کد فرم103:

شماره پرونده :

داوطلب واکنش اضطراری محالت
(دوام ثامن)

دوام

فرم عضویت

داوطلب واکنش اضطراری محالت

هم محلی عزیز ،با سالم
فرمی که در اختیار دارید فرم انتخاب داوطلبان گروههای واکنش اضطراری محله مربوط به پروژه دوام ثامن می باشد ،با توجه به اینکه این فرم صرفا
جهت آموزش انتخاب داوطلبان واجد شرایط تهیه شده است و در هیچ بخش یا مرجع دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ،خواهشمند است در
تکمیل این فرم دقت فرمایید.
با تشکر فراوان
منطقه شهرداری:

ناحیه:

 _1نام:

محله:

نام خانوادگی:

 _2میزان تحصیالت:

سن:

رشته تحصیلی :

نام پدر :
کدملی :

شغل:

 _3آدرس محل سکونت:
 _4شماره تلفن ثابت:

شماره همراه:

 _5آدرس محل کار  /تحصیل:

شماره شناسنامه :

_6گروه خونی :

مدت اقامت شما در این محل چند سال است:

_7عالقمند به حضور در دوره مربی گری ؟

هالل احمر 

روانشناسی بحران 

 _8آیا به کارهای داوطلبانه عالقمند هستید؟ بله  تاحدودی 

خیر 

بله 

خیر 

 _9آیا در سازمان و نهادهای خیریه و داوطلبانه عضو هستید؟

آتش نشانی 

محیط زیست 

چندساعت در هفته ............................ :
نام ببرید.........................................................:

هالل احمر  سازمانهای غیر دولتی  نهادهای خیریه  بسیج  کتابخانه های محلی  کلوپ ورزشی  انجمنهای حمایت از
آسیب دیدگان ناشی از بالیا  غیره با ذکر مورد
 _10آیا تجربه حضور در حوادث گذشته را داشته اید؟ بله  خیر  چه فعالیتی را انجام داده اید؟.....................................................
تریاژ (اولویت بندی مصدومین)  امداد و کمکهای اولیه  جستجو و نجات 
 _11تمایل به شرکت در دوره های آموزشی وتوان افزایی :
عمومی امداد 

دوره های تخصصی دوام ثامن 

فعالیت های داوطلبانه 

 _12نوع توانمندیها و مهارتهای خود را مشخص نمایید؟
علوم رایانه  کار با اینترنت  کار با تجهیزات نجات و امداد سبک  دوره کمکهای اولیه دوره اطفا حریق  کار با بی سیم 
کار با تجهیزات مخابراتی   GPSآشنایی با تاسیسات فنی آب  برق  گاز  سایر موارد با ذکر مورد

داوطلب واکنش اضطراری محالت
(دوام ثامن)
دوام

فرم عضویت

داوطلب واکنش اضطراری محالت

 _13میزان آشنایی خود با زبانهای زیر را ذکر نمایید:
انگلیسی:

خوب  متوسط  کم 

عربی:

خوب  متوسط  کم 

سایر زبانها:

خوب  متوسط  کم  نام ببرید:

_14آیا سابقه فعالیت فرهنگی اجتماعی دارید؟ ورزشی 

موسیقی 

تئاتر 

نام ببرید..........................:

 _15ایا تا به حال در کارهای گروهی مشارکت داشته اید؟ بله  تا حدودی  خیر
 _16آیا تاکنون فرمانده یا راهنمای گروهی بوده اید؟ بله خیر 
_17چگونه با طرح دوام ثامن آشناشده اید؟ تبلیغات محیطی
_18سابقه بیماری خاص :

دارم 

ندارم 

 _19ازبستگان شما شخص دیگری هم عضو دوام ثامن می باشد؟

فضای مجازی معرفی دوستان و آشنایان 

سایر..........................:

ذکر نمایید ...................................:
بله

خیر

نام ببرید ..............................:

 _20نظرو پیشنهاد خود را در مورد مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه بیان نمایید؟

امضا و اثر انگشت

