
 

 

 بسمه تعالی

 باقرالعلوم )ع( فرهنگسراي

 هنري كالسهاي نام ثبت فرم
 

 به شماره شناسنامه :                                تاريخ تولد :                                                 نام هنر جو :                    

 نام شركت )در صورت شركتي بودن( :                            مدرك تحصيلي :                              

 نسبت با شاغل :                                                         نشاني و تلفن :

 متقاضي شركت در كالس :                                            مي باشم .

 امضاء متقاضي                                                                                تاريخ تكميل فرم :                  

 

 اداري شركت تابعهائيديه امور ت

 
 

 بدينوسيييييله يييييواهي مييييي شييييود:   ا   ييييانم                                       بشييييماره  رسيييينلي:                              شيييياغل در     

 % هزينه اين فرم از طرف اين شركت تعهد مي يردد .80از كاركنان اين مجتمع بوده و  ردا ت                             واحد
 

 مهر و امضاء اموراداري

 اقدامات :

 موسسه ردا ت شهريه به صورت نقد  هنگام تحويل فرم ثبت نام  به دفتر  موزش  -1

 در جلسه اول تشكيل كالس نگهدار  رسيد  ردا ت وجه و تحويل به مربي -2

 

 مقررات :

 شرط تشكيل هركالس به حدنصاب رسيدن تعداد دانش  موزان مي باشد . -

 رعايت حجاب و شئونات اسالمي الزامي مي باشد . -

 حضور دانش  موزان رأس ساعت تعيين شده در كالس. -

 جلسه غيبت غيرموجه باعث ا راج دانش  موز از كالس مي يردد .2داشتن  -

 انصراف شهريه  ردا تي به هيچ وجه مسترد نمي شود . در صورت -

 آموزشیشهريه كالسهاي 

ف
ردی

 

 نام دوره
شهریه 

 ریال

سهم هنرجو 

20% 

سهم شرکت 

80% 

تعداد 

 ساعات

ف
ردی

 

 نام دوره
شهریه 

 ریال

سهم هنرجو 

20% 

سهم شرکت 

80% 

تعداد 

 ساعات

 دوره های ویرایش عکس  دوره های عکاسی

000/000/3 ترم اول 1  000/600  000/400/2 000/000/3 ترم اول 1 12   000/600  000/400/2  12 

000/400/3 ترم دوم 2  000/680  000/720/2 000/000/3 ترم دوم 2 12   000/600  000/400/2  12 

000/600/3 ترم سوم 3  000/720  000/880/2  دوره های کارگردانی  12 

000/000/2 ترم اول 1 دوره های تصویربرداری  000/400  000/600/1  8 

000/000/3 ترم اول 1  000/600  000/400/2 000/200/2 ترم دوم  8 12   000/440  000/760/1  8 

000/400/3 ترم دوم 2  000/680  000/720/2 000/600/2 ترم سوم 8 12   000/520  000/080/2  8 

000/600/3 ترم سوم 3  000/720  000/880/2  سایر دوره های هنری  12 

 جلسه 10 000/400/2 600/000 3/000/000 گیتار 1 گریدوره های بازی

000/000/2 ترم اول 1  000/400  000/600/1 000/500/1 دف 2 8   000/300  جلسه 5 000/200/1 

000/200/2 ترم دوم 2  000/440  000/760/1  جلسه 10 000/400/2 600/000 3/000/000 دف 3 8 

000/600/2 ترم سوم 3  000/520  000/080/2  22 2/000/000 500/000 2/500/000 )پیشرفته( بلو فرشتا 4 8 

 12 000/400/2 600/000 3/000/000 طراحی )سیاه قلم( 5 دوره های فیلم نامه نویسی

000/000/2 ترم اول 1  000/400  000/600/1 000/300/4 فودو فینگرکارگاه قنادی  6 8   000/860  000/440/3  ساعت 8 

000/200/2 ترم دوم 2  000/440  000/760/1 000/4 1کارگاه دکور کیک  7 8  /000 800/000 200/3  ساعت 8 000/

000/600/2 ترم سوم 3  000/520  000/080/2 000/4 2کارگاه دکور کیک 8 8  /000 800/000 200/3  ساعت 8 000/
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