فرآیند صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری
«هنرهای تجسمی  ،خوشنویسی  ،هنرهای نمایشی و هنرهای سنتی»

به منظور بررسی درخواست متقاضیان آموزشگاه های آزاد هنری  ،فرایند رسیدگی بهه الهیتیت متقاضهیان الهد ر
مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری به شرح ذیل می باشد .
الزم به ذکر است فرایند الد ر مجوز آموزشگاه آزاد هنری به طور کلی در سه مقطع قابل اجرا می باشهد کهه ارهار
است از :
 مرتله ا ل :الد ر موافقت االولی ا لیه
 مرتله د م :الد ر مجوز موقت یکساله.
 مرتله سوم  :الد ر مجوز پنج ساله .

الف ) شرح مراحل صدور موافقت اصولی و مجوز یکساله آموزشگاه(مرحله اول و دوم) :
 )1مراجعه تضوری متقاضی به اتد هنری ادارا فرهنگ ارشاد اسیمی شهرستان ها جههت توویهل مهداره بهه
شرح ذیل :
 کپی شناسنامه از تمام الفوه ها (برابر االل شده در اداره)
 کپی از کار ملی پشت ر (برابر االل شده در اداره)
 کپی کار پایان خدمت ( برای آقایان) (برابر االل شده در اداره)
 کپی آخرین مدره توصیلی (برابر االل شده در اداره)
 شش قطعه اکس 4×3
 ارائه رز مه هنری مداره مربوط به سوابق تجارب تقدیرنامه های هنهری آموزشهی مهدیریتی –
یک نسخه
 ارائه اکس از آثار هنریِ متقاضی در قالب  CDبرای آموزشگاه های تجسمی خوشنویسی ارائه مستند
آثار برای آموزشگاه های نمایشی
 تجمیع کلیه مداره با ارائه کلربوه A4
ترصره :در مورد هنرهای سنتی ،متقاضیان باید معرفی نامه از اداره میراث فرهنگی النایع دستی گردشگری
شهرستان را نیز ارائه نمایند.

 )2دریافت فرم تقاضانامه تأسیسِ آموزشگاه از سایت یا اتد های هنری ادارا شهرستان تکمیل آن (فرم شماره )1

 )3دریافت تکمیل فرم های تخصصی سوابق هنری بر اساس مداره ارائه شده (فرم های شماره )3 2
 )4تنظیم کد اختصاص شماره پر نده از سوی اداره شهرستان :به ترتیب د ترف ا ل نام شهرستان /سال  /شهماره
ردیف اختصاالی پر نده ( مثیً/44 / 111 :ش م -برای شمیرانا )
 )5ارجاع پر نده به کمیته ی کارشناسی شهرستان
 این کمیته متشکل از افراد ذیل می باشد :
  -رئیس اداره شهرستان  ،مدیر کمیته  -مسئول هنری شهرستان  ،دبیر کمیته  -سه نفرکارشناس هنری به تسب موضوع کارشناسان هنری فوق با پیشنهاد رئیس اداره با تأیید معا نت هنری سینمایی به مد د سهال انتخهاب
خواهند شد ( .تداقل  5نفر با رز مه معرفی شوند تا  3نفر تأیید گردد).
 در مورد هنرهای سنتی ،کارشناس(نماینده) اداره میراث فرهنگی النایع دستی گردشهگری شهرسهتان (بها
معرفی کتری) به این کمیته اضافه می شود.
 )6پس از تأیید در کمیته کارشناسی شهرستان؛ برای استعیم تراست ،همراه با گهواهی اهدم سهوی پیشهینه اهدم
ااتیاد  ،از سوی اداره شهرستان اقدام می شود.
 درالور ادم تأیید در کمیته ی شهرستان ،تقاضای بازبینی مجددِ کارشناسیِ پر نده از سوی متقاضی  ،تها ظهرفمد یک ماه در کمیته کارشناسی شهرستان پذیرفته می شود ( فرم شماره  4الف)
 در الور ادم تأیید مجدد در کمیته کارشناسی شهرستان ،ارسال ااتراض متقاضی بهه معا نهت هنهری سهینماییظرف مد د ماه قابل بررسی می باشد  ( .فرم شماره  4ب)
 در کلیه مراتل ،نتیجه بررسی پر نده در اسرع قت به متقاضی اطیع داده می شود. )7پس از تأیید در کمیته کارشناسی شهرستان ،پر نده با الصاقِ( شناسنامه کاربرگ موتوای پر نده)  ،از سوی اداره
شهرستان به معا نت هنری سینمایی استان ارسال می گردد (فرم شماره ) 5
 )8پر نده ها به تناسب موضوع در معا نت هنری سینمایی تفکیک شده کارشناس مربوطه برای ارجاع به شورای
ارزشیابیِ ِ نظار بر آموزشگاه های آزاد هنری استان  ،پر نده را تأیید می نماید .
 شورای نظار ِ استان متشکل از افراد ذیل می باشد :
  -مدیرکل فرهنگ ارشاد اسیمی استان تهران /مشا ر یا نماینده مدیرکل  -معا نت هنری سینمایی  -یک نفر کارشناس مذهری2

  -د نفر از کارشناسان هنری به تسب موضوع( معرفی پیشنهاد شده از سوی انجمن های النفی تخصصی مربوطهیا دانشگاه ها مراکز المی)
 ااضای شورا توسط مدیر کل برای مد د سال انتخاب منصوب خواهند شد .
 در مورد هنرهای سنتی ،نماینده(کارشناس) اداره کل میراث فرهنگی النایع دستی گردشگری استان تهران
به این شورا اضافه می شود.
 )4پس از تأیید نهاییِ پر نده در شورای نظار استان  ،گواهی موافقت االولی آموزشهگاه مربوطهه الهادر از طریهق
اداره شهرستان به متقاضی ابیغ می گردد (فرم های شماره های  )7 6متقاضی موظف اسهت تهداکثر ظهرف
مد  6ماه نسرت به معرفی مکان آموزشگاه اقدام نماید .
 درالور اتمام مهلت مذکور ،متقاضی می تواند با ارائه دالیل موجه ،برای مد سه ماه تقاضهای تمدیهد مهلهتبرای معرفی مکان نماید .
 )11تکمیل فرم معرفی مکان جهت بازرسی از مول آموزشگاه هنری توسط متقاضی( .فرم شماره )8
 )11ارزیابی مکان آموزشگاه توسط اداره شهرستان( فرم شماره )4
 )12پس از معرفی تأیید مکان  ،الد ر پر انه یکساله آموزشگاه آزاد هنری ارسال به شهرستان مربوطه بهه همهراه
پر نده جهت توویل به متقاضی.
 )13ارائه فرم گزارش سه ماهه به متقاضی توسط اداره شهرستان(فرم شماره )11
 الزم به ذکر است کلیه مراتل اداری تا الد ر موافقت االولی (غیر از زمان استعیم تراست) تداکثر ظرف مد 2ماه انجام می گیرد.

ب )شرح مراحل تمدید و صدور مجوز پنج ساله (مرحله سوم) :
 پس از اتمام د ره ی یکساله ،مدیر مسئول آموزشگاه می بایست برای ادامه فعالیت آموزشگاهی جهت تمدید مجهوزاقدام نماید .
 مدیران آموزشگاه ها می بایست به منظور تمدید پر انه فعالیت ،د ماه قرل از اتمام ااترار اقدام نمایند. )14تکمیل مرتب گزارش املکرد سه ماهه در د ره یکساله توسط متقاضی ارسال بهه اداره شهرسهتان بهرای الهد ر
مجوز پنج ساله الزامی است  (.فرم شماره )11
 )15تکمیل الور

ضعیت بازدید مجدد از موقعیت مکانی آموزشگاه  ،توسهط بازرسهی شهرسهتان (فهرم شهماره 4

)11
 )16گواهی ادم سوی پیشینه ادم ااتیاد پیوست خواهد شد  .استعیم تراست مجدد نیاز نیست.
)17
3

 )17تکمیل مداره فوق

ارسال به معا نت هنری سینمایی.

 )18پس از الد ر مجوز پنج ساله  ،با تهیه یک نسخه کپی بهرای در در پر نهده متقاضهی دریافهت رسهید  ،مجهوز
مربوطه برای توویل به متقاضی ،به اداره شهرستان ارسال خواهد شد .
 )14در الور

تغییر مکان جابجایی آموزشگاه  ،مدیر مسئول موظف است مراتب را به اطهیع اداره شهرسهتان

رسانده موقعیت جدید می بایست به تأ یید بازرسی اداره شهرسهتان رسهیده جههت الهد ر پر انهه جدیهد بهه
معا نت هنری سینمایی ارسال شود ( .فرم های شماره )11 4

رشته های هنرهای سنتی :

معرق و منبت و مشبک چوب ،معرق چرم
احجام شامل احجام چوبی و سنگی و فلزی – پیکره تراشی ،شیشه گری فوتی(حجم های شیشه ای و هنری) -شیشه حرارت
مستقیم(حجم های شیشه ای و هنری)  -احجام سنتی سرامیک و سفال
طراحی های سنتی  -مینیاتور -تذهیب -تشعیر -گل و مرغ -نقاشی الکی -نقاشی قهوه خانه ای  -نگارگری
سازسازی
میناکاری
تراش سنگ های قیمتی
نقاشی پشت شیشه ،نقاشی روی چوب ،نقاشی روی صدف ،نقاشی روی چرم ،نقاشی دیواری سنتی ،نقاشی کاشی
سنتی(کاشی زرین فام ،کاشی مینایی ،کاشی هفت رنگ)
خاتم کاری
گره چینی
قلمزنی
قلمکاری ،نقاشی
آیینه کاری سنتی
سفالگری سنتی(دستی ،چرخی) – سفال سنتی لعابدار(نقاشی زیر لعابی ،نقاشی رولعابی)
تراش کاشی سنتی(کاشی مشبک ،کاشی معقلی ،کاشی معرق)
طراحی فرش  -طراحی معماری
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فرم آموزشگاه شماره 1

بسمه تعالی
« تقاضا نامه »
اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان .......................
باسیم اتترام ؛

اینجانهههب  ..................................................فرزنهههد  .........................تهههاریو تولهههد .........................بهههه شهههماره شناسهههنامه
 .....................................الهههادره از  ...........................شهههماره ملهههی................................................................

دارای مهههدره

توصیلی  ........................................... :در رشته  ................................... :با اطیع آگاهی از قوانین  ،شرایط مداره الزم؛
متقاضی الد ر پر انه فعالیت جههت تأسهیس آموزشهگاه آزاد هنهری  .................................در شهرسهتان ...........................
می باشم.
بنابراین با توجه به مراتب فوق انجام مراتل قانونی خواهشمند است دستور مقتضی الادر فرمایید .
نشانی شماره تلفن تماس متقاضی.....................................................................................................................:
........................................................................................................................................................................................

نام نام خانوادگی متقاضی
تاریو – امضای

5

فرم آموزشگاه شماره 2

کد پر نده ..........................

بسمه تعالی
جدول ارزشیابی هنری و تخصصی متقاضیان تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری
الف ) این قسمت توسط متقاضی تکمیل می شود :

نام نام خانوادگی متقاضی  ........................ ................. :نام پدر  ........................ :شماره ملی  ............................ :شماره
شناسنامه  .................... :تاریو تولد  ...................................... :مول تولد  ................................. :آخرین مدره توصیلی ………... :
رشته توصیلی ............................ :
نشانی مول سکونت ............................................................... .......................................................................................................................
تلفن ............................................ :
ب) این قسمت توسط کارشناس هنری تکمیل می شود :

مدره توصیلی غیر مرترط :

مدره توصیلی مرترط :
توصیی

امتیاز کسب
شده

امتیاز

امتیاز
کسب
شده

نمایشگاه ها

امتیاز

دیپلم هنری یا معادل آن ( درجه  5هنری)

11

داخلی

هرنمایشگاه  2امتیاز

کاردانی هنری یا معادل آن ( درجه  4هنری)

12

استانی

هرنمایشگاه  3امتیاز

کارشناسی هنری یا معادل آن ( درجه  3هنری)

14

کشوری

هرنمایشگاه  5امتیاز

کارشناسی ارشد هنری یا معادل آن ( درجه 2
هنری)

17

بین المللی

هرنمایشگاه  11امتیاز

دکترای هنری یا معادل آن ( درجه  1هنری)

21

جمع امتیاز

تداکثر امتیاز21

تداکثر
امتیاز 21

جمع امتیازا
کسب رتره مقام های
هنری

امتیاز

داخلی

هررتره  2امتیاز

استانی

هررتره  3امتیاز

کشوری

هررتره  5امتیاز

بین المللی

هررتره  11امتیاز

جمع امتیازا

تداکثر 21امتیاز

امتیاز کسب
شده

تألیفا هنری
تعداد مقاال  ،کتاب ها  ....آثار هنری
تولید شده

امتیاز
(به ازای هر تالیف
 5امتیاز)

امتیاز
کسب
شده

تداکثر امتیاز 11

سوابق آموزشی مستند
(تعداد سال)

امتیاز
(به ازای هرسال5
امتیاز)
تداکثر امتیاز 21

( به ازای هر
سوابق خود آموزشی(شرکت در د ره
های آموزشی ،تأییدیه اساتید برجسته )...مدره  5امتیاز)
تاکثر امتیاز 11

) این قسمت توسط کمیته کارشناسی شهرستان تکمیل می شود :

جمع امتیازی امومی(قسمت ب) ........................ :
6

امتیاز
کسب
شده

امتیاز

ارزیابی آثار هنری ارائه شده توسط کمیته
کارشناسی
تداکثر امتیاز 111

امتیاز کسب شده از آثار تخصصی
............................

جمع امتیاز کسب شده  ( :امتیاز امومی  +امتیاز تخصصی ) ..............................

ادم تایید

تأیید
امضای ااضای کمیته کارشناسی شهرستان :

تاریو جلسه کمیته کارشناسی شهرستان ............................................ :
پس از استعیم تراست  ،ارائه گواهی ادم سوی پیشینه

ادم ااتیاد  ،به معا نت هنری سینمایی ارسال گردد .

امضای
رئیس اداره شهرستان......................................

7

کد پرونده ........

فرم آموزشگاه شماره 3

بسمه تعالی

فرم کارشناسی متقاضیان آموزشگاه های آزاد هنری
ریاست موترم اداره فرهنگ ارشاد اسیمی شهرستان................
اینجانب  ....................نام پدر  ......................شماره ملی .....................شماره شناسنامه ...................تاریو تولد ....................مول تولد .......................آخرین مدره
توصیلی .................رشته توصیلی  ................................. :متأهل  مجرد  بدینوسیله تقاضای خود را مرنی بر الد ر مجوز برای تأسیس آموزشگاه آزاد
هنری در رشته ..................در شهرستان  .......................اایم می دارد .
سوابق آموزشی تجارب املی اینجانب که مستندا آن به پیوست ارائه می گردد به شرح زیر است :
........................................................... )1

............................................................ ) 3

............................................................... )2

............................................................ ) 4

فرد یا افراد نامررده ذیل به انوان هنرآموز با اینجانب همکاری خواهند داشت :
نام نام خانوادگی

مدره توصیلی ( رشته
مقطع)

سال تولد

درس یا در سی که آموزش خواهند
داد

نشانی مول سکونت  ............................................................................................................. :تلفن ...............................
نشانی مول کار ....................................................................................................................... :تلفن...............................
تاریو :
-1مداره پیوست ارارتند از :
شش قطعه اکس 4 × 3
کپی آخرین مدره توصیلی
کپی تمام الفوا شناسنامه
کپی کار پایان خدمت
کپی کار ملی
رز مه سوابق هنری
ارائه  CDآثار هنری

 )2نظرکارشناس:
( مسئول امور هنری شهرستان ) :
مداره پیوست کامل است

امضای متقاضی :
 )3نظریه کمیته کارشناسی الد ر مجوز آموزشگاه های
آزاد هنری شهرستان
مورد تایید است

امضای :

تاریو :

 )4تأییدیه امضای رئیس اداره:

 ) 6نظریه شورای رسیدگی نظار بر آموزشگاه های آزاد هنری استان:

مورد قرول نیست

امضای:

 )5نظر معا ن هنری سینمایی استان تهران جهت ارجاع به شورای استان

مورد تایید است

تاریو:
امضای:
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مورد قرول نیست

بسمه تعالی

کد پرونده .................. :

فرم آموزشگاه شماره ( 4الف)

« فرم تقاضای کارشناسی مجدد»
ریاست موترم اداره فرهنگ ارشاد اسیمی شهرستان ......
موضوع ,:تقاضای کارشناسی مجدد
با سیم اتترام؛
اینجانب  ........................................متقاضی مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته ...................
خواهشمند است جهت کارشناسی بررسی مجدد پر نده دستور اقدام الزم الادر فرمایید .
امضای ..............:

نام نام خانوادگی..............:

تاریو در خواست................ :

فرم آموزشگاه شماره ( 4ب)

بسمه تعالی
« فرم تقاضای کارشناسی مجدد»
معا نت موترم موترم هنری سینمایی؛
باسیم اتترام
اینجانب  ...............................متقاضی مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته .......................از شهرستان ...................که
تقاضای اینجانب در کمیته کارشناسی شهرستان رد شده است  ،تقاضای کارشناسی بررسی مجدد پر نده در
شورای نظار استان را دارم .

نام نام خانوادگی  .......................... :امضای

تاریو در خواست :

:

9

کد پرونده...........................:

فرم آموزشگاه شماره 5

شناسنامه و کاربرگ اقدامات پرونده
جهت ارائه به معا نت هنری سینمایی(ر ی پر نده الصاق شود)
شهرستان :

نام نام خانوادگی متقاضی آموزشگاه :

شماره پر نده :

نام آموزشگاه :
تاریو شر ع مجوز ( برای پر نده ها تمدیدی):

خیاله ضعیت پر نده آموزشگاه آزاد هنری
اقدام
ردیف

(تقاضا ،تشکیل پر نده  ،جلسه کمیته
کارشناسی ) ...

1
2
3
4
5
6
7
8
4

01

تاریو

میتظا

کد پرونده...........................:

فرم آموزشگاه شماره 6

بسمه تعالی

فرم اعالم نظر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری استان تهران

در جلسه مورخ  ............................با ااطای مجوز به آموزشگاه  ..........................................به مدیر مسئولی آقای /
خانم ......................................................
موافقت گردید  /نگردید .

محل امضاء اعضای شورا :

00

فرم آموزشگاه شماره 7

بسمه تعالی
«فرم موافقت اصولی موقت»
هنرمند گرامی :آقای  /خانم ؛ ......................................
موضوع  :موافقت االولی موقت آموزشگاه آزاد هنری تا قرل از معرفی مکان
باسیم اتترام ؛

بههه اطههیع مههی رسههاند تقاضههای شههما مرنههی بههر تاسههیس آموزشههگاه آزاد هنههری در رشههته.........................................با نههام
 .................................در جلسه شورای مرکزی نظار بر آموزشگاه های آزاد هنری استان مورخ ....................مطرح پهس از
بررسی های الزم مورد موافقت قرار گرفت .
مقتضی است ظرف مد  6ماه از تاریو اایم موافقت  ،نسرت به تامین معرفی مکان مناسب براساس معیارها

آیین

نامه های موجود اقدام نشانی دقیق آموزشگاه را به منظور انجام بازدید اتراز امتیازههای الزم الهد ر پر انهه  ،ااهیم
نمایید .
قابل ذکر است :
 پس از پایان مد مقرر  ،این برگه فاقد ااترار بوده هرگونه استفاده از آن پیگرد قانونی دارد . ادم اقدام در مد زمان مقرر  ،به منزله انصراف از تقاضای ا لیه می باشد . -هرگونه فعالیت آموزشی تا قرل از اخذ پر انه فعالیت ممنوع می باشد .

مدیر کل

02

کد پرونده ..........................:

فرم آموزشگاه شماره 8

بسمه تعالی

فرم معرفی مکان آموزشگاه آزاد هنری (کروکی و نشانی)
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان .............
برگه ویژه معرفی مکان جهت تاسیس آموزشگاه آزاد هنری
نام متقاضی  ...................................نوع فعالیت  ............................نام شخص حاضر در مکان معرفی شده .......................................
آدرس دقیق پستی ........................................................................................................................:
شماره تلفن مکان آموزشگاه معرفی شده ......................:شماره تلفن منزل ...................:شماره تلفن های ضروری ....................................:
تاریخ تکمیل فرم ..................................................:

شمال

امضاء

کروکی دقیق ( لطفا کروکی به صورت خوانا ترسیم گردد)
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فرم آموزشگاه شماره 9

کد پرونده ...............:
فرم ارزیابی مکان/تأسیس/تمدید آموزشگاه آزاد هنری

نام کامل آموزشگاه ..........................رشته مورد تقاضا  .................................نام مدیر مسئول ( متقاضی ) ..............................................پاسخ دهنده.......................:
نشانی کامل ...............................................................................................................................................................................................................................................
شماره تماس  ............................................کد پستی ده رقمی
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
استیجاری

وضعیت تملک :

شخصی

موقعیت ملک :

مسکونی 

تجاری 

اداری 

توضیخات..................................................................................................................................................................................................................................... :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
مشخصات ساختمان:
زیر بنای مفید  ..............متر مربع

تعداد کالس های نظری  ..................هر کالس.................متر مربع

تعداد سرویس.................

تعداد کارگاه های عملی....................هر کارگاه....................متر مربع
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
نکات مربوط به محل ( آموزشگاه )

ندارد

دارد

سیستم سرمایشی 



سیستم گرمایشی 



آکوستیک(آموزشگاه موسیقی و نمایش) 



___________________________________________________________________________________________
دارد

ندارد

نکات ایمنی
کپسول آتشنشانی(سیتم اطفاء حریق)





جعبه کمک های اولیه

نرده های محافظ پلکان





تهویه مناسب(آبدارخانه ،سرویس و )...

پنجره و نور مناسب(ورودی و آموزشگاه) 







حفاظ برای پنجره ها و پرتگاه ها

عدم اشراف و دید به منازل همجوار

دارد

ندارد













_________________________________________________________________________________________________________________________________
دارد 

امکانات بهداشتی مناسب:

ندارد 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
نام ناظر:

-1

تاریخ بازدید:

-2

ساعت بازدید:

نظرناظر................................................................................................................................................................................................................................:
..............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................
جمع بندی کلی:

تأیید



عدم تأیید
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امضاء ناظر

کد پرونده ..............:

فرم آموزشگاه شماره 11

جدول ارزشیابی عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری
نام آموزشگاه............................................ :رشته ................................. :نام مدیر مسئول .........................شماره تاریو مجوز  ...............................:سال تاسیس ................... :

شماره

تلفن ............................نشانی  :استان  .............:شهر ..............:خیابان  ............ :کوچه  ............. :پیه ............

توصیی مدیر مسئول

امتیاز

دیپلم هنری یا معادل آن

امتیاز کسب شده

امتیاز

فعالیت های فوق برنامه
برپایی نمایشگاه آثار تجسمی هنر جویان

1

کاردانی هنری یا معادل آن

اجرای کنسر با همکاری هنرجویان

2

2

اجرا نمایش الونه ای با همکاری هنرجویان

کارشناسی هنری یا معادل آن

3
برگزاری سمینار یا کارگاه های آموزشی یژه

کارشناسی ارشد هنری یا معادل آن

5

2
1

برگزاری سفرهای آموزشی
مجموع امتیازا

مجموع امتیازا

تداکثر 5

تداکثر 21

امتیاز کسب شده

توصیی هنرآموزان

امکانا ساختمانی آموزشگاه

امتیاز

دارای تداقل  51متر مربع زیر بنا

2

از 51متر مربع تا  71متر مربع بنا

4

کاردانی هنری یامعادل آن

از 71متر مربع تا  111متر مربع بنا

6

کارشناسی هنری یا معادل آن

از 111متر مربع تا  151متر مربع بنا

8

کارشناسی ارشد هنری یا معادل آن

بیش از 151متر مربع

11

دکترای هنری یا معادل آن

مجموع امتیازا

راایت مقررا

شئونا

امتیاز کسب
شده

تداکثر 11

امتیاز

نداشتن تذکر کتری

2

نداشتن شکایت موثر

2

ارسال گزارش آماری

2

راایت مقررا بر اساس گزارش مکتوب

2

راایت ارف شئونا اخیقی

2

مجموع امتیازا

11

امتیاز

دیپلم هنری یا معادل آن

مجموع امتیازا

امتیاز کسب شده

امتیاز کسب شده

11
12
14
17
21
تداکثر 21

کیفیت برنامه های آموزشی

امتیاز

داشتن برنامه مد ن آموزشی برای کلیه د ره ها

2

داشتن شرح درس مد ن برای هر د ره آموزشی

2

جد ل ارزشیابی کارنامه توصیلی برای هنرجویان

1

مجموع امتیازا

تداکثر 5

امتیاز کسب
شده

امکانا

تجهیزا آموزشی

امتیاز

امتیاز کسب شده

امتیازا

یژه

امتیاز

رایانه دسترسی به اینترنت

3

تیش برای گسترش آموزش های مجازی

2

آرشیو آثار الوتی تصویری

3

میزان جذب هنرآموزان با توصیی دکترای هنر یا معادل آن

2

کتابخانه تخصصی

4

مجموع امتیازا

برگزاری نمایشگاه های

همایش هایی با مضامین ارزشی

کیفیت آثار هنری هنر آموزان

تداکثر 11

کیفیت جذب هنر جویان
میزان بر ن داد آثار هنری برجسته هنرجویان

2

تیش برای تفظ اشااه ارزشها ( ااطای امتیاز در اختیار شورای
مرکزی نظار بر آموزشگاههای آزاد هنری می باشد )

11

مجموع امتیازا

21

اایم نظر شورای رسیدگی نظار استان ............................................ :
در جلسه مورخ  ................................................با تمدید مجوز آموزشگاه ..................................موافقت شد .
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1
1

مجموع امتیازا کسب شده  .......................................... :تاریو تکمیل برگه ................................ :

انضای

2

امتیاز کسب
شده

