کمیته کوهنوردی
فرم پذیرش و ثبت نام
عنوان دوره  ......................................................................... :زمان :
 ................................................................مکان :
......................................................................................................

نام نام خانوادگی :

نام پدر :

مشاره شناسنامه :
حمل صدور :
استان حمل اقامت :

تاریخ تولد :
استان  ،هیئت  ،گروه :

گروه خون :

حتصیالت :

شغل :

ملیت :

کد ملی :
کد پستی :

دین :
مذهب :
مشاره بیمه ورزشی سال جاری :

مشاره تلفن مهراه :

آدرس ایمیل :

نشانی و تلفن منزل :
نشانی و تلفن حمل کار :
برگ معاینات پزشکی
تذکر :الزم است متامي سئواالت جواب داده شوند .نقص يا کوتاهي در بيان اطالعات پزشكي مورد نظر در زمان سوانح ممكن
است،اقدامات درمان را حتت الشعاع قرار داده و اجياد خطر منايد.

ر

نوع بیماری یا آسیب

1

ضربه مغزي یا آسیب وارده به سر

2

3

مشكالت چشمي یا گوشي ،بیماري یا
جراحي
محالت گیج کننده ،غش یا تشنیج

4

اعتیاد به دارو یا الكل

6

7

تربوکلوزیس ،آسم ،برونشیت

8

جراحي یا توصیه شده به عمل
جراحي
مشكالت پوسيت یا آلرژي

9

5

بلی

خیر

ر

نوع بیماری یا آسیب
بیماریهاي ذهين یا ضعف عصيب

مشكالت قليب یا تب روماتیسمي

11

حساسیت به دارو

11

فشار خون باال یا پائني

12

حساسیت به گزیدن حشرات

13

آمني -لومسي با اختالالت خوني

14

حساسیت به گرد و غبار

15

دیابت ،هپاتیت یا زردي

16

17

زخم معده و دیگر مشكالت معده

18

19

مشكالت کلیه ،مثانه

21

استفاده از داروهاي جتویز شده
به صورت منظم
بیماریهاي استخواني یا مفصلي،
شكستگي ها،
در رفتگیها ،مفاصل مصنوعي،
آرتریت درد ناحیه پشت
H.I.V

21

فتق (پارگي)

22

آیا مشا در حال درمان هستید؟

23

بیماریهاي دیگر و ضایعاتي که در باال از آهنا نام برده نشده :

24

مواردی که الزم است در میان بگذارید :

بلی

خیر

اینجانب  ........................................................................متقاضی
شرکت در دوره  ..................................................................ضمن
تائید صحت مطالب فوق  ،مسئولیت ناشی از کلیه پیشامدهای ممکنه را میپذیرم.
نام و نام خانوادگی
امضا و اثر انگشت

