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 .8فصل ھشتم

شرح  .قرارداد دوره مھارت آموزی
تعاريف
.8.1
آموزشگاه موسيقی شبديز موفق به اخذ مجوز برگ ذاری دوره مھ ارت موس يقی در س ال تحص يلی  ،94‐95در چھ ار رش ته
نوازندگی سازھای ايرانی و سازھای جھانی خوانندگی ايرانی و جھانی شده است.
دوره مذکور به نام دوره مھ ارت موس يقی ميباش د .اي ن دوره م ورد اس تفاده عم ومی ھمچن ين دان ش آم وزان دبيرس تانی
جھت اخذ ديپلم موسيقی پس از گذراندن تعداد  42.5واحد قرار ميگيرد .دوره در دو ترم درسی به مدت  9ماه برگزار
ميگ ردد .در پاي ان دوره ھنرجوي ان در امتح انی ک ه از ط رف آن اداره فرھن گ و ارش اد اس المی در ش يراز ص ورت
ميگيرد حضور به ھم رسانده و در صورت قب ولی ب ه ايش ان گواھينام ه مھ ارت داده ميش ود ک ه دان ش آم وزان م دارس
آنرا به آموزش پرورش ارائه داده و با کل واحدھای عمومی گذرانده شده در آموزش و پ رورش م درک دي پلم موس يقی
دريافت ميکنند .با توجه به اينکه اين دوره تنھا دوره مذکور در جنوب فارس و کشور ميباشد ،شھرستانھای جنوبی ک ه
فاقد آموزشگاه ميباشند بدين شرح ميتوانند از اين دوره استفاده کنند .الر ،گراش ،خنج ،عالمرودشت ،مھ ر ،اش کنان و
غيره.
دوره اعطاء شده به آموزشگاه شبديز شامل چھار رشته ،نوازندگی ساز ايرانی ،نوازندگی ساز جھانی ،خوانن دگی
ايرانی ،خوانندگی جھانی ،ميباشد .که ھر دوره شش درس ميباشد .کالسھای تئ وری ،ھ ارمونی ،نوازن دگی پي انو ب رای
ھمه عمومی بصورت اجباری ،ساز يا آواز ،گروه ن وازی از جمل ه دروس آن اس ت ک ه دوره ای بس يار غن ی و فش رده
است.
امکاناتی که آموزشگاه در نظر دارد فراھم کند ش امل ،س از و پي انو جھ ت تم رين ب رای کلي ه ھنرجوي ان ميباش د.
س ايت آموزش گاه ط وری طراح ی ش ده ت ا مطال ب درس ی بص ورت آنل ين ب رای اف راد دور از مرک ز ف راھم آي د .س ايت
آموزشگاه در حال فعلی دارای امکانات نمايش اطالعات مالی ھنرجويان ،حض ور و غي اب ،نم ره دھ ی ،ارائ ه مطال ب
درسی ،ثبت نام و پرداخت آنلين ميباشد .سايت آموزشگاه موفق به اخذ نم اد الکتروني ک و درگ اه ب انکی ش ده اس ت ک ه
در ص فحه اول لوگوھ ا نم ايش داده ش ده .ل ذا انتظ ار داري م ک ه بت وانيم تکنول وژی آموزش ی مناس ب و شايس ته ای ارائ ه
دھيم.
با توجه به اينکه در جنوب آموزشگاھی موجود نب وده ،اف رادی ب ا تخص ص ج امع در م ورد درس ھای اي ن دوره
شامل ،تئوری موسيقی ،ھارمونی ،ھارمونی پيانو ،سلفژ ،ديکته موسيقی ،گروه نوازی کالس يک ،گ روه ن وازی س نتی،
پيانو تخصصی و عمومی ،خوانن دگی گ روه ک ر ،خوانن دگی و نوازن دگی ،وج ود ن دارد .و س اليان زي اد تجرب ه ان دوزی
اينجانب رياض الشمس ،مدير مسئول شبديز ،در س ه کش ور اي ران ،م الزی ،و س وئد ب ا س ابقه آھن گ س ازی ب ا ص دا و
سيمای فارس ،نوازندگی با ارکستر در دو دانشگاه مالزی به مدت  4سال ،نوازندگی در ارکستر کالسيک در س وئد ب ه
مدت  2سال ،و سوابق متعدد آموزشی دانشگاھی در بسياری از شھرھای ايران ،به کم ک آموزش گاه آم ده و موف ق ب ه
اخذ مجوز تاسيس دوره مذکور شده است .لذا توصيه ميکنيم که عموم از اين دوره استفاده کنند ،و ھنرجوي ان ح د اکث ر
تالش خود جھت يادگيری و استفاده از مربيان و امکانات بوجود آمده ،بنمايند.
سر فصل دروس
.8.2
دوره مھارت شامل چھار رشته ساز ايرانی ،س از جھ انی ،آواز ايران ی و آواز جھ انی اس ت .ھ ر رش ته دارای  6درس
عمومی و تخصص ی اس ت .تم ام دوره ھ ا دارای دروس عم ومی ش امل پي انو عم ومی ،آواز گروھ ی )ک ر( ،س رايش و
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تربيت شنوايی )سلفژ و ديکته موسيقی( ،ھماھنگی عمومی )ھارمونی عمومی( ميباشد .و در ھ ر زمين ه دارای س از ي ا
آواز تخصصی خودو گروه نوازی خاص خود ميباشند .جزئيات سر فص ل دروس جداگان ه ب ر روی س ايت ارائ ه ش ده.
سر فصل دروس دريافت شده از آموزشگاه موسيقی آبن وس ش يراز ميباش د ک ه در ص ورت ب روز ش دن و دسترس ی ب ه
منبع معتبر تری اعالم خواھد شد.
 .8.2.1ساز ايرانی
دروس شامل:







نوازندگی ساز ايرانی ،رشته ھای موجود در آموزشگاه شامل سه تار ،تار ،ويلن ،کمانچه ،سنتور
آواز گروھی )کر(
ھماھنگی عمومی )ھارمونی عمومی(
ھمنوازی ساز ايرانی )گروه نوازی(
نوازندگی پيانو ،عمومی
سرايش و تربيت شنوايی )سلفژ و ديکته موسيقی(

نوازندگی يکی از سازھای ايرانی تا نوازندگی گوش ه ھ ای منتخب ی از دس تگاھھای ش ور ،م اھور و ھم ايون ادام ه م ی
يابد.
 .8.2.2ھمنوازی ساز جھانی
دروس شامل:







نوازندگی ساز جھانی ،در حال حاظر گيتار کالسيک و فلوت
آواز گروھی )کر(
ھماھنگی عمومی )ھارمونی عمومی(
ھمنوازی ساز جھانی )گروه نوازی(
نوازندگی پيانو ،عمومی
سرايش و تربيت شنوايی )سلفژ و ديکته موسيقی(

در نوازندگی ھر ساز نوازنده ميبايستی آھنگی از دوره ھای مختلف بنوازد
 .8.2.3آواز ايرانی
دروس شامل:







آواز ايرانی
آواز گروھی )کر(
ھماھنگی عمومی )ھارمونی عمومی(
نوازندگی ساز سه تار
نوازندگی پيانو ،عمومی
سرايش و تربيت شنوايی )سلفژ و ديکته موسيقی(

در خوانندگی ايرانی )آواز سنتی( ميبايستی در انتھا توانايی خوانندگی در دس تگاه م اھور ،اص فھان ،ش ور ،چھارگ اه و
تصنيف باشند.
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 .8.2.4آواز ايرانی
دروس شامل:







آواز جھانی
آواز گروھی )کر(
ھماھنگی عمومی )ھارمونی عمومی(
نوازندگی ساز سه تار
نوازندگی پيانو ،عمومی
سرايش و تربيت شنوايی )سلفژ و ديکته موسيقی(

زمان ثبت نام
.8.3
ثبت نام :شنبه  1مھر الی  6مھر.
زمان اولين معارفه پنج شنبه  6مھر.
شروع اولين کالس جمعه  7مھر
شھريه
.8.4
شھريه دوره بنا بر ابالغ اداره فرھنگ و ارشاد اسالمی يک مليون و دويست ھزار ﷼ اس ت ک ه يکج ا در ش روع
دوره دريافت ميشود .ک ه ش امل ش ھريه حض ور در ک الس و ثب ت ن ام ميباش د .اض افه ش ھريه اس اتيدی ک ه از ش ھرھای
ديگر حضور به ھم ميرسانند ميبايستی توسط ھنرجو پرداخت شود .ھنرجويان ميتوانند بطور ماھانه و يا سه ماھه يک
بار اقدام به پرداخت شھريه کنند که در اي ن ص ورت ب ه ترتي ب  15و  10درص د مش مول اض افه پرداخ ت ميش وند .ب ه
شرح زير.
ھنرجو يک عدد چک يا سفته به مبلغ  15000000بابت ض مانت حض ور در ک الس ب ه ن ام آموزش گاه موس يقی ش بديز
ميبايستی در شروع دوره ارائه دھد.
چنانچه ھنرجويی تمايل داشته باشد در امتحان بھمن ماه شرکت کند بايد تمام شھريه را پرداخت کرده باشد .و در پاي ان
دوره بايد تمام شھريه را کال پرداخت کرده باشد.
پرداخت در سه قسط کل مبلغ  16500000﷼
 %10اضافه تر .يک قسط نقدی و دو عدد چک به مبالغ زير.
 -1قسط اول در شروع دوره  5500000﷼ بصورت نقدی
 -2قسط دوم در تاريخ  5-1دی  5500000 ،95﷼ در قالب چک
 -3قسط سوم  5-1فروردين  5500000 95﷼ در قالب چک
پرداخت  6ماھانه  17250000﷼
 %15اضافه پرداخت 6 .فق ره چ ک ميبايس تی تس ليم آموزش گاه ش ود .ت ا انتھ ای اس فند ھنرج و ميبايس تی ش ھريه را ب ه
شرح زير پرداخته باشد .اقساط به شرح زير است:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قسط اول شروع دوره  3000000﷼ بصورت نقدی )در صورت عدم توانايی پرداخت قابل جابجايی با قسط
دوم با ارائه چک معتبر و گرو کارت ملی(
قسط دوم  5-1آبان  2375000 ،95﷼
قسط سوم  5-1آذر  2375000﷼
قسط چھارم  5-1دی  2375000﷼
قسط پنجم  5-1بھمن  2375000﷼
قسط ششم  5-1اسفند  2375000﷼
قسط ھفتم  5-1فروردين  2375000﷼

چنانچه شھريه از طرف ارشاد کمتر اعمال شود از قسط آخر کسر ميگردد.
قوانين عمومی ،و شھريه
.8.5
 -1قس ط اول و چ ک تض مينی )ي ا ص فته( ب رای ھم ه اجب اری ميباش د و در اول دوره ميبايس تی تس ليم آموزش گاه
ش ود .چنانچ ه ب ه موق ع ت ا قب ل از زم ان ثب ت ن ام ھنرج و در س ايت وزارت و فرھن گ ارش اد اس المی ،ب ه
آموزشگاه تس ليم نش ود از حض ور در ک الس ھنرج و خ ود داری ش ده و آموزش گاه اق دام ب ه ثب ت ن ام ايش ان در
سايت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی نمينمايد.
 -2در صورت عدم پرداخت اقساط به موقع از حضور ھنرجو در کالس ممانعت ش ده و اخ راج ش ده و در نھاي ت
دوره آموزشگاه اقدام به معرفی ايشان جھت امتحان در شيراز را نمينمايد.
 -3در صورت ديرکرد پرداخت ،اخراج ھنرجو ،انصراف ھنرجو ،در ھيچ زم انی ھ يچ گون ه اس ترداد ش ھريه ای
صورت نميگيرد.
 -4در صورت غيبت ھنرجو در بيش از سه جلسه در ھر ترم درسی ) 6جلسه در کل دوره( ھنرج و اخ راج و از
حضور ايشان در کالسھا ممانعت به عمل آمده و در اينصورت ھيچ گونه وجھی قابل استرداد نيست.
 -5اعمال خالف شعونات اسالمی و اخالقی و اجتماعی شامل داد و بيداد ،دروغگويی ،افت را ،بل وا در آموزش گاه،
توھين ب ه ديگ ران ،ب دگويی پش ت س ر اف راد ،باع ث اخ راج ھنرج و ش ده و ھ يچ گون ه وجھ ی ب ه ايش ان بع د از
اخراج مسترد نميگردد.
 -6ھ ر مرب ی در ارزش يابی پيش رفت ھنرج و مس تقل ب وده و ع دم پيش رفت ھنرج و در ص ورت گ ذارش مرب ی در
صورتی که ايشان تشخيص دھد ھنرجو قادر به ادامه دوره نميباشد ،ميبايستی ايشان را به کميته جمعی مربيان
آموزشگاه رشانده و چنانچه کميته تشخيص دھد ايشان توانايی ادامه دوره را ندارد ،منج ر ب ه اخ راج ايش ان از
آن کالس ساز شده و در صورت محرز شدن عدم توانايی فرد در ادامه کليه دروس ايشان از ک ل دوره اخ راج
شده و ھيچ گونه وجھی به ايشان بعد از اخراج مسترد نميگردد.
 -7ھنرج و ميتوان د ب ه ط ور رايگ ان بص ورت س اعات مح دود تعي ين ش ده ،و اض افه ب ر آن پرداخ ت از س ازھای
آموزشگاه استفاده نمايد ،ايشان ملزم به حفظ فيزيکی ابزار و آالت آموزش گاه ش ده و در ص ورت خراب ی مل زم
به باز سازی آنھا ميباشد.
-8
 -9اجرای ھنرجويان در کنسرتھای داخلی و عمومی اجباری و رايگان است
 -10افزايش شھريه که توسط ارشاد اسالمی اعالم ميگردد بعدا اعمال خواھد شد
امکانات آموزشگاه جھت ھنرجويان دوره مھارت
.8.6
 .1آموزشگاه مکان خود را رايگان در اختيار ھنرجو جھت تمرين قرار ميدھد
 .2سازھای آموزشگاه در محل آموزشگاه ،نه خارج آن قابل استفاده ميباشد
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 .3ايميل رسمی به نام ھنرجو با پسوند  @shabdizmusic.comبرای ايشان ايجاد شده و کلي ه اخب ار و مس ائل
آموزشی با ايميل ايشان در مي ان گذاش ته ميش ود .راھنم ای ايمي ل در س ايت آموزش گاه در قس مت ارتب اط ب ا م ا
موجود است
 .4س ايت آموزش گاه ش امل امکان ات دسترس ی ب ه حس اب م الی ،دسترس ی ب ه مطال ب درس ی ،مش اھده نم ره دھ ی
ھنرجو ميباشد که ھنرجو به طور رايگان به آن دسترسی دارد
 .5جھت حمايت مالی ھنرجو و ايجاد فضای کس ب و ک ار و درآم د ،س ايت آموزش گاه امک ان تولي د و ف روش آث ار
ھنرجو را برای ايشان فراھم آورده است که در حال حاظر اجراي ی اس ت و قوي ا توص يه ميش ود ھنرج و از آن
استفاده کند .درآمد سايت آموزشگاه مستقل از شھريه بوده و مخصوص ھنرج و ميباش د ک ه مس تقال از آن بھ ره
خواھد برد نه بصورت تخفيف شھريه يا ادغام آنھا به ھم.
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مشخصات و عناوين رشنه ھا
.8.7
در چھار رشته دوره مھارت برگزار می شود .مباحث زير در سايت ارشاد اسالمی )بروز نشده( اعالم شده است.
 .8.7.1آواز جھانی
کد رشته مھارتی
٣-١٠-١٠٣-٣٠١

تعداد واحد
رشته مھارتی
42.5

عنوان استاندارد مھارت

کد استاندارد متولی

--------آواز ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎز ﭘﻴﺎﻧﻮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺳﺮاﻳﺶ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
آواز ﮔﺮوﻫﻲ
ﻧﻮازﻧﺪﮔﻲﺳﺎز ﺳﻪﺗﺎر )ﻋﻤﻮﻣﻲ(

-------- – ١٠/٤-٨٣ف  ،ھـ
 - ١٠/١٠ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٧-٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٦-٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٥ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/١١-٨٣ف  ،ھـ

تعداد واحد
نظری
١٣/٥
٦
٢
٢
٠/٥
١
٢

عملی
٢٩
٨
٥/٥
٥/٥
٢
٢/٥
٥/٥

جمع
٤٢/٥
١٤
٧/٥
٧/٥
٢/٥
٣/٥
٧/٥

کل ساعات آموزش
عملی
نظری
١٢٨٠
٤١٠
٣٦٠
١٨٠
٢٤٠
٦٠
٢٤٠
٦٠
٨٠
٢٠
١٢٠
٣٠
٢٤٠
٦٠

جمع
١٦٩٠
٥٤٠
٣٠٠
٣٠٠
١٠٠
١٥٠
٣٠٠

ميزان شھريه به ﷼
عملی
نظری
در ح ال
روز
ب
رسانی

جمع

 .8.7.1نوازندگی ساز ايرانی
کد رشته مھارتی
٣-١٠-١٠٣-٣٠٢

تعداد واحد
رشته مھارتی
40

عنوان استاندارد مھارت

کد استاندارد متولی

--------نوازندگی ساز ايرانی
نوازندگی ساز پيانو )عمومی(
سرايش و تربيت شنوايی
ھماھنگی عمومی موسيقی
آواز گروھی
ھمنوازی ساز ايرانی

-------- – ١٠/١ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/١٠ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٧ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٦ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٥ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٨ – ٨٣ف  ،ھـ

تعداد واحد
نظری
١٣/٥
٦
٢
٢
٠/٥
١
٢

عملی
٢٦/٥
٨
٥/٥
٥/٥
٢
٢/٥
٣

جمع
٤٠
١٤
٧/٥
٧/٥
٢/٥
٣/٥
٥

کل ساعات آموزش
عملی
نظری
١١٧٥
٤١٥
٣٦٠
١٨٠
٢٤٠
٦٠
٢٤٠
٦٠
٨٠
٢٠
١٢٠
٣٠
١٣٥
٦٥

جمع
١٥٩٠
٥٤٠
٣٠٠
٣٠٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠

ميزان شھريه به ﷼
عملی
نظری

جمع

36
 .8.7.1نوازندگی ساز جھانی
کد رشته مھارتی
٣-١٠-١٠٣-٣٠٣

تعداد واحد
رشته مھارتی
40

عنوان استاندارد مھارت

کد استاندارد متولی

--------نوازندگی ساز جھانی
نوازندگی ساز پيانو )عمومی(
سرايش و تربيت شنوايی
ھماھنگی عمومی موسيقی
آواز گروھی
ھمنوازی ساز جھانی

-------- – ١٠/٣ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/١٠ – ٨٣ف  ،ھـ
 - ١٠/٧ – ٨٣ف  ،ھـ
 - ١٠/٦-٨٣ف  ،ھـ
 - ١٠/٥ – ٨٣ف  ،ھـ
 - ١٠/٩ – ٨٣ف  ،ھـ

تعداد واحد
نظری
١٣/٥
٦
٢
٢
٠/٥
١
٢

عملی
٢٦/٥
٨
٥/٥
٥/٥
٢
٢/٥
٣

جمع
٤٠
١٤
٧/٥
٧/٥
٢/٥
٣/٥
٥

کل ساعات آموزش
عملی
نظری
١١٧٥
٤١٥
٣٦٠
١٨٠
٢٤٠
٦٠
٢٤٠
٦٠
٨٠
٢٠
١٢٠
٣٠
١٣٥
٦٥

جمع
١٥٩٠
٥٤٠
٣٠٠
٣٠٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠

ميزان شھريه به ﷼
عملی
نظری

جمع

 .8.7.1آواز ايرانی
کد رشته مھارتی
٣-١٠-١٠٣-٣٠٤

تعداد واحد
رشته مھارتی
42.5

عنوان استاندارد مھارت

کد استاندارد متولی

--------آواز ايرانی
نوازندگی ساز پيانو )عمومی(
سرايش و تربيت شنوايی
ھماھنگی عمومی موسيقی
آواز گروھی
نوازندگی ساز سهتار )عمومی(

-------- – ١٠/٢ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/١٠ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٧ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٦-٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/٥ – ٨٣ف  ،ھـ
 – ١٠/١١ – ٨٣ف  ،ھـ

تعداد واحد
نظری
١٣/٥
٦
٢
٢
٠/٥
١
٢

عملی
٢٩
٨
٥/٥
٥/٥
٢
٢/٥
٥/٥

جمع
٤٢/٥
١٤
٧/٥
٧/٥
٢/٥
٣/٥
٧/٥

کل ساعات آموزش
عملی
نظری
١٢٨٠
٤١٠
٣٦٠
١٨٠
٢٤٠
٦٠
٢٤٠
٦٠
٨٠
٢٠
١٢٠
٣٠
٢٤٠
٦٠

جمع
١٦٩٠
٥٤٠
٣٠٠
٣٠٠
١٠٠
١٥٠
٣٠٠

ميزان شھريه به ﷼
عملی
نظری

جمع
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.8.8
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي:

فرم اطالعات ھنرجو

نام ...................... :نام خانوادگی .................... :شماره شناسنامه ..................... :تاريخ تولد........../........./........ :
کونت:
لس
ن .................... :آدرس و مح
غل ........................ :تلف
د ..................... :ش
ل تول
مح
روری............................... :
نض
 ................................................................تلف
ايميل......................................:آيا مايليد اخبار شبديز را با ايميل دريافت کنيد؟  .بلی خير
چگونه با آموزشگاه ش بديز آش نا ش ديد - :روزنام ه  -بروش ور  -دوس تان –
ھای پيام رسانی مبايل .ساير موارد ذکر کنيد ...................................

ت ابلو اعالن ات -

اس ام اس تبليغ اتی

ش بکه

جھت مراجعه به آموزشگاه چه زمانی را صرف می کنيد ....................... :چه ھزينه جھت اياب و ذھاب متحمل ميشويد؟ ..........

ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ:
در چه ضمينه ای از موسيقی تاکنون آموزش ديده ايد ،چه مدت و تا چه سحی.
 ..................................................................... -1ﻣﺪت .................................................. :ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش................................................. :
 ..................................................................... -2ﻣﺪت .................................................. :ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش................................................. :
در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ.
 ..................................................................... -1ﻣﺪت.................................................................................................. :
 ..................................................................... -2ﻣﺪت.................................................................................................. :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻼس:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي رﺷﺘﻪ:

ساز ايرانی،

ساز جھانی،

آواز ايرانی،

آواز جھانی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻲ:
پرداخت ماھيانه
پرداخت در سه قسط
متقاضی شرايط شھريه به صورت :پرداخت تمام شھريه،
مشخصات شماره چک يا صفته تضمينی به مبلغ  15000000﷼................................................................ :
مشخصات شماره چک يا شماره رھگيری بانک پرداخت قسطی به مبالغ:

قسط  :1شماره....................................... :
قسط  :3شماره....................................... :
قسط  :5شماره....................................... :
قسط  :7شماره....................................... :
ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ وﻟﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻢ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن زﻳﺮ  18ﺳﺎل:

قسط :2شماره.......................................... :
قسط  :4شماره.......................................... :
قسط  :6شماره.......................................... :
قسط  :8شماره.......................................... :

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ...........................................ﻧﺴﺒﺖ وﻟﻲ/ﻫﻨﺮﺟﻮ ........................................... :ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﮕﺎه )ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در
ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻴﺪاﻧﻢ(.
اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﻣﻬﺮ
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ رﻳﺎض اﻟﺸﻤﺲ

ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺮارداد
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ وﻟﻲ ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮي ﺑﺎﻻي  18ﺳﺎل
اﻣﻀﺎء ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻳﺎ وﻟﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ

