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 .12فصل دوازدھم

کليه قوانين و مقررات
به طور کلی آموزشگاه موسيقی شبديز دارای مجوز فعاليت از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی بوده و فعاليت ھ ای آن
زير مجموعه قوانين اين وزارت خانه ميباشد .اين امر شامل کليه افراد ائم از اساتيد ،ھنرآموزان و کارمندان آموزشگاه
ميشود .بطور کلی فعالي ت آموزش گاه ش امل آم وزش ،اج را ،تولي د اث ار موس يقی و س اير فعاليتھ ای ذک ر ش ده در ق وانين
وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی ميباشد.
آموزشگاه دارای مجوز آموزش دوره مھارت آموزی ميباشد که اين گواھی توسط دانش آموزان در آم وزش و پ رورش
جھت اخذ ديپلم موسيقی معتبر است.
آموزشگاه دارای مجوز نماد الکترونيک برای وبس ايت خ ود از وزارت ص نعت و مع دن ميباش د ک ه کلي ه اس تانداردھای
الزم برای اخذ مجوز نماد الکترونيکی توانسته اخذ کند .کليه استانداردھای وبسايت توسط نماد الکتروني ک و اطالع ات
افراد توسط پليس فتا تاييد شده.
ھمچنين آموزشگاه دارای مجوز دريافت درگاه بانکی از به پرداخت بانک ملت ميباشد.
.12.1

مقررات ثبت نام کالسھای موسيقی

 -1کالس ھر ساز ھفته ای يک روز به مدت نيم ساعت برگزار می گردد.
 -2ھزينه کالسھا برای چھار جلسه )يک ماه( قبل از شروع دوره دريافت می شود.
 -3در صورت غيبت ھنرجو شھريه کالس مسترد نمی گردد.
 -4در صورت غيبت دو جلسه نام ھنرجو از ليست کالس حذف شده و ساعت ايشان به فرد ديگری داده می شود.
 -5در صورت تعطيلی ک الس از ط رف مرب ی ي ا آموزش گاه ک الس جبران ی برگ زار م ی گ ردد .در ص ورت ع دم امک ان برگ زاری ک الس
جبرانی وجه کالسھای برگزار شده از ھنرجو کسر شده و مابقی بازگردانده می شود.
 -6ھنرجو ميبايستی در فعاليتھای آموزشی جنبی يا ارزيابيھای دوره ای موسسه شرکت نمايد.
 -7ھنرجو تمريناتی که از طرف مربی يا موسسه تعيين می شود را ميبايستی به طور مستمر انجام دھد ،در صورت کم کاری به تش خيص
مربی ،آموزشگاه مجاز به اخراج ھنرجو است.
 -8چون آموزشگاه شبديز يک محيط فرھنگی است ،کليه افراد ميبايستی پوشش مناسب متناسب با محيط ھنری ،و رفت ار اخالق ی مناس ب،
را رعايت نمايند ،در غير اينصورت آموزشگاه مجاز به اخراج ھنرجو است.
 -9دروغگويی ،افترا ،و داد و فرياد ،برھم زدن نظم ،در آموزشگاه از طرف تمام افراد ائم از مربی ،کارمندان و ھنرجويان ،ممن وع ب وده
و آموزشگاه حق اخراج خاطی و پی گيری قضايی را دارد.
 -10در صورت انجام فعاليتھايی که منجر به اخراج ھنرجو شود شھريه پرداختی مسترد نمی گردد.
 -11چنانچه ھنرجو به اموال موسسه ضرر و زيان مالی رساند ،اين امر قابل پی گيری بوده و ميبايس تی خس ارت وارده از ط رف ھنرج و
جبران شود.
 -12کليه ھماھنگيھای بين ھنرجو و مربی جھت ساعت آموزش به عھده آموزشگاه است و نه فرد ديگری.
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 -13شھريه کالس ھا ھ ر س ال توس ط اداره ک ل فرھن گ و ارش اد اس المی ف ارس اع الم م ی ش ود و ھنرج و ،آموزش گاه و اس اتيد موظ ف ب ه
اجرای آن ميباشند.

.12.1.1

امکانات آموزشگاه

 -13آموزشگاه موظف به برگزاری کالسھا با کيفيت مطلوب و در سطح باال ميباشد.
 -14آموزشگاه امکان استفاده از امکانات آموزشی اينترنتی و از راه دور را برای کليه ھنرجويان فراھم آورده است .ليکن کليه ھنرجوي ان
ميتوانند با ذکر کد ملی و ايميل خود در ھمين فرم ثبت نام ،از اين امکانات استفاده کنند.
 -15فاکتورھای پرداخت ،وکليه ارتباطات وبسايت به طور اتوماتيک توسط وبسايت با ھنرجو از طريق ايميل صورت ميگيرد.
 -16جھت حمايت مالی از ھنرجويان و تشويق آنھا جھت ادامه کار ،آموزشگاه امکانات ھمکاری و تخفيفھای مناسب را فراھم آورده اس ت
و ھمينک فعال ميباشد .جھت استفاده از اين امکان ات ،ب ه وبس ايت آموزش گاه مراجع ه و بع د از ثب ت ن ام و ايج اد رم ز ک اربری ميتوان د در
پرتال ھنرجويان از اين امکانات استفاده نمايند .آدرس وبسايتwww.shabdizmusic.ir :

.12.1.2

شرايط استرداد شھريه مصوبه اداره کل فرھنگ و ارشاد اسالمی.

 -17شھريه در صورت عدم تمايل حضور ھنرجو در کالس تا يک ھفته قبل از تاريخ شروع کالس قابل استرداد است.
 -18در صورتيکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعالم انصراف کند ،تنھ ا  %30از ش ھريه جلس ات باقيمان ده ب ه وی مس ترد خواھ د
شد ،مشروط به آنکه تعداد جلسات باقيمانده کمتر از يک سوم طول دوره نباشد.
 -19در ھر شرايطی اگر به ھنگام انصراف بيش از يک سوم دوره آموزشی سپری شده باشد ،ھيچ وجھی مسترد نخواھد شد.
 -20استرداد شھريه شامل تخفيفات اعمال شده ھنگام ثبت نام نميشود و درصورت انصراف و دارا بودن شرايط باال ،شھريه مصوب اولي ه
ھر جلسه )بدون در نظر گرفتن تخفيف( دريافت و مابقی  %30قابل استرداد است.
 -21تغيير کالس از طرف ھنرجو ميبايستی قبل از شروع کالس به آموزشگاه اطالع داده شود ،و درصورت قبولی از ط رف مرب ی ،فق ط
يک بار در طول دوره قابل انجام است و تغيير بيش از يک جلسه غيبت به حساب می آيد.

.12.2

قوانين دوره مھارت

شھريه
.12.2.1
 شھريه دوره بنا بر ابالغ اداره فرھنگ و ارشاد اسالمی است که يکجا در ش روع دوره درياف ت ميش ود .ک ه
شامل شھريه حضور در کالس و ثبت نام ميباشد.
 اضافه شھريه اساتيدی که از شھرھای ديگر حضور به ھم ميرسانند ميبايستی توسط ھنرجو پرداخت شود.
 ھنرجويان ميتوانند بطور ماھانه و ي ا س ه ماھ ه ي ک ب ار اق دام ب ه پرداخ ت ش ھريه کنن د ک ه در اي ن ص ورت
درصدی مشمول اضافه پرداخت ميشوند.
قوانين عمومی ،و شھريه
.12.2.2
قس ط اول و چ ک تض مينی )ي ا ص فته( ب رای ھم ه اجب اری ميباش د و در اول دوره ميبايس تی تس ليم
-10
آموزشگاه شود .چنانچه به موقع تا قبل از زمان ثبت نام ھنرجو در سايت وزارت و فرھنگ ارشاد اسالمی ،ب ه
آموزش گاه تس ليم نش ود از حض ور در ک الس ھنرج و خ ود داری ش ده و آموزش گاه اق دام ب ه ثب ت ن ام ايش ان در
سايت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی نمينمايد.
در صورت عدم پرداخت اقساط به موقع از حضور ھنرجو در کالس ممانعت ش ده و اخ راج ش ده و در
-11
نھايت دوره آموزشگاه اقدام به معرفی ايشان جھت امتحان در شيراز را نمينمايد.
در ص ورت ديرک رد پرداخ ت ،اخ راج ھنرج و ،انص راف ھنرج و ،در ھ يچ زم انی ھ يچ گون ه اس ترداد
-12
شھريه ای صورت نميگيرد.
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در ص ورت غيب ت ھنرج و در ب يش از س ه جلس ه در ھ ر ت رم درس ی ) 6جلس ه در ک ل دوره( ھنرج و
-13
اخراج و از حض ور ايش ان در کالس ھا ممانع ت ب ه عم ل آم ده و در اينص ورت ھ يچ گون ه وجھ ی قاب ل اس ترداد
نيست.
اعم ال خ الف ش عونات اس المی و اخالق ی و اجتم اعی ش امل داد و بي داد ،دروغگ ويی ،افت را ،بل وا در
-14
آموزشگاه ،توھين به ديگران ،بدگويی پشت سر افراد ،باعث اخراج ھنرجو ش ده و ھ يچ گون ه وجھ ی ب ه ايش ان
بعد از اخراج مسترد نميگردد.
ھر مربی در ارزشيابی پيشرفت ھنرجو مستقل بوده و عدم پيشرفت ھنرجو در ص ورت گ ذارش مرب ی
-15
در صورتی که ايشان تشخيص دھد ھنرجو قادر به ادامه دوره نميباشد منجر به اخراج ايشان از آن ک الس س از
شده و در صورت مح رز ش دن ع دم توان ايی ف رد در ادام ه کلي ه دروس ايش ان از ک ل دوره اخ راج ش ده و ھ يچ
گونه وجھی به ايشان بعد از اخراج مسترد نميگردد.
ھنرجو ميتواند به طور رايگان از سازھای آموزشگاه و بص ورت پرداخ ت آبونم ان ي ا س اعتی از پي انو
-16
اس تفاده نماي د ،ايش ان مل زم ب ه حف ظ فيزيک ی اب زار و آالت آموزش گاه ش ده و در ص ورت خراب ی مل زم ب ه ب از
سازی آنھا ميباشد.
اجرای ھنرجويان در کنسرتھای داخلی و عمومی اجباری و رايگان است
-17
افزايش شھريه که توسط ارشاد اسالمی اعالم ميگردد بعدا اعمال خواھد شد.
-18
قوانين کپی رايت
.12.3
 کليه توليدات موسيقی ،کنسرتھا ،فيلم ،نوار ،س ی دی ،وبس ايت و تولي دات الکترونيک ی ،و غي ره ،در آموزش گاه
شبديز و قوانين حق نشر ميباشد.
 کليه توليدات آنلين بر روی وبسايت آموزشگاه مشمول حق نشر بوده و موسسات و وبس ايتھايی ک ه ب دون اج ازه
نشر از آموزشگاه اقدام به کپی برداری الکترونيکی ،کپی کاغذی ،توزيع و ھرگونه بھره ب رداری م الی از آنھ ا
شوند قابل پيگرد قانونی ھستند.
پرداخھای الکترونيکی بر روی سايت
.12.4
خريداران آثار موسيقی آنلين ملزم به رعايت حق نشر آثار موسيقی ميباشند .ھر گونه توزيع و بھره برداری مالی بدون
اجازه از آموزشگاه موسيقی شبديز غير قانونی است.
.12.5

قوانين استفاده از کدھای تخفيف ھنرجويی

نحوه دريافت
.12.5.1
کد تخفيف ب ه معن ی ک دی اس ت ک ه ھنرج و در پرت ال خ ود درياف ت نم وده ،و آن را ب ر روی بروش ورھا نوش ته و توزي ع
ميکند .برگشت بروشور شامل تخفيف برای ھنرجو ميشود.








ھنرجو در اين صفحه اقدام به اخذ کدھای تخفيف مينمايد.
ھر ھنرجو حد اکثر  30کد تخفيف فعال ميتواند داشته باشد.
دريافت بروشور از آموزشگاه.
حد اکثر  30بروشور که حد اکثر  30کد تخفيف ميتواند داشته و بر روی بروشورھا ثبت کند.
نوشتن کد تخفيف بر روی بروشور.
پخش کردن بروشور.
بروشورھای پخش شده چنانچه توسط فردی ب ه آموزش گاه بازگردان ده ش ود مش مول ش ھريه ھ م ب رای ھنرج وی
جديد و ھم ھنرجويی که اين بروشور را توزيع کرده در نظر گرفته ميشود.
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شرايط و ضوابظ
.12.5.2
کد تخفيف دريافت شده از پرتال ھنرجو مبنای اعمال تخفيف ميشود.
در ھنگام ثبت نام اين کد وارد سيستم شبديز شده و ھنرجو شناخته ميشود.
کد شھريه بازگردانده شده در صورتی شامل تخفيف ميشود که توس ط ف رد جدي د در ي ک ک الس آموزش گاه ثب ت
نامی در کالسی به عمل آيد.
ميزان تخفيف به تعداد افرادی که بروشور کد دار را باز ميگردانند برای ھنرجوی ھمکار اعمال ميشود .يعنی
اگر مثال 3کد بازگردانده شده باشد ھنرجو سه ماه شامل تخفيف ميشود.
ھنرجو ميتواند از کدھای ثبت شده فقط يکی در ھر يک ماه استفاده کند و نه ھمه در يک ماه.
چرخش کدھای تخفيف ب ين ھنرجوي ان ممن وع ب وده و ش امل تخفي ف نميش ود و خ الف ق انون ب وده .در ص ورت
مشاھده به مراجع قانونی ارجاع داده خواھد شد.
کدھای تخفيف فقط مخصوص ھنرجويان بوده و واسطه گری خالف قانون ميباشد .ھيچ مبلغی ب ه اف راد واس طه
پرداخت نميشود.
ھنرجو حق پرداخت تخفيف به غي ر را ن دارد .چنانچ ه آموزش گاه از اي ن ام ر مطل ع ش ود مرات ب را ب ه مراج ع
قانونی اعالم مينمايد.
ھر کد منحصر به فرد بوده و از يک کد نميتوان بيشتر از يک بار استفاده کرد.
ھنرجو حق نوشتن کد ب ر روی ب يش از ي ک بروش ور را ن دارد .اول ين ک دی ک ه آورده ش ده و ثب ت ش ود باع ث
باطل شدن کد ميشود.
کدھای تخفيف فقط دو ماه اعتبار داشته و بعد از آن غير فعال ميشوند.
در صورتی که کليه کدھا بعد از دو ماه غير فعال شوند ھنرجو ميتواند اقدام به اخذ کدھای جديد نمايد.

