
 باسمه تعالی

 ))تعهدنامه سفر اربعین((

............. محل صدور  ................................................  فرزند...........................................  به شماره شناسنامه ........ اینجانب

هی کامل از شرایط کاروان و با آگا ............................کد ملی .................................... تاریخ تولد ..................................

ام ت احتمالی و با پذیرش کلیه شرایط، اقدام به ثبت نات و ناامنی ها و مشکالشرایط کشور عراق و علم به خطر

که در بر دارنده پیاده روی مسیر نجف اشرف تا کربالی روی اربعین حسینی  اروان پیادهجهت حضور در سفر ک

و متعهد به رعایت  حق هرگونه دعوای کیفری وحقوقی را از خود سلب کرده و بدینوسیله معال می باشد، نمودم

 از جمله:ر و در طول سفر اعالم می شود، یطی که قبل از سفکلیه ضوابط و شرا

در تمام برنامه های کاروان قبل از سفر )جلسه توجیهی و سفر زیارتی تمرینی( و هنگام سفر شرکت  .1

 خواهم داشت.

 های الزم را می نمایم و به دستورات آنان جامه عمل می پوشانم.همکاری  مربوطه با مسئولین .2

 از بی نظمی و پراکنده شدن خودداری خواهم کرد. به هیچ وجه از کاروان جدا نشده و .3

تمام شئونات یک زائر از جمله پوشش مناسب )پوشش چادر مشکی برای خواهران الزامی است( را  .4

 مراعات خواهم نمود.

 از مدارک و وسائل شخصی خود مراقبت خواهم نمود. .5

 .باشممی 

در طول سفر بر  اربعین دانشگاه عالمهستاد های کادر اجرایی  و سرپیچی از برنامه رعایت نکردن برنامه سفر 

ی مذکور ستاد و کادر اجرای. در نتیجه و از نظر شرعی خلف وعده محسوب می شود بودهخالف تعهد این سند 

 هیچ گونه مسئولیتی را در قبال این شخص پذیرا نخواهد بود.

درضمن کاروان زیارتی اربعین دانشگاه عالمه هیچ گونه مسئولیتی در قبال جرائم ارتکابی شرکت کنندگان در 

در پوشش بیمه قرار خواهند  نخواهد داشت. تمامی شرکت کنندگان )از لحاظ قوانین این کشور( کشور عراق

و بیمه  )شرکت بیمه کننده( یچ گونه مسئولیتی در قبال دعاوی احتمالی بین بیمه گرت، اما کاروان زیارتی هگرف

 نخواهد داشت. گذار )زائر(

 نام و نام خانوادگی متعهد

 گشتامضاء و اثر ان



 «مخصوص خواهران»

 
/کد با کد ملی ................................ و شماره دانشجویی خواهر ................................... قانونی اینجانب ............................... سرپرست

و تقاضای ، مسافرت به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات به درخواست اعالن می نمایم بدینوسیله ......................... پرسنلی

دهای این تعهدنامه با حضور و پذیرش بن 1395عینو اینجانب نیز با آگاهی از شرایط سفر پیاده روی ارب می باشدنامبرده 

ین اعالن می نمایم مسئولین ذیربط، اینجانب را از خطرات احتمالی سفر آگاه نموده لکن به همچن ایشان موافقت می نمایم.

ولیت های سفر این زیارت از حقوق قانونی خود به عنوان سرپرست نامبرده استفاده کرده و توکل علی اهلل مسئ دلیل فضیلت

ال حوادث و اتفاقات ئولیتی در قببه عهده می گیرم و دانشگاه عالمه طباطبایی هیچ گونه مس ما و عامداایشان را شخصا، عال

 احتمالی نخواهد داشت.

 تاییدیه دفتر اسناد رسمی                               نام و نام خانوادگی                                                           

 محل مهر و امضاء                                مضاء و اثر انگشت سرپرستا                                            


