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 راهنمای انتخاب شغل 

 :و مسیر شغلی برای شغل های  

 مدرسه  بادکنک آرایی

www.balloonschool.ir 

بیر  ه  باهکنکهآها  مدرسه 
بیمه   ب  مرجعبتخهصهصه 
 شغلبهکیبمرتبطباکبباکنکآاب

 ۲۰/۴۰/۹۴۴۹۰   -  ۲۴۴۴۴۴۴۴۰۲۰  -  ۴۳۴/۴تهر نب،باک  ربسآت بستکرخکنبو حدب ن ریب
 کلی ب طالعکتب  نبر هآمکبوبقیمتبهکیبینبقکالبتغییرب ستبلطفکبنربلحض بثبتبنکمب ستعالمبفرمکیید.



بفهعهکلب سالم!بب گربادنبکلب ستکرتبشغل بجد دباکبنریمدباکالبهستیدبوب کبنرب  نبشغلبههک
بنرب ا نهبوبمیخ  هیدبحرف ب یبش  د،بمطکلع بککملب  نبر هآمکبر با بشمکبت صی بمیکآیه..
  نبر هآمکباکبهآرباکنکآابیر   بوبهآرباکل نبپک لبوبهآربت ئیستباکل ن،بن عببوبسهرفصهلب
بی هآهدهب بو هکیبنورهبهکیبیم  ش ،بنح هب جر یبنورهبهکیبیم  ش بوبهمچآینببمسهیهر
شغل بهر اب  بینهکببیشآکبشدهبوبمیت  نیدب نتخکببصحیح باربمبآکیب طالعکتب  نبر هآمکب
ادستبیور د.ببتمکم ب طالعکتب  نبر هآمکببت سطبحسینبحکیم بوبپ ن بجعفریبسکرو  ب
ارندگکنببنوبمقکمب ولبمسکاقکتبجهکن باکنکآابیر   بوبت  ستباکل نبوباکبتجرا ببشکنزنهب
بوب سکلبیم   بوبککربا بوقف بنربمدرس باکنکآابیر   ببوبهمککریباکبمرایکنباینب لملهله 
بمهخهتهله ب جهکن بوبر هب ند  یبصدهکبنفربار یب ستکرتب  نبکسببوبککربهکبنربکش رهکی
جهکنبوبنتیج بهز ر نبسکعتبمشکورهبمیبکشد،بک بهربسکل بنربجهتب رتقکءبسطحبیم  شه ب
 وبتکآیککلببنربسمیآکرهکیبیم  ش بارتربجهکنبار یبارو برسکن بهآربخ نبشرکتبکرنهب ند.ب



 هنر بادکنک آرایی

شغلباکنکآابیر   با بگ ن ب یب ستبک ب ابهآرمآدباکنکآابیر بقبلب  بشروعبمر س.،بمجکلس،بجشن،ب
نکمزنی،بعروس ،ب فتتکحی ،بسمیآکر،بفضکبسک یبوب...بنربمحلب جر بحض ربن شت بوباکب ستفکنهب  بتکآیاب
هکیبباکنکآابیر   بوبتلفیقبرنگهکبوبطرحبهکبار یبخلقبیثکریبشگفتب نگیزبت سطباکنکآابمخکطببر ب
ا بوجدبم بیورنبوبمشتر کنباکاتبینبا بهآرمآدبپ لبپرن ختبمیآمک آد.بمکبنربمدرس باکنکآابیر  ه ب
ب هکب نورهب یبر با بشرحبسرفصلبهکیب  ربطر ح بوبتدو نبکرنهب  .بک بهآربیم  بنربط لبنورهبمجک ی
 حض ریببتکآیابهکیببینهکبر بفر بگرفت بوبت  نک  ب جر یبهز ر نبطرحبپسب  بنورهبر بخ  هدبن شت.



 هــنــــــر بـــادکــــنــک آرایـــــی



 هــنــــــر بـــادکــــنــک آرایـــــی





 هنر بالون پازل

نربشغلبمستقلبباکل نبپک لبهآرمآدبنک ر ت رباکبطر ح بمککتبهکیبفکنتزیبجذ ببوبپرکرننبینباکب نه  عب
اکنکآابمیت  ندبفضک  بمتفکوتبوبمآظ.ببوبقکالبحملبا بمحلب جر ،ببادونبنیک یبا بحض ربار یبسکختبب
بوب بسهک ی نک ربنربمحلب جر بوبمر س.،بمجکلس،بجشن،بنکمزنی،بعروس ،ب فتتکحی ،بسمیآکربوب...بر ببفضک
بطهر حه ب ب ی ن ز  نبنمک د.ببمکبنربمدرس باکنکآابیر   بنورهبر باص رتب لکترونیاب کبحض ریبا بگ ن 
باصه رتب بر  بپهک ل کرنهب  .بک بهآربج باکبسکختب شککلبسکنهبوبپیچیدهبکلی بتکآیابهکیبهآرباهکله ن
بفهک هلب صفرتکصدبفر بگرفت بوبمیت  ندبپسب  بنورهبهز ر نبطرحباکل نبپک لبر ب جر بنمک د.بنرب  نبیم   

 هکیبب عد نبوبحرفب نگلیس بوبارخ ب شککلباکبقکالیتبپر آتبنقش با بر  گکنبتقد .بمیگرنن.



 هــنــــــر بـــالــــون پـــــازل 



شکلسک یباکباکنکآابهکیبمکریب ابهآربوبشغلبمستقلب ستبوب مکن بک باکبهآرباکنکآابیر   ببتلفهیهقب
ب هاب ش نبمیت  ندبار یبسکختب شککلبحرف ب یبوبپیچیدهبوبژورنکل بم رنب ستفکنهبقر ربگیرن.بهمچآیهن
بسهکخهتب هآرمآدبت ئیسترببمیت  ندباکبحض ربنربط لبمر س.بوبارنکم بهکیب جر   بمدع  نبر ب  بطر هق
بفضهکب  شککلبسکنهبوبپیچیدهباکباکنکآابهکیبمکریبا بوجدبیورنهبوباکبخلقبیثکربپیچیدهببمدلیآگباکل نب
سک یبهکیبخکرقب لعکنهب یباکباکنکآابهکیبمکریب  جکنبکرنهببوبت لیدبنریمدبنمک د.بنربمدرس باکنکهآهاب
ب شهکهکلب یر   بهآرج بنربط لبنورهباص رتبککرارنیب  نبهآربر بفر بگرفت بوباکبتکآیابهکیبینبمیت  نهد

 مدلیآگباکل نبر ب جر بوبا بعآ  نب ابهآربهمر هبنربهربکجکیبجهکنبک باکشدبکسببنربیمدبنمک د.ب

 هنر توئیست بالون
 شکلسازی با بادکنک های ماری ) مدلینگ بالون (



 هـنــــر توئیسـت بـالون ) مدلینگ بالون ( 



 هـنــــر توئیسـت بـالون ) مدلینگ بالون ( 





 تفاوت های دوره حضوری و الکترونیک  مدرسه بادکنک آرایی

 دوره الکترونیک دوره حضوری نوع دوره

 ار اربنورهبحض ریب۴ سکعتب۹فشرنهبرو یب مدت زمان 

 رویبفلشب کبهکرن ن دنبنربکالس محتوای دوره 

 ن رن ن رن گواهینامه 

 ال  ال  آموزش تکنیکال

 ن رن ن رن پشتیبانی

 ند رن ن رن محدودیت مکانی

 ند رن ن رن محدویت زمانی

 ند رن نربط لبنورهبن رن متریال دوره

 خص ص  عم م  برگزاری و پشتیبانی

ار یب نتخکببرو بیم   باک دبابیآیدبک باکبکد مبرو بمیت  نیدب رتبکطبایشتریبارقر ربکآیدبوباه ب
بوب بحضه ری بههکی بنوره نفعبشمکست.بچر بک بهیچبفرق ب  بلحکظبسرفصلبهکیبیم  ش بایهن

اص رتبفشرنهببب۴۲ ل بببب۴۲ لکترونیابنمیبکشد.بنربنورهبهکیبحض ریباص رتببعم م ب  بسکعتب
وبپشتبسربه.بنربط لبچآدبرو بمت  ل بت سطبمرایکنبیم   بن نهبمیش نبوبسپسباک دبهآربج ب
بههکیب بنوره همکنبطرحبهکبر ب جر بنمک دبوبنربهمکنبلحظ برفعب شککلبمیش ن،ب  نبشی هبعیآکبنر
ب سهتب  لکترونیابک باص رتبخص ص بوبصرفکبار یبهربهآرج بپشتیبکن بمیش نببا ب  نبص رت
بضهبهطب ک :ببت ضیحکتبت سطبهمکنبمرایکنبنرب ستد  یبیم   بمجک یبمدرس باکنکآابیر  ه 
شدهبوبهآربج بینهکبر بمشکهدهبمیکآدبوبار یبرفعب شککلبوبنر کفتبگ  هیآکم باک دبقسمت ب  بینهکب
ب نربر باسک نبوبفیل.ب جر بر ب رسکلبنمک آدبوبمرایکنبفیل.بهکبر باررس بکرنهبوبرفعب شککلبمیآمک آهد.
 نورهبحض ریبشمکبنمیت  نیدبفیل.بارن ریبکآیدب مکبکلبمحت  بر بنربنورهب لکترونیابخ  هیدبن شت.ب







بنرب بجهکمهع بو مکباکبکیفیتبتر نبوب ر  نبتر نببهز آ بیم   باینب لملل ببر باکبسرفصلبهکیبککمل
میلی نبت مکنبسهرمهک ه بب۴۲تکبب۲/جهکنبن ر ..ببشمکبار یب ستکرتبب  نبتجکرتبنرب  ر نباک دبحد قلب

 ولی ببن شت باکشیدبک ببقسمت ب  بینبر بار یبیم   بوبقسمت بر بار یب از ربشروعبککربهز آ بنمکیید.ب
ب ب۴۰شمکبمیت  نیدباکبشرکتبنربنورهبهکیبمدرس باکنکآابیر   بوبپرن ختبهز آ ب یباسیکربپکیینببر ه

سکل بمکبر بنرب ابنورهبک تکهبمدتبیم  ش بط بنمکیید.بقیمتبهکیبلیستببفقطبار یبنم ن ب ستبوب
نربلحظ بخر دباک دبقیمتبرو بر ب ستعالمبنمکیید.ببقیمتبهکیبت مکن بفقطببار یبینرسبن خلب  هر نب
بیمه   ب بقسهمهت  ستبوبینرسبخکرجب  ب  ر نبنرخبنالریبمیبکشدبک ب طکعکتبارو بقیمتبهکببروی

  https://balloonschool.irواسک تبمدرس باکنکآابیر   بنرجبشدهب ستب:ببب

بو مب بسهکمهکنه  نرص رت بک ببمیخ  هیدبهز آ بهکیببیم   بر باص رتب قسکط بپرن ختبکآیدبمکبشمکبر با 
بتهههیه ب باه  اکنک بمعرف بمیکآی.بوبشمکبمیت  نیدب  بطر قبنر کفتبو مبوبپرن ختبرسم ببهربنورهبنسبهت
بنورهب یم   بهکبوبپرن ختب قسکط بتکب کسکلب قد مبنمکیید.بب مکباک دبنقتبنمکییدبک بپرن ختبهز آ بههکی

 نرصدببهز آ بهکیب ستکرتبکسببوبککربر ب فز  شبمیدهد.بب۴۲تکببب۴/اص رتب قسکط بباینب

نوراینبگ ش بم اک لبخ نبر برویبب
باهکرکهدب اکرکدهکبگرفت بوباکب سکن
بن نهب هکیب  ربوب تصکلبا بلیهآها
باصه رتب شدهبمیت  نیدبعآکو نبر 
بمهدرسه ب فیل.برویب  آسهتهکگهر م
 معرف بنورهبهک نم ن بیم   ب لکترونیا اکنکآابیر   بمشکهدهبفرمکیید.ب

 پتکنسیلبوبنریمد تجرا بیم   ب لکترونیا





 صلب سکس بهربیم  ش بپشتیبکن بوبپکسخبگ   با بس  التب حتمکل بهآرج  کنبنربط لبیمه   ب
وبپسب  بینب ست.بکلی بنورهبهکیبمدرس باکنکآابیر   ب کمکهبپشتیبکن بر  گکنبن رندب عآ بعالوهب
ارب  آک بنربط لبنورهبا بکلی بس  التباربمبآکیبسرفصلبهکیبینبیم   بپکسخبککملبن نهبمیشه نب
بوب بتهکه ر ها بمشهکوره پسب  ب تمکمبنورهبحض ریب کب لکترونیابنیزبا بمدتب کمکهبهآرجه  هکن
بپشهتهیهبهکن،ب پشتیبکن بمیش ند.بهمچآینبمدرس باکنکآابیر   با بعآ  نب ابنستیکربوبهمهکهکر
خدمکتبحرف ب یبمشکورهبوبپشتیبکن بخ نبر بنربط لبرشدبکسببوبککربهآرمآدباص رتبقر رن نیبوب
بر هزبب خدمکتبالآدبمدتبنیزب ر ئ بمیدهدبتکبهآرمآدبا بجکیب ستخد مب ابمشکور،بطر حبوبارنهکمه 
ار یبکسببوبککربخ نباکبهز آ ب ابس مبات  ندب  بخدمکتبپشتیبکن بککملبنربط لبسکلب ستهفهکنهب
بپهرن خهتب نمک د.با بعآ  نبمثکلبنربط لبنورهبخدمکتبپشتیبکن بب کسکل بو ژه،بشمکبمیت  نیدباهک

سکعتبخدمکتبمشکورهب جر   بنر کفتبکآیدب عآ بمثالباهر یبب۰۲میلی نبت مکنببا بمدتبب۰۲مبلغب
بخه نب  اب جر یبازرگبنرب ابمجتمعبتجکری،بارنکم ب جر بوبنقش بهکبوبمتدب جر   بر ب  بپشتیبکن

 )مدرس باکنکآابیر   (بنر کفتبکرنهبوبادونبنغدغ بینبر ب جر بنمکیید.





 انتخاب مسیر شغلی در این حرفه 



 مدرسین دوره های حضوری و الکترونیک

ــــــی ــــــاروی ــــــری س ــــــف ــــــ  ــــــه   ــــــون  پ
بکهکرب ن ر یبککرشآکس بطر ح بمدبوبپ شککبوبککرشآکس ب رشدبمهد هر هت
ب وب یفر آ بکسببوبککرهکیبجد دبببب  بن نشگکهبعل.بوبصآعتب  ر نب ست.ب

باهکبب۴۰ بو سکلبپیشبفعکلیتبهآریبخ نر ب  بکش ربقز قستکنبشروعبنمه نه
بنرب بر  بههآهر  ستکرتبب  نبتجکرتبنرب  ر نبت  نستببسبابجد دیب  ب  ن
کش ربر هب ند  یبکآد.ب وبارندهبمقکمهکیب ولببوبس مبمسکاقکتباینب لملهله بب
اکنکآابیر   بجهکنبنربروسی ،بنربرشت بهکیبسک هبهکیبغ لبپیکرببمتحرکب

 اکنکآابیر   بوبت ئیستباکل نبببوبجعب بسیکهبخالقکن ب ست.

 حســـــــــیـــــــــن حـــــــــکـــــــــیـــــــــمـــــــــی
بوب ن ر یببمهآدس بسکختبوبت لیدبوبککرشآکس ب رشدببمد ر تبعملهکهرن
ب ب و ب۴۰اهرهبوریبوبنکتریبحرف ب یبکسببوبککرب  بن نشگکهبتهر نبمیبکشد.

سکلبتجرا بیم   بوبمشکورهبنربر هب ند  یب ستکرتبیپبوبتجکرتبر بن رنبوب
میت  نبگفتب وب  نبهآربر بنرب  ر نبتجکریبوب  ر نیزهبنم نهبوبه.ب کهآه نب
یم   بمیدهد.بب وبارندهبمقکمبهکیب ولبوبس مبمسکاقکتباینب لهمهلهله ب
بوب بیر  ه  اکنکآابیر   بجهکنبنربروسی ،بنربرشت بهکیب ستآدباهکنکهآها

 ت ئیستباکل نببوبمجسم بهکیبمتحرکبغ لبپیکرباکنکآک ب ست.




