
  

 فرم ثبت نام و مشخصات فردی 

 13نام خانوادگی ........................ تاریخ تولد ...../...../..... نام خانم / آقای ............................

 .......................... شماره ملی .......................... صادره از : .......................شماره شناسنامه 

 شغل ............................................. میزان تحصیالت و رشته تحصیلی..............................

 ثابت.......................... آدرس الکترونیک.................................................... تلفن همراه ................................. تلفن

 پستی ..................... آدرس کامل پستی ........................................................................................................... کد

 القه مند به فعالیت در کدام بخش از موسسه هستید؟ ع( 1

ور و سایکل تبخش     سایت      بخش فنی      بخش تحقیق و توسعه    بخش فرهنگی 

 نشریه و گاهنامه    توریست 

( در چه زمینه هایی )فرهنگی، هنری، موسیقی، فنی و ...( تبحر دارید و می توانید موسسه را یاری نمائید؟ 2

 .لطفاً کامل توضیح دهید

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

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

 ( سوابق شما در چه سطح از ورزش دوچرخه سواری می باشد؟ 3

 ................................................سایر      قهرمانی     سایکل توریست    تفریح و سالمتی 

 ( هدف شما از عضویت در موسسه چیست؟ 4

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

 ...........( آیا در رشته ورزشی خاصی فعالیت داشته یا دارید؟ .............................................................................5

 ( اگر دارای شغل آزاد و یا حرفه ای هستید مشخصات کامل آن را توضیح دهید: 6

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

 .............................( اگر دارای بیماری خاصی هستید توضیح دهید: ...................................................................7

 ( گروه خونی : ................................8
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با توجه به الطاف الهی و عمق و گسترش دادن ارزش های انسانی در اندیشه و عمل و تقویت فضایل اخالقی و ورزش و برنامه ریزی در 

بهبود رفتارهای فردی و گروهی و اجتماعی و فرهنگ سازی و تقویت و بهره مندی از همدلی و توانایی های فردی و گروهی با توجه به 

  .مسالمی ، اهداف منشور زیر را سرلوحه برنامه های خود قرار می دهفرهنگ غنی ایرانی و ا

 ( رعایت و اجرای شئونات اخالقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخالق عمومی جامعه. 1

 در جهت تحقق اهداف گفته شده و پیشرفت موسسه فرهنگی و ورزشی اسپادانا( تعهد و تالش 2

  .نیدن ورزش به عنوان زمینه ساز سالمت و شادابی روح و جسم افراد جامعه در متن زندگی روزمره ( گنجا3

 دیگر اعضاء موسسه.( تقویت روحیه کار گروهی و احترام متقابل و همکاری و ارتباط سالم و شایسته و صمیمانه با 4

 احساس مسئولیت و در نظر گرفتن منافع گروهی نسبت به منافع شخصی ( 5

 عایت کامل نظم و انصباط گروهی و فردی و وقت شناسی ( ر6

 ( ایجاد نظم و آرامش در محیط ها و برنامه های فرهنگی و ورزشی موسسه 7

 در برنامه های موسسه صداقت و متانت در گفتار رعایت ( 8

 برنامه های موسسه( مشارکت فعال در برنامه های فرهنگی و ورزشی و کمک به تحقق اهداف و 9

  باشم.در فعالیت های گروهی و ورزشی مسئول و جوابگوی رفتار و اعمال خویش می ( 10

 تذکر: 

ماه بوده و پس از اتمام در صورت درخواست عضویت با موافقت شورای مرکزی عضویت برای یک  12( مدت اعتبار کارت عضویت 1

 د. سال دیگر تمدید می شو

تعهدی در قبال برنامه های مختلفی که به صورت مجزا و بدون هماهنگی و خارج از تقویم موسسه انجام پذیرد را ( موسسه هیچگونه 2

 دارد. ننسبت به اعضاء 

 د. نر( اعضای موسسه هیچگونه حقی در استفاده از نام و لوگو موسسه در برنامه های فردی و یا گروهی مجزا و بدون هماهنگی را ندا3

 ارائه می نماید استفاده کرد. ( فقط با عضویت در موسسه می توانید از خدماتی که موسسه 4

 ( موسسه بعد از اتمام برنامه ها هیچ گونه مسئولیتی در قبال افراد شرکت کننده نخواهد داشت. 5

 % هزینه صدور مجدد کارت عضویت در صورت مفقود شدن کارت بر عهده عضو می باشد.  70( 6

پس از خواندن منشور اخالقی و قبول کلیه مفاد آن تعهد می نمایم به مفاد منشور و آیین نامه داخلی موسسه پایبند بوده و برای 

پیشرفت هر چه بهتر اهداف موسسه در هر شرایطی همکاری و همراهی نمایم و شورای مرکزی موسسه می توانید در صورت مشاهده 

 و مقررات موسسه با اینجانب برخورد نماید. هر گونه تخلف بر اساس قوانین 

 اینجانب ............................................. فرزند ......................... متعهد به اجرای قوانین ذکر شده می باشم. 

 

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                    

 

 منشور اخالقی موسسه

 ( فرم ثبت نام تکمیل شده 3                ( کپی شناسنامه یا کارت ملی  2                   3*4( دو قطعه عکس 1مدارک جهت عضویت:  

 ( موافقت شورای مرکزی موسسه 6مرتبه در برنامه هفتگی     2حضور حداقل ( 5ماهه(     12تومان )جهت عضویت  10000( پرداخت مبلغ 4
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