
 

 

 

 موسسه ماساژ امرتات

 تئوری ماساژ

 محمد اوستاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تعریف ماساژ

ماساژ هنر و عمل حرکات دستی منظم و هدفمند روی بافت طبق تعاریف 

 .نرم بدن است

  دادن فشار یا دادن ورز یا لمس معنای به ، massey یا masso یونانی ریشه

 .را می دهد معنی همان به التین ریشه massa ریشه

 .است مالیم دادن فشار معنای به لمس یا mass'h عربی ریشه

 .است نرم فشار معنی به نیز makeh سانسکریت کلمه

 

 

 

 

 



 

 :ماساژ اهداف

 (آرام سازی)ریلکسیشن  .1

 (صورت و زیبایی/  الغری)زیبایی  .2

 (درمان یا کمک به درمان)درمانی  .3

 (ریکاوری/ بعد ورزش-بین-قبل)ورزشی  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ماساژ انواع

 تای ماساژ

 توینا

 چی کانگ

 شیاتسو

 طب فشاری

 آیورودا

 سوئدی 

 رفلکسولوژی

 سنگ داغ

 ورزشی

 لومی لومی

    دلک ...و

 غمز

 



 

 تجهیزات و لوازم کار ماساژ

 بخش اداری .1

 اتاق ماساژ .2

 تخت ماساژ .3

 ابزار و وسایل مصرفی .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش اداری

  ها صندلی و میز .1

  تلفن .2

  امن بایگانی سیستم یک .3

 دفتر برای نیاز مورد وسایل بقیه و -چسب-منگنه-مداد-خودکار-مهر .4

 نظافتی و ضدعفونی وسایل و تجهیزات .5

 

 

 

 

 

 

 



 

 اتاق ماساژ

  ماساژ تخت

  چارپایه

 وسایل نگهداری کمد

  -دیگر نظافتی تجهیزات یا الکل -پاکن گوش -صورت دستمال

 صورت بالشتک

 ها مالفه و پارچه

 بالش های رویه پوشاندن، برای حوله و ملحفه

 مناسب کف پوش

 پودرها ها، کرم ها، روغن ها، کننده روان

 رختکن

 (شمع) مستقیم غیر نور



 

 کننده مراجع پذیرش های فرم – صندلی و میز

  ساعت

 موسیقی پخش تجهیزات

 دردار زباله سطل

 تنظیم دما و تهویه

 حمام/ بهداشتی سرویش

  ضدباکتری صابون

  دست کاغذی دستمال

  کننده مراجعه هر برای تمیز حمام ی حوله

 مصرف بار یک شرت و لباس

  حمام صابون یا شامپو

 مصرف یکبار لیوان



 

 



 

 تخت ماساژ

 طول

 عرض

 ارتفاع

 

 



 

 روغن ماساژ

برای کاهش اصطکاک بین دست ماسور و  روان کنندهدر درجه اول از 

انتخاب روغن به نوع ماساژ، نیاز شخص ماساژ . شوداستفاده می مشتری

 .داردبستگی گیرنده و سلیقه ماسور 

 ( کمترجذب /  مترکاصطحکاک  ) روغن .1

 یا گرم تحریک، تسکین،/ جذب بسیار باال / متوسط اصطحکاک  ) کرم .2

 (کردن سرد

 ( جذب بیشتر/ اصطحکاک بیشتر  ) لوسیون .3

 (بدون جذب/ اصطحکاک بیشتر  ) پودر تالک .4

 ( کمترجذب /  مترکاصطحکاک  ) ژل .5

 

 

 

 



 

 کننده مراجعه پذیرش و مشاوره

 و گیرند می قرار بحث مورد ها دیدگاه آن در که است ای جلسه مشاوره

 کننده مراجعه مشاوره، اولین طی. شود می تبادل ارزشمندی اطالعات

 .دهد می متخصص به را مراجعه دلیل و خود درباره اطالعاتی

 .بگیرد موثری ارتباط کننده مراجعه با بتواند

 .دهد توضیح را قوانین و ها روش

 .شود مشخص کننده مراجعه توقعات و نیازها

 .شود داده قرار بررسی مورد پزشکی سابقه

 .شود انجام مقدماتی ارزیابی

 .شود طراحی ایبرنامه ماساژ هدف برای

 . کند کسب را مشتری کامل رضایت

 



 

 ماساژ  مرکز

 فرم مشخصات مراجعه کننده 

 ........................................تولد  تاریخ................................................                                                نام 

 ........................................شماره تلفن .....................................................                                         آدرس 

 ................................شماره تلفن کار ................................................................   ..........................................................

 .......................آدرس ایمیل .............................................................                        شهرستان / شهر

 .......................های دیگر  فعالیت................................................                                             شغل 

 .................................فشار خون .....................................                              وضعیت سالمت عمومی 

های مزمن ویروسی، یا تصادفات شدیدی که داشتید  ها، عفونت یا مزمن، جراحی حادهای  لیست بیماری

..........................................................................................................................................................................................................

........................... 

 ..............................................................................؟ هستید بیماری روحیی بازپروری اعتیاد یا  آیا در دوره

 ......................... ر، یا دیگر درمانگرها هستید؟و، کایروپرکتپزشکآیا تحت درمان 

 .............................................در صورت مثبت بودن جواب، در چه موردی؟ 

 .... ......................................در صورت مثبت بودن جواب، توضیح بیشتر دهید........................................... تحت درمان خاصی هستید؟ 

 .....................................یا درمانگرتان در ارتباط باشم؟  پزشکآیا این اجازه را دارم تا با 

 : ر، یا درمانگرو، کایروپرکتپزشکنام و مشخصات 

 نام                                                                            نام 

 ادرس                                                                         ادرس 

 تلفن                                                                          تلفن 

 .....(درد، و  ریلکس شدن، درمان)مراجعه کردید؟  مرکزبه چه منظور و هدفی به  این 

.................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................دوست دارید که با کار ما به چه چیزی دست یابید؟ 

 .....................................................اگر بله، چه زمانی و به چه علتی؟ ........................... اید؟  آیا ماساژ درمانگر دیگری در قبل داشته

 ............................................................های ما آشنا شدید؟  چگونه با سرویس

 .................................................معرف ................................................................... چگونه با ما آشنا شدید؟ 

 ...................................شماره تلفن............... ....................نام :  نام یک شخص در شرایط ضروری 

اطالعات رد و . های پزشکی نیست دانم که خدمات ماساژ به عنوان یک مکمل سالمتی است و جایگزین هیچ درمان و رسیدگی من می. ام من این فرم را با آاهی کامل پر کرده

ارند و در نظر گرفته شده است تا به من کمک کند تا با سالمتی خود بیشتر آشنا و آگاه شوم و با صالحدید خودم از این بدل شده در طی هر جلسه ماساژ ماهیتی آموزشی د

 . خدمات استفاده می کنم

اگر جلسه ای . نی نشده به وجود آیدبی به جز مواردی که اتفاقات ناگهانی و از قبل پیش. کنم ساعت قبل اطالع رسانی می 42زمان گرانبها است، و در صورت نیاز به کنسل شدن 

 .کنم از دست داده شود، من هزینه آن را به طور کامل پرداخت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


