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 ............................................................................................................................................................................: لمنزدقیق  نشانی( 17*
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 وادگی متصدی ثبت نام باشگاه. امضاءنام ونام خان

 مدیریت باشگاه بهرامی البرز

 تاریخ :

 تکمیل نمایید ( را*) دارستارهموارد وحتماً  لطفاً شماره :

1-                                                                 @ 

2-                                                                 @    



 

 ........................برگ بررسی صحت و سالمت ورزشکار عضو باشگاه رشته ورزشی 

 
 عضو محترم با نام و نام خانوادگی .............................................. و مشخصات مندرج در فرم عضویت پیوست 

 پزشکی حالشرحلف( ا

 توضیحات خیر بلی سؤاالت ردیف

    ؟ایدشدهآیا تاکنون دچار شکستگی در اندام های بدن خود  1

    ؟ایدقرارگرفتهآیا تاکنون تحت عمل جراحی  2

    ؟کنیدمیآیا داروی خاصی مصرف  3

    ، غذا، نیش حشرات و غیره حساسیت دارید؟ هاگلآیا نسبت به گرده  4

    ؟ایدشدهآیا تاکنون دچار بیماری خاصی  5

    ؟نیستیددر حال حاضر دچار بیماری خاصی  6

7 
در حال حاضر دچار ناهنجاری جسمانی و ساختار قامتی مثل زانوی 

 ؟هستیدپرانتزی یا کف پای صاف و غیره 

   

 : "عمومی"پزشکی  معایناتب( 

 ............. پایین ......................................................: باال ........................... فشارخون. 1

 . ضربان قلب در حال استراحت تعداد ................................................2

 ناسالم         سالم  :. وضعیت پوستی3

 ناسالم         سالم   : .وضعیت تنفس4

   خیر  ؟ بلی کندمیآیا از عینک استفاده      ناسالم         سالم    : وضعیت چشم.5

             ناسالم    سالم  و بینی:حلق وش ـ گ.6

  نیست      هستباشگاه  هایبرنامهمجاز به شرکت در تمرینات و  ورزشکار

 مالحظات تکمیلی پزشک :

 
 مهروامضاء پزشکتاریخ ـ 

 

 

 

 

 



 هباشگا نامهآیین

 

 :ورزشکار تعهدات عضو*

 . گرامی است و باشگاه هیچگونه مسئولیتی نداردباشگاه به عهده اولیاء ورزشکار عضو  وذهابایاب. مسئولیت 1

به گردد.  یترعا اعضاء باشگاه از طرف باید سالمی اخالقی و ا شئونباشگاه،  و رویداد ازطرفو هرگونه برنامه  ، اردوجشنواره، در جلسات تمرین، مسابقه .2

 .باشند برخوردارو مرام نیک ورزشکاری  اخالق از محترم باشگاهاعضای نحوی که 

و  ایحوله، جوراب ورزشی مخصوص سالنو تجهیزات ورزشی )کفش  باشگاه مخصوصورزشی(  شورت و)پیراهن لباس به همراه داشتن. 3

 شودمییا وسایل کمک آموزشی که از طرف باشگاه اعالم ژل یخ و امثال آن و ه یا و پانسمان، کیس ایپارچهآب، چسب  قمقمهزانوبند(، بطری یا 

 الزامی است.  همه جلسات تمرین و...در 

  .استگرامی باشگاه مختلف باشگاه خودداری شودومسئولیت آن به عهده اعضاء  هایبرنامهدر  ،قیمتگرانآوردن اشیاء و هرگونه وسایل به همراه از . 4

 د. شومختلف باشگاه خودداری  هایبرنامهن با یکدیگر در محیط باشگاه و در . از شوخی کرد5

 ضعیت عضوبرای در جریان قرار گرفتن از و ، تورنومنت، لیگ و ...()جشنوارهباشگاه یویژه هایبرنامه وور اولیاء گرامی در جلسات تمرینی . حض6

 یا فصل( ترم هردر  هابرنامهت تمرینی و بالمانع و الزامی است. )حداقل یک چهارم جلسا هابرنامهو 

به  بایستمی ،گرددمیباشگاه اعالم  طرف ازکه  غیرهدوره و  یشهریهاست؛ حتی  ممنوعبه عوامل باشگاه  وجه نقدی. پرداخت هرگونه 7

 ی واینترنتی است.الزم به ذکراست باشگاه مجهزبه دستگاه کارت خوان و درگاه پرداخت الکترونیک پرداخت شود. نقدی غیرصورت 

 . استدر باشگاه ممنوع  نیروزا موادهرگونه مکمل و  یاستفاده. 8

را به عنوان مرخصی برای امور ضروری و واجب استفاده نمایند.  ترم یا فصلهر  یک چهارماعضای باشگاه در صورت لزوم و عذر موجه مجازند حداکثر . 9

 در عدم پرداخت شهریه تأثیری ندارد.، بنابراین است عضای باشگاها یعهدهموجه و غیرموجه به غیبت درضمن هرگونه 

 است.الزامی معتبر  . داشتن کارت بیمه ورزشی10ِ

 یشهریهعضویت در اواسط فصل میزان  صورت در پرداخت گردد. فصل هرابتدای  بایستمیو  است(ه)سه ماهفصلییا  ترمیصورتبه پرداخت شهریه . 11

 گردد.میپرداخت تعیین  میزان مبلغ قابلو شده پایان همان فصل محاسبه زمان اولین جلسه تا ازبه نخواهدشدبلکه محاسی فصل گذشتهجلسات 
 . هنگام ورود به باشگاه ارائه کارت عضویت الزامی است. 12

 یت باشگاه حق ترک باشگاه را ندارند.بنابراین اعضای باشگاه)ورزشکاران( بدون رضایت مدیراست. تعصب نسبت به باشگاه الزامی  و تعهدداشتن . 13

 الزامی است. از طرف اعضای باشگاه . احترام به قوانین و مقررات باشگاه 14

 باشگاه الزامی است. هایبرنامهر د باانگیزه. حضور جدی، مرتب، مستمر و 15

  .نیست مجازباشگاه  مخصوص. تردد ورزشکار در خارج از فضای سالن ورزشی با لباس ورزشی 16

عملی ـ که برای عینک و چشم  هایبرنامهو در جریان تمرینات  بایستمی،  خوددارندبه همراه عینک طبی انی که به طور مستمر . ورزشکار17

 گونههیچو باشگاه  استسئولیت به عهده خودشان این صورت م غیر در .و پالستیکی استفاده نمایند تلقیاز عینک ـ  بود خواهدعضو خطرزا 

  ندارد.رابطه با این موضوع  درتی مسئولی

 * تعهدات باشگاه 
 باشگاه.  هایبرنامه. در جریان قرار دادن خانواده از 1

 .ایحرفهآموزش مهارت های فردی )تکنیک( و مهارت های ترکیبی و گروهی )تاکتیک( والیبال برای سطوح مبتدی تا  یارائه. 2

 ـ همگانی و انتخابی. باشگاهی و برون یدرون باشگاه هایبرنامه. برگزاری 3

، استانی و کشوری( و ایمنطقه) هایجشنوارهمسابقات،  خصوص درویژه  هایبرنامه. معرفی و شرکت اعضای توانمند و مستعد به تیم ها و 4

 امثال آن در سطوح  و سنین مختلف .

  .الوالیب یرشته آموزشی با ضمانتِو . برپایی فضا و محیط امن و سالم اخالقی 5
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 .    نمایمموارددرج شده فوق را ضمن مطالعه، رعایت می این باشگاهورزشکار عضو................ ......اینجانب ................ 
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 گی متصدی ثبت نام باشگاه. امضاءنام ونام خانواد

 مدیریت باشگاه بهرامی البرز


