باسمه تعالی

((شناسنامه ورزشی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سراب))
ورزش باید همگانی شود،ما می خواهیم همه ورزش کنند،وقت گذاشتن برای ورزش یک مجاهدت است( .مقام معظم رهبری)
دانشجوی گرامی لطفا به منظور تکمیل بانک اطالعات ورزشی دانشکده و تدوین تقویم ورزشی مناسب دانشجویی به سواالت ذیل پاسخ دقیق دهید:

 .1نام و نام خانوادگی......................................:شماره دانشجویی......................................:رشته تحصیلی...............................:مقطع تحصیلی......................:
جنسیت :زن  مرد

تاریخ تولد 31.......... /.......... /..........

گروه خونی  .................... :قد (.............. : )cm

کدملی ............................................................. :

وزن ( .................. : )kgشماره تلفن همراه .............................................................................. :

آدرس منزل .......................................................................................................................................................... :
.2

بلی 

آیا علاقمند به انجام فعالیت های ورزشی دارید؟

تلفن ثابت ....................................... :

خیر

درصورت منفی بودن جواب علت آن را مشخص نمایید.
آیا در حال حاضر فعالیت ورزشی دارید؟ بلی  خیر
معذوریت پزشکی مشغله درسی مشغله کاری نبود امکانات مشکلات مالی تمایل داشتن به سرگرمی های دیگر
ترس از آسیب کمبود فرصت برای پرداختن به ورزش سایر عوامل...................................................................................... ................. :
.3

چنانچه درهریک از رشته های ورزشی عضو تیم منتخب بوده اید و یا سابقه فعالیت داشته اید به ترتیب اولویت ذکر نمایید.
رشته های ورزشی

......................... .1
......................... .2
......................... .3
.4

سطح فعالیت

مدت فعالیت

مبتدی متوسط پیشرفته
مبتدی متوسط پیشرفته
مبتدی متوسط پیشرفته

سطح فعالیت پیشرفته

محلیآموزشگاهیشهریاستانیملی
محلیآموزشگاهیشهریاستانیملی
محلیآموزشگاهیشهریاستانیملی

..........................
..........................
..........................

درصورت داشتن حکم قهرمانی،مدرک مربیگری و داوری در هر رشته ورزشی نام و درجه آن را ذکر کنید.
رشته ورزشی

نوع مدرک

 ...................... .1حکم قهرمانیمربیگریداوری
 ...................... .2حکم قهرمانیمربیگریداوری
 ...................... .3حکم قهرمانیمربیگریداوری

درجه مربیگری/داوری

مقام و سطح مسابقات در حکم قهرمانی

........................................
........................................
........................................

..............................................................
..............................................................
..............................................................

 .5درصورت برگزاری کلا س های آموزشی ورزشی فوق برنامه،علاقمندبه شرکت درکدام رشته ورزشی هستید؟به ترتیب اولویت ذکرنمایید.

............................................ .1

.............................................. . 2

................................................ .3

ورزشهای قهرمانی:فوتبال-فوتسال-بسکتبال-والیبال-تنیس روی میز-بدمینتون-دو ومیدانی-شنا-تیراندازی-کشتی-کاراته-تکواندو-شطرنج و......
ورزشهای همگانی:آمادگی جسمانی-بدنسازی-ایروبیک-یوگا-فوتبال رومیزی-دارت-طناب زنی-فریزبی-داژبال-طناب کشی-طبیعت گردی و.......
 .6آیا تمایل به عضویت و فعالیت در انجمن های ورزشی دانشکده در یکی از رشته های مورد علاقه خود دارید؟ بلی  خیر
لطفا آن را ذکر نمایید.

.7

................................................

با توجه به اظهار تمایل به شرکت در فعالیت های ورزشی،چنانچه هرنوع بیماری خاص از قبیل (مشکلات جسمانی ،قلبی ،تنفسی ،دیابت و.....

را دارید حتما ذکر بفرمایید........................................................................ .
امضا و تاریخ تکمیل:
صحت کلیه موارد فوق را تایید می نمایم.

