی  نقاط  اساس  بر  که  گذشته  تکنیک های  خالف  بر   ●
چانه  و  گونه  شامل  که  صورت  شناسی  زیبایی  نقاط  با  شما  می شد، 
ممکن  حالت  ترین  نچرال  به  ترتیب  این  به  و  می کنید  کار  هست 

می رسید.
● بر خالف اصول گذشته رنگ، ما به رنگ های گرم و سرد کاری نداریم، 
چون این قوانین برای نقاشی و لباس و دکور مناسب است، پرومیزد 
کتاب زرد و قرمز و نارنجی نمی سازد را در کنایه به پیگمنترها نوشته 

که پیگمنت هایی در پوست مشتری انتظار ترکیب شدن را می کشد.
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حال  در  را  ایرانی  درآمد  با  متناسب  استاندارد  ارتقاء  طرح  پرومیزد 
اجرا دارد. در این طرح، این دوره ها با هزینه ای بسیار کمتر از ارزش 

واقعی در اختیار یادگیرندگان قرار می گیرد.
کشور  در  کاری  رشته  این  بهبود  جهت  در  استاندارد  ارتقاء  هدف 

عزیزمان می باشد.
 پرومیزد با دارا بودن چندین کتاب علمی، ثبت اختراع به عنوان مرجع 

علمی این رشته شناخته می شود.
رنگ های  ترکیب  انحصاری  فرمول  دارنده  تنها  پرومیزد  چنین  هم 
گارانتی دار و نویسنده کتاب مربیگری تکنیکی است که تحولی بزرگ 
در امر آموزش رشته هایی که به تجربه نیاز دارند، محسوب می شود.

دوره قرینه سازی

● سر فصل ها
◄ در این دوره شما بر خالف دوره های گذشته با شماره گذاری ابروها، 
متناسب با آناتومیک صورت شخص، بر اساس برجستگی های گونه با 

پیشانی و چانه آشنا می شوید.
زمان  مدت  در  که  می شوید  آشنا  دار  گارانتی  نقاط  با  چنین  ◄هم 

بسیار کوتاهی، قرینه سازی صد در صدی به شما می دهد.

دوره های بیسیک

▪ ریموو▪ کار با ماشین▪ بلیدینگ▪ قرینه سا زی
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◄ در این دوره شما بر اساس خطوط عمودی قرینه و بدون نیاز به نخ 
و ابزار مشابه )دارای در صد خطا باال( به راحتی قرینه سازی را انجام 

می دهید.
داشته  را  سازی  قرینه  حرفه ای  دوره  درخواست  می توانید  شما   ◄
باشید که به جز تکنیک، یک ابزار فوق العاده هم برای انجام کارهای 

متفاوت دریافت کنید. )دوره حرفه ای دارای کیت است.(

دوره بلید

● سرفصل ها
در این دوره شما با مهم ترین موارد انجام بلید موفق آشنا می شوید.
یادگیری مهارت دیکن به شما کمک می کند که با توجه به تراکم   ◄

موهای مختلف، نچرال ترین الگو را خلق کنید.
نهایت  در  و  پخش  بدون  استروک ها  کشیدن  مهارت  چنین  هم   ◄

ظرافت در این دوره گنجانده شده است.
شما  به  دوره  این  در  رنگ  کوک  و  سوزن  مهار  تکنیک  از  استفاده   ◄
کمک می کند در حساس ترین پوست ها، دارای عملکردی موفق باشید.
◄ فشار دست و کشش پوست دارای نکات ریز و مهمی هست که در 

این دوره برای شما گفته شده است.

▪ شیدینگ▪ ریموو
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دوره دستگاه

● سر فصل ها
کشیدن  تکنیک  و  رنگ  کوک  سوزن ها،  عملکرد  با  دوره  این  در   ◄

خطوط بسیار ظریف آشنا می شوید.
◄ در این دوره منحصر با یک روش جدید گرفتن دستگاه برای انجام 
توزالما آشنا شده و می توانید با توجه به سلیقه ایرانی، نچرال هم کار 

کنید.
◄ در این دوره نکات انجام خط چشم را  آموزش می بینید.

◄ در این دوره نکات انجام رژلب و خط لب را آموزش می بینید.

دوره ریموو

● سر فصل ها
◄ آموزش ریموو ابروها به صورت علمی و مدیکال

◄ آموزش شناخت انواع پیگمنت ها
◄ آموزش رایگان برندهای کالریفت و رژووی

◄ آموزش جلوگیری از خطاهای کاری
◄ آموزش باید و نبایدهای انجام کار

◄ آموزش مراقبت های بعد از کار
نمونه  شما  برای  مشتری  یک  مصرف  )برای  ریموو  نمونه  دارای   ◄

فرستاده می شود.(
◄ آموزش دکاپاژها
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دوره شیدینگ

● سر فصل ها
در این دوره با سه تکنیک شیدینگ آشنا می شوید.

◄ تکنیک بیسیک شیدینگ چشم را یاد می گیرید.
◄ تکنیک کامل شیدینگ را آموزش می گیرید.

◄ با مپ بیسیک انجام شید آشنا می شوید )آمبره را می شناسید(.
◄ سرعت ماشین و رابطه آن با شیدینگ را آموزش می گیرید.

◄ رابطه حرکت دست و سرعت ماشین را متوجه می شوید.
◄ تنظیم سوزن در شیدینگ
◄ تنظیم کوک رنگ در مپ  ها
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این دوره ها مجموعه ای از اصول و تکنیک های مدیکال و زیبایی سال 
2021 است. چنان چه این اصول را آموزش بگیرید به راحتی می توانید 

در سطح بین المللی کار کنید.دوره شامل:

بخش مدرن

)Re ink line( ریموو تخصصی ◄
)Blure line( چشم و لب ◄

)Pd line( ابرو نچرال ◄
)Tinge line( )اصالح بد رنگی  )مدیکال( – پیشرفته شیدینگ )زیبایی ◄
زیبایی پوست و بر طرف کردن اشکاالت پوستی با کمک پیگمنت   ◄

)Optimizer line( )بدن(
◄ اصول صحیح چیدمان استروک و خلق ابرو متناسب با آناتومیک و 

)Graphy line( تراکم مو

بخش کالسیک

)bien brows( ابرو چند بعدی ◄
)body art( طراحی بدن ◄

◄ دوره رنگ )فرمولی(
◄ آموزش مربیگری )تکنیکی(

دوره حرفه ای )متخصصان(
▪ برای ورود به این دوره شما نمی توانید بدون گذراندن دوره بیسیک ورود کنید.

▪ دوره ریموو نیازی به بیسیک ندارد.
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دوره حرفه ای ریموو

● سر فصل ها
◄ شناخت آناتومی پوست مرتبط با ریموو

◄ شناخت انواع پیگمنت ها و عمر آن ها
◄ استفاده کاربردی از سوپرویژن

◄ آموزش تحویز درمان صحیح برای بهترین نتیجه در کوتاه ترین مدت
◄ آموزش انجام کار و انتخاب مواد مناسب

◄ آموزش انجام مراقبت ها
◄ فرم مخصوص + کیت مخصوص مشتری

◄ آموزش مراقبت های صحیح بعد از انجام کار توسط مشتری
◄ شناخت کاربرد ترمیم کننده

◄ جلسه ترمیمی تعریف شده
 

به  که  است  مختلف  پیگمنت های  برای  مختلف  مواد   4 دارای  کیت   ♦
در  کار  انجام  جلسات  می گیرید،  آموزش  که  صحیحی  ترکیبات  دلیل 

کوتاه ترین مدت بیشترین نتیجه را دارد.
یک مواد برای استاپ عمل ریموو وجود دارد که از آسیب پوستی   ♦

جلوگیری کند.
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دوره قرینه سا زی

نیاز به شرکت در دوره بیسیک نیست.
کیت دارد – مدرک دارد –

دوره گرافی الین

نیاز به شرکت در دوره بیسیک نیست.
در این دوره شما با اصول اجرا و خلق الگوها طبق نیاز آناتومیک   ◄
با  تراکم موی هر شخص آشنا می شوید، هم چنین شما می توایند  و 
یادگیری اصول اتصال های صحیح، اجرای الگویی متناسب با جنس و 

نوع پوست هر شخص ایجاد کنید.
کیت دارد – مدرک دارد -

دوره اپتیمایزر

نیاز به شرکت در دوره بیسیک نیست.
◄ در این دوره در شاخه مدیکال )با کمک تکنیک های منحصر و کمک 
از پیگمنت ها( و در شاخه زیبایی با کمک علم طراحی ها می توانید به 

زیباتر شدن پوست بدن کمک کنید.
کیت دارد – مدرک دارد – 
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دوره پی دی الین

در  می شوید.  آشنا  الین  دی  پی  حرفه ای  الگوی  با  دوره  این  در   ◄
کار  ابرو  خواب موهای  جهت  در  الگوها، شما  تمام  خالف  بر  دوره  این 
می توانید  شما  دیرکشن ها،  و  لیدها  از  استفاده  با  بلکه  نمی کنید، 
خالق چند بعد سازی ابروها باشید و مشکلی که در الگوهای گذشته 

وجود داشته را به راحتی حل کنید.
می توانید  شما  و  می باشد  تلفیقی  دوره  این  در  کار  انجام  تکنیک   ◄
نقاط  سوپرویژن  تکنیک  و  مخصوص  ابزار  با  کردن  کار  آموزش  با 
نانو  روش  با  کرده  پیدا  را  داشت  خواهد  رنگ  ریزش  که  مخصوصی 
دیجیتال و با ماشین کار کنید و سپس الگو را با بلید به پایان برسانید.
◄ در این دوره باید و نبایدهای انجام تکنیک های تلفیقی، کوک رنگ،  

ماندگاری گارانتی دار را آموزش می گیرید.

کیت شامل: 
◄ بی حسی قبل کار
◄ بی حسی حین کار

◄ ماسک طال
◄ چهار عدد رنگ کاربردی

◄ قلم بلید
◄ کاتریج نانو

◄ خط کش چسبی مخصوص
◄ التکس

◄ بلید نانو
◄ ابزار قرینه سازی در اپ الین

◄ پی دی درای
◄ پی دی اویلی
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Blure line دوره حرفه ای

● سر فصل ها
◄ آشنایی با تکنیک های حرفه ای کاشت رنگ لب

◄ آشنایی با تکنیک های حرفه ای کاشت خط چشم 
◄ قرینه سازی گارانتی دار خط چشم و لب

◄ تکنیک کاشت صحیح رنگ
◄ انتخاب زاویه صحیح دستگاه

◄ بی حسی مناسب
◄ احتیاط قبل کار
◄ احتیاط بعد کار

◄ توضیح آناتومی چشم
◄ فرایند بازسازی

◄ تفاوت فرایند کورنئوسیت و تأثیر آن بر میکرو پیگمنشن چشم
◄ رسوب جوهر در پوست

◄ برنامه ریزی دقیق برای استفاده از آستر مناسب
◄ درماتولوژی

◄ بررسی دالیل رنگ پذیری خط چشم
◄ تکنیک کاشت صحیح و سریع برای جلوگیری از ورم

◄ آیس تراپی و بانداژ چشم

کیت:
◄ ابزار قرینه سازی

◄ رنگ قرمز
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◄ رنگ مشکی
◄ پی دی درای
◄ پی دی اویلی
◄ مداد طراحی

◄ التکس
◄ کیت مخصوص مشتری

◄ کله مانکن چند بعدی

دوره تینج الین

◄ این دوره شامل دو بخش درمانی و زیبایی ا ست.
◄ در بخش زیبایی با انواع مپ ها برای اجرای رنگ ها آشنا می شوید. 

◄ در بخش مدیکال با درمان تاتوهای قدیمی برای بد رنگی و انجام 
کار در همان جلسه آشنا می شوید.

◄ در این دوره شما می توانید به جای استفاده از روش منسوخ شده 
دکاپاژ  از محصول و موادی بهره ببریدکه به جای وارد کردن پیگمنت 

باعث دفع پیگمنت می شود.
و   ترزیق  برای  جدیدی  فضای  که  می کند  کمک  شما  به  پیگمنت  دفع 

کاشت پیگمنت جدید به وجود بیاورید.
تراکم  با   ابرو  در  قدیمی  پیگمنت های  که  صورتی  در  کنید  توجه   ◄
کاشت  باشد،  آمده  وجود  به  رنگی  بد  و  باشند  داشته  وجود  زیادی 
باعث  که  خطاست  از  پر  و  زودگذر  درمان  یک  کننده  خنثی  رنگ های 

چند رنگی و نارضایتی مشتری های شما می شود.
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اما در این روش اصالح کننده های رنگ، باعث پراکندگی پیگمنت ها 
می شوند و شما می توانید در همان جلسه، مراحل زیبایی را هم انجام 

دهید.
◄ در بخش زیبایی

کد  طبق  که  می شوید  آشنا  رنگ ها  ترکیب  از  جدیدی  نسل  با  شما 
گذاری خاصی برای انجام روی تاتو قدیمی یا ابرو نچرال کاربرد دارد. 
مپ هایی که در این دوره آموزش می گیرید به شما کمک می کند که 

بتوانید ابروهایی پر رنگ اما نچرال طبق سلیقه ایرانی خلق کنید.

کیت:
◄ بی حسی قبل از کار

◄ بی حسی زمان کار
◄ تینج ها 4 عدد

◄ رنگ دو عدد
◄ ماسک طال

◄ خط کش چسبی
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