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ഇ�ര്നാഷനലി    െസർ�ിൈഫഡ്  െ�പാഫഷണൽ  

േമ��്  ആര്ടി�റി  േകാ ഴ് സ്

െ�പാഫഷണൽ  േകാഴ്സിെ�    

വിശദ  വിവര�ൾ 

 ഇതു 2 മാസെ� േകാഴ്സ് ആണ്. അതിൽ 5 

വിഭാഗ�ൾ ഉ�്. ആദ�െ� വിഭാഗം  10 

ദിവസെ� െ�ടയിനിങ് �ാ�് ന�ുെട  േഫസ് 

പാേല�്  െകാ�ിയിൽ വരണം. അടു� 3 

വിഭാഗ�ൾ  അൈസൻെമൻറ്       ആണ്. അത് 

നി�ൾ വീ�ിൽ ഇരു�ു െചയ്തി�് ഞ�ൾ�് 

വാട്സാ�ിൽ േഫാേ�ാ അയ�ണം. ഓേരാ 

  അൈസൻെമൻറ്   കഴിയുേ�ാഴും നി�ള്�് 

റിവ�� െസ�ൻ ഉ�ാവു�താണ്.അതിൽ 

ഞങൾ ഫീഡ് ബാ�് പറയും. നി�ള�െട ഈ 

മൂ�ു    അൈസൻെമൻറ് അടി�ാന�ിൽ 

നി�ള�െട േഫാേ�ാസും  റിവ��   വ�� ഞങൾ 

ത�ാറാ�ി തരു�  അൈസൻെമൻറ്  നി�ൾ 

െകാ�ുവേര�താണ്. അ�ാമെ� വിഭാഗം 
എക്സാം തിയറി & �പാക്ടി�ൽ െച��വാനായി 
നി�ൾ ന�ുെട ��ഡിേയായിൽ വരണം.

െ�പാഫഷണൽ േമ��് േകാഴ്സ് എ�് 

പറയു�ത്  പൂർണമായും ഒരു 
തുട�കാെര തുട�ം മുതേല 

പരിശീലി�ിെ�ടു�ു�ു. ഈ േകാഴ്സ് 

േഫാ�സ് െചയ്തു പഠി�ി�ു�ത് 

േ�ാബൽ �ാൻേഡർഡിെ� 

അടി�ാന�ിൽ ചില വ�ത�സ്തമായ 

ൈ�പമറി േമ��് ൈ�ല്സില്  

ൈ�ബഡൽ േമക്അ��ം സ്െപഷ�ൽ 

ഇവ� ് േമക്അ��ം ഉൾെ��ിരി�ു�ു. 
േഫസ് പാേല�ിെ� െ�പാഫഷണൽ 

േകാഴ്സ് �പേ��മായി  
ത�ാറാ�ിയിരി�ു�ത് േമ��് 

എ�്െപര്ട് ആയ ല�്മി േമേനാൻ 

ആണ്. േ�ാബൽ േവൾഡ് ഓഫ് േമ��് 

ആര്ടിസ്�റ�യിൽ അംഗീകരി� പല 

വ�ത�സ്തമായ �ാൻേഡർഡിസ്ഡ് 

െമേ�ർഡർസും േഫാർമുേലഷൻസും 

െടക്േ�സും ല�്മി കെ�ക്ട െചയ്തു 
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. ഓേരാ 

ഡീൈ�ൽഡ് േമ��് �ാ�ിലൂെട ഈ 

േകാഴ്സിൽ സ്റുഡ�സ്ിനു െ�ടയിനിങ് 

െകാടു�ിരി�ു�ത് ല�്മി 
തെ�യാണ്.

ഫീസ്
Rs.25,000

െ�കഡി�് കാർഡ് ഉ�വർ�് EMI സൗകര�ം  
ലഭ�മാണ്

പരിശീലക
ന�ുെട മുഘ� അധ�ാപികയായ ഇ��യിെല ഏ�വും 
നൂതന േമ��് വിദഗ്ധയും ബ���ി രംഗെ� 

സ�ാധിനി� ന�ുെട ല�്മി േമേനാൻ FRSA ആണ് 

�ാ�് എടു�ു�ത്. ല�്മി േമേനാൻ ഇ��യിെല 

ആദ�െ� േമ��് ആര്ടിസ്റ് ആയി�� േറായൽ 

െസാൈസ�ി ഓഫ് ആർട്സ് 

തിരെ�ടു�ിരി�ു�ു.കൂടാെത ടിവി  
േഷായും,�ബാൻഡിംഗ് ബ���ി സം�ി�ു� 

പരിപടികള�ം െച�ാറു�്

താമസ  സൗകര�ം

ന�ുെട അടു� താമസ സൗകര�ം ലഭ�മാണ് 

ഏകേദശം Rs.300- Rs.400 ഫുഡ് ഉൾെ�െട

മാക്സിമം 8 ��ഡ�സ് ഒരു ബാ�ിൽ | െലാേ�ഷൻ - െകാ�ി

നി��്  ലഭി�ു�ത്
ന�ുെട േകാഴ്സിൽ  

ടൂൾസ്,ഡിസ്േപാസബിൾസ് & േ�പാഡക്ട് 

നി�ള്�് �പാക്ടീസ് െച��വാൻ തരു�താണ്

ൈഫവ്  �ാർ  ഗൂഗിൾ  റിവ��
ല�്മി മാം  ഈസ് െത െബ�്. േഫസ് പാേല�് 

ഈസ് െത െബ�് േ�സ് ഇൻ േകരള  ടു േലൺ 

േമ��്. േവെറ ഒരു അ�ാദമിയിൽ നി�ും 
ഇ�തയും  േമ��്െന കുറിച് അറിവുകൾ  

കി���ത�. വ�ത�സ്തമായി��� േ�പാഡക്ട്, 

േമ��്െ�   പി�ിലു� സയൻസ് 

മുതലായവെയ കുറിച് അറിയുവാൻ 

സാധി�ു�ു. ഞാൻ അ�ത ഉറേ�ാെട 

െറ�െമ�  ്െച��കയാണ്  േമ��് പാഷൻ 

ആയി��� എ�ാ  കൂ��കാേരാട് േഫസ് പാേല�് 

അ�ാദമി.

�പേവശന  േയാഗ�തകൾ
േമ��ിൽ മുൻ പരിചയം ആവിശ�മി�. ആർ�ു 
േവണെമ�ിലും േചരാവു�താണ്

െസർ�ിഫിേ�ഷൻ
െ�പാഫഷണൽ േമ��്  ആര്ടി�ിറി  േകാഴ്സ് 

െസർ�ിഫിേ�ഷൻ ല�ൻ േബസ്ഡ് ആണ്.


