فرم ثبت نام هنرجویان

آموزشگاه آزاد موسیقی

شبدیز
مشخصات فردی:
نام ...................... :نام خانوادگی .................... :شماره شناسنامه ..................... :تاریخ تولد........../........./........ :
محل تولد ..................... :شغل ........................ :تلفن .................... :آدرس و محل سکونت........................... :
تلفن ضروری ........................ :ایمیل................................:آیا مایلید اخبار شبدیز را با ایمیل دریافت کنید؟   .بلی  خیر
چگونه با آموزشگاه شبدیز آشنا شدید - :روزنامه   -بروشور   -دوستان –  تابلو اعالنات   -سهایر مهوارد ذکهر کنیهد ............
جهت مراجعه به آموزشگاه چه زمانی را صرف می کنید .............. :چه هزینه جهت ایاب و ذهاب متحمل میشوید؟ .................

سوابق هنرجو:
 -9در چه ضمینه ای از موسیقی تاکنون آموزش دیده اید؟  ....................چه مدت  ...................و تا چه سحی؟ ..................................................................
 -1در چه زمینه هایی از موسیقی تاکنون فعالیت داشته اید .............. .مدت ........... :سابقه .................................................................................................
 -1آیا نیاز به موسیقی درمانی دارید؟ اگر بلی برای کدام یک از موارد زیر؟
 -1آیا هیچ کدام از سابقه های بیماری زیر را دارید؟ استرس شدید افسردگی مشکالت عضالنی دست یاا ااا اساکیووفرنی ساابقه
سکته مغوی یا عمل مغوی سابقه سرطان

ناشنوایی آسم

نابینایی آیا عینکی هستید؟ دوربینی نودیک بینی یا آستیگمات؟ ..

 -5هر نوع بیماری دیگری که در نوازندگی اثر میگذارد یا نیاز به موسیقی درمانی و یا مشاوره به شما توصیه کرده از موسیقی استفاده کنید ذکر
کنید (آموزشگاه در این زمینه ها آموزشهای الزم را مد نظر قرار خواهد داد) ................................................................................................................................

مشخصات کالس:
متقاضی شرکت در کالس ..................... :نام مربی ................................ :روز ...................... :تا چه سطحی تمایل دارید آموزش ببینیاد؟ ..............................
در چه روز وساعت دیگری می توانید حضور به هم رسانید ............................ :در چه زمینه های دیگری عالقه مندید آموزش ببینید؟ .............................
آیا آموزشگاه این دوره ها را دارد؟  ............................اگر آموزشگاه این کالسها را دارد چه موانعی باعث می شود در کالسها شرکت نکنیاد؟ ماالی -
دوری راه -گرفتاری شخصی و شغلی -خانواده نداشتن اطالعات کافی ،کافی نبودن کیفیت آموزشی ،
موارد دیگر ذکر نمایید .............................

تاییدیه ولی یا قیم هنرجویان زیر  98سال:
بدینوسیله اینجانب  ..........................................نسبت ولی ..................................... :ضمن آگاهی از مقررات آموزشگاه حضاور فرزناد خاود را در کالساهای
آموزشگاه بال مانع میدانم.
نام و نام خانوادگی
امضاء
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تعهدات و مقررات آموزشی آموزشگاه
 -9کالس هر ساز هفته ای یک روز به مدت نیم ساعت برگزار می گردد.
 -1هزینه کالسها برای چهار جلسه (یک ماه) دریافت می شود.
 -1در صورت غیبت هنرجو شهریه کالس مسترد نمی گردد.
 -1در صورت غیبت دو جلسه نام هنرجو از لیست کالس حذف شده و ساعت ایشان به فرد دیگری داده می شود.
 -5در صورت تعطیلی کالس از طرف مربی یا آموزشگاه کالس جبرانی برگزار می گهردد .در صهورت عهدم امکهان
برگزاری کالس جبرانی وجه کالسهای برگزار شده از هنرجو کسر شده و مابقی بازگردانده می شود.
 -6آموزشگاه موظف به برگزاری کالسها با کیفیت مطلوب و در سطح باال میباشد.
 -2هنرجو میبایستی در فعالیتهای آموزشی جنبی یا ارزیابیهای دوره ای موسسه شرکت نماید.
 -8هنر جو میبایستی پوشش مناسب متناسب با محیط هنری و اخالقی را رعایت نمایت در غیر اینصورت آموزشگاه
مجاز به اخراج هنرجو است.
 -1هنرجو تمریناتی که از طرف مربی یا موسسه تعیین می شود را میبایستی به طور مستمر انجام دههد ،در صهورت
کم کاری به تشخیص مربی ،آموزشگاه مجاز به اخراج هنرجو است.
 -91در صورت انجام فعالیتهایی که منجر به اخراج هنرجو شود شهریه پرداختی مسترد نمی گردد.
 -99چنان چه هنرجو به اموال موسسه ضرر و زیهان مهالی رسهاند ،ایهن امهر قابهل پهی گیهری بهوده و میبایسهتی خسهارت
وارده از طرف هنرجو جبران شود.
 -99کلیه هماهنگیهای بین هنرجو و مربی جهت ساعت آموزش به عهده آموزشگاه است.

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