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 ( ۱۴۰۲اردیبهشت  )جمهوری چک و اتریشبه سفر  و شرایطتعهد نامه 

 های علوم انسانی  برای اساتید و اعضای هیئت علمی رشته 

                     دانشگاه                                                    شماره ملی  به       اینجانب                               

همه مشکالت ایجاد شده را به عهده خواهم  از آنها، و در صورت تخلف  رعایت نموده موارد ذیل را   شوممتعهد می 

 گرفت. 

باشد که قرار  می مخصوص اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب  فرهنگی    -این یک سفر علمی

شود یک سفر علمی است منظور این است که  وقتی گفته می   الملل دانشگاه برگزار شود. است توسط اداره کل امور بین

های کشورهای مقصد خواهد بود. همانطور که در برنامه خواهید دید ما تالش خواهیم کرد در  تالش ما حضور در دانشگاه

ید داشته باشیم و با برخی از اساتید آن جلسه نیز برگزار کنیم. عالوه بر این در دانشگاه هر شهر حداقل از یک دانشگاه بازد

یک کارگاه علمی خواهیم داشت و به کسانی که   باشد وست بوهیمای شهر پلزن جمهوری چک که میزبان اصلی ما نیز می 

این برنامه    ارائه خواهد شد.علمی از دانشگاه مقصد  مقاله در این برنامه ارائه دهند گواهی نامه معتبر ارائه مقاله در کارگاه  

های دینی  های این سفر بازدید از سایتتواند نیم روز یا یک روزه باشد. بخش دیگری برنامه بر اساس مقاالت ارائه شده می

شهر برای    های خاص در بخش   روی پیاده   سفر   ها. بخش دیگر برنامهیعنی کلیساها و موزه ؛  و فرهنگی کشورهای مقصد است

فرهنگی این موارد است.   - آشنا شدن با ماهیت و هویت شهری شهرهای مختلف است. بر این اساس منظور ما از سفر علمی

 . این سفر وجود نخواهد داشتاند در برنامه هایی که صرفا تفریحی بر این اساس بازدید از مکان 

های  های آژانستر از قیمت درصد پایین  ۳۰الی    ۲۰ر با حدود  ای که در خصوص این سفر وجود دارد این است که این سفنکته 

و با هیچ آژانسی نیز قرار دادی  شود چرا که مجموعه برگزار کننده این سفر آژانس مسافرتی نیستند  مسافرتی انجام می 

با شرایط بسیار قابل   تر وهایی پایینسفر خوبی را با قیمت ای که دارند تالش خواهند کرد که صرفا بر اساس تجربه ندارند.

 تر برگزار کنند.تر و متفاوت توجه 

 های سفر با این گروه علمی را برشماریم باید به این نکات اشاره کنیم: اگر قرار باشد مزیت ،بر این اساس 

 بردگرفتن ویزا با دعوتنامه رسمی از دانشگاه مقصد که احتمال اخذ ویزا را بسیار باال می  -１

 هادانشگاهبازدید از   -２

 ارائه گواهی مقاله در صورت ارائه مقاله از دانشگاه مقصد  -３

 ارائه گواهی حضور در کارگاه علمی از دانشگاه مقصد )البته این ممکن است محقق نشود( -４

 های علمی و فرهنگیبازدید از سایت -５

 همراهی با اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه -６

 شب ۲1 یا 1۷صبح الی   ۹برنامه فول تایم روزانه از ساعت  -７

 در وعده ناهار برنامه ریزی برای تهیه غذای حالل -８

 رعایت موازین شرعی   -９



۲ 

 
 

توجه به برگزاری نماز و قرار دادن زمانی برای انجام فرایض دینی )این به معنای این نیست که ما لزوما هر   -１０

کنیم  وانیم. اما ما تالش می روز اول وقت بتوانیم مکانی را برای انجام فرایض فراهم کنیم. گاهی باید در خیابان نماز بخ 

 ها را به نحوی تدوین کنیم که زمانی برای انجام این امور در نظر بگیریم( برنامه 

 برنامه اختصاصی برای پیاده روی و آشنایی با هویت و ماهیت شهری شهرهای مورد بازدید  -１１

های ها هنری مکان حضور یک فارغ التحصیل دکتری هنری دینی در سفر و ارائه توضیحاتی در مورد شاخصه  -１２

 مورد بازدید 

 قبل از آغاز سفر 

که مسئولین سفر در این  برای برگزاری سفر اروپایی باید ویزا گرفت و گرفتن ویزا مهمترین مساله این سفرهاست   •

توانیم شرایطی را فراهم کنیم که سفارت متقاعد شود به همه ویزا بدهد . ما فقط می خصوص تصمیم گیرنده نیستند 

و مسئول  الملل  دانشگاه ادیان و مذاهب، مجموعه معاونت بین بنابراین    دادن یا ندادن ویزا به عهده سفارت است.اما  

البته این نکته باید تاکید شود    ندارند.  در این خصوص   هیچ تعهد و مسئولیتی  )جناب آقای دکتر مهدی بهرامی( سفر

 مال گرفتن ویزا بسیار باال خواهد بود. شود احتکه وقتی از دعوتنامه رسمی دانشگاهی استفاده می 

اما به هر حال ممکن    ریزی دقیق و مناسبی داشته باشند برنامه کنند تا آنجا که ممکن است  مسئولین سفر تالش می  •

لذا در صورت تغییر، تاخیر یا مسائل دیگر لطفا    بیایید که الزم باشد تغییری در برنامه ایجاد شود.  است مسائلی پیش

 بور باشید.شکیبا و ص

د سفر به طور کلی  وموجب ش   که و همه گیری کرونا ممکن است هر اتفاقی بیافتد   COVID-19با توجه به مشکالت   •

کنسل شود. در صورت چنین اتفاقی تمام مبالغ هزینه نشده به دوستان گرامی بازگردانده خواهد شد اما در خصوص  

فر دارید باید به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است  توان کاری کرد. لذا اگر قصد س مبالغ انجام شده نمی 

ها تا قبل از خرید پرواز  اید از بین برود. البته این هزینه هایی که شما کرده چنین اتفاقی بیافتد و برخی از هزینه 

 میلیون هزینه ویزا و بیمه و دیگر مسائل باشد.  ۶ممکن است چیزی نباشد و محدود به حدود  

  شود می شرایط کمی متفاوت    شوندنکنندگان موفق به گرفتن ویزا  درصد شرکت   ۰۶ه کمتر از  کدر صورتی   •

برای برگزاری یا عدم برگزاری سفر گرفته    ،دانشگاه ادیان و مذاهبین  تصمیم مقتضی توسط مسئول  آنکه بر اساس  

 خواهد شد. 

 شرایط سفر 

توانند در این سفر شرکت  می  دانشگاه ادیان و مذاهبو دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی تمام اساتید  •

 در اولویت قرار دارند.   اعضای هیئت علمی کنند اما 

باشند اما اولویت با دانشجویان دکتری و کسانی است که زودتر  نام می دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مجاز به ثبت  •

 نام کرده و بعد از قرعه کشی تکمیل وجه اولیه سفر کنند.ثبت

های  با توجه به اینکه دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار کننده این سفر است بازدید از سایتتوجه داشته باشید که  •

 دینی در اولویت قرار دارد. 



۳ 

 
 

 مورد بازدید   و شهرهای کشورها

 باشند:  کشورها و شهرهای مقصد به شرح ذیل می 

 پراگ، پلزن و اولوموتس  : شهرهایجمهوری چک 

 وین اتریش: شهر 

 

 پیش بینی شده برای سفر برنامه های   

ها حذف  های پیشنهادی هستند. بر این اساس ممکن است در برنامه نهایی برخی از این مکانمکان ذکر شده مکانبرنامه ذیل و 

 شده و یا جایگزین بهتری برای آن پیدا شود.

 شب  ۴اتریش  شب  ۱اولوموتس  شب  ۲پلزن  شب  ۳پراگ 

  توس یو ی سایکل بازدید از  

 (St. Vitus Cathedralمقدس )

حضور در دانشگاه وست  

 شاپبوهیما و ورک 

بازدید از دانشگاه 

 اولوموتس 

 بازدید از دانشگاه وین  

 Tyn)  نیت ی سایکل بازدید از  

Church ) 

سنت   ی سایکل بازدید از  

 بارتولومئوس 

  ثیستون تثل بازدید از  

 Holy Trinityمقدس )

Column ) 

جامع سنت   یسایکل

 استفان

 ییایاسپان سه یکنبازدید از 

(Spanish Synagogue ) 

ساختمان  بازدید از  

 شهر پلزن  یشهردار

جامع   ی سایکل بازدید از  

سنت ونسالس )  
Wenceslas’ 

Cathedral ) 

  ن یسنت چارلز و یسایکل

 ( رچ یکارل اسک  یسای)کل

  ی کاخ شهردار بازدید از  

(Municipal House ) 

تاالر شهر   بازدید از   شهرپیاده روی در 

(Olomouc Town Hall ) 

 هافبرگ  یکاخ سلطنت 

  - پراگ   ی میاز شهر قد  د یبازد
Old Town 

 کاخ شون برون   

 Powderبرج باروت ) بازدید از  

Tower ) 

 ن یو  یع یطب خیموزه تار  

 Pragueکاخ پراگ ) بازدید از  

Castle ) 

راتائوس )راتائوس   دانیم  

 پالتز( 

 Charlesپل چارلز ) بازدید از  

Bridge ) 

 دانوب   رهیجز  

 ن یو  یع یطب خیموزه تار   بازدید از دانشگاه پراگ 

 ن یو یساختمان شهردار   بازدید از معهد فلسفه پراگ 

مارکت  نَش   Wenceslas  دان یاز م د یبازد

(Naschmarkt ) 

 Národníچک )  ی موزه مل

museum ) 
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 وست بوهیما در پلزن و دانشگاه وین اتریش  ارائه مقاله در دانشگاه 

 دقیقه سخنرانی ارائه کنند.  1۵توانند به مدت  می  توانند در دانشگاه پامپلونا و دانشگاه بن کنندگان می شرکت •

 کرد. شاپ از دانشگاه مقصد دریافت خواهند  ارائه کنندگان گواهی ارائه مقاله در ورک  •

 متقاضیان گرامی ارائه مقاله باید یک ماه قبل از زمان سفر عنوان و خالصه مقاله خود را ارسال کنند. •

 باشد. « می Civil society موضوع کلی مورد توافق در خصوص مقاله » •

 

 و تعداد روزهای سفر  زمان سفر 

 روز  ۱۱شب و  ۱۰ •

)تاریخ دقیق    ۱۴۰۲: نیمه دوم اردیبهشت  تاریخ برگشت  –  ۱۴۰۲نیمه اول اردیبهشت  تاریخ رفت   •

ها مشخص خواهد ها و همچنین قیمت پرواز سفر یک ماه قبل از سفر بر اساس زمانبندی دقیق کارگاه 

 شد(

 های سفر هزینه 

میلیون تومان از این هزینه باید هنگام   ۱۵که    تومان(  میلیون  ۲۵الی    میلیون  ۰۲  اً)حدود   ی پروازهزینه  •

به حسابی که متعاقبا توسط مدیر سفر   )تا یک هفته بعد از اعالم نتایج قرعه کشی(  نامقطعی کردن ثبت 

نام لغو شده و فردی دیگری  در صورت عدم واریز این مبلغ در موعد مقرر ثبت   شود واریز شود. اعالم می 

 جایگزین خواهد شد. 

یا دو    )طبیعتا در صورت درخواست اتاق یک تخته  و چهار تخته  تخته  سهبرای هر نفر در اتاق      وروی   ۱۱۶۰ •

که در صورت درخواست باید قبال  افزایش پیدا خواهد کرد    یورو  ۵۰الی    ۲۰برا هر شب بین  ها  هزینه   تخته

 ( اعالم شود

یورو(، ترجمه شناسنامه و مدارک شغلی، عوارض خروج   ۹۵ها شامل هزینه ویزا در سفارت )حدود  هزینه  •

 . شودهای شخصی نمی ور و به طور کلی دیگر هزینه از کش

 های سفر بعد از اخذ ویزا باید به صورت یورویی با هماهنگی مدیر سفر پرداخت شود. هزینه  •

 

 سفر  خدمات

هایی مانند مگر پرداخت ورودی مکان ای ندارد ی جداگانه برد است و شما نیاز به هیچگونه هزینه خدمات این سفر فول 

 یسا یا هر جای دیگری که ورودی الزم داشته باشد. موزه یا کل

 :استشود به شرح ذیل خدماتی که در سفر به دوستان ارائه می 

 ها و ..خدمات مربوط به سفارت اعم از وقت گرفتن، پر کردن فرم •

 نامه بیمه •

 همراه با صبحانه  ستاره چهار  سه ستاره یا هتل •

لذا ممکن است گاهی برای    ؛ناهار حالل بدهند بسیار سخت و مشکل استهایی که  ؛ پیدا کردن محلناهار حالل  •

عصر منتظر باشیم. برای خوردن ناهار هیچ زمان دقیقی وجود ندارد    ۶الی    ۵پیدا کردن آن مجبور باشیم تا ساعت  



۵ 

 
 

موما دنر  ناهارها ع  لذا همیشه تنقالت و خشکبار همراهتان باشد که در صورت گرسنه بودن آنها را میل بفرمایید.

های باالی  باشد. قطعا به دلیل توجه به خوردن غذای حالل و همچنین هزینه مرغ یا گوشت و چیزی شبیه اینها می

  ۱۱هزینه ناهار برای هر فرد هر روز  )  .غذا در کشورهای مقصد امکان خوردن هر گونه غذایی را نخواهیم داشت

 های بیشتر را بپردازد( لذا اگر ناهار فردی بیشتر از این مقدار شد باید هزینه   یورو در نظر گرفته شده است

 ترنسفرهای فرودگاهی از فرودگاه به هتل و از هتل به فرودگاه در همه شهرها  •

این رفت و آمدها  رفت و آمد   • اتوبوسداخل شهر: عموم  این   انجام خواهد شد.   با مترو و  از  کار    هدف 

بر این اساس تاز مانی که با گروه    باشد. آشنایی با فضاهای شهری و دیدن رفتارهای اجتماعی شهروندان می 

ها را  به عهده ما خواهد بود اما به هر دلیل از هر جای سفر جدا شدید باید هزینه   های رفت و آمد تمام هزینه   هستید 

 خودتان پرداخت کنید.  

های طوالنی  روی های سفر پیاده روی است. لذا خودتان را برای پیاده مهمترین برنامه همانطور که بیان شد، یکی از   •

باشند که استفاده از اتوبوس  ها مورد نظر برای بازدید نزدیک به هم می مدت آماده کنید. در بسیاری از موارد مکان 

 باشد. ی سفر می هاگیرد. بنابراین پیاده روی یکی از مهمترین برنامه یا مترو زمان بیشتری می 

  باشد.کنندگان میها به عهده شرکت ها یا دیگر مکان همچون موزه  های خاصهای مکان هزینه شام و ورودی: ۱تبصره 

 
 

 انصراف از سفر 

درصد از مبلغ اولیه    ۱۰نام کند و دعوتنامه به نامش صادر شود و از سفر انصراف دهد  در صورتی که فردی ثبت  •

 شده و باقیمانده پول به او عودت داده خواهد شد.  کسر

درصد از مبلغ اولیه کسر    ۳۰در صورتی که فردی بعد از گرفتن دعوتنامه و همچنین وقت سفارت انصراف دهد   •

 نده مبلغ به ایشان عودت داده خواهد شد. و باقیما شده 

مبلغ  پیش پرداخت شده،  در صورتی که کسی در سفارت حضور پیدا کرد اما متاسفانه سفارت به او ویزا نداد از مبلغ   •

 و باقیمانده مبلغ عودت داده خواهد شد.  های انجام شده کسریک میلیون تومان بابت هزینه 

های اعالم  گردد و در هزینه که توسط متقاضی پرداخت می یورو(  1۰۰دود الزم به ذکر است که هزینه سفارت )ح •

 نیز در صورت صادر نشدن ویزا قابل بازگشت نیست. شده در نظر گرفته نشده است

 هیچ مبلغی به او عودت داده نخواهد شد. در صورتی که فردی بعد از گرفتن ویزا از سفر انصراف دهد  •

های انجام شده قابل بازگشت  باشد فقط هزینه  COVID-19الیل مربوط به شرایط در صورتی که انصراف از سفر به د •

 نخواهد بود. 

 

 قوانین سفر  

 . باشدها الزامی می های علمی مخصوصا دانشگاه حضور همه دوستان در برنامه •

 های سفر به صورت روزانه و به طور کلی قبل از سفر اعالم خواهد شد.  برنامه  •



۶ 

 
 

توانند از گروه جدا شوند. اگر فردی بنا به دالیلی قصد جدایی  هیچ کدام از افراد گروه بدون هماهنگی با مدیر نمی  •

 تواند از گروه جدا شود. از گروه را دارد با هماهنگی مدیر سفر می 

 ها پرداخت نخواهد شد. ای بابت حمل و نقل، ناهار یا دیگر هزینه گروه هیچ هزینه در صورت جدایی از  •

های متحمل شده بابت رسیدن  های شخصی جا بماند هزینه های خارج از برنامه یا برنامه هر کس از گروه بابت خرید  •

 باشد. به گروه یا رفتن به هتل به عهده خودش می 

ه ممکن است باعث ایجاد اخالل در سفر یا اینکه موجب پیشامدی شود  لطفا در صورت داشتن هر گونه مریضی ک  •

  نام اطالع دهید. در غیر این صورت در صورت بروز هر گونه مشکلی، همه مشکالت به عهده به مدیر سفر قبل از ثبت 

 خودتان خواهد بود.  

ن بانوان به هیچ وجه  همچنی  . کنندمتعهد شوند که در طول سفر حجاب شرعی را رعایت  باید  بانوان محترم   •

باید متعهد شوند که با گروه برگردند. بر این اساس اگر تعداد روزهای ویزا از تعداد    توانند از گروه جدا شوند ونمی

و باید به همراه گروه و در زمان تعیین شده    آنها امکان جدایی از گروه را نخواهند داشتروزهای سفر بیشتر باشد  

 به ایران باز گردند. 

شود حضور  ای که توسط مدیر دانشگاه قبل از سفر اعالم می متقاضیان نهایی سفر موظفند در جلسه   همه •

 یابند. 

الزم است همه افراد حداقل دو دوز واکسن زده باشند)تفاوتی ندارد چه واکسنی مهم این است که برگه  •

 فر اطالع دهید ه مدیر سنام بواکسیناسیون داشته باشید( در غیر این صورت حتما قبل از ثبت 

 

 

 


