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شرایط ثبت نام
 .1حداقل سن متقاضیان  18سال می باشد.
 .2متقاضیان باید در شرایط خوب آمادگی جسمانی بوده و یک عکس تمام قد از خود برای مدرسه ارسال نمایند و همچنین
توضیحاتی درباره ی توانمندی های فیزیکی خود به صورت مکتوب ارائه نموده و در صورت داشتن رزومه حرفه ای کاری ،
آن را ارسال نمایند.
 .3شرکت کنندگان باید دارای بیمه درمانی باشند.
 .4متقاضیان باید مبالغ پیش پرداخت و هزینه ی دوره های آموزشی را قبل از شروع دوره تسویه نمایند.
 .5متقاضیان شرکت در دوره های فشرده ،باید دارای توانمندی های الزم فیزیکی برای حضور در دوره باشند و یا در دوره ی
عمومی شرکت کرده باشند و یا مشغول به کار در حرفه ی بدلکاری در فیلم و فیلم سازی اکشن باشند.

قوانین دوره های آموزشی
 .1هنرآموزان باید در کالس ها ،حضور به موقع و مستمر داشته باشند .حداقل  15دقیقه قبل از شروع کالس در محیط
آموزشگاه حضور یابند.
 .2اگر هنرآموزی مجبور به حضور نداشتن در کالس های آموزشی است؛ باید عدم حضورش را به مربی یا مدیر آموزش
اطالع دهد.
 . 3در صورت تاخیر بیش از اندازه مراتب به مدیریت مدرسه ارجاع داده خواهد شد و متعاقبا می تواند حذف هنرآموز را
در پی داشته باشد.
 .4هرگونه ایجاد انگیزه کاذب ،تحریک به انجام در کالس و تحقیر دیگران به هیج عنوان قابل پذیرش نمی باشد.

رفتارهایی که منجربه حذف هنرآموز از دوره خواهد شد

 .5در هر زمان حرف آخر جهت اجازه ی انجام یک فعالیت بدلکاری در کالس فقط و فقط از طرف مدرسان می باشد.
هنرآموز باید برای انجام یک فعالیت ،تا زمانی که مدرس ،او را واجد شرایط اجرا بداند؛ صبر نماید ( .در این مورد هیچ
توجیهی قابل پذیرش نخواهد بود و در صورت مشاهده ،حذف هنرجو از دوره قطعی خواهد بود.
 .6تحمیل همه اشکال تعصب از جمله نژاد ،قومیت ،جنسیت ،معلولیت و عقیده که از طریق ارتباط کالمی  /نوشته  /اعمال
فیزیکی صورت پذیرد.
 .7عدم رعایت قوانین ،شئونات اسالمی و عرفی نظام جمهوری اسالمی ایران
 .8هرگونه بی احترامی لفظی یا عملی به مسئوالن و دیگر هنرآموزان
 .9هرگونه رفتار و گفتار نادرست و خالف واقع و سوء استفاده از نام ،لباس و ...مدرسه بدلکاری به هر طریقی
 .10ایجاد اختالل عمدی در نظم و یا برگزاری کالس و یا دیگر فعالیت های مدرسه
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 .11سرقت و یا صدمه زدن به اموال مدرسه و مربیان و دیگر هنرآموزان
 .12انجام رفتارهای خطرناک در دوره های آموزشی که منجر به ایجاد خطر برای خود ودیگران شود.
 .13هرگونه استعمال مواد مخدر ،مشروبات الکلی و دخانیات در زمان برگزاری دوره
 . 14عدم استفاده صحیح از وسایل کمک آموزشی و انجام رفتار های خطرناک مانند رانندگی مخاطره آمیز با وسایل نقلیه
 . 15هرگونه تصویر برداری و عکاسی و استفاده از تلفن های همراه در زمان آموزش و در کالس ها

شرایط اخراج هنرآموز
مدیر مدرسه بدلکاری به دلیل عدم رعایت هرکدام از موارد فوق الذکر می تواند هنرآموز را از ادامه ی آموزش منع نماید.
در صورت اخراج هنرآموز از دوره ،به وسیله نامه ای کتبی ،دالیل و زمان اعمال محدودیت از ادامه ی آموزش به وی
اطالع رسانی خواهد شد.
درصورت حذف هنرآموز از دوره ی آموزشی هیچکدام از مبالغ پرداختی به وی مسترد نخواهد شد.

ثبت نام مجدد
هنرآموزانی که از ادامه ی دوره منع شده و اخراج می شوند؛ برای ثبت نام مجدد در دوره باید از طریق نامه ای کتبی
درخواست خود را به مدیر مدرسه ارائه نمایند .نامه ی کتبی متقاضی ظرف مدت  2روز کاری بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

روند درخواست تجدید نظر ثبت نام مجدد
هنرآموز باید نامه ای به جهت درخواست قرار مالقات حضوری با یکی از مدیران مدرسه ،شامل موارد زیر ،نوشته و به
مسئول مربوطه ارائه دهد.
 .1نام ،نام خانوادگی و آدرس فعلی هنرجو
 .2درخواست تجدید نظر با ذکر دلیل حذف از دوره به همراه جزئیات
 .3درج تاریخ و امضاء هنرآموز
 .4درج سه تاریخ که هنرآموز در آن زمان ها برای مالقات حضوری با مدیرعامل در دسترس باشد.
این درخواست باید حداکثر ظرف مدت  5روز از زمان دریافت نامه ی منع از آموزش ،صورت پذیرد .در غیر این صورت به
درخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سیستم درجه بندی
هنرآموزان به دو درجه ی فارغ التحصیل /مردود طبقه بندی می شوند .هنرآموزانی که بتوانند دوره های آموزشی را با
موفقیت و رعایت غیبت های مجاز و نمره ی نهایی قابل قبول به پایان برسانند؛ فارغ التحصیل محسوب می شوند .و
هنرآموزانی که به هر دلیلی نتوانند دوره های آموزشی خود را با موفقیت به پایان برسانند؛ مردود محسوب می شوند.
فارغ التحصیالن می توانند سه سطح آموزشی مقدماتی و تکنسین حرفه و مربی آموزشی را بگذرانند.
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گواهینامه پایان دوره
هنرآموزانی که فارغ التحصیل شوند .گواهینامه ی معتبر پایان دوره دریافت نموده و به عضو رسمی مدرسه بدلکاری
می شوند واین بدین معنی است می توانند از مزایای عضویت مدرسه بهره مند شوند.
گواهینامه بین المللی
هنرآموزان فارغ التحصیل در صورت تمایل می توانند درخواست شرکت در آزمون و صدور مدرک بین المللی را در نامه ای
کتبی به مدیر آموزش ارائه نمایند.
درخواست باید شامل موارد زیر باشد:
 .1نام و نام خانوادگی هنرآموز با حروف التین
 .2درخواست شرکت در آزمون
 .3درج تاریخ و امضاء
به درخواست ارائه شده حداکثر ظرف مدت دو روز کاری پاسخ داده خواهد شد.

مردود شدگان
هنرآموزانی که به هر دلیلی (بیماری ،آسیب دیدگی ،یا مشکالت دیگر) نمی توانند فارغ التحصیل شوند؛ در دوره های بعد این
فرصت را دارند تا در فقط در دروسی که نمره قبولی را کسب نکرده اند؛ شرکت نموده و دروس را با موفقیت بگذرانند.

پرونده ی هنرآموزان
سوابق هنرآموزان تا زمانی که مدرسه بدلکاری فعالیت دارد .در بایگانی مدرسه قرار خواهد داشت .هنرآموزان میتوانند از این
سوابق ،جهت ارائه به عنوان رزومه کاری بهره مند گردند.

برنامه ی آموزشی
دوره های عمومی
روزه های جمعه
 15الی 16/30

بانوان

ساعت

آقایان

ساعت  16/30الی 18

دوره های تخصصی فشرده
دو هفته  /شش روز در هفته
از ساعت  9صبح الی 18
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امکانات
تجهیزات کمک آموزشی ،امکانات اقامتی ،بوفه ،اینترنت ،تصویر برداری از آموزش و ارائه مدرک معتبر به همراه تهیه فیلم
رزومه ای برای فارغ التحصیالن مدرسه بدلکاری
تشک هوا ،ایر رم ،ایر رچت ،دسلریتور ،اکسلریتور ،تجهیزات کامل ریگینگ و راپل ،لباس و ژل های مخصوص آتش سوزی
پدهای محافظ ،اتومبیل ،موتورسیکلت ،ارتفاع پرش تا  20متر و ...

شهریه و هزینه های اضافی
هنرآموزان باید تمامی هزینه های مربوط به دوره را حداکثر یک روز قبل از شروع کالس ها پرداخت نمایند.

دوره ی عمومی بدلکاری در فیلم
پیش پرداخت و ثبت نام 60.000 :تومان
کل مبلغ دوره:

 1.800.000تومان

شیوه ی پرداخت :به صورت ماهانه

 150.000تومان

دوره ی تخصصی فشرده بدلکاری در فیلم
پیش پرداخت و ثبت نام 800.000 :تومان
کل مبلغ دوره:
شیوه پرداخت:
مدرسه

 1.800.000تومان
پرداخت مبلغ  1.000.000تومان باقی مانده یک روز قبل از شروع دوره از طریق دستگاه کارت خوان

اقامت در زمان برگزاری دوره آموزشی برای متقاضیان غیر ساکن تهران
متقاضیانی که محل سکونتشان خارج از تهران می باشد می توانند جهت کسب اطالع از شرایط و هزینه های اقامت در تهران
حین برگزاری دوره ،با مشاوران مدرسه تماس حاصل نمایند.
متقاضیان باید قبل از ارسال درخواست از شرایط و هزینه های اقامت در تهران برای مدت دو هفته کسب اطالع نمایند.
متقاضیان باید قبل از شروع دوره مشخصات کامل محل اقامت خود شامل :آدرس ،تلفن تماس و کروکی را به مدرسه اعالم
نمایند.
در حال حاضر مدرسه امکانات اقامتی ارائه نمی نماید اما مشاوران ما می توانند به شما در امر یافتن محل اقامت مناسب و
مرقون به صرفه یاری رسانند.
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خرید تجهیزات بدلکاری
هنرآموزانی که تمایل به خرید پدهای محافظ یا دیگر لوازم بدلکاری در فیلم ،دارند؛ با مراجعه به قسمت فروشگاه در سایت
مدرسه ،می توانند اقدام به خرید تجهیزات استاندارد نمایند.
هنرآموزانی که قصد شرکت در آتش سوزی را دارند باید لباس نخی جهت آتش سوزی(بلوز و شلوار یا لباس یکسره کار) را
شخصا تهیه نمایند.

بورسیه و کمک هزینه های مالی
ورزشکاران و قهرمانان بین المللی و افرادی که دارای مهارت های ویژه اند .می توانند تا سقف  50%از شهریه دوره ها را
به عنوان کمک هزینه دریافت نمایند .برای دریافت شرایط کامل با مدیر مدرسه تماس بگیرید.

کنسل کردن و استرداد هزینه
پیش پرداخت دوره عمومی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
پیش پرداخت دوره ی فشرده حداکثر تا  30روز مانده به شروع دوره با کسر  10%هزینه های اداری همراه خواهد بود ،و
اگر کنسل کردن در بازه ی زمانی کمتر از  30روز مانده به شروع دوره صورت پذیرد با کسر 50%مبلغ پیش پرداخت کسر
شده و ما بقی مبلغ پس از طی پروسه ی اداری ،ظرف مدت  20روز کاری مسترد میگردد.
بعد از شروع دوره ها در صورت کنسل کردن از طرف هنرجو مبالغ به هیج عنوان قابل استرداد نمی باشد.
در صورتی که کالس ها از طرف مدرسه کنسل شود تمامی مبالغ پیش پرداخت و دوره ها بدون کسر وجه و حداکثر ظرف
مدت  20روزکاری مسترد می گردد.

کاریابی و اشتغال
مدرسه بدلکاری شرایطی را فراهم آورده است که فارغ التحصیالن مدرسه بتوانند به راحتی وارد بازار کار در این حرفه شوند.
تنها فارغ اتحصیالنی که گواهی نامه ی بین المللی تکنسین فنی را دریافت نموده اند می توانند وارد بازار کار شده و توسط
مدرسه جذب شوند.
در پایان هر دوره فارغ التحصیالنی که عالقه مند به همکاری با مدرسه بدلکاری و یا شروع فعالیت بدلکاری باشند می توانند
درخواست خود را به مسئوالن ارائه نمایند.
در حال حاضر امکان جذب و استفاده از فارغ التحصیالن در مدرسه بدلکاری وجود دارد.
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سرفصل دوره های آموزشی ارئه شده در مدرسه بدلکاری
دوره عمومی بدلکاری در فیلم
 100ساعت آموزش شامل  70ساعت عملی و  30ساعت تئوری به همراه  250ساعت کارورزی
آموزش ها شامل موارد زیر است :
زمین خوردن ها ،افتادن از پله ،هنرهای رزمی ،سقوط از ازتفاع ،پارکور ،درگیری ها ،آتش سوزی ،راپل ،سالح ها ،رانندگی
حرفه ای ،تصادفات ،تجهیزات بدلکاری،بازیگری اکشن ،گارگردانی اکشن ،طراحی ،اجرا و ایمنی صحنه های اکشن و ...

دوره های فشرده بدلکاری در فیلم
این دوره  50ساعته آموزشی تئوری و عملی بدلکاری در فیلم شامل مواردی همچون شیوه های مختلف زمین خوردن ،غلت
زدن ،سقوط از ارتفاع ،آتش سوزی ،رانندگی حرفه ای ،تجهیزات بدلکاری ،کار با سالح ،راپل ،ریگینگ ،هنرهای رزمی،
بازیگری اکشن ،کارگردانی اکشن ،جلوه های ویژه میدانی(انفجار ،تیراندازی ،شکستن شیشه) و ...است.
د وره فشرده و تخصصی بدلکاری در فیلم این امکان را به هنرجویان فراهم می سازد که دانش و آموخته های خویش در زمینه
اکشن را گسترش داده؛ شرایط و فرصت های کاری جدیدی برای خود به وجود آورند.
دوره فشرده و تخصصی آموزش بدلکاری در فیلم مختص چه افرادی است ؟
 .1آمادگی جسمانی خوبی دارند.
 .2به دلیل محدودیتی (زمانی ،دسترسی و )...نمی توانند در دوره عمومی شرکت نمایند.
 .3آشنایی قبلی وسوابق کار در زمینه بدلکاری دارند.
 .4بازیگران ،بدلکاران تجربی ،کارگردانانی که عالقه مند به استفاده از آموزش بدلکاری و فیلم سازی اکشن به صورت حرفه
ای و آکادمیک می باشند.
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