
 تهرانمکتب یآموزش یهانام کارگاهفرم ثبت

 یدرباره یریگمی. تصمشودیها آغاز مکالس تیظرف لیتهران بعد از تکممکتب یآموزش یها. هر دوره از کارگاهکی

 .رسدیم انیو حداقل سه روز قبل از آغاز کالس، به اطالع هنرجو تهران استمکتب یعهدهها بهزمان آغاز کالس

 .تهران استبا مکتب لیتعط یها در روزهاکالس یدرباره برگزار یریگمی. تصمدو

 .همراه خواهد بود یو قانون یحقوق یریگیها، مطلقا ممنوع است و با پاز کالس ری. هرگونه ضبط صدا و تصوسه

 .کالس با مدرس است یو شکل و چارچوب برگزار ناتیشده، تمرها، مباحث ارائهسرفصل نیی. تعچهار

 رییتغ تواندیتهران، و در صورت موافقت مدرس کالس، ممکتب دییکالس، در صورت تا ی. زمان و ساعت برگزارپنج

 .کند

هاست. با خود آن ان،یبا کالس، از طرف هنرجو ینترنتیارتباط ا یمشکالت برقرار تیمسئول ن،یآنال یها. در دورهشش

 یهنرجو، به عهده ینترنتیکالس حضور دارند، مشکالت ادر  یانیو هنرجو ست،یکه کالس در حال برگزار یمادام

 .تهران نخواهد بودمکتب

تهران با مکتب ها،بتیغ طیشرا یو بررس صیشد. تشخ دیاز کالس حذف خواه رموجه،یغ بتی. با دو جلسه غهفت

 .خواهد بود

از کارت  یریتصو انینام الزم است هنرجوثبت ی. براشودیانجام م یرحضوریبصورت غ نیآنال یهانام دوره. ثبتهشت

 .تهران ارسال کنندواحد آموزش مکتب یرا به شماره هیشهر زیوار شیخود و ف یمل

صدا و کامنت در اتاق کالس حضور دارند.  قیاز طر انیاستاد فعال است. هنرجو یو صدا ریتصو ن،یآنال یها. در کالسنه

 .فعال نخواهد بود انیهنرجو ریو تصو

وع دوره از شر شیهفته پ کی. چنانچه هنرجو ستیممکن ن هی. بعد از آغاز دوره، انصراف از کالس و بازگشت شهرده

 هیدرصد شهر ۵۰ ،از شروع دوره اعالم کند شیو اگر تا چهل و هشت ساعت پ هیتمام شهر، انصراف خود را اعالم کند

 .عودت خواهد شد

                     و شماره ملی:                                          با شماره شناسنامه:                                               :            نجانبیا

ام و موافقت خود تهران را بطور کامل مطالعه کردهمکتب یهانام و شرکت در کالسثبت طیشرانام پدر:                       

 .کنمیاعالم م طیشرا یرا با تمام

 جهت تماس   کان،یاز نزد یکیشماره تلفن                                  شماره تلفن همراه:                          شماره تلفن ثابت:

 آدرس دقیق پستی محل سکونت:                                       :یاضطرار

    امضا و تاریخ:


