
  "فرم عضويت در گروه گردشگران دوچرخه سوار"
  
                   :نام پدر:                        سال و محل تولد :                    نام خانوادگي:                 نام

   مجرد       متأهل:وضعيت تأهل:                                شماره ملي:                       شماره شناسنامه
    :                  گروه خوني      :       وضعيت نظام وظيفه                          :  تعداد فرزند

  :             مقطع تحصيلي   :  عضوهيأت علمي           رشته دانشجو     فارغ التحصيل    
  :              استان       :        شهر                      :    دهدانشك:         سال فروغ التحصيلي  :    سال ورود

  :همراه                    ):منزل(     شماره تماس          :                           آدرس محل سكونت
  :آدرس ايميل

  اي    حرفه اتورم آ در كدام رشته ورزشي به غير از دوچرخه سواري فعاليت داشته و يا داريد؟-1
  :      تاريخ پايان   :     تاريخ شروع                                                                             

  . چنانچه در رشته دوچرخه سواري فعاليت داشته ايد لطفاً به سؤاالت زير پاسخ دهيد-2
         وابسته به                              ام گروه      صورت انفرادي       فعاليت گروهي        نه ب

         كسب مقام  سواري      مدت زمان فعاليت       سال شروع            كدام رشته دوچرخه
  . ايد؟ اگر جواب مثبت است توضيح دهيدسواري شركت داشته آيا تاكنون در مسابقات يا تورهاي دوچرخه-3
  
  
  هايي؟ در چه زمان       ايد؟   درون شهري استفاده كردهة نقليةوچرخه به عنوان وسيل آيا از د-4

  در آينده چطور؟
اگر جواب مثبت است توضيح دهيد در چـه زمـاني و از كجـا بـه                   ايد؟       آيا تا كنون با دوچرخه به مسافرت رفته        -5

   محل تأمين هزينه؟             هي؟   صورت فردي يا گروهب                                   كجا؟
  كنيد؟اندازي تورهاي گردشگري با دوچرخه را چگونه ارزيابي مي ايده راه-6

  %    0-20نامناسب%         20-40ضعيف%        40-60متوسط%         60-80       خوب % 80-100عالي
حدوده استاني كشوري و يا برون مرزي شـركت كنيـد، ميـزان         اگر مايليد در سفرهاي گردشگري با دوچرخه در م         -7

  آمادگي جسماني و تجربه خود را تا چه اندازه مناسب مي دانيد و خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
  
حاضـريد بـا برنامـه ريـزي و         .  هستيد و آمادگي جسماني خوبي نداريد      ا اگر عالقمند به عضويت و شركت در توره        -8

  را آماده كنيد؟تمرين مستمر خود 
                      ؟ خير     اگر جواب مثبت است، از چه نوع  آيا در حال حاضر دوچرخه شخصي داريد؟ بلي    -9

  آيا قادريد در تورهاي گردشگري از آن استفاده كنيد؟
  منديد؟سواري بيشتر عالقه به كدام رشته دوچرخه-10

   آكروبات و نمايشي             هايبريد و سايكل توريست                       كورسي                   كوهستان 
يد، آيا دوچرخـه هايبريـد مناسـب        يسواران گردشگر جهاددانشگاهي درآ    اگر مايليد به عضويت در گروه دوچرخه       -11

  : اگر جواب مثبت است، توضيح دهيد خير    سفر در جاده در اختيار دارد؟ بلي    
                              تاريخ خريداري                 برند تجاري دوچرخه و كشور سازنده   نام 

  درصد سالمت و آمادگي فيزيكي دوچرخه                   
  



  را تهيه كنيد؟ ال باال منفي است به چه طريقي مايليد آنؤ اگر جواب س-12
خريد نقدي توسط متقاضي      خريد اقساطي توسط متقاضـي      خريـداري توسـط دانـشگاه و تحويـل امـاني بـه                                

  ) تأمين دوچرخه توسط دانشگاهبا فرض موجود بودن و تمايل(متقاضي    
ي  براي سرعت بخشيدن به تهيه دوچرخه و براي يك دست بودن، به روز بودن، استاندارد بودن، خدمات پشتيبان           -13

صورت ه آيا مايليد پس از اخذ آمار افراد متقاضي توسط جهاددانشگاهي و با مشاوره كارشناسان خبره ب     ... و گارانتي و    
  )با فرض پرداخت توسط متقاضي(يكجا خريداري بعمل آمده و دوچرخه ها به متقاضيان تحويل گردد؟ 

  شخصاً خريداري خواهم نمود        بلي     خير 
  اي با نكات فني و تكنيكي و تعمير و نگهداري دوچرخه آشنايي داريد؟چه اندازه تا به -14

    خيلي كم                           متوسط                                    خيلي خوب  
     عالي        متوسط      ابتدائي                سطح   هاي خارجي؟ نام زبان  ميزان آشنايي با زبان-15
داريد، با ذكر نمونه مختـصراً      ...  اگر سابقه بيماري خاص، حساسيت، ناراحتي قلبي و تنفسي و يا عمل جراحي و                -16

  توضيح دهيد؟ 
  

  ؟هاي گردشگري به چه صورت تأمين گردد مايليد بودجه برنامه-17
  تماماً توسط دانشگاه             توسط اسپانسر     

   نه شخصي در تورها شركت كنيد؟ بلي    خير   يمين هزينه سفر مشكلي ايجاد شد حاضريد با هز اگر در تأ-18
تر خوب  سواران گردشگر جهاددانشگاهي، براي آمادگي هرچه بهتر و سريع        هاي گروه دوچرخه   به نظر شما تمرين    -19

   مرتبه    2ها     ماهي جمعهه و روز در ميان      پنج شنبهرروز      يكاست چند روز در هفته باشد؟ 
 اگر در تيم دانشگاه پذيرفته شديد و پس از كسب امتيازات الزم و شركت در تورهـاي درون اسـتاني مايليـد در                        -20

   بلي     خير    اردوي انتخابي كشوري شركت نمائيد؟
  .بهترين روش انتخاب تيم كشوري چه خواهد بود؟ توضيح دهيد به نظر شما -21
  
  

كه توسط مربيان، پيش كـسوتان و صـاحب   ... تا چه اندازه ضرورت آموزش و برگزاري كالسهاي توجيهي فني و      -22
  كنيد؟سواري و كميته سايكل توريست را احساس مينظران فدراسيون دوچرخه

      ضرورت ندارد                    كم                      متوسط                   خيلي زياد 
 اگر پس از معرفي دانشگاه محل تحصيل به عنوان نفرات برگزيده استاني و شركت در آزمون علمـي و تئـوري و                       -23

سـوار در  تيم كشوري و كسب امتياز الزم به عـضويت تـيم ملـي گردشـگران دوچرخـه      اعضاي   شركت در تور انتخابي   
               برون مرزيدرون مرزي  عالقه و اولويت شما به كدام نوع سفر است؟. آمديد

   حداكثر مدتي را كه مي توانيد در تورهاي مركز گردشگري جهاددانشگاهي شركت كنيد چقدر است؟-24
   ماه      5/1-2 هفته             حداكثر يكماه            حداكثر 2 هفته               حداكثر 1حداكثر 

  ني ندارم  تمامي فصل تابستان          محدوديت زما
  .نظرات و پيشنهادات تكميلي خود را لطفاً مرقوم فرمائيد* 
  
  

  .در صورت دارا بودن سوابق قبلي با ارائه گزارش برنامه و تصاوير آن به پيوست ارائه فرمائيد* 
 ..تحت سرپرستي گروه خاصي بوده، گواهي تأئيديه گروه را ضميمه كنيداگر فعاليت شما به صورت گروهي بوده و * 


