بسمه تعالی
فرم ثبت نام اردوی تبلیغی -زیارتی عتبات عالیات عراق (نیمه شعبان )9316
نام و نام خانوادگی........................................ :

نام پدر......................................... :

شماره شناسنامه......................................... :

کد ملی........................................ :
تاریخ تولد.......................................:

محل صدور شناسنامه....................................:
وضعیت نظام وظیفه عمومی:
 مشمول سربازی بوده و از معافیت تحصیلی استفاده می کنم

 مشمول نیستم(دارای کارت پایان خدمت،معافیت دائم،معافیت پزشکی و)...
وضعیت گذرنامه:
 دارای گذرنامه با حداقل 4ماه اعتبار می باشم
 گذرنامه ندارم
دانشگاه محل تحصیل:
نام دانشگاه...............................................:

رشته تحصیلی.........................................:

مقطع تحصیلی............................................:

استان محل تحصیل.................................:

ابزارهای ارتباطی (:لطفا به دقت و خوشخط تکمیل شوند)
تلفن همراه......................................:

تلفن ضروری(ترجیحا تلفن ثابت)......................................:

آدرس محل سکونت................................................................................................................................................ :
آدرس ایمیل.......................................................... ...................................................................................................:
سابقه فعالیت اجرایی،فرهنگی،مداحی و(:....لطفا هر سابقه فعالیت و زمینه عالقه مندی که به کار سفر می آید را
ذکر بفرمایید)............................................................................................................................:
اینجانب...................................................صحت اطالعات فوق را ضمانت می کنم.

کلیه اطالعات و نکات مرتبط با سفر در سایت راهیان کربال موجود می باشدrahiankarbala.ir.

امضاء...............:

بسمه تعالی
تعهدنامه محضری
مخصوص دانشجویانی که در سفر زیارتی عتبات عالیات عراق در نیمه شعبان  6931که از سوی انجمن دانشگاهی راهیان کربال برگزار می شود،شرکت
می کنند.

اینجانب .......................................فرزند.......................به شماره شناسنامه ..................................محل صدور ......................
کدملی......................................تاریخ تولد..............................با آگاهی کامل از شرایط حاکم بر کشور عراق و علم بر مشکالت
وخطرات احتمالی و با پذیرش کلیه شرایط ،اقدام به ثبت نام جهت حضور در سفر زیارتی عتبات عالیات عراق که در بر دارنده ی
برنامه ی پیاده روی مسیر نجف اشرف تا کربالی معلی می باشد ،نمودم و بدینوسیله حق هرگونه طرح دعوای حقوقی و کیفری
علیه انجمن دانشگاهی راهیان کربال را از خود سلب کرده و متعهد به رعایت کلیه ضوابط و شرایطی که قبل از سفر و در طول
سفراعالم می شود،می باشم.
در ضمن انجمن هیچ گونه مسئولیتی در قبال جرائم ارتکابی شرکت کنندگان در کشور عراق نخواهد داشت.
تمامی شرکت کنندگان تحت پوشش بیمه (همانند بیمه زائرین اعزامی سازمان حج و زیارت) قرار خواهندگرفت؛ انجمن هیچ گونه
مسئولیتی در دعاوی احتمالی بین بیمه گر و بیمه گذار نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی متعهد
تأییدیه دفترخانه اسناد رسمی

محل امضاء و اثر انگشت
محل مهر و امضاء

باسمه تعالی

شماره :
تاریخ:
فرم شماره :4

تعهد نامه محضری
(مخصوص دانشجویان پسری که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند)
نظر به اینکه اینجانب  ..........................فرزند  ..............به شماره شناسنامه  .............................محل صدور .................کد ملی
 ................................تاریخ تولد ............/..../.....ساکن  .................آدرس  .....................................................................................و کد پستی
 ......................................شماره منزل  .......................شماره همراه  ................................که اکنون شاغل به تحصیل در دانشگاه
 .............................مقطع کاردانی /کارشناسی/کارشناسی ارشد /دکترا می باشم و از معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفه
استفاده می نمایم و از سویی بنا به معافیت تحصیلی صادره و عدم انجام خدمت نظام مقدس وظیفه ،ممنوعیت خروج از جمهوری
اسالمی ایران را دارم .بدین وسیله متعهد می گردم بعد از زیارت عتبات عالیات  ،از کشور عراق به ایران اسالمی باز گردم و به
منظور انجام تعهد فوق بدینوسیله آقای/خانم .............................................را به عنوان ضامن معرفی می نمایم تا نسبت به موارد
احتمالی عدم انجام تعهد ،پاسخگوی ستاد عمره دانشگاهیان باشد.
اینجانب  ..........................فرزند  ...................به شماره شناسنامه  .............................محل صدور .................کد ملی
 ................................................تاریخ تولد ......./..../.....ساکن  .................به آدرس ...................................................................................
 ...........................شاغل  ........................................بدینوسیله مراجعت آقای  ..............................را ضمانت می کنم  .بدیهی است در
صورتی که متعهد اصلی تحت هر عنوان و شرایطی از سفر عتبات عالیات در وقت و زمان مقرر به کشورجمهوری اسالمی ایران
مراجعت ننماید ،اعم از اینکه عدم مراجعه بنا به اراده خودش یا به وسیله عوامل قهری باشد ،اینجانب تضمین می نمایم که از
عهده هر نوع خسارت،به هر میزان و مبلغ که باشد ،بنا به تشخیص ستاد عمره دانشگاهیان و به مجرد اطالع ستاد مذکور و
بدون هیچ گونه ادعا و اعتراض برآیم و بدینوسیله هرگونه ادعای حقوقی و قانونی را از خود سلب و اسقاط می نمایم.
نام و نام خانوادگی دانشجو
محل امضاء اثر انگشت

نام ونام خانوادگی ضامن
محل امضاء اثر انگشت

تاییدیه دفتر اسناد رسمی
محل مهر و امضاء

مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند :اصل شناسنامه و کارت ملی متعهد و ضامن

درج دقیق آدرس ،کدپستی ،شماره تلفن ثابت و همراه در این فرم اهمیت باالیی دارد .عدم درج صحیح آن
موجب صادر نشدن مجوز خروج از کشور خواهد شد و مسئولیت آن بعهده خود شخص میباشد.

