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 تعهد نامه زائر

.................................... بدینوسیله اعالن می نمایم، مسافرت به کشور عراق و زیارت اینجانب ...................................................... داراي کدملی/گذرنامه 

عتبات عالیات به درخواست و تقاضاي خودم بوده و با توجه به خطرات احتمالی سفر و ناامنی هاي اخیر در عراق، تمامی مسئولیت هاي این 

ن می نمایم مسئولین ذیربط قبل از سفر، اینجانب را از خطرات احتمالی این سفر آگاه کرده سفر را شخصا عهده دار می باشم. هم چنین اعال

نب اند لکن بدلیل فضیلت این زیارت از حقوق قانونی خود استفاده کرده و با توکل بر خداوند متعال خطرات آن را پذیرا می باشم. ضمنا اینجا

 سن در طول سفر مراعات نمایم.تعهد می نمایم ضوابط و مقررات زیر را به نحو اح

 در تمام برنامه هاي کاروان و مراسمات جمعی حضور فعال داشته باشم. -1

 با مسئولین مربوطه همکاري هاي الزم را نموده و به دستورات عمل نمایم. -2

 به هیچ وجه از کاروان جدا نشده و از بی نظمی و پراکندگی خودداري کنم. -3

 یم.تمام شئونات حوزوي را مراعات نما -4

 مواظب مدارك و وسائل شخصی خود باشم. -5

 مدیران کاروان در برابر حوادث و اتفاقات احتمالی هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهند داشت. -6

          نبوده ام.در سال هاي قبل، جزء زائران کاروان اربعین جامعه الزهرا   -7

 مضاء و اثر انگشتا

 رضایت نامه سرپرست

............... ....................تحصیلی/پرسنلی........................................ داراي کد اینجانب .............................................. سرپرست خواهر ..................

مبرده می باشد. هم چنین اعالن درخواست و تقاضاي نابدینوسیله اعالن می نمایم، مسافرت به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات به 

اند لکن بدلیل فضیلت این زیارت از حقوق قانونی خود به خطرات احتمالی این سفر آگاه کردهنمایم مسئولین ذیربط، اینجانب را از می

شخصاً، عالماً و عامدًا به عهده می گیرم عنوان سرپرست نامبرده، استفاده کرده و با توکل بر خداوند متعال مسئولیت هاي سفر ایشان را 

و جامعه الزهرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث و اتفاقات پیش آمده نخواهد داشت. ضمنا تعهد می نمایم نامبرده ضوابط و مقررات 

 فوق را به نحو احسن در طول سفر مراعات نماید.

 امضاء و اثر انگشت

 کارشناس امورمالی     مسئول دبیرخانه    کارشناس ثبت نام 

 نام و امضاء              و امضاء مهر        نام و امضاء     

 رضایت نامه

 اصل گذر عکس

 وجه کپی گذر
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