باشگاه كوهنوردي و اسكي آلپ

فرم درخواست عضويت

تاريخ پذيرش :

شماره عضويت :

كد دوره :

مشخصات فردي درخواست كننده

نام :

شماره شناسنامه :
تاريخ تولد :

مدرك تحصيلي :

نام خانوادگي :

كد ملي :

محل تولد :

رشته تحصيلي:

نام پدر:

شغل :

نشاني محل سكونت :
تلفن منزل:

تلفن براي مواقع اضطراري :

تلفن همراه:

وابستگي :

آدرس الكترونيكي :
آدرس وبﻼگ يا سايت شخصي :
سوابق پزشكي
ناراحتي قلبي  -عروقي :

توضيح :

ناراحتي ريوي  -تنفسي :

توضيح :

ناراحتي كليوي:

توضيح :

ناراحتي مفاصل و استخوان :

توضيح :

ناراحتي دستگاه گوارش:

توضيح :

ناراحتي كبد :

توضيح :

آلرژِي  .حساسيت :

توضيح :

صرع  .سرگيجه  .ميگرن :

توضيح :

سابقه عمل جراحي :

توضيح :

ساير موارد :

توضيح :

اينجانب :

از سﻼمت كامل برخوردار مي باشم و مسئوليت هرگونه ضايعه
ناشي از ناراحتي هاي پزشكي را برعهده خواهم داشت .

توضيحات :

امضا و تاريخ

باشگاه كوهنوردي و اسكي آلپ

فرم درخواست عضويت

تاريخ پذيرش :

شماره عضويت :

كد دوره :

سوابق تعدادي از برنامه هاي كوهنوردي كه طي يك سال گذشته به اجرا در آورده ايد
عنوان برنامه

رديف

ماه اجرا

سرپرست برنامه

برگزار كننده

1
2
3
4
5
6

آموزش هاي طي شده در عرصه ورزش هاي كوهستاني
رديف

عنوان دوره آموزشي

زمان اجرا

مدرس دوره

مدرك يا ريز نمرات
دارد

ندارد

 1كارآموزي كوهپيمايي
 2كارآموزي برف
 3پيشرفته برف و يخ
 4كارآموزي سنگنوردي طبيعت
 5پيشرفته سنگنوردي طبيعت
 6دوره نقشه خواني و كار با قطب نما
 7دوره كار با GPS
 8دوره نجات برف )بهمن شناسي(
 9دوره پزشكي كوهستان )مقدماتي(
 10مباني محيط زيست كوهستان
 11دوره هواشناسي
 12دوره مقدماتي كمك هاي اوليه )هﻼل احمر(
اينجانب :

ضمن مطالعه دقيق آيين نامه پذيرش عضو و آيين نامه انضباطي در باشگاه كوهنوردي و اسكي آلپ

خود را متعهد به رعايت موارد آنها مي دانم و همچنين تعهد مي نمايم  ،مفاد مندرج در فرم درخواست عضويت را بدرستي تكميل نموده ام و
در باشگاه يا گروه كوهنوردي غير از باشگاه كوهنوردي و اسكي آلپ فعاليتي انجام ندهم.
امضا و تاريخ

