بسمه تعالی
فرم ثبت نام اردوی تبلیغی-زیارتی عتبات عالیات عراق (نیمه شعبان )4931
نام و نام خانوادگی......................................................... :

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

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

کد ملی................................................ :

محل صدور شناسنامه..................................................... :

تاریخ تولید.......................................... :

وضعیت نظام وظیفه عمومی:
 oمشمول سربازی بوده و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم
 oمشمول نیستم (دارای کارت پایان خدمت ،معافیت دائم ،دختر و ).....
وضعیت گذرنامه:
 oدارای گذرنامه با حداقل  1ماه اعتبار می باشم
 oگذرنامه ندارم
دانشگاه محل تحصیل:
نام دانشگاه............................................. :

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

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

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

ا بزارهای ارتباطی( :لطفا به دقت و خوشخط تکمیل شود)
تلفن همراه............................................. :

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

آدرس ایمیل.................................................................................................................. ............................................................ ..... :
سابقه فعالیت اجرائی ،فرهنگی ،مداحی و ( ....لطفا هر سابقه و زمینه عالقه مندی که به کار سفر میآید را ذکر بفرمائید):
.................. ............................ .................................................................................................................................... ..........................
اینجانب  ................................................صحت اطالعات فوق را ض مانت می کنم.

امضاء...................... ...................... .. :

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

بسمه تعالی

تعهد نامه محضری
مخصوص دانشجویانی که در سفر زیارتی عتبات عالیات عراق در نیمه شعبان  4931که از سوی انجمن دانشگاهیان
راهیان کربال برگزار می شود ،شرکت می کنند.

اینجانب  .........................................................فرزند  ..................................به شماره شناسنامه ........................................
محل صدور  ................................کد ملی  .................................................تاریخ تولد  ....................................با آگاهی کامل
از شرایط حاکم بر کشور عراق و علم بر مشکالت و خطرات 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 هر گونه 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 سفر اعالم
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 خواهند گرفت؛
انجمن هیچ گونه مسئولیتی در دعاوی احتمالی بین بیمه گر و بیمه گذار نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی متعهد

محل امضاء و اثر انگشت

تاییدیه دفترخانه اسناد رسمی

محل مهر و امضاء

