
  بسمه تعالي
  فرم تعهدنامه

  همراه با كاروان انجمن دانشگاهي راهيان كربال دارند) 98روي اربعين محترمي كه قصد حضور در سفر پياده ي زائرين(ويژه
  

  ....................................به شماره شناسنامه: ....................................... فرزند:  .................................................: جانباين

  ........................ ......................تولد:  خيو تار...... ............................................: يكد مل ................................ محل صدور:

  .رميپذيطور كامل مهب را شدهمطرح طيو شراكرده مطالعه  كامل طورهرا ب ليموارد ذ دارماعالم ميسالمت در كمال صحت و 
 نامبتثاقدام به  ط،يشرا هيكل رشيو با پذ يت و خطرات احتمالالحاكم بر كشور عراق و علم بر مشك طيكامل از شرا يبا آگاه .1

 هوسيلدينب وكرده  است يمعل كربالنجف تا  ريمس يروادهيعراق كه دربردارنده برنامه پ اتيعتبات عال يارتيحضور در سفر ز جهت
 ،يستيترور اتيعمل صوصخ دررا راهيان كربال و مسئوالن سفر  يانجمن دانشگاه هيعل يفريو ك يحقوق يحق هرگونه طرح دعوا

  كنم.ياز خود سلب مرا  شود جانباينفوت  ايو  يماريكه منجر به نقص عضو، ب يهر عمل ايو ربوده شدن، عدم بازگشت به كشور 
فراد ملزم و ا نندگان در كشور عراق نخواهد داشتكشركت يارتكاب جرائمدر قبال  يتيگونه مسئولچيهو مسئوالن سفر انجمن  .2

  هستند.و عراق  رانيا و مقررات راجع به هر دو كشور نيتمام قوانرعايت به 
 يعاودر د يتيگونه مسئولچيقرار خواهند گرفت. انجمن هاز طريق سامانه سماح  مهيكنندگان تحت پوشش بشركت يتمام .3

  نخواهد داشت. گذارمهيگر و بمهيب نيب ياحتمال
شود خواهم بود و در همه موارد يم اعمالكه قبل از سفر و در طول سفر  يطيضوابط و شرا يهيكل تيمتعهد به رعا جانباين .4

  .هستممربوطه  نياز مسئول تيتبع به ملزم
  .كردخود مراقبت خواهم  يشخص وسايلاز مدارك و  .5
هماهنگ بوده و در اوقات مقرر شده به همراه گروه  همربوط نيدر طول سفر با مسئول و كه از گروه جدا نشده شومميمتعهد . 6

سند  نيتعهد ا برخالفدر طول سفر  نجمنا ييكادر اجرا يهااز برنامه يچينكردن برنامه سفر و سرپ تيرعاباشم.  حضورداشته
شخص  نيرا در قبال ا يتيمسئول گونههيچ مذكور ييو كادر اجراانجمن  جهيشود. در نتيخلف وعده محسوب م يبوده و از نظر شرع

  نخواهد بود. رايپذ
مين امنيت و صالحديد مسئوالن سفر كاظمين و سامرا و در صورت تأ النجف و كرب يبه شهرهاكه سفر مذكور  دارميماذعان . 7

ل و حا در شدهاعالمنسبت به موارد  يادعائ گونهچيو هكرد  مخواه يخوددارو امكان زيارتي  شهرها ريبه سا يبوده و از سفر انفراد
  نداشته و نخواهم داشت.سفر  ننسبت به مسئوال ندهيآ

  .امدقت و صداقت پر كردهدر كمال ود را خ يسالمت تيفرم وضع كنم كههمچنين اعالم مي. 8
  ................................ :يضرور تلفن

  
  يو نام خانوادگ نام
  اثرانگشتامضا و  محل

  
  »مخصوص خواهران«

 ................................  يبا كد مل...................................  خانم يسرپرست قانون ............................... جانباين
با  زين انبجاينو است  نامبرده يبه درخواست و تقاضا اتيعتبات عال ارتيمسافرت به كشور عراق و ز ،كنماعالم مي وسيلهبدين
اعالم  ني. همچنكنمميموافقت  شانيا تعهدنامه با حضور نيا يبندها رشيو پذ 1398 نياربع رويپيادهسفر  طياز شرا يآگاه
 گونهيچهانجمن راهيان كربال و مسئوالن اين سفر و  رميگيبه عهده م و عامداً  عالماً  را شخصاً  شانيا سفر يهاتيمسئولكنم مي

  نخواهد داشت. ياحتمال در قبال حوادث و اتفاقات يتيمسئول
   09 ............................ :يتلفن ضرور

  
 ينام و نام خانوادگ

 سرپرست اثرانگشتامضاء و 


