
 تعالی بسمه

 باقرالعلوم )ع(فرهنگسرای 

 (فرهنگآموزشگاه )با همکاری  موسیقی كالسهای نام ثبت فرم
 

 تاريخ تولد:                      اينجانب: آقاي/ خانم                                                  به شماره شناسنامه:                                      

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

 نسبت با شاغل:                                                             نشاني و تلفن:

 شم. متقاضي شركت در كالس:                                            مي با

 امضاء متقاضی             تاريخ تكميل فرم:                                                                              
 

 تائیديه اموراداری شركت تابعه

واحاد                            ا   شااغل در                   بشماره پرسنلي:    بدينوسيله گواهي مي شود: آقاي/خانم                                   

   ا  طرف اين شركت تعهد مي گردد.                              يا مبلغ % هزينه اين فرم80اين مجتمع بوده و پرداخت كاركنان 
 
 

 مهروامضاء اموراداری                                                                                                                                                              

 
 

 اقدامات :
 پرداخت شهريه به صورت نقدي هنگام تحويل فرم ثبت نام  به دفتر موسسه   -1

  نگهداري رسید پرداخت وجه و تحويل به مربی در جلسه اول تشکیل کالس -2
 

 

 مقررات :
 کالس به حدنصاب رسیدن تعداد دانش آموزان می باشد .شرط تشکیل هر -

 رعايت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می باشد . -

 حضور دانش آموزان رأس ساعت تعیین شده در کالس. -

 جلسه غیبت غیرموجه باعث اخراج دانش آموز از کالس می گردد .2داشتن  -

 در صورت انصراف شهريه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود . -

 

 شهريه دوره های موسیقی

 نام دوره رديف
مدت 

 ساعت

شهريه به 

 ريال

سهم هنرجو 

(20)% 

سهم شركت 

(80)% 
 نام دوره رديف

مدت 

 ساعت

شهريه به 

 ريال

سهم هنرجو 

(20)% 

سهم شركت 

(80)% 

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 گیتار الکتریک ، باس ، آکوستیک 14 3،840،000 960،000 4،800،000 4 تار و سه تار 1

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 موسیقی کودکان ) بلز، فلوت( 15 3،840،000 960،000 4،800،000 4 کمانچه و ویولن و ویولن سل  2

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 (زی و حرکتباموسیقی کودکان )  16 3،840،000 960،000 4،800،000 4 ارگ و پیانو 3

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 (مادر و کودکموسیقی کودکان )  17 3،840،000 960،000 4،800،000 4 ساز دهنی 4

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 (ارف نوجوانموسیقی کودکان )  18 3،840،000 960،000 4،800،000 4 ساز دهنی 5

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 گروه نوازی و ارکست 19 3،840،000 960،000 4،800،000 4 تمبکدف و  6

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 کارگاه آموزشی موسیقی 20 3،840،000 960،000 4،800،000 4 ضرب و تمپو و تومبا 7

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 تئوری موسیقی 21 3،840،000 960،000 4،800،000 4 تنبور 8

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 هارمونی و کنترپوان 22 3،840،000 960،000 4،800،000 4 عود 9

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 وزن خط نی 23 3،840،000 960،000 4،800،000 4 نی انبان 10

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 ازیسلفژ و صداس 24 3،840،000 960،000 4،800،000 4 نی هفت بند 11

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 دشیفراژ و نت خوانی 25 3،840،000 960،000 4،800،000 4 آواز سنتی و پاپ 12

 3،840،000 960،000 4،800،000 4 سنتور 26 3،840،000 960،000 4،800،000 4 گیتار کالسیک، پاپ، فالمنگو 13
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