
اموزش و پرورش سان جووان اداره  
موسیقی االت قراردادنامھ قرض دادن ابزار و   

 
                      بین طرفین اموزش پرورش 20___________ , ___________ماه   _________بدینسان این توافقنامھ در روز  

و جووان سان  ______________________________________________________________________________ 

)اسم والدین یا سرپرست(                           

______________________      ______________________       ____________________________________  
شھر                            کد پستی                       ادرس خیابان                                            

  
  __________________________   (مورد نیاز برای قرض ابزار موسیقی)    __________________________________
  شماره گواھینامھ رانندگی                                                                              شماره منزل           
*************************************************************************************** 
                                                                              دادن بھ شخص:          اداره اموزش و پروش سان جووان موافق است بھ قرض 
  
_____________________________________       _____________________________________  
  نام و نام خانوادگی دانش اموز           نام مدرسھ         

  
  این ابزار موسیقی برای استفاده در برنامھ موسیقی اداره سان جووان 

با مشخصات ذیل  :                                  
  
________________________ __________________________  _______________________________________  
موسیقی                           نوع ابزار      ساخت       بھا / ارزش             

  
_______________________________  ___________________________  

     شماره سریال           شماره ثبت دفتر         
  

________________________________________________________________________________________
 (  قطعات و غیره )                                                                                                                ,کمان ,مانند جعبھ یا صندوق ,لوازم جانبی 

  
:تاریخ صدور  ___________           تاریخ برگشت:  ____________             مدت زمان استفاده  ______________  
****************************************************************************************  

ر واقع د ا ندارند فراھم اورده است .اداره اموزش و پرورش سان جووان تعداد محدودی وسایل موسیقی باند و ارکستر را برای  استفاده دانش اموزانی کھ این نوع ابزار موسیقی ر
لطفا در حفظ و نگھداری . ارائھ این قراردادنامھ قرض گرفتن برای رضایت و خرسندی شرکت کنندگان و ترقی و پیشرفت دانش اموزان مدارس در برنامھ ھای موسیقی مدارس

 قاضای مدارس مجاز باید االت موسیقی بھ انھا تحویل داده شود. درصورت تاالت موسیقی توجھ داشتھ باشید و سعی کنید وسایل را سالم و ھمانطور کھ تحویل گرفتید واپس دھید 
در صورت اسیب رساندن و یا گم شدن اشیا و االت موسیقی فرقی ندارد چھ چیز باعث  والدین / سرپرست گرامی بخاطر داشتھ باشید کھ شما توافق کردیدویا در اواخر ترم بھار. 

ھ ھمان ارزش وسیلھ بھ امانت خسارت و یا گم شدن االت موسیقی شده باشد. والدین / سرپرست گرامی قانونآ مسئولیت پرداخت خسارت ویا تعمیر ابزار و یا جایگزین االت ب
قانون آموزش و پرورش 48904، طبق احکام ماده ببینددر صورتی کھ یک وسیلھ یا آلھ موسیقی از بین برود ویا آسیب  ند.گرفتھ شده قبلی را بھ عھده دار درجھ، دیپلوم و   

ترانسکرپت (جدول نمرات) شاگرد تا زمانیکھ خساره آنرا نپردازد داده نھ خواھد شد.  	
  

و نسخھ  نسخھ دوم برای مربی موسیقی  ,نسخھ اول باید در دفتر مدیر بایگانی شود ار موسیقی بھ دانش اموز اجرا شود. این توافق نامھ باید در سھ نسخھ قبل از تحویل دادن ابز
دانش اموز ارائھ شود . سوم برای دانش اموز بھ منزل تحویل داده شود . زمان تحویل دادن االت موسیقی بھ مدرسھ ذکر شده  نسخھ اول و دوم قرار دادنامھ باید بھ  

   
موافقت خود را در مورد قوانین قرض گرفتن االت موسیقی از مدرسھ اعلالن میکنم . ,با در نظر گرفتن شرایط این قراردادنامھ   

     
__________________________________                          __________________________________  
امضا مربی موسیقی        امضا دانش اموز                                   
  
_________________________________                            __________________________________  
ز امضا والدین یا سرپرست دانش امو                                                                        امضا مدیر          
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