بسمه تعالی
فرآیند صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری «هنرهای سنتی»
به منظور بررسی درخواست متقاضیان آموزشگاه های آزاد هنری (هنرهای سنتی)  ،فرایند رسیدگی به صالحیت متقاضیان و صدور مجوز
تأسیس این آموزشگاه ها به شرح ذیل می باشد .
الزم به ذکر است فرایند صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری (سنتی) به طور کلی در سه مقطع قابل اجرا می باشد که عبارت است از :
مرحله اول :صدور موافقت اصولی اولیه
مرحله دوم :صدور مجوز موقت یکساله.
مرحله سوم  :صدور مجوز پنج ساله .

الف ) شرح مراحل صدور موافقت اصولی و مجوز یکساله آموزشگاه(مرحله اول و دوم) :
)1

مراجعه حضوری متقاضی به ادارات میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان ها برای متقاضیان
شهرستان های استان تهران و اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران برای متقاضیان شهر تهران
جهت دریافت معرفی نامه( فرم شماره )1

)2

دریافت معرفی نامه ( طبق بند  ) 1و مراجعه به واحدهای هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانها برای
متقاضیان شهرستان های استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران برای متقاضیان شهر تهران جهت تحویل
مدارک به شرح زیر:
کپی شناسنامه از تمام صفحه ها (برابر اصل شده در اداره)
کپی از کارت ملی پشت و رو (برابر اصل شده در اداره)
کپی کارت پایان خدمت ( برای آقایان) (برابر اصل شده در اداره)
کپی آخرین مدرک تحصیلی (برابر اصل شده در اداره)
شش قطعه عکس 4×3
ارائه رزومه هنری و مدارک مربوط به سوابق و تجارب و تقدیرنامه های هنری و آموزشی و مدیریتی – یک نسخه
ارائه عکس از آثار هنریِ متقاضی در قالب CD
تجمیع کلیه مدارک با ارائه کلربوک A4

)3

دریافت و تکمیل فرم تقاضانامه تأسیسِ آموزشگاه از سایت و یا واحد های هنری ادارات فرهنگ و اسالمی شهرستانها (فرم

شماره )2
)4

دریافت و تکمیل فرم های تخصصی و سوابق هنری براساس مدارک ارائه شده (فرم های شماره  3و )4

)5

تنظیم کد و اختصاص شماره پرونده از سوی اداره شهرستان :به ترتیب دو حرف اول نام شهرستان /سال  /شماره ردیف

اختصاصی پرونده ( مثالً/44 / 111 :ش م -برای شمیرانات)
)6

ارجاع پرونده به کمیته ی کارشناسی شهرستان :

این کمیته متشکل از افراد ذیل می باشد :
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  ،مدیر کمیته مسئول هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  ،دبیر کمیته سه نفرکارشناس هنری به همراه نماینده(کارشناس) اداره میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان(با معرفی کتبی))7پس از تأیید در کمیته کارشناسی شهرستان ؛ برای استعالم حراست  ،همراه با گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد اقدام می شود.
 در صورت عدم تأیید در کمیته ی شهرستان ،تقاضای بازبینی مجددِ کارشناسیِ پرونده از سوی متقاضی  ،تا ظرف مدت یک ماه درکمیته کارشناسی شهرستان پذیرفته می شود ( فرم شماره  4الف)
 در صورت عدم تأیید مجدد در کمیته کارشناسی شهرستان ،ارسال اعتراض متقاضی به معاونت هنری سینمایی ظرف مدت دو ماه قابلبررسی می باشد  ( .فرم شماره  4ب)
 در کلیه مراحل ،نتیجه بررسی پرونده در اسرع وقت به متقاضی اطالع داده می شود. )8پس از تأیید در کمیته کارشناسی شهرستان ،پرونده با الصاقِ( شناسنامه و کاربرگ محتوای پرونده)  ،از سوی اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان به معاونت هنری سینمایی ارسال می گردد تا در شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری استان تهران
متشکل از افراد ذیل مطرح شود( .فرم شماره ) 5
 .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی /مشاور یا نماینده مدیر کل
 .معاون هنری سینمایی
 .دو نفر کارشناس هنری
 .کارشناس مذهبی

2

 .نماینده ( کارشناس) اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران(با معرفی کتبی)
 )4پس از تأیید نهاییِ پرونده در شورای مرکزی نظارت استان  ،گواهی موافقت اصولی آموزشگاه مربوطه صادر و از طریق اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرستان به متقاضی ابالغ و رونوشت آن به اداره میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری ارسال می گردد (فرم های
شماره های  6و )7
 )11متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت  6ماه نسبت به معرفی مکان آموزشگاه اقدام نماید .

 درصورت اتمام مهلت مذکور ،متقاضی می تواند با ارائه دالیل موجه ،برای مدت سه ماه تقاضای تمدیدمهلت برای معرفی مکان نماید .
 )11تکمیل فرم معرفی مکان جهت بازرسی از محل آموزشگاه توسط متقاضی( .فرم شماره )8
 )12ارزیابی مکان آموزشگاه آزاد هنری توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان( فرم شماره )4
 )13پس از معرفی و تأیید مکان  ،صدور پروانه یکساله آموزشگاه و ارسال به شهرستان مربوطه به همراه پرونده جهت تحویل به
متقاضی.
 )14ارائه فرم گزارش سه ماهه به متقاضی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان(فرم شماره )11
 الزم به ذکر است کلیه مراحل اداری تا صدور موافقت اصولی (غیر از زمان استعالم حراست) حداکثر ظرف مدت  2ماه انجام می گیرد. )15نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری(هنرهای سنتی) بصورت مشترک با ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی و گردشگری است

ب )شرح مراحل تمدید و صدور مجوز پنج ساله (مرحله سوم) :
-

 -پس از اتمام دوره ی یکساله ،مدیر مسئول آموزشگاه می بایست برای ادامه فعالیت آموزشگاهی جهت تمدید مجوز اقدام نماید .

-

 مدیران آموزشگاه ها می بایست به منظور تمدید پروانه فعالیت ،دو ماه قبل از اتمام اعتبار اقدام نمایند. )16تکمیل مرتب گزارش عملکرد سه ماهه در دوره یکساله توسط متقاضی و ارسال به اداره شهرستان برای صدور مجوز پنج سااله الزامای
است  (.فرم شماره )11
 )17تکمیل صورت وضعیت بازدید مجدد از موقعیت مکانی آموزشگاه  ،توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان (فرم شماره  4و )11
 )18گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد پیوست خواهد شد  .استعالم حراست مجدد نیاز نیست.
 )14تکمیل مدارک فوق و ارسال به معاونت هنری سینمایی.
 )21پس از صدور مجوز پنج ساله  ،با تهیه یک نسخه کپی برای درج در پرونده متقاضی و دریافت رسید  ،مجوز مربوطاه بارای تحویال باه
متقاضی ،به اداره شهرستان ارسال خواهد شد .
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 )21در صورت تغییر مکان و جابجایی آموزشگاه  ،مدیر مسئول موظف است مراتب را به اطالع اداره شهرستان رسانده و موقعیت جدید
می بایست به تأیید بازرسی اداره شهرستان رسیده و جهت صدور پروانه جدید به معاونت هنری سینمایی ارسال شود ( .فرم های شماره )8

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 ،نقا شی 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

4

فرم آموزشگاه شماره 1

بسمه تعالی
« معرفی نامه »

اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان .......................
باسالم و احترام ؛
بدینوسیله به استحضار می رساند آقای  /خانم...................................به شماره ملی ........................................که در رشته
.............................................فعالیت می نماید ،جهت دریافت مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته فوق الذکر با تأیید و نظر
مثبت این اداره به حضور معرفی می گردد.
خواهشمند است در این خصوص وفق ضوابط و مقررات موجود دستورات الزم را صادر و این اداره را از نتیجه حاصله
مطلع فرمایید.

رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان......

5

فرم آموزشگاه شماره 2

بسمه تعالی
« تقاضا نامه »
اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان .......................
باسالم و احترام ؛

اینجانببب .................................................. .فرزنبببد  .........................تببباری .تولبببد .........................ببببه شبببماره شناسبببنامه
 .....................................صادره از  ...........................شماره ملی................................................................

دارای مدرک تحصیلی

 ........................................... :در رشته  ................................... :با اطالع و آگاهی از قوانین  ،شرایط و مبدارک الزم؛ متقاضبی
صدور پروانه فعالیت جهت تأسیس آموزشگاه آزاد هنری  .................................در شهرستان ...........................
بنابراین با توجه به مرات .فوق و انجام مراحل قانونی خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمایید .
نشانی و شماره تلفن تماس متقاضی.....................................................................................................................:
........................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی متقاضی
تاری – .امضاء
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می باشم.

بسمه

کد پرونده ..........................

فرم آموزشگاه شماره 3

تعالی

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

نام و نام خانوادگی متقاضی  ......................................... :نام پدر  ........................ :شماره ملی  ............................ :شماره
شناسنامه  .................... :تاری .تولد  ...................................... :مح ل تولد  ................................. :آخرین مدرک تحصیلی ………... :
رشته تحصیلی ............................ :
نشانی محل سکونت ................................................................. .....................................................................................................................
تلفن ............................................ :
ب) این قسمت توسط کارشناس هنری تکمیل می شود :

مدرک تحصیلی غیر مرتبط :

مدرک تحصیلی مرتبط :
تحصیالت

امتیاز
کس.
شده

امتیاز

امتیاز
کس.
شده

نمایشگاه ها

امتیاز

دیپلم هنری یا معادل آن ( درجه  5هنری)

01

داخلی

هرنمایشگاه  2امتیاز

کاردانی هنری یا معادل آن ( درجه  4هنری)

02

استانی

هرنمایشگاه  3امتیاز

کارشناسی هنری یا معادل آن ( درجه  3هنری)

04

کشوری

هرنمایشگاه  5امتیاز

کارشناسی ارشد هنری یا معادل آن ( درجه 2
هنری)

01

بین المللی

هرنمایشگاه  01امتیاز

دکترای هنری یا معادل آن ( درجه  0هنری)

21

جمع امتیاز

حداکثر امتیاز21

حداکثر
امتیاز 21

جمع امتیازات
کس .رتبه و مقام های
هنری

امتیاز

داخلی

هررتبه  2امتیاز

استانی

هررتبه  3امتیاز

کشوری

هررتبه  5امتیاز

بین المللی

هررتبه  01امتیاز

جمع امتیازات

حداکثر 21امتیاز

امتیاز کس.
شده

تألیفات هنری
تعداد مقاالت  ،کتاب ها و  ....آثار هنری
تولید شده

امتیاز
(به ازای هر تالیف
 5امتیاز)

امتیاز
کس.
شده

حداکثر امتیاز 01

سوابق آموزشی مستند
(تعداد سال)

امتیاز
(به ازای هرسال5
امتیاز)
حداکثر امتیاز 21

( به ازای هر
سوابق خود آموزشی(شرکت در دوره
های آموزشی ،تأییدیه اساتید برجسته )...مدرک  5امتیاز)
حاکثر امتیاز 01

ج) این قسمت توسط کمیته کارشناسی شهرستان تکمیل می شود :

جمع امتیازی عمومی(قسمت ب) ........................ :

7

امتیاز
کس.
شده

امتیاز کس .شده از آثار تخصصی

امتیاز

ارزیابی آثار هنری ارائه شده توسط کمیته
کارشناسی
حداکثر امتیاز 011

............................

جمع امتیاز کس .شده  ( :امتیاز عمومی  +امتیاز تخصصی ) ..............................

عدم تایید

تأیید
امضای اعضای کمیته کارشناسی شهرستان :

ت تاری .جلسه کمیته کارشناسی شهرستان ............................................ :
پس از استعالم حراست  ،ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد  ،به معاونت هنری و سینمایی ارسال گردد .

امضاء
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان......................................

8

بسمه

کد پرونده ........

فرم آموزشگاه شماره 4

تعالی

فرم کارشناسی متقاضیان آموزشگاه های آزاد هنری
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان................
اینجان .................... .نام پدر  ......................شماره ملی .....................شماره شناسنامه ...................تاری .تولد ....................محل تولد .......................آخرین مدرک
تحصیلی .................رشته تحصیلی  ................................. :متأهل  مجرد  بدینوسیله تقاضای خود را مبنی بر صدور مجوز برای تأسیس آموزشگاه آزاد
هنری در رشته ..................در شهرستان  .......................اعالم می دارد .
سوابق آموزشی و تجارب عملی اینجان .که مستندات آن به پیوست ارائه می گردد به شرح زیر است :
............................................................ ) 3
........................................................... )0
............................................................ ) 4
............................................................... )2
فرد یا افراد نامبرده ذیل به عنوان هنرآموز با اینجان .همکاری خواهند داشت :
نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی ( رشته و
مقطع)

سال تولد

درس یا دروسی که آموزش خواهند
داد

نشانی محل سکونت  ............................................................................................................. :تلفن ...............................
نشانی محل کار ....................................................................................................................... :تلفن...............................
تاری: .
-0مدارک پیوست عبارتند از :
شش قطعه عکس 4 × 3
کپی آخرین مدرک تحصیلی
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت پایان خدمت
کپی کارت ملی
رزومه و سوابق هنری
ارائه  CDآثار هنری

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

امضاء متقاضی :
 )3نظریه کمیته کارشناسی صدور مجوز آموزشگاه های
آزاد هنری شهرستان
مورد تایید است

امضاء :

تاری: .

 )4تأییدیه و امضاء رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی :

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

مورد قبول نیست

امضاء:

 )5نظر معاون هنری و سینمایی استان تهران جهت ارجاع به شورای استان

مورد تایید است

تاری:.
امضاء:
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مورد قبول نیست

بسمه تعالی

کد پرونده .................. :

فرم آموزشگاه شماره ( 4الف)

« فرم تقاضای کارشناسی مجدد»
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ......
موضوع ,:تقاضای کارشناسی مجدد
با سالم و احترام؛
اینجان ........................................ .متقاضی مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته ...................
خواهشمند است جهت کارشناسی و بررسی مجدد پرونده دستور اقدام الزم صادر فرمایید .
امضاء ..............:

نام و نام خانوادگی..............:

تاری .در خواست................ :

فرم آموزشگاه شماره ( 4ب)

بسمه تعالی
« فرم تقاضای کارشناسی مجدد»
معاونت محترم محترم هنری و سینمایی؛
باسالم و احترام
اینجان ............................... .متقاضی مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته .......................از شهرستان ...................که
تقاضای اینجان .در کمیته کارشناسی شهرستان رد شده است  ،تقاضای کارشناسی و بررسی مجدد پرونده در
شورای نظارت استان را دارم .

نام و نام خانوادگی  .......................... :امضاء

تاری .در خواست :

:

01

کد پرونده...........................:

فرم آموزشگاه شماره 5

شناسنامه و کاربرگ اقدامات پرونده
جهت ارائه به معاونت هنری و سینمایی(روی پرونده الصاق شود)
نام و نام خانوادگی متقاضی آموزشگاه :
نام آموزشگاه :
تاری .شروع مجوز ( برای پرونده ها تمدیدی):

شهرستان :
شماره پرونده :

خالصه وضعیت پرونده آموزشگاه آزاد هنری

ردیف

اقدام
(تقاضا ،تشکیل پرونده  ،جلسه کمیته
کارشناسی و ) ...

0
2
3
4
5
6
1
8
9

00

تاری.

مالحظات

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 اعطای مجوز به آموزشگاه  ..........................................به مدیر مسئولی آقای /
خانم ......................................................
موافقت گردید  /نگردید .

محل امضاء اعضای شورا :

02

فرم آموزشگاه شماره 7

بسمه تعالی
«فرم موافقت اصولی موقت»
هنرمند گرامی :آقای  /خانم ؛ ......................................
موضوع  :موافقت اصولی موقت آموزشگاه آزاد هنری
باسالم و احترام ؛

بببه اطببالع مببی رسبباند تقاضببای شببما مبنببی بببر تاسببیس آموزشببگاه آزاد هنببری در رشببته.........................................با نببام
 .................................در جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری استان مورخ ....................مطرح و پبس از
بررسی های الزم مورد موافقت قرار گرفت .
مقتضی است ظرف مدت  6ماه از تاری .اعالم موافقت  ،نسببت ببه تبامین و معرفبی مکبان مناسب .براسباس معیارهبا و
آیین نامه های موجود اقدام و نشانی دقیق آموزشگاه را به منظور انجام بازدید و احبراز امتیازهبای الزم و صبدور پروانبه ،
اعالم نمایید .
قابل ذکر است :
 پس از پایان مدت مقرر  ،این برگه فاقد اعتبار بوده و هرگونه استفاده از آن پیگرد قانونی دارد . عدم اقدام در مدت زمان مقرر  ،به منزله انصراف از تقاضای اولیه می باشد . -هرگونه فعالیت آموزشی تا قبل از اخذ پروانه فعالیت ممنوع می باشد .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

03

کد پرونده ..........................:

بسمه تعالی

فرم آموزشگاه شماره 8

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 



___________________________________________________________________________________________
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

فرم آموزشگاه شماره 11

فرم گزارش سه ماهه عملکرد آموزشگاه آزاد هنری
آمار هنر آموزان و هنر جویان آموزشگاه های آزاد هنری
( سه ماهه ..................

سال  ) .....................کد پرونده .........................:

نام آموزشگاه  .................................... :نام مدیر مسئول آموزشگاه ........................................ :
تاری .تولد  ....................................... :تحصیالت ........................................ :شبماره و تباری .مجبوز :
 .......................................سال تأسیس  ..................................... :درجه  ................... :تعداد کارکنان
ثابت در آموزشگاه ( با ذکر مسئولیت ) :
............................................................................................................................................................................
سبباعات کببار آموزشببگاه  .............................................:نشببانی :اسببتان  .....................شهرسببتان :
.......................
خیابببان................................. :کو:ببه ................................ :پببالک ....................کببد پسببتی ده رقمببی:
 .................................ت لفبببببببن ....................................................................:تلفبببببببن همبببببببراه
............................................................................
ساعت و روز تشکیل کالس ها :
ردیف

نام دوره تعددداد طددول میزان شهریه نددام هنددر کددد سال تحصیالت
(دروس) جلسات مدت

هرجلسدددده آموز

در هددر هدددر بریال
هفته

هنر

( مدرس)

تولد (مقطع و رشته )

تعداد هنرجویان
خانم آقا زیرهیجده سال

آموز

جلسه

1
2
3
4
5
6
7
بدیهی است این اطالعات جنبه آماری دارد و صرفا برای برنامه ریزی های آتی این مرکز استفاده خواهد شبد  .طببق بنبد ( ل)
ماده  039اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب  " 81/00/21فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی  ،فرهنگی  ،هنری" که
بموج .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شوند از پرداخت مالیات معاف می باشند .
مهر و امضاء مدیر مسئول آموزشگاه ..........................
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کد پرونده ..............:

بسمه تعالی
جدول ارزشیابی عملکرد آموزشگاه های آزاد هنری
نام آموزشگاه............................................ :رشته ................................. :نام مدیر مسئول ............. ............شماره و تاری .مجوز  ...............................:سال تاسیس ................... :
شماره تلفن .......................... ..نشانی  :استان  .............:شهر ..............:خیابان  ............ :کو:ه  ............. :پالک ............

تحصیالت مدیر مسئول

امتیاز

دیپلم هنری یا معادل آن

امتیاز کس .شده

امتیاز

فعالیت های فوق برنامه
برپایی نمایشگاه آثار هنر جویان

0

کاردانی هنری یا معادل آن

اجرای ورک شاپ با همکاری هنرجویان

2

3

اجرا ی همایش با همکاری هنرجویان

کارشناسی هنری یا معادل آن

3
برگزاری سمینار های ویژه

کارشناسی ارشد هنری یا معادل آن

مجموع امتیازات

5

0

مجموع امتیازات

حداکثر 5

حداکثر 21

تحصیالت هنرآموزان

امتیاز کس .شده

امکانات ساختمانی آموزشگاه
دارای حداقل  51متر مربع زیر بنا

2

از 50متر مربع تا  11متر مربع بنا

4

کاردانی هنری یامعادل آن

از 10متر مربع تا  011متر مربع بنا

6

کارشناسی هنری یا معادل آن

از 010متر مربع تا  051متر مربع بنا

8

کارشناسی ارشد هنری یا معادل آن

بیش از 051متر مربع

01

دکترای هنری یا معادل آن

رعایت مقررات و شئونات

0

برگزاری سفرهای آموزشی

امتیاز

مجموع امتیازات

امتیاز کس.
شده

امتیاز

دیپلم هنری یا معادل آن

مجموع امتیازات

حداکثر 01

امتیاز

نداشتن تذکر کتبی

2

نداشتن شکایت موثر

2

ارسال گزارش آماری

2

رعایت مقررات بر اساس گزارش مکتوب

2

رعایت عرف و شئونات اخالقی

2

مجموع امتیازات

01

امتیاز کس .شده

07

امتیاز کس .شده

01
02
04
01
21
حداکثر 21

کیفیت برنامه های آموزشی

امتیاز

داشتن برنامه مدون آموزشی برای کلیه دوره ها

2

داشتن شرح درس مدون برای هر دوره آموزشی

2

جدول ارزشیابی و کارنامه تحصیلی برای هنرجویان

0

مجموع امتیازات

حداکثر 5

امتیاز کس.
شده

امکانات و تجهیزات آموزشی

امتیاز

امتیاز کس .شده

امتیازات ویژه

امتیاز

رایانه و دسترسی به اینترنت

3

تالش برای گسترش آموزش های مجازی

2

آرشیو آثار صوتی و تصویری

3

میزان جذب هنرآموزان با تحصیالت دکترای هنر یا معادل آن

2

کتابخانه تخصصی

4

برگزاری نمایشگاه های و همایش هایی با مضامین ارزشی

2

کیفیت آثار هنری هنر آموزان

0

مجموع امتیازات

حداکثر 01

کیفیت جذب هنر جویان

0

میزان برون داد آثار هنری برجسته هنرجویان

2

تالش برای حفظ و اشاعه ارزشها ( اعطای امتیاز در اختیار شورای
مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری می باشد )

01

مجموع امتیازات

21

مجموع امتیازات کس .شده  .......................................... :تاری .تکمیل برگه ................................ :
اعالم نظر شورای رسیدگی و نظارت استان ............................................ :
در جلسه مورخ  ................................................با تمدید مجوز آموزشگاه ..................................موافقت شد .

انضاء
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امتیاز کس.
شده

