
Eفرم ثبت نام هنرجویان  E

 آموزشگاه آزاد موسیقی
 شبدیز

 مشخصات فردي:
 ......../........./.......... مه: ................................  تاریخ تولد:انام:  ....................................  نام خانوادگی: .................................  شماره شناسن

.................................................... تولد: ..................... شغل: .............................  تلفن: ................................. آدرس و محل سکونت: ...محل 
آیا مایلید اخبار شبدیز را  ................................شماره ملی: ...........   .................ایمیل:.................. تلفن ضروري: .................................. 

 خیر  �بلی    �با ایمیل دریافت کنید؟ . 
  � -تابلو اعالنات  � –دوستان  �  -بروشور  �  -روزنامه  �-با آموزشگاه شبدیز آشنا شدید:  چگونه

جهت مراجعه به آموزشگاه چه زمانی را صرف می کنید: ...........................  چه هزینه ........................... سایر موارد ذکر کنید ........
جهت ایاب و ذهاب متحمل میشوید؟ ...................... 

 سوابق قبلی:
 در چه ضمینه اي از موسیقی تاکنون آموزش دیده اید، چه مدت و تا چه سحی.

 ح آموزش: ..................................................................................................................  مدت: .................................................. سط.... -1
 مدت: .................................................. سطح آموزش: .................................................  ..................................................................... -2

 در چه زمینه هایی از موسیقی تاکنون فعالیت داشته اید.
 .................................................................................................................................................................  مدت: ...... -1
 ......................................................................................................................  مدت: ................................................. -2

 مشخصات کالس:
............... تا چه سطحی تمایل دارید متقاضی شرکت در کالس: ................................  نام مربی: ........................................... روز: ...........

 چه روز وساعت دیگري می توانید حضور به هم رسانید: ..............................................آموزش ببینید؟ ............................................  در 
 ......................در چه زمینه هاي دیگري عالقه مندید آموزش ببینید؟ .....................................  آیا آموزشگاه این دوره ها را دارد؟ ....

گرفتاري �-دوري راه � -مالی �این کالسها را دارد چه موانعی باعث می شود در کالسها شرکت نکنید؟  اگر آموزشگاه 
 موارد دیگر ذکر نمایید .........................�کافی نبودن کیفیت آموزشی، � نداشتن اطالعات کافی،�خانواده �-شخصی و شغلی 

   :سال 18یان زیر تاییدیه ولی یا قیم هنرجو
ز مقررات آموزشگاه حضور فرزند ینوسیله اینجانب ........................................... نسبت ولی: ........................................... ضمن آگاهی ابد

 خود را در کالسهاي آموزشگاه بال مانع میدانم.
 نام و نام خانوادگی

  امضاء         



E  تعهدات و مقررات آموزشی آموزشگاه  E 
 
 کالس هر ساز هفته اي یک روز به مدت نیم ساعت برگزار می گردد. -1
 .دریافت می شودقبل از شروع دوره جلسه (یک ماه)  هزینه کالسها براي چهار -2
 در صورت غیبت هنرجو شهریه کالس مسترد نمی گردد. -3
 داده می شود.صورت غیبت دو جلسه نام هنرجو از لیست کالس حذف شده و ساعت ایشان به فرد دیگري  در -4
در صورت تعطیلی کالس از طرف مربی یا آموزشگاه کالس جبرانی برگزار می گردد. در صورت عدم امکان برگزاري کالس جبرانی وجه  -5

 انده می شود.کالسهاي برگزار شده از هنرجو کسر شده و مابقی بازگرد
 شرکت نماید. یا ارزیابیهاي دوره اي موسسه نرجو میبایستی در فعالیتهاي آموزشی جنبیه -6
هنرجو تمریناتی که از طرف مربی یا موسسه تعیین می شود را میبایستی به طور مستمر انجام دهد، در صورت کم کاري به تشخیص مربی،  -7

 آموزشگاه مجاز به اخراج هنرجو است.
را پوشش مناسب متناسب با محیط هنري، و رفتار اخالقی مناسب، میبایستی چون آموزشگاه شبدیز یک محیط فرهنگی است، کلیه افراد   -8

  در غیر اینصورت آموزشگاه مجاز به اخراج هنرجو است. رعایت نمایند،
اد ائم از مربی، کارمندان و هنرجویان، ممنوع بوده و آموزشگاه حق از طرف تمام افر در آموزشگاه ، برهم زدن نظم،دروغگویی، افترا، و داد و فریاد -9

 را دارد. و پی گیري قضایی اخراج خاطی
 . مسترد نمی گردد یو شود شهریه پرداختدر صورت انجام فعالیتهایی که منجر به اخراج هنرج -10
 از طرف هنرجو جبران شود. وارده گیري بوده و میبایستی خسارتچنانچه هنرجو به اموال موسسه ضرر و زیان مالی رساند، این امر قابل پی  -11
 ساعت آموزش به عهده آموزشگاه است و نه فرد دیگري.کلیه هماهنگیهاي بین هنرجو و مربی جهت  -12

 
 امکانات آموزشگاه

 آموزشگاه موظف به برگزاري کالسها با کیفیت مطلوب و در سطح باال میباشد. -13
استفاده از امکانات آموزشی اینترنتی و از راه دور را براي کلیه هنرجویان فراهم آورده است. لیکن کلیه هنرجویان میتوانند با آموزشگاه امکان  -14

 ذکر کد ملی و ایمیل خود در همین فرم ثبت نام، از این امکانات استفاده کنند.
 وبسایت با هنرجو از طریق ایمیل صورت میگیرد.فاکتورهاي پرداخت، وکلیه ارتباطات وبسایت به طور اتوماتیک توسط  -15
و همینک  آورده استجهت حمایت مالی از هنرجویان و تشویق آنها جهت ادامه کار، آموزشگاه امکانات همکاري و تخفیفهاي مناسب را فراهم  -16

ایجاد رمز کاربري میتواند در پرتال هنرجویان  از این ، به وبسایت آموزشگاه مراجعه و بعد از ثبت نام و . جهت استفاده از این امکاناتفعال میباشد
 www.shabdizmusic.comامکانات استفاده نمایند.   آدرس وبسایت: 

 
 شرایط استرداد شهریه مصوبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .سترداد استشروع کالس قابل ا خیهفته قبل از تار کیحضور هنرجو در کالس تا  لیدر صورت عدم تما هیشهر -17
از شهریه جلسات باقیمانده به وي مسترد خواهد شد، مشروط به  %30در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعالم انصراف کند، تنها  -18

 .آنکه تعداد جلسات باقیمانده کمتر از یک سوم طول دوره نباشد
 .آموزشی سپري شده باشد، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد در هر شرایطی اگر به هنگام انصراف بیش از یک سوم دوره -19
استرداد شهریه شامل تخفیفات اعمال شده هنگام ثبت نام نمیشود و درصورت انصراف و دارا بودن شرایط باال، شهریه مصوب اولیه هر جلسه  -20

 قابل استرداد است. %30دریافت و مابقی (بدون در نظر گرفتن تخفیف) 
فقط یک بار در  میبایستی قبل از شروع کالس به آموزشگاه اطالع داده شود، و درصورت قبولی از طرف مربی، طرف هنرجو تغییر کالس از -21

 طول دوره قابل انجام است و تغییر بیش از یک جلسه غیبت به حساب می آید.
 ................................................................................................................................................................................................................پیشنهادات: 

 می گردم.موارد فوق متعهد به مراعات ضوابط آموزشگاه  .. با قبول……..………………اینجانب: 
 نام و نام خانوادگی هنرجو         

E                                                                                                                                           امضاء                                                              E 
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