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پیشگفتار

امام محمّدباقر (ع) میفرمایندٰ :ما یُعْ َبؤُ ِب َمنْ َیؤُ ُّم ٰه َذا ْال َبی َ
ْت
ا ِٰذا لَ ْم َیکُنْ فٖ ی ِه َث ٰٰل ُ
ثخ ٰ
الَ :و َر ٌع َیحْ ج ُْزهُ َعنْ َم ٰعاصِ ی
ِص ٍ
ض َبهَُ ،و حُسْ نُ الص ٰهحا َب ِة لِ َمنْ
َّللاَ ،و ح ِْل ٌم َیمْ لِکُ ِبهٖ َغ َ
هِ
ص ِح َبهُ؛ کسی که قصد این خانه میکند ،اگر سه خصلت
َ
نداشته باشد ،مورد اعتنا قرار نخواهد گرفت .1 :ورعی که او را
از گناه باز دارد؛  .2بردباری که جلوی خشمش را بگیرد؛ .3
حُسن معاشرت با همراهان.
[بحاراالنوار ،ج  ،44ص ]010
برخورداری حج از جایگاه ممتاز در آیین و مکتب اسالم و اطالق شعائر الهی به این برنامهی شکوهمند
و قرار گرفتن حج بهعنوان یکی از ارکان اسالم ،اقتضا میکند با نگاه جدّی ،مُومنانه و تالش متعهّدانه به
این سرمایهی بزرگ معنوی پرداخته شود.
هر ساله جمع پرشماری از مشتاقان و مُومنان حجگزار ،با عشق و شور فراوان ،با کارگزاری سازمان
حجّ و زیارت بهسرزمین وحی اعزام میشوند .دستورات صریح قرآن و سُنّت نبوی ﷺو سیرهی ائمّهی
اطهار(علیهمالسالم) مسوولیّت و ارزش خدماترسانی به حُجّاج بیتاهللالحرام را افزون ساخته است.
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از آثار این اندیشه ،و یکی از اصول پاسداشت جایگاه حج ،و مقام و اعتبار حاجیان و حجگزاران،
شناسایی و بهکارگیری انسانهای معتقد ،مُومن ،مُخلص ،صالح ،باتجربه و خادمان پایبند به اصول ارزشی
اسالم و انقالب است که این خدمت را در حقیقت یک افتخار و توشهی اُخروی دانسته؛ و باانگیزه،
خالقیّت ،پرتوان و پرشور در مسیر خدمترسانی به حُجّاج و امور متنوّع اجرایی تالش صادقانه دارند؛ و
همواره بهاعتالی اهداف حج و حجگزاران از رهگذر هموارسازی و تسهیل امور حُجّاج و آمادهسازی روحی
و روانی آنان میاندیشند.
سازمان حجّ و زیارت با همفکری جمعی از کارگزاران دارای سطوح تحصیالت عالی ،و برخوردار از
پشتوانهی تجربی ،و همچنین مدیران ستادی ،استانی و کارشناسان زبده ،و با توجّه به مفاد مُندرج در
نظامنامهی جامع منابع انسانی ،اقدام به تهیّه و تدوین «آییننامهی اجرایی کاروان حجّ تمتّع» نموده که
خوشبختانه با استقبال قابل توجّه بسیاری از کارگزاران مواجه شده ،و منشأ طرح مباحث و ارایهی
دیدگاههای جدید گردیده است؛ بهطوریکه منجر به تجدید نظر در برخی از مطالب آن با بهرهگیری از
نقطهنظرات ارزشمند آگاهان عرصهی حج شدیم؛ و در نتیجه بهویرایش آییننامهی اجرایی یاد شده
انجامید .یادآور میشود ویژگی بارز متن ویرایششده ،عبارت از اصالح برخی از مطالب بهمنظور اِبهامزدایی
با رویکرد ایجاد و توسعهی تسهیالت و زمینهسازی اجرایی جهت تقویّت حضور کارگزاران عزیز
حجّ و زیارت میباشد.
امید است اجرای صحیح و دقیق مفاد آییننامه ،موجب رُشد و تعالی خدماترسانی ،بهواسطهی
شناسایی ،جذب و بهکارگیری نیروی انسانی آموزش دیده ،همراه با توانمندسازی و ارتقای سطح دانش و
بینش جمع خدمتگزارانِ باتجربه و پرورش نیروی انسانی شایسته ،کارآمد و با روحیّه در تراز اصول
ارزشی و حرفهای گردد؛ تا بهحول و قوّهی الهی با گسترش همدلی و تعامل ،خادمان شایستهای در مسیر
ارتقای کیفیّت سفر ،کاهش هزینهها و افزایش امکان بهرهمندی و دسترسی ضیوفالرّحمن به زالل
معنویّت و برکات در این سفر معنوی باشیم.

خادم حجّاج جمهوری اسالمی ایران
علی رضا رشیدیان
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مقدهم
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مقدّمه

تحقّق حجّ ابراهیمی و زیارت مطلوب ،در صدر اهداف ،ماموریّتها ،برنامهها و وظایف سازمان
ج و زیارت قرار دارد .یکی از مهمترین ارکان تحقّق ماموریّت فوق بهانتخاب و بهکارگیری
ح ّ
نیروی انسانی مُومن ،معتقد ،متخلّق بهاخالق و آداب اسالمی ،باانگیزه ،مجرّب و حرفهای در امر
خدمت رسانی بهزایران خانهی خدا در قالب کاروانهای حجّ تمتّع میباشد.
از این رو ،مدیریّت ،برنامهریزی ،هماهنگی ،هدایت و راهنمایی ،آموزش و توجیه زایران حجّ
تمتّع در امور اجرایی از آغاز تا پایان ماموریّت ،توسّط کارگزاران حجّ و زیارت (مدیر ،معاون و مامور
اجرایی) در کاروانهای حج انجام میشود.
این افراد پس از انجام آزمونهای الزم ،انتخاب شده و با طی نمودن دورههای آموزشی و
کسب مهارتهای مورد نیاز ،توسّط سازمان حجّ و زیارت بهکارگیری میشوند.
ج
با عنایت بهنقش سازنده و ارزندهی نهاد مردمی کاروان ،و بالطّبع مدیریّت کاروانهای ح ّ
تمتّع ،در اجرای صحیح اعمال ،مناسک و تحقّق حجّ ابراهیمی و در راستای اندیشههای امام
خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظّم رهبری مد ظله العالی و اجرای سیاستهای نظام مقدّس
جمهوری اسالمی ایران ،و نظر بهتغییر و تحوّالت چند سالهی اخیر در نظام حجگزاری ،سازمان
ج و زیارت بهعنوان متولّی اصلی امور حجّ و زیارت در کشور ،اقدام بهباز تعریف جامعی از رسالت،
ح ّ
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ماموریّت ،اهداف ،شرح وظایف و ساختار کاروانهای حج نموده است و در این ارتباط الزم است،
«ایجاد تحوّل در نظام اجرایی کاروانهای حج» را در دستور کار قرار دهد .چرا که همگام شدن
با تحوّالت اخیر ،یقیناً نیازمند طرّاحیهای نوین و خدمتگزارانی تحوّلگرا با نگاه فرهنگی و با
ج و زیارت و مردم شریف کشورمان است.
ویژگیهای متناسب با انتظارات سازمان ح ّ
بر این اساس و با عنایت بهمفاد «نظامنامهی جامع منابع انسانی حوزهی کارگزاری
ج و زیارت» ،ضمن ارجگذاری نسبت بهتجربیّات و دستاوردهای ارزشمند گذشته ،الزم است بر
ح ّ
اساس دانش روز و توانمندیهای جدید در عرصههای اجرایی ،ماموریّت ،اهداف ،شرح وظایف ،ساختار
و همه شؤون کاروانهای حج مورد بازبینی دقیق و روزآمدسازی قرار گیرد ،تا انشاءاهلل
شایستهترین افراد برای ارایهی خدمات بهزایران انتخاب ،و بر اساس طرّاحیهای جدید منطبق با
نیازها بهکارگیری شوند ،تا گامی دیگر بهتحقّق حجّ ابراهیمی نزدیکتر شویم.
امیدواریم مدیران و عوامل کاروانهای حجّ تمتّع همچون قبل با پیشنهادها و نظرات اصالحی
خود ،ما را در انجام این مهم یاری رسانند.
والسّالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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تعاریف واژگان و اصطالحات
اقدام کاروان حج
مجموعهی فعّالیّتهای بههم پیوسته در یک کاروان حج که در راستای ماموریّتها ،اهداف
و وظایف از پیش تعیین شده انجام میشود .مانند :ثبتنام زایران ،انجام معاینات پزشکی و….
اهداف کاروان حج
مقاصدی عملکردی و فرهنگی که کاروان حج برای تحقّق آنها تالش مینماید.
برآورد و ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان
مجموعه فعّالیّتهای سازمان در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام میشود .شناخت
ال
صحیح عوامل تاثیرگذار محیط ،سازمان را در یافتن راهبردهای صحیح کمک خواهد کرد .معمو ً
شرایطی که بر سازمان احاطه داشته و بر آن تاثیر میگذارد ،از نظر نحوهی تاثیرگذاری به  2دسته
تقسیم میشوند:
 .1بهطور مستقیم و از درون سازمان تاثیر دارند.
 .2در سطح کالن و از بیرون سازمان اثر میگذارند.
بر همین اساس:

.1

عوامل داخلی (درونی) :درون سازمان وجود داشته ،و از نظر اداری و
رسمی تحت کنترل سازمان میباشند.

.2

عوامل خارجی (بیرونی) :خارج از کنترل سازمان بوده ،ولیکن بهطور
مستقیم و یا غیرمستقیم بر عملکرد آن تاثیر میگذارند.

شناسایی ،تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی و خارجی سازمان ،منجرّ به تهیّهی فهرست
نقاط قوّت و ضعف (ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی سازمان) و فرصتها و تهدیدها (ناشی
از تجزیه و تحلیل عوامل خارجی سازمان) خواهد شد.
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بهکارگماری
سپردن مسوولیّتهای کاروان حج بهافرادی که در فرآیند شناسایی و جذب ،شایستگی و
تواناییهای آنان برای پذیرش مسوولیّتها احراز گردیده است.
جدول کمّی مسوولیّتها در کاروان حج
تعداد نفرات مورد نیاز در هر یک از مسوولیّتهای کاروان حج که بر اساس تجزیه و تحلیل
کمّی و کیفی فعّالیّتها و اقدامات هر مسوولیّت در محیط اجرای عملیّات به دست میآید.
دفتر خدمات زیارتی
مکانی که در آن دارندهی مجوّز فعّالیّت خدمات زیارتی برابر قوانین و مقرّرات و
دستورالعملهای مربوطه ،امور متقاضیان سفر بهاماکن زیارتی خارج از کشور را انجام میدهد.
زایر کاروان حج
شخصی که به منظور انجام اعمال و مناسک حجّ تمتّع و زیارت قبور مطهّر و اماکن مقدّس
در کشور عربستان ،در یکی از کاروانهای دارای مجوّز از طرف سازمان حجّ و زیارت ثبتنام
مینماید.
سابقهی اجرایی در کاروان حج
تشرّف بهحجّ تمتّع بهعنوان مدیر ،معاون و مامور اجرایی ،بر اساس ضوابط و مقرّرات سازمان
ج و زیارت.
ح ّ
سابقهی اجرایی زیارتی
تشرّف بهحجّ تمتّع ،عمرهی مفرده ،عتبات عالیات عراق و سوریه ،بهعنوان عوامل اجرایی.
شاخصهای کلیدی عملکرد کاروان حج

سنجههایی (معیار) که نشان دهندهی حصول نتایج از انجام عملیّات کاروان حج میباشد.
شرایط احراز مسوولیّت در کاروان حج
مهارتها ،تواناییها ،تخصّصها و سایر خصوصیّاتی که برای پذیرش مسوولیّتها تو ّسط یک
شخص در کاروان حج ضروری میباشد.
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شرایط جذب در مسوولیّتهای کاروان حج
مجموعهی شرایط اوّلیّه ،مانند سن ،مدرک تحصیلی ،سوابق اجرایی و… که برای تصدّی
مسوولیّتهای کاروان حج ضروری میباشد.
شناسایی و جذب منابع انسانی کاروان حج
عملیّات کاوش و بررسی برای شناسایی افراد شایسته ،توانمند و با استعداد ،و ترغیب و
تشویق آنها بهپذیرش مسوولیّتهای کاروان حج.
عملیّات کاروان حج
مجموعه اقدامات بههم پیوسته که بر اساس ماموریّتها و اهداف از پیش تعیین شده ،کاروان
حج مکلّف و متعهّد بهانجام و اجرای آن در محدودهی زمانی و مکانی مشخّص میباشد .مانند:
 .1عملیّات انتقال زایران بهفرودگاه و عزیمت،
 .2عملیّات انتقال زایران بههتل و استقرار آنان و…
عملکرد کاروان حج
مجموعهای از محصوالت کمّی ناشی از اجرای عملیّات در کاروان حج در یک دورهی زمانی
مشخّص که در چهارچوب ماموریّتهای کاروان بوده ،و در راستای تحقّق اهداف آن حاصل
میگردد.
بهعبارتی دیگر« ،عملکرد» بهرهی کمّی حاصل از انجام یک یا چند فعّالیّت ،اقدام و عملیّات
است .مانند:
 .1عزیمت بهمدینهی منوّره و انجام زیارات،
 .2انتقال زایران به مکّهی مکرّمه و انجام عمرهی تمتّع و….
نتایج کلیدی عملکرد کاروان حج
دستاورد و یا پیامدهای نهایی حاصل از عملکرد کاروان حج در محیط اجرای عملیّات را نتایج کلیدی
عملکرد میگویند ،که بهعنوان نتایج اصلی عملکرد تعریف میشود .مانند:
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 .1ارتقای استطاعت زایران با حضور در مدینهی منوّره و انجام زیارات.
 .2افزایش سطح آمادگی زایران برای حضور در مشاعر مقدّسه با ارایهی
آموزشهای الزم.
 .3ارتقای سطح دانش و آمادگی زایران در ابعاد اجرایی حج و….
عوامل اجرایی زیارتی
شخص واجد شرایطی که حدّاقل یک سفر در یکی از مسوولیّتهای اجرایی زیارتی ،بر اساس
ضوابط و مقرّرات سازمان حجّ و زیارت اعزام شده باشد.
عوامل اجرایی کاروان حج
شخص واجد شرایطی که حدّاقل یک سفر در یکی از مسوولیّتهای اجرایی ،شامل مدیر،
معاون و مامور اجرایی بر اساس ضوابط و مقرّرات سازمان حجّ و زیارت اعزام شده باشد.
فرآیند جذب در مسوولیّت کاروان حج
مسیر گزینش و انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مسوولیت های کاروان حج.
فعّالیّت کاروان حج
مجموعهی امور و کارهای بههم پیوسته در یک کاروان حج که در راستای ماموریّتها ،اهداف
و وظایف از پیش تعیین شده انجام میشود .مانند:
▪ اخذ ویزا ،اخذ بلیت ،پذیرایی ،و…
کاروان حج
ج و زیارت و متشکّل از
نهادی اجتماعی که تحت نظارت ،حمایت و برنامههای سازمان ح ّ
مجموعهی زایران حجّ تمتّع ،با مسوولیّت مدیر کاروان که وظیفهی اجرایی آمادهسازی ،اعزام،
اجرای اعمال و مناسک حج و انجام زیارات و بازگشت زایران بهکشور را بر عهده دارد.
کاروان حجّ مدینه قبل
کاروانهایی که ابتدا به مدینهی منوّره مشرّف شده ،و پس از انجام زیارات ،جهت انجام اعمال
و مناسک حجّ تمتّع به مکّهی مکرّمه مشرّف میشوند ،و سپس بهکشور باز میگردند.
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کاروان حجّ مدینه بعد
کاروانهایی که با حضور در میقات ،به مکّهی مکرّمه مشرّف شده ،و پس از انجام اعمال و
مناسک حجّ تمتّع ،به مدینهی منوّره مشرّف شده ،و پس از انجام زیارات ،بهکشور مراجعت
مینمایند.
ماموریّت کاروان حج
فلسفهی وجودی تشکیل کاروان که در بخش ماموریّتها بهآن اشاره میشود.
مدیر کاروان حج
ج و زیارت ،وظیفهی برنامهریزی ،سازماندهی
شخص واجد شرایطی که تحت نظر سازمان ح ّ
و ادارهی امور زایران را بر اساس ماموریّتها ،اهداف و وظایف محوّله بر عهده دارد.
معاون کاروان حج
شخص واجد شرایطی که تحت نظر مدیر کاروان حج و بر اساس وظایف محوّله و تقسیم کار
مناسب ،مدیر را در برنامهریزی ،سازماندهی و ادارهی امور زایران یاری مینماید.
مامور اجرایی کاروان حج
شخص واجد شرایطی که تحت نظر مدیر و معاون کاروان حج و بر اساس وظایف محوّله و
تقسیم کار مناسب ،کاروان را در اجرای وظایف ،اقدامات و فعّالیّتها یاری مینماید.
مسوولیّت در کاروان حج
انجام «مجموعهای از اقدامات ،فعّالیّتها و وظایف مستمر» در کاروان حج که بر اساس
ماموریّتها و اهداف از پیش تعیین شده ،بر عهدهی اشخاص واجد شرایط گذاشته میشود.
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فصل اول:
مأموریتها ،اهداف و مسئولیتها
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بخش اول:
مأموریتها ،اهداف و مسئولیتها
----*****---الف :ماموریّتهای کاروان حج
 .1برنامهریزی ،سازماندهی ،تمهید و ادارهی امور آموزشی ،فرهنگی ،اداری ،مالی و اجرایی
زایران.
 .2بسترسازی و ظرفیّت سازی معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اجرایی برای رشد و
تعالی فضایل اخالقی و انسانی در زایران.
 .3اطّالعرسانی ،تعامل و ارتباط صحیح ،موثّر و مستمر با زایران.
 .4پیشگیری از تهدیدات و صیانت از زایران در برابر آسیبهای معنوی ،مادّی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،امنیّتی ،بهداشتی و حفظ حقوق ،شأن و منزلت آنان.
 .5حمایت و پشتیبانی اجرایی برای انجام صحیح و دقیق اعمال و مناسک حج و انجام
زیارات.
 .6پایش و ارزشیابی مستمر و دایمی تمامی فعّالیّتها ،اقدامات ،وظایف ،برنامهریزیهای
انجام شده و در حال اجرا برای بهبود فرآیند خدماترسانی.
ب :اهداف کاروان حج
 .1تحقّق برنامههای اجرایی کاروان مطابق با ابالغیّههای سازمان.
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 .2تحقّق برنامههای فرهنگی کاروان مطابق با ابالغیّههای بعثهی مقام معظّم رهبری
مدظله العالی.
 .3تمهید شرایط الزم برای انجام اعمال و مناسک حج زایران.
 .4تمهید شرایط الزم برای انجام مناسب و موثّر زیارات قبور مطهّره و اماکن مقدّسه.
ج :مسوولیّتهای کاروان حج
با عنایت بهماموریّتها و اهداف کاروان حج ،مسوولیّتهای آن بهشرح ذیل تعیین میگردد:
 مدیر کاروان
 oدستیار امور بانوان کاروان
 oمعاون کاروان
 مامور اجرایی کاروان
 oروحانیّون کاروان (روحانی ،معین و معینه)
د :برآورد کمّی مسوولیّتها در کاروانهای حج
ارزیابی ،برآورد ،پیشبینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام وظایف ،اساسیترین
اقدام مدیریّتی است که نقش عمدهای در اجرای ماموریّتها و وصول بهاهداف ایفا میکند.
با عنایت بهاینکه از چند سال قبل بخش عمدهای از وظایف کاروانها برونسپاری شده
است ،و از سال  1391نیز مجموعهها رسماً در چرخهی عملیّات حجّ تمتّع شکل گرفتهاند ،ضرورت
ایجاب مینمود ساختار کاروانهای حجّ تمتّع مورد مداقّه (دقّتنظر) قرار گرفته و با اِمعاننظر
(دوراندیشی) بهوظایف مجموعهها و کاروانها ،ساختار جدیدی را مورد مطالعه و اجرا قرار داد.
از این رو بر اساس بررسیهای بهعمل آمده ،مقرّر شد برای کاروانهای حجّ تمتّع متناسب با
تعداد اتوبوس هر کاروان یک عامل اجرایی در نظر گرفته شود ،تا مسوولیّت زایران هر اتوبوس را
بهعهده داشته باشند.
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بدین ترتیب برای کاروانهایی با  2اتوبوس 1 ،مدیر و  1معاون ،و برای کاروانهایی با  3و
 4اتوبوس ،بهترتیب  1و  2مامور اجرایی اضافه میشود.

▪ جدول :عوامل کاروانهای حجّ تمتّع ،عبارتند از:
تعداد عوامل

مدیر

معاون

کاروان  58نفره

1

1

مامور

مامور اجرایی

اجرایی

سال اولی

روحانی

معین/
معینه

جمع

1

3

کاروان  008نفره

1

1

1

1

4

کاروان 038نفره

1

1

1

1

1

5

کاروان 011نفره

1

1

1

1

1

1

6

کاروان 051نفره

1

1

1

1

1

1

6

 .1کاروانهای  115و  135نفره مختار هستند تا مامور اجرایی خود را از بین افراد باتجربه
و یا سال اوّلی انتخاب کنند.
 .2کاروانهای  161و  181نفره که باالی  %54زائر زن دارند ،مختار می باشند به جای
مامور اجرایی سال اولی ،دستیار امور بانوان انتخاب نمایند.
 .3کاروانهای  135نفره که باالی  %54زائر زن دارند ،مشروط به آنکه حداقل یک نفر
زائر خدمه (با سابقه کارگزاری عمره یا عتبات) با شرایط مامور اجرایی سال اولی داشته
باشند ،مخیر میباشند به جای مامور اجرایی ،دستیار امور بانوان انتخاب نمایند.
توضیح :الزم است مدیران محترم کاروان ها در انتخاب دستیار دقت الزم را داشته
باشند ،بدیهی است در صورتی که نتیجه ارزشیابی دستیار ضعیف گزارش شود مسئولیت
آن متوجه مدیر کاروان نیز خواهد بود و در امتیازبندی وی نیز موثر خواهد بود.
 .4آن دسته از کارگزاران عمره و عتبات که بهعنوان زایر حجّ تمتّع ثبتنام و اعزام میشوند،
در صورتی که متقاضی همکاری در کاروان هستند ،مشروط بهاینکه از شرایط مامور
اجرایی سال اولی برخوردار باشند و دورههای آموزشی مربوطه را نیز طی کرده باشند،
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میتوانند بهعنوان زایر خدمه در کاروان همکاری نمایند؛ و در صورت تایید عملکرد،
سابقهی آنان معادل سابقهی مامور اجرایی حجّ تمتّع لحاظ خواهد شد .هر کاروان
میتواند حدّاکثر  1نفر زایر خدمه داشته باشد.
 .5هر یک از مدیران کاروان میتوانند پس از جلسهی سوم آموزش از بین زایران متقاضی
که به جز شرط سابقه تشرف اجرایی ،سایر شرایط مامور اجرایی سال اوّلی را داشته
باشد ،یک نفر را که از انگیزهی بیشتری برخوردار است ،بهعنوان زایرخدمه افتخاری
معرّفی نماید.
توضیح :1زایرخدمهی پیشنهادی میبایست توسّط مدیر کاروان کامالً نسبت به وظایف خود توجیه
شده ،و مطّلع شود که ثبت سابقه منوط به طیّ دورهی آموزش ،تایید حراست ،کمیتهی مصاحبهی
استان و تایید ارزشیابی عملکرد خواهد بود .در این صورت ضرورت دارد فرم پیوست شمارهی 3
و  4توسّط زایر متقاضی و مدیر کاروان تکمیل و قبل از اعزام برای ثبت و اقدام الزم به دفتر
ج و زیارت استان مربوطه تحویل شود.
ح ّ

توضییح :2زائرخدمه ها نهایتا تا یکماه قبل از اعزام می بایسیت توسط مدیران کاروان ها
مشخص و در سامانه جامع کارگزاران ثبت شوند؛ در غیراینصورت امکان ثبت سابقه برای
آنان وجود نخواهد داشت.

. 21 .



آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع

بخش دوم؛
شرایط جذب و احراز در فراخوان
----*****---الف :شرایط جذب در مسوولیّتهای کاروان حج
با توجّه بهشرایط محیط اجرای عملیّات ،شرایط عمومی و اختصاصی جذب بهعنوان مدیر،
معاون ،مامور اجرایی و دستیار امور بانوان کاروان بهشرح ذیل تعیین میگردد.
الف :0/شرایط عمومی
 .1داشتن تابعیّت کشور جمهوری اسالمی ایران.
 .2اعتقاد و التزام بهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .3اعتقاد و التزام بهدین مبین اسالم ،انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ،و اصل
والیت مطلقهی فقیه.
 .4برخورداری از حُسن شهرت ،اخالق حسنه ،خوشرفتاری ،امانتداری و سعهی صدر.
 .5نداشتن سوء پیشینهی کیفری (بهتشخیص مراجع ذیصالح).
 .6عدم اشتهار بهفساد اخالقی.
 .7عدم وابستگی بهگروهکها ،جریانهای ضدّانقالب ،فرقهها و نحلههای انحرافی.
 .8برخورداری از سالمت جسمانی و روانی ،و نداشتن هیچگونه معلولیّت موثّر.
 .9عدم استعمال موادّ مخدّر ،داروهای روانگردان و دخانیات.
 .11تاهّل (داشتن همسر دایمی و رسمی).
 .11داشتن کارت پایان خدمت ،و یا معافیّت از خدمت نظام وظیفه.
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 .12عدم اشتغال در مشاغلی که تصدّی آنها مانع ایفای نقش و انجام تعهّدات و
مسوولیّتهای مربوطه میشود.
این مشاغل ،عبارتند از:
الف) روحانیّون ،قضات ،نمایندگان مجلس ،وزرا و معاونین آنها ،استانداران و معاونین
استاندار ،فرمانداران و شهرداران مراکز استانها ،مدیران کل و مشاغل همتراز آن و
سطوح باالتر.
تبصره :درخواست آندسته از افرادی که قبل از انتصاب در مشاغل یادشده سابقه قبلی
مدیریت کاروان حج تمتع با ارزشیابی عملکرد مطلوب داشتهاند ،در صورت ارائهی
موافقت مقام مسئول مربوطه و تایید مدیریت حج و زیارت استان ،در کمیته مربوطه
بررسی و با لحاظ مسئولیت متقاضی مبنی بر عدم ایجاد خلل در اداره امور کاروان،
تصمیم گیری خواهد شد.
ج و زیارت
ج و زیارت و حوزهی نمایندگی ولیّ فقیه در امور ح ّ
ب)کارمندان سازمان ح ّ
(مستخدم رسمی ،پیمانی و یا قراردادی) برای اعزام در سمتهایی که سازمان اعالم
مینماید.
ج) بکارگیری کارکنان نیروهای مسلح صرفا با رعایت دستورالعمل شماره /111/4/225
حجوزیارت مورخ  95 /11/27ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است.
 .13پرهیز جدّی از ابراز و اعمال تمایالت سیاسی ،باندی و جناحی و… در زمان تصدّی
مسوولیّتها و ایفای نقش و انجام تعهّدات و وظایف.
ج و زیارت نباشد.
 .14جزو افراد معاف از خدمت سازمان ح ّ
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الف :1/شرایط اختصاصی
مدیر
ورود بهمدیریّت کاروان حج
 .1جنسیّت :مرد.
 .2داشتن حدّاقل  31و حدّاکثر  51سال سن.
تبصره :1برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس امور حجّ و زیارت ،حدّاکثر سن تا 53
سال قابل پذیرش است.
تبصره :2برای افرادی که سابقه ایثارگری دارند ،حدّاکثر سن تا  53سال قابل پذیرش است.

 .3مدرک تحصیلی حدّاقل لیسانس (ترجیحاً رشتههای مرتبط با علوم انسانی مانند :مدیریّت
امور حجّ و زیارت ،مدیریّت ،علوم قرآنی ،معارف و…).
تبصره :مدرک تحصیلی فوقدیپلم رشتهی امور ح ّج و زیارت قابل پذیرش است.
 .4داشتن حدّاقل  3سفر سابقهی اجرایی حج که حدّاقل یک سفر آن معاونت کاروان حج با
نمره ارزشیابی حدّاقل  91باشد.
تبصره :افرادی که سابقهی مدیریّت یا معاونت مجموعهی حجّ تمتّع بهعالوه حدّاقل 2
سفر سابقهی خدمگی کاروان حجّ تمتّع داشته باشند ،نیز میتوانند در فراخوان مدیریّت
کاروان حجّ تمتّع شرکت نمایند.
 .5داشتن حدّاقل  1سفر سابقهی مدیریّت کاروان عمرهی مفرده یا کاروان عتبات عالیات،
و دارای ارزشیابی عملکرد قابل پذیرش.
 .6داشتن حدّاقل  1سفر سابقهی اجرایی حجّ تمتّع در  5سال اخیر( .عدم دوری از صحنهی
اجرایی حجّ تمتّع)
 .7بومیبودن در استان (سکونت دایم در شهرستان محلّ کاروان حج).
 .8شرکت در فراخوان ارتقا به سطح مدیریّت کاروان حج.
 .9کسب امتیاز الزم برای ارتقا به سطح مدیریّت کاروان حج.
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مدیر باسابقه
 .1جنسیّت :مرد.
 .2داشتن حدّاکثر  61سال سن.
تبصره :1برای آندسته از مدیران کاروان های حج تمتع که سابقه ایثارگری دارند و
ارزشیابی عملکرد آخرین سفر مدیریت ایشان در سطح الف باشد ،حدّاکثر سن تا  62سال
قابل قبول است.
تبصره :2در صورت عدم وجود فرد واجد شرایط با تجربه یا ارتقایی برای مدیریت
کاروان حج در هر یک از شهرها ،حداکثر  62سال سن برای مدیران با تجربه قبلی
مدیریت کاروان حج تمتع مشروط به ارزشیابی عملکرد مطلوب و احراز توانمندی و
سالمت جسمانی نامبرده ،قابل قبول است.
 .3مدرک تحصیلی :حدّاقل دیپلم.
 .4داشتن حدّاقل  1سفر سابقهی اجرایی حجّ تمتّع در  5سال اخیر (عدم دوری از صحنهی
اجرایی حجّ تمتّع)
 .5بومیبودن در استان (سکونت دایم در شهرستان محلّ کاروان حج).
معاون
ورود بهمعاونت کاروان حج
 .1جنسیّت :مرد.
 .2داشتن حدّاقل  28و حدّاکثر  51سال سن.
ج و زیارت ،حدّاکثر سن 53
تبصره :1برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس امور ح ّ
سال قابل پذیرش است.
تبصره :2برای افرادی که سابقه ایثارگری دارند ،حدّاکثر سن تا  53سال قابل پذیرش
است.
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 .3مدرک تحصیلی حدّاقل لیسانس (ترجیحاً رشتههای مرتبط با علوم انسانی ،مانند:
مدیریّت امور حجّ و زیارت ،مدیریّت ،علوم قرآنی ،معارف و…).
ج و زیارت نیز قابل پذیرش است.
تبصره :مدرک تحصیلی کاردانی امور ح ّ
 .4داشتن حدّاقل  2سفر سابقهی اجرایی حجّ تمتّع که حدّاقل  1سفر آن مامور اجرایی
کاروان حجّ تمتّع باشد.
تبصره :بهجای  1سفر سابقهی اجرایی حج 1 ،سفر زایرخدمهی حج یا  6سفر سابقهی
اجرایی عمره یا  6سفر مدیریّت کاروان عتبات عالیات یا  3سفر اجرایی عتبات عالیات
بهعالوهی  3سفر اجرایی عمره قابل پذیرش است.
 .5داشتن حدّاقل  1سفر سابقهی اجرایی حج یا عمره در  11سال اخیر (عدم دوری از
صحنهی اجرایی حج یا عمره).
 .6بومیبودن در استان (سکونت دایم در شهرستان محلّ کاروان حج).
 .7شرکت در فراخوان ارتقای سطح مسوولیّت عوامل اجرایی حج.
 .8کسب امتیاز الزم برای ارتقای سطح مسوولیّت عوامل اجرایی حج.
معاون دارای سابقهی مدیریّت یا معاونت قبلی کاروان حج (معاون باسابقه)
 .1جنسیّت :مرد.
 .2داشتن حدّاکثر  61سال سن.
 .3مدرک تحصیلی حدّاقل دیپلم.
 .4حدّاقل  1سفر سابقهی مدیریّت یا معاونت کاروان حج و دارای ارزشیابی عملکرد قابل
پذیرش.
 .5داشتن حدّاقل  1سفر سابقهی اجرایی حج یا عمره در  11سال اخیر (عدم دوری از
صحنهی اجرایی حج یا عمره).
 .6بومیبودن در استان (سکونت دایم در شهرستان محلّ کاروان حج).
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مامور اجرایی
ورود بهمامور اجرایی حج
 .1جنسیّت :مرد
 .2داشتن حدّاقل  25و حدّاکثر  45سال سن.
تبصره :1برای دارندگان لیسانس امور حجّ و زیارت ،حداکثر سن  48سال قابل پذیرش
است.
تبصره :2برای افرادی که سابقه ایثارگری دارند ،حدّاکثر سن تا  48سال قابل پذیرش
است.
تبصیره :3برای افرادی که سابقهی اجرایی عتبات عالیات با ارزشیابی عملکرد مطلوب
دارند ،به ازای هر سه سفر از تخفیف یک سال سن باالتر بهرهمند میشوند و حداکثر
تا سه سال قابل قبول است.
 .3مدرک تحصیلی حدّاقل لیسانس (ترجیحاً رشتههای مرتبط با علوم انسانی ،مانند:
مدیریّت امور حجّ و زیارت ،مدیریّت ،علوم قرآنی ،معارف ،گردشگری و…).
ج و زیارت نیز قابل پذیرش است.
تبصره :مدرک تحصیلی کاردانی امور ح ّ
 .4داشتن حدّاقل  1سفر سابقهی اجرایی عمره یا عتبات یا معاون آموزشی عتبات و دارای
ارزشیابی عملکرد قابل پذیرش.
تبصره :مامورین اجرایی کاروانهای اهلسنّت از این بند مستثنی هستند.
 .5بومیبودن در استان (سکونت دایم در شهرستان محلّ کاروان حج).
 .6شرکت در فراخوان ارتقای سطح مسوولیّت عوامل اجرایی حج.
 .7کسب امتیاز الزم برای ارتقای سطح مسوولیّت عوامل اجرایی حج.
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مامور اجرایی باسابقه
 .1جنسیّت :مرد
 .2داشتن حدّاکثر  55سال سن.
 .3مدرک تحصیلی حدّاقل دیپلم.
 .4حدّاقل  1سفر سابقهی اجرایی حجّ تمتّع و دارای ارزشیابی عملکرد قابل پذیرش.
 .5بومیبودن در استان (سکونت دایم در شهرستان محلّ کاروان حج).
دستیار امور بانوان
 .1در اولویت اول همسر مدیر کاروان باشد .در صورتی که به دلیل موجهی امکان تشرف
مشارالیها میسر نمیباشد ،همسر معاون کاروان و سپس از محارم مدیر کاروان باشد.
 .2مدرک تحصیلی حداقل دیپلم.
 .3داشتن حداقل  25و حداکثر  51سال سن.
تبصره :در صورتیکه سابقه قبلی با ارزشیابی حداقل نمره  91داشته باشد تا  55سال
قابل قبول است وافراد دارای سابقه بایستی ارزشیابی عملکرد قابل قبول داشته باشند.
ب :شرایط احراز مسوولیّتهای کاروان حج
نظر به نقشهایی که مسوولین کاروان حج میبایست در فرآیند اجرای عملیّات بهمنظور
برنامهریزی ،سازماندهی ،تمهید و ادارهی امور زایران بر اساس ماموریّتها ،اهداف و وظایف
محوّله ایفا نمایند ،شرایط احراز مسوولیّتهای کاروان (مدیر ،معاون و مامور اجرایی) بهشرح ذیل
تعیین میگردد.
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ب :0/مهارتها ،دانش و معلومات حرفهای
 .1بهرهمند از دانش و تخصّص الزم در حوزههای مدیریّتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،امنیّتی و بهداشتی عمره و حج.
 .2آشنا با قوانین و مقرّرات عربستان در حوزههای مورد نیاز.
 .3آشنا با جغرافیای عربستان ،اماکن زیارتی ،شهرها و مسیرهای تردّد زایران.
 .4آشنا با فنّاوریهای روز در حوزهی رایانه و نرمافزارهای کاربردی در امور حجّ و زیارت.
 .5آشنا با زبان عربی در حدّ مکالمه و رفع امور جاری.
 .6آشنا با اصول امداد و نجات ،و مهارت کمکهای اوّلیّه.
 .7آشنا با اصول اوّلیّهی روانشناسی فردی و اجتماعی.
مهارت مدیریّت در شرایط بحرانی.
توضیح :موارد مذکور از طریق آزمون ،مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی و فرآیند ارزشیابی
قابل احراز خواهد بود.
ب :1/مهارتهای ارتباطی و رفتاری
 .1دارای مهارتهای ارتباطی ،مانند :مهارت گفتن و بیان (توانا در سخنرانی در اجتماعات
و انتقال مطالب بهدیگران) ،مهارت شنیدن و گوش دادن ،مهارت خواندن و مطالعه،
مهارت نوشتن.
 .2دارای مهارتهای زندگی ،مانند :مهارت خودآگاهی ،مهارت همدلی (توانایی ارتباطی و
تعامالتی ،رفتار انبساطی و…) ،مهارت روابط بین فردی ،مهارت ارتباط موثّر ،مهارت مقابله
با استرس ،مهارت مدیریّت هیجان ،مهارت حلّ مساله ،مهارت تصمیمگیری ،مهارت
تفکّر خلّاق ،مهارت تفکّر نقّادانه.
توضیح :موارد مذکور از طریق آزمون ،مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی و فرآیند ارزشیابی
قابل احراز خواهد بود.
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ب :3/ویژگیهای ارزشی و نگرشی
 .1باور و پایبندی بهاصول ارزشی و اصول حرفهای مندرج در نظامنامه و تعهّد و التزام به
منشور اخالقی و میثاقنامهی کارگزاران امور حجّ و زیارت.
 .2نگرش بهمدیریّت کاروان بهعنوان توفیقی بزرگ از سوی خداوند برای خدمتگزاری
بهزایران بهتاسّی سُنّت معصومین (علیهم السالم).
 .3نگرش به خدمتگزاری بهزایران حج ،بهعنوان یک ریاضت انتخابی.
 .4باور به تقدّم بخشیدن منافع جمعی بر منافع فردی.
 .5باور بهتوانمندیها و مشارکت افراد در ادارهی امور جمعی.
 .6دارای نگرش منطقی در تصمیمگیریهای اجرایی.
توضیح :موارد مذکور از طریق آزمون ،مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی و فرآیند ارزشیابی
قابل احراز خواهد بود.
ب :9/بهرهمندی از اعتبار حرفهای و عمومی
 .1دارای تجربیّات کافی در سایر عرصههای مدیریّتی و اجرایی.
 .2دارای حُسن شهرت در محلّ زندگی و محافل حرفهای و عمومی.
 .3دارای ارتباطات موثّر و حضور فعّال در محافل و اجتماعات مذهبی و دینی.
توضیح :موارد مذکور با ارایهی مستندات الزم و یا از طریق روش تحقیق و مصاحبه قابل ارزیابی
بوده و جنبهی اولویّتی دارد.
ب :8/قابلیّتها و تواناییهای شناختی در عرصهی سیاسی
 .1آشنا با اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،عقیدتی و مذهبی کشورهای اسالمی ،بهویژه کشور
میزبان.
 .2شناخت و آگاهی نسبت به نیرنگهای دشمنان اسالم و راههای نفوذ و سلطهی آنان
بر کشورهای اسالمی.
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توضیح :موارد مذکور از طریق آزمون ،مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی و فرآیند ارزشیابی
قابل احراز خواهد بود.
ب :1/قابلیّتها و تواناییها در عرصهی آموزشی و فرهنگی
 .1شناخت نسبت به عرصهها و ابعاد مختلف عبادی ،سیاسی و اجتماعی مقولهی زیارت.
 .2معرفت و آگاهی نسبت بهاحکام شرعی اوّلیّه ،اعمال و مناسک حج و عمره ،و آداب
زیارت قبور مطهّره ،و اماکن مقدّسه.
 .3شناخت کافی نسبت به فلسفه و اسرار حج ،عمره و زیارت.
 .4آشنا با روانخوانی و فهم قرآن و ادعیّهی ماثوره.
توضیح :موارد مذکور از طریق آزمون ،مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی و فرآیند
ارزشیابی قابل احراز خواهد بود.
ج :فراخوان عوامل اجرایی کاروانهای حج برای اعالم آمادگی و تطبیق با
آییننامه
 -1فراخوان در هر یک از سطوح مسوولیّتی اعم از مدیر ،معاون و مامور اجرایی بهعمل آمده ،و
کلّیّهی عوامل اجرایی با مفاد این آییننامه تطبیق پیدا نموده ،و اعزام آنان منوط بهشرکت
در فراخوان است.
 -2با عنایت بهمحیط اجرای عملیّات حج در عربستان ،و مخاطرات سیاسی ،امنیّتی ،اجتماعی و…
موجود در این زمینه ،و همچنین لزوم بازشناسی شایستهترین عوامل اجرایی برای انتخاب و
اعزام در کاروانهای حج ،فرآیند تطبیق همهساله پس از پایان عملیّات حج اجرا خواهد شد.
 -3تطبیق عوامل اجرایی کاروانهای حج با مفاد این آییننامه ،با این اهداف صورت میپذیرد:
 .1-3بهروز رسانی بانک اطّالعاتی ،و حذف عوامل اجرایی بدون سابقه ،فاقد شرایط الزم،
فاقد انگیزه ،مستعفی و….
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 .2-3ایجاد امکان شایستهگزینی در انتخاب و اعزام عوامل اجرایی کاروانهای حج.
 .3-3شناخت ابعاد و زوایای وضع موجود بهلحاظ کمّیّت و کیفیّت عوامل اجرایی
کاروانهای حج.
 .4-3بسترسازی الزم برای تدوین برنامههای آموزش عمومی و تخصّصی عوامل اجرایی
کاروانهای حج.
 .5-3فراهم نمودن بسترهای الزم برای برنامهریزی جذب عوامل اجرایی کاروانهای حج
در سالهای آتی در استانهای مورد نظر.
 -4فرآیند تطبیق وضع موجود عوامل اجرایی کاروانهای حج با مفاد این آییننامه بهقرار ذیل
است:
 .1-4فراخوان مدیران ،معاونین و مامورین اجرایی از طریق سامانهی جامع کارگزاران ،ارسال
ج و زیارت استانها و تکمیل پرونده.
پیامک و اطّالعرسانی از طریق دفاتر ح ّ
 .2-4احراز شرایط عمومی و اختصاصی بر اساس جداول مندرج در این آییننامه.
 .3-4ثبت و اعالم اسامی افراد آماده بهخدمت از طریق سامانهی جامع کارگزاران.
 -5ارتقای سطح مسوولیّت عوامل اجرایی کاروانهای حجّ فعلی در قالب طرح تطبیق وضع موجود
بههیچ وجه مجاز نمیباشد.
ج و زیارت
 -6تعیین ظرفیّت کاروان هر یک از مدیران بر اساس امتیاز اکتسابی و تشخیص مدیر ح ّ
استان مربوطه خواهد بود.

. 32 .



آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع

بخش سوم؛
ارتقای سطح مسوولیّت عوامل اجرایی کاروان حج
----*****---ارتقای سطح مسوولیّت نیروهای مستعد و توانمند ،و حفظ آنها در مسیر خدمتگزاری
همواره از دغدغههای جدّی میباشد ،و این چالش ،خود سببساز ایجاد فرآیندی مهم جهت
برنامهریزی ،شناسایی ،ارتقا و بهکارگماری مناسب عوامل اجرایی کارآمد است.
در این راستا ،و بهمنظور ارتقای سطح مسوولیّت افراد شایسته در کاروانهای حج ،الزم است
مراحل ذیل طی شود:
الف :برنامهریزی،
ب :شناسایی،
ج :تعیین امتیازها،
د :فرآیند ارتقا.
الف :برنامهریزی
.1

تجزیه ،تحلیل و بررسی ساالنهی بانک اطّالعات عوامل اجرایی کاروانهای حج بر
اساس روش دادهآمایی و تهیّهی گزارش.

.2

تجزیه ،تحلیل ،بررسی ،برآورد و ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان در حوزهی عوامل
اجرایی کاروانهای حج.

.3

احصا و بررسی آخرین سیاستهای کالن ابالغی سازمان حجّ و زیارت در حوزهی کاروانهای
حج ،و تهیّهی گزارش.
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برآورد کمّی و کیفی عوامل اجرایی مورد نیاز در مسوولیّتهای کاروانهای حج ،با عنایت
بهگزارشهای ارزشیابی عملکرد (نیازسنجی) ،بر اساس حدّاقل دو برابر نیاز هر شهر برای
انتخاب مدیران کاروانها.

.5

تهیّه و تنظیم جدول آماری عوامل اجرایی مورد نیاز در هر یک از مسوولیّتهای
کاروانهای حج ،بهتفکیک هر یک از استانها.

.6

انجام هماهنگیهای درون سازمانی جهت برگزاری آزمون.

.7

تهیّه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری آزمون و انجام سایر هماهنگیهای الزم.

ب :شناسایی
.1

فراخوان متقاضیان ارتقای سطح مسوولیّت در کاروانهای حج.

.2

ثبتنام متقاضیان در سامانهی جامع کارگزاران ،تکمیل و بهروز رسانی پروندهی
الکترونیکی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی.

.3

تهیّهی گزارش اطّالعات ثبتشده در بانک اطّالعاتی سامانهی جامع کارگزاران ،و
مشخّص نمودن متقاضیان واجد شرایط.

.4

دریافت مدارک تکمیلی و تایید پروندهی الکترونیکی.

ج :تعیین امتیازها
جهت انتخاب مناسبترین افراد بهمنظور ارتقای سطح مسوولیّت آنان در کاروانهای حج،
الزم است فرآیند مناسبی برای شناسایی بهترین افراد بهمنظور بهکارگماری در مسوولیّتهای
باالتر طی شود.
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این فرآیند ،تابع شاخصهایی میباشد که امتیازهای آن برای هر یک از افراد شرکت کننده
در فراخوان ،با توجّه به جدول ذیل تعیین و محاسبه میگردد.
ردیف

1

عناوین شاخص ها
نتیجهی آزمون سنجش معلومات نظری و عملی سطح فعلی
مسوولیّت

امتیاز

درصد

شاخص

از کل

2/111

%21

3/411

%34
%5

2

نتیجهی ارزشیابی عملکرد سفر آخر مسوولیّت مورد نظر

3

سوابق اجرایی عتبات ،عمره و حج

511

4

سوابق ایثارگری و عضویت فعال بسیج

311

%3

5

مدرک تحصیلی

311

%3

6

محدودهی سنّی

311

%3

7

فعالیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی

511

%5

8

دورههای آموزشی طی شده در مسوولیّت مورد نظر

1/111

%11

9

نتیجهی ارزیابی کمیتهی احراز صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی

1/211

%12

11

تسلّط به محاورهی زبان عربی

511

%5

جمع کلّ امتیازها
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 .0امتیاز نتیجهی آزمون سنجش معلومات نظری و عملی :امتیاز این عامل با توجّه به
نتیجهی آزمون بهتناسب نمرهی کسب شده توسّط متقاضی محاسبه میگردد.
 .1-1حدّاکثر امتیاز در این عامل 20111 ،امتیاز است.
 .2-1حدّاقل امتیاز برای ادامهی فرآیند ارتقا 611 ،امتیاز معادل  %31نمرهی آزمون میباشد.
 .1امتیاز نتیجهی ارزشیابی عملکرد سفر آخر مسوولیّت مورد نظر :امتیاز این عامل
با توجّه به نتیجهی ارزشیابی عملکرد سوابق اجرایی متقاضی محاسبه میگردد.
 .1-2حدّاکثر امتیاز در این عامل 30411 ،امتیاز است.
 .2-2امتیاز ارزشیابی عملکرد سوابق اجرایی ،نمرهی سفر آخر مسوولیّت مورد نظر خواهد
بود؛ مگر آنکه نمرهی سفر ماقبل آخر ،بیش از آخرین سفر باشد ،که در این صورت
میانگین  2سفر آخر ،امتیاز این شاخص را مشخّص خواهد کرد.
 .3-2امتیازهای ارزشیابی هر سابقهی اجرایی معادل نمرهی ارزشیابی مندرج در سیستم
ارزشیابی میباشد.
 .4-2سوابق اجرایی فاقد کارنامهی ارزشیابی ،تاثیری در محاسبهی میانگین نمرات نخواهند
داشت.
 .3امتیاز سوابق اجرایی عتبات ،عمره و حج :امتیاز این عامل با توجّه بهسطح مسوولیّت
و سوابق اجرایی متقاضی محاسبه میگردد.
 .1-3حدّاکثر امتیاز در این عامل 511 ،امتیاز است.
 .2-3امتیازهای سوابق اجرایی حج و عمره ،صرفاً در محدودهی زمانی  11سال اخیر؛ و
سوابق اجرایی عتبات عالیات در  5سال اخیر محاسبه میگردد.
 .3-3سقف امتیاز عتبات 111 ،امتیاز؛ سقف امتیاز عمره 151 ،امتیاز؛ و سقف امتیاز حج251 ،
امتیاز میباشد.
 .4-3هر شخص در هر سال ،صرفاً از امتیاز حدّاکثر  1سفر حج 1 ،سفر عمره و  1سفر عتبات
(باالترین امتیاز در هر مورد) میتواند بهرهمند شومند.
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سمت

حوزه ی مسوولیت
امتیاز در حج

امتیاز در عمره

امتیاز در عتبات

مدیر

51

25

21

معاون

25

15

11

مأمور اجرایی

15

11

5

سایر سمت ها

11

5

5

مدیر شامل :مدیر کاروان ،مدیر مجموعه یا هتل ،مدیر عملیّات ،رییس و معاون ستاد ،رییس
ستاد منطقه و مسوولین واحدهای ستاد عملیّات میباشد.
معاون شامل :معاون کاروان ،معاون مجموعه یا هتل ،معاون ستاد منطقه میباشد.
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 .9امتیاز سوابق ایثارگری و عضویت فعال بسیج :امتیاز این عامل با توجّه بهسوابق
ایثارگری متقاضی محاسبه ،و حدّاکثر آن  311امتیاز میباشد.

نوع ایثارگری

حداکثر
امتیاز

خانواده شهید:

درجه  :1پدر ،مادر ،همسر و فرزند 111 ،امتیاز
درجه ی  : 2برادر و خواهر 65 ،امتیاز
جانباز:

تا  21درصد 45 ،امتیاز
باالی  21تا  41درصد 85 ،امتیاز
باالی  41درصد 131 ،امتیاز
آزاده:

تا  1سال 85 ،امتیاز
باالی  1سال به ازای هر  3ماه 21 ،امتیاز
رزمنده:

حضور در جبهه تا  3ماه 41 ،امتیاز
باالی  3ماه به ازای هر  2ماه 11 ،امتیاز
عضو فعال بسیج:

حداقل  1سال 21 ،امتیاز
باالی  1سال به ازای هر سال 11 ،امتیاز
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 .8امتیاز مدرک تحصیلی :امتیاز این عامل با توجّه بهمقطع تحصیلی فعلی متقاضی محاسبه ،و
حدّاکثر آن  311امتیاز میباشد
مقطع تحصیلی

حداکثر امتیاز

دیپلم

151

فوق دیپلم

211

لیسانس و فوق دیپلم حج و زیارت

241

فوق لیسانس و لیسانس حج و زیارت

271

دکترا

311

 .1امتیاز محدودهی سنّی :نظر بهتاثیر میزان سنّ عوامل اجرایی کاروانهای حج در روند
خدمترسانی بهحجّاج و با هدف جوانگرایی در واگذاری سطوح مسوولیّتی بهافراد ،جدول
امتیازهای سطوح سِنّی مختلف بهصورت معکوس محاسبه میگردد ،که بهقرار ذیل است.
حدّاکثر امتیاز در این عامل  311امتیاز است.
سطح سنی

حداکثر امتیاز

سطح سنی

حداکثر امتیاز

کمتر از 36سال

311

 46-51سال

151

 36-41سال

251

 51-55سال

111

 41-45سال

211

 56-61سال

51

 .7امتیاز فعالیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی:
 .1-7امتیاز این شاخص با توجّه به وظایف و مسوولیّتها در هر سطح مورد احصا قرار
گرفته و بهمنظور حفظ وحدت رو ّیه ،برابر دستورالعملی که در ادامه تنظیم و ابالغ
می گردد بررسی و امتیاز مربوطه ،تخصیص مییابد.
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 .2-7حدّاکثر امتیاز تخصیصی در این شاخص  511امتیاز است؛ و به آثار  6سال اخیر امتیاز
اختصاص مییابد.
حداکثر امتیاز

حداکثر جمع

هر عنوان

امتیازات

1

همکاری علمی ،پژوهشی و کاربردی با سازمان

51

211

2

تألیف کتاب در حوزه حج و زیارت

111

211

3

خالقیت و نوآوری در حوزه حج و زیارت

111

211

51

151

31

111

ردیف

4
5

عنوان

ارائه مقاله چاپ شده در حوزه حج و زیارت در یکی از
مجالت معتبر علمی
تدوین تجارب در حوزهی حج و زیارت

 .5امتیاز دورههای آموزشی طی شده برای مدیر کاروان حج :امتیاز این عامل با توجّه
بهدورههای آموزشی طی شده توسّط متقاضی محاسبه میگردد.
 .1-8حدّاکثر امتیاز در این عامل 10111 ،امتیاز و شامل دورههای آموزشی طی شده است.
 .2-8میانگین مجموع نمرات درسهای دورهی آموزشی مسوول ّیت مورد نظر در تناسب
 ،10111امتیاز این عامل را مشخّص میکند.
 .4امتیاز نتیجهی ارزیابی کمیتهی احراز صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی :امتیاز
این عامل با توجّه بهنتیجهی ارزیابی کمیتهی احراز صالح ّیتهای حرفهای و تخصّصی که
شرح وظایف و فرآیند اجرایی آن در این آییننامه آمده است ،محاسبه میگردد .حدّاکثر امتیاز
در این عامل 10311 ،امتیاز است.
 .01امتیاز نتیجهی مصاحبهی محاورهی زبان عربی :امتیاز این عامل حدّاکثر  511است
که با هدف ترغیب کارگزاران برای آشنایی و تسلّط به محاورهی زبان عربی به منظور حُسن
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انجام وظایف و مسوولیّتهای تعیینشده میباشد .امتیاز این شاخص از طریق انجام مصاحبه
(طبق نمونه فرم د )تعیین میشود.

د :فرآیند ارتقاء
 .1بهمنظور تسهیل در طی نمودن مسیر ارتقا و ایجاد فرصت برابر ،جهت استفاده از ظرفیّتهای
ارتقای سطح مسوولیّت برای همهی عوامل اجرایی ،حدّاقل امتیاز مورد نیاز برای ارتقا بهسطح
مسوولیّت باالتر %61 ،مجموع امتیازها تعیین میگردد.
تبصره :در صورت عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز ،مالک پذیرش می تواند داشتن
حداقل امتیاز تراز استانی قرار گیرد.
 .2جهت ارتقای متقاضی بهسطح مسوولیّت باالتر در کاروان حج ،الزم است فرآیند ذیل طی
گردد:
.1-2

فراخوان متقاضیان ارتقای سطح مسوولیّت در کاروانهای حج از طریق سامانهی
جامع کارگزاران.

.2-2

احراز شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان.

.3-2

برگزاری آزمون و کسب حدّاقل  %31امتیاز آزمون.

.4-2

دعوت سهبرابر نیاز هر شهر برابر امتیازهای هر یک از داوطلبان برای انجام
مصاحبه.

.5-2

احراز صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی توسّط کمیتهی مربوطه و تعیین امتیاز
این بخش.

.6-2

تعیین امتیاز هر یک از شاخصها و تعیین امتیاز نهایی متقاضیان بر اساس
شاخصهای امتیازبندی متقاضیان ارتقا.

.7-2

ثبت و اعالم نتایج قطعی از طریق سامانهی جامع کارگزاران حج به متقاضیان.

 .3متقاضیان واجد شرایط ارتقا بهمسوول ّیتهای باالتر ،بهمرکز آموزش حجّ و زیارت برای طیّ
دورههای آموزشی الزم معرّفی خواهند شد.
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 .4متقاضیانی که موفّق بهارایهی گواهی قبولی از مرکز آموزش حجّ و زیارت شوند ،بهسطح
مسوولیّت باالتر ارتقا خواهند یافت.
 .5لیست متقاضیان ارتقا یافته بهسطح مسوولیّت معاون و مامور اجرایی کاروان حج که مجوز
الزم را برای اعزام دریافت نمودهاند ،از طریق سامانهی جامع کارگزاران در اختیار مدیران
کاروانهای حجّ استان مربوطه قرار خواهند گرفت ،تا از بین آنان انتخاب نمایند.
 .6متقاضیان ارتقا یافته بهسطح مسوولیّت مدیر کاروان حج ،جهت انتخاب برای اعزام بهعنوان
مدیر کاروان حج (مدیر سفر اوّل) ،از طریق سامانهی جامع کارگزاران در زمان مقتضی و بر
اساس نیاز سازمان ،مجوّز الزم را برای اعزام دریافت خواهند نمود.
 .7اعتبار آزمون  3سال است ،و کارگزارانی که فرآیند ارتقا را با موفّقیّت طی نمایند ،به مدّت 3
سال با رعایت سایر شرایط ،مجوّز اعزام خواهند داشت.
 .8ارتقای متقاضیان بهسطوح مسوول ّیتی معاون و مامور اجرایی کاروان ،هیچ تعهّدی برای
سازمان حجّ و زیارت جهت اعزام آنان در قالب کاروانها و یا ستادهای حج ایجاد نمینماید،
و اعزام آنها صرفاً بر اساس نیاز و انتخاب توسّط مدیران کاروانها خواهد بود.

. 42 .



آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع

بخش چهارم؛
احراز صالحیّتها
----*****---الف :صالحیّتهای جسمی و روانی متقاضیان ارتقای سطح مسوولیّت
مسوولیّت احراز تواناییهای جسمی و روانی متقاضیان بر عهدهی مرکز پزشکی حجّ و زیارت
جمع ّیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران میباشد ،که بر اساس استانداردهای بهداشت و
سالمت در مسوولیّتهای کاروان حج و توسّط نمایندگیهای استانی مرکز پزشکی و با درخواست
دفاتر حجّ و زیارت استانها صورت میپذیرد.
ب :صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی متقاضیان ارتقای سطح مسوولیّت
 -1جهت احراز صالح ّیتهای حرفهای و تخصّصی متقاضیان جذب در مسوولیّتهای کاروان
حج و انطباق متقاضیان با شرایط احراز مسوولیّتهای کاروان حج« ،کمیسیون احراز
صالح ّیتهای حرفهای و تخصّصی» با ترکیب ذیل تشکیل میشود:
.1-1

دکترا یا کارشناس ارشد روانشناسی دارای تجربهی کافی در حوزهی حجّ و زیارت
(عضو کمیسیون).

.2-1

کارشناس امور کارگزاران دفتر حجّ و زیارت استان (دبیر و عضو کمیسیون).

.3-1

دکترا یا کارشناس ارشد مدیریّت ،دارای تجربهی کافی در حوزهی حجّ و زیارت
(عضو کمیسیون).
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.4-1

یک نفر روحانی بهنمایندگی بعثهی مقام معظّم رهبری مدظله العالی (عضو
کمیسیون).

.5-1

یکی از مدیران با تجربهی کاروانها و آشنا با امور مجموعهها با معرّفی مدیر حجّ
و زیارت استان مربوطه (عضو کمیسیون).

 -2احکام اعضای کمیسیون پس از طیّ مراحل اداری توسّط مدیر حجّ و زیارت استان برای
مدّت  2سال صادر خواهد شد ،و این مدّت برای دورهی بعد نیز قابل تمدید است.
تبصره :روحانی عضو کمیسیون از سوی نمایندگی مناطق بعثهی مقام معظّم رهبری (مدظله
العالی) بهمدیریّت حجّ و زیارت استان مربوطه معرّفی و نسبت بهصدور حکم اقدام خواهدشد.
 -3جلسهی کمیسیون با حضور کلّیّهی اعضا و در صورت ضرورت و شرایط استثنایی ،با حضور
 4نفر از  5نفر اعضا رسم ّیت مییابد؛ و حضور روحانی معرّفی شده از سوی بعثهی مقام
معظّم رهبری مدظله العالی و کارشناس امور کارگزاران استان ،الزامی میباشد.
 -4کمیسیون با بررسی توانمندیهای متقاضیان بر اساس «شرایط احراز مسوولیّتهای کاروان
حج» ،نسبت بهاعالم نتیجهی آن بر اساس روش سنجش طبقهبندی شده با معیارهای
«عالی ،خیلیخوب ،خوب ،متوسّط و ضعیف» و نمرات مربوطه اقدام مینماید.
 -5هر یک از اعضای کمیسیون مصاحبه در فرم خود بهصورت محرمانه امتیاز میدهد ،و پس
از اعالم نظر اعضای کمیسیون ،جمعبندی نمرات مصاحبه توسّط دبیر کمیسیون تهیّه و
جهت بررسی و اعالم نظر نهایی ،به هیات ممیّزه ارسال خواهد شد.
ج :هیات ممیّزهی منابع انسانی حوزهی کارگزاری حجّ و زیارت
 -1بهمنظور بررسی و جمعبندی نظرات «مرکز پزشکی حجّ و زیارت» و «کمیسیون احراز
ج
صالح ّیتهای حرفهای و تخصّصی»« ،هیات ممیّزهی منابع انسانی حوزهی کارگزاری ح ّ
و زیارت» تشکیل و در خصوص صحّت انجام فرآیند مربوط به هر یک از متقاضیان اعالم
نظر نهایی مینماید.
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 -2هیات ممیّزهی ارتقا با ترکیب افراد ذیل تشکیل و مطابق شرح وظایف تعیین شده اقدام
مینماید.
 .1-2مدیر حجّ و زیارت استان (رییس هیات).
 .2-2کارشناس امور کارگزاران حجّ و زیارت استان (عضو و دبیر هیات).
 .3-2نمایندهی مرکز پزشکی حجّ و زیارت (عضو هیات).
 .4-2مسوول حراست حجّ و زیارت استان (عضو هیات).
 .5-2نمایندهی دفتر مدیریّت عملکرد در استان (عضو هیات).
توضیح :جلسات هیات ممیّزه با حضور اکثریّت اعضا و صرفاً با حضور رییس هیات رسمیّت
مییابد ،و رای آن فقط با تنظیم صورتجلسه و امضای اکثریّت اعضا الزماالجرا میباشد.
 -3شرح وظایف هیات ممیّزه ،عبارتند از:
 .1-3بررسی و انطباق آرا و نظرات «مرکز پزشکی حجّ و زیارت» و «کمیسیون احراز
صالح ّیتهای حرفهای و تخصّصی» با ضوابط و مقرّرات و فرآیند پیشبینی شده در
این آییننامه.
توضیح :متقاضی باید حدّاقل %51امتیاز هر موضوع و حدّاقل %61از مجموع
امتیازهای جدول احراز صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی را کسب نماید.
 .2-3بررسی و اتّخاذ تصمیم در خصوص اعتراضات احتمالی متقاضیان بهنظرات مرکز
پزشکی حجّ و زیارت ،کمیسیون احراز صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی و سایر
موارد احتمالی و عندالّزوم ارجاع برای مصاحبهی مجدّد.
 .3-3ثبت و ضبط کلیّهی مستندات و نظرات مرکز پزشکی حجّ و زیارت ،و کمیسیون احراز
صالح ّیتهای حرفهای و تخصّصی و هیات ممیّزه در سامانهی جامع کارگزاران.
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بخش پنجم؛
بهکارگماری و توانمندسازی
----*****---الف :انتخاب ،بهکارگماری و اعزام عوامل اجرایی کاروانهای حج
 .1معیار انتخاب و اعالم عوامل اجرایی کاروان حج ،اعمّ از مدیر ،معاون و مامور اجرایی
جهت اعزام ،صرفاً با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مربوطه و نیاز
سازمان حجّ و زیارت در هر یک از استانها میباشد.
 .2معیارهای اصلی انتخاب و اعزام عوامل اجرایی کاروانهای حج در هر سال ،و نیز سهم
هر یک از آنها در تعیین امتیازهای افراد ،برای متقاضیان تازه ارتقا یافته ،جدول
امتیازهای مندرج در قسمت ارتقا و برای عوامل اجرایی فعلی ،نتایج اجرایی طرح تطبیق
میباشد.
 .3بهکارگماری نیروی انسانی در هر یک از مسوولیّتهای کاروان حج قبل از طیّ مراحل
و فرآیند مندرج در این آییننامه و صدور هرگونه حکم تحت هر عنوان ،ممنوع است.
 .4بهکارگماری مدیران و عوامل اجرایی کاروانهای حج در هر مقطع زمانی و در هر یک
از مسوولیّتها ،منوط به تایید شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این آییننامه و
صرفاً بر اساس نیاز و بهکارگماری عوامل نیز مشروط به انتخاب توسّط مدیران خواهد
بود.
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تبصره :در موارد خاص و در صورت کسری نیروی واجد شرایط در هر یک از استانها،
ج و زیارت استان مربوطه و با بررسی اداره کلّ امور
بنا به درخواست مدیریّت ح ّ
کارگزاران اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
 .5بهکارگماری نیروی انسانی در هر یک از مسوولیّتهای کاروانهای حجّ تمتّع ،منوط
بهاحراز سالمت جسمانی و روانی متقاضیان خواهد بود.
 .6انتخاب و اعزام کلّیّهی عوامل اجرایی کاروانهای حجّ تمتّع به صورت یکسال درمیان
خواهد بود.
تبصره :1افرادی که در فرایند ارتقا پذیرفته شده اند از شرط یکسال در میان صرفا برای
تشرف در سمت ارتقا یافته مستثنی هستند.
تبصره :2افرادی که در فرایند ارتقا به مدیریت پذیرفته شده و در آن سال با رعایت
ضوابط مربوطه در سمت غیر مدیریت اعزام شده باشند صرفا برای بکارگماری بعنوان
مدیر از شرط یکسال در میان مستثنی هستند.
 .7در صورت درخواست مدیر کاروان برای جابجایی شهر محل کاروان (شهر آزمون) ،برای
اولین سالی که نوبت تشرف نامبرده است ،در ردیف آخر مدیران بومی شهر مقصد قرار
خواهد گرفت و در سالهای بعد براساس امتیاز مکتسبه جانمایی خواهد شد.
 .8عوامل منتخب میبایست بومی (ساکن) شهر محلّ کاروان باشند.
تذکّر  :1کاروانهایی که حدّاقل  31نفر زایر خود را از یک شهر ثبتنام کرده باشند،
می بایست الزاماً حدّاقل یک نفر از مجموع عوامل خود را از آن شهر انتخاب و معرّفی
نمایند.
ج و زیارت استان در شهرستان مورد نظر ،معاون واجد
تذکّر  :2اگر بهتشخیص مدیر ح ّ
شرایط وجود نداشته باشد ،در این صورت و با موافقت اداره کلّ امور کارگزاران ،انتخاب
معاون کاروان از سطح استان بالمانع است.
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 .9آن دسته از مدیران کاروانهایی که اوّلین سال مدیریّت آنها است ،میبایست معاون
خود را الزاماً از میان افراد با سابقهی مدیریّت و یا معاونت کاروان حجّ تمتّع انتخاب
نمایند.
 .11آن دسته از مدیران کاروانها که سنّ آنها بیش از  61سال است ،الزاماً میبایست
معاون خود را از معاونین سال اوّلی با رویکرد نیروسازی انتخاب نمایند.
 .11در ارتباط با تعداد خویشاوندان نسبی و سببی مدیر ،مدیران کاروانها مجازند حدّاکثر
یک نفر از خویشاوندان نسبی و سببی خود را با رعایت سایر شرایط بهعنوان معاون یا
ماموراجرایی انتخاب نمایند ،و انتخاب بیش از یک نفر خویشاوند از مجموع عوامل
کاروان ممنوع است.
توضیح :خویشاوندان سببی و نسبی مدیر جهت خدمت بهعنوان عوامل اجرایی ،عبارتند
از :فرزند ،پدر ،برادر ،نوه ،عمو ،دایی ،شوهرعمّه ،شوهرخاله ،برادرزاده،خواهرزاده،پسر
عمو ،پسرعمّه ،پسردایی ،پسرخالهی مدیر و همسر او ،و همچنین داماد ،باجناق و
شوهرخواهر مدیر کاروان.
تذکّر :بهکلّیّهی مدیران محترم کاروانها موکّداً توصیه میشود از معرّفی عوامل اجرایی
سببی و نسبی خود بهیکدیگر جدّاً خودداری نمایند ،و در صورت مشاهدهی موارد
خالف ،تصمیم مقتضی اتّخاذ خواهد شد.
 .12مدیران کاروان در انتخاب عوامل واجد شرایط اختیار کامل دارند و هیچ فرد حقیقی یا
حقوقی ،اجازه تحمیل نیرو به آنان ندارند ،فلذا مسئولیت و تبعات ناشی از انتخاب
ناشایست عوامل ،به مدیران کاوران بازخواهدگشت.
توضیح :برخی مدیران در مواجهه با اهمال یا ناهماهنگی نیروی تحت امر خود ،تحمیلی
بودن آنان را مستمسکی برای عدم پاسخگویی قرار میدهند که ضمن عدم پذیرش
این توجیهات ،با مدیران کاروان مدعی این موضوع برخورد الزم صورت خواهد پذیرفت.
متقابال اداره کل امور کارگزاران ،اداره کل حراست و دفتر بازرسی سازمان این آمادگی
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را دارند تا قبل از سفر ،نسبت به بررسی گزارشات درخصوص عوامل تحمیلی و حذف
آنان اقدام نمایند.
 .13در عملیّات حمل و نقل تردّدی ،یکی از عوامل کاروانها میبایست بهعنوان همکار
نقل تردّدی معرّفی گردد ،تا پس از آموزشهای الزم ،از بامداد روز  8ذیالحجّة تا پایان
ایّام تشریق ،طبق برنامهی زمانبندی مشخّص در حمل و نقل تردّدی مشارکت داشته
باشد .فرد یاد شده میبایست از عوامل مجرّب کاروان ،متعهّد بهانجام عمرهی مفرده،
آشنا بهزبان عربی بوده ،و بهویژه از شناخت کافی جغرافیای مکّهی مکرّمه برخوردار
باشد.
توضیح :سامانهی جامع کارگزاران بهطور پیش فرض معاون کاروان را بهعنوان همکار

نقل تردّدی در نظر گرفته ،و با عالمت p

مشخّص مینماید؛ که مدیران محترم

کاروانها میتوانند نسبت بهتایید یا تغییر آن اقدام نمایند.
 .14توصیه میشود مدیران محترم کاروانها عوامل خود را از افرادی با مدرک تحصیلی
باالتر انتخاب نمایند.
 .15در شرایط مساوی ،اولویّت انتخاب با ایثارگران است.
 .16با توجّه بهشرایط خاصّ حجّ تمتّع ،در هر کاروان فقط یک نفر بهعالوهی مامور اجرایی
سال اوّلی مجاز بهانجام حجّ تمتّع میباشد ،و سایر عوامل مجاز بهانجام حجّ تمتّع نبوده،
و میبایست صرفاً بهانجام عمرهی مفرده اکتفا نمایند؛ و ضرورت دارد فرم تعهّدنامهی
مربوطه (فرم پیوست  )2را تکمیل ،و به دفتر حجّ و زیارت استان مربوطه تحویل دهند،
تا در پروندهی مدیر کاروان ضبط گردد.
 .17هر یک از مدیران و عوامل اجرایی که بر اساس ارزشیابی انجام شده ،در انجام وظایف
خود کمکاری یا قصور داشتهاند و یا بر خالف ضوابط و دستورالعملهای ابالغی و
تعهّدات ارایه شده اقدام نمایند ،الزم است عالوه بر پرداخت هزینهی سرانهی یک زایر،
مبلغی تا  %41هزینهی سرانه نیز برای تامین خسارتهای وارده ،بهتشخیص سازمان
پرداخت نمایند؛ لذا ضروری است مدیران محترم ضمن توجّه به این موضوع ،اهمیّت
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آن را برای عوامل اجرایی خود نیز تشریح نمایند .از این رو هر یک از مدیران و عوامل
کاروان میبایست فرم تعهّد حُسن انجام کار (فرم پیوست  )1را تکمیل و مدیر کاروان
ج و زیارت استان مربوطه نماید.
مربوطه نیز آن را تایید ،و تحویل دفتر ح ّ
 .18اخذ هرگونه وجه از عوامل اجرایی کاروان بهمنظور انتخاب آنان وجههی قانونی نداشته،
و تخلّف محسوب میگردد ،لذا در صورتی که ثابت شود مدیر کاروان از عوامل اجرایی
وج هی تحت هر عنوان اخذ نموده است ،بالفاصله از مدیریّت کاروان حذف ،و مدیر و
خدمهی خاطی نیز از هرگونه تشرّف تحت عناوین مدیر و عوامل اجرایی محروم ،و نام
ج و زیارت منظور خواهد شد.
آنان در لیست افراد معاف از همکاری با سازمان ح ّ
 .19کلّیّهی عوامل اجرایی ملزم به فراگیری زبان عربی در حدّ نیاز میباشند .چنانچه مدیر
و یا معاون کاروان ،بهزبان عربی تسلّط کامل ندارند ،مدیر کاروان حتّیاالمکان یکی از
عوامل اجرایی خود را از میان افرادی که بهمکالمهی زبان عربی تسلّط کافی دارند ،با
رعایت سایر شرایط انتخاب نمایند.
ج و زیارت هیچگونه تعهّد و مسوولیّتی در رابطه با اخذ مرخّصی و موافقت
 .21سازمان ح ّ
محلّ کسب و کار و یا موافقت با خروج از کشور مدیران و عوامل اجرایی محترم
کاروانها که دارای شغل دولتی باشند ،را ندارد .لذا اخذ مجوّز خروج از کشور ،مرخّصی
و موافقت محلّ کار در موسم حج بهعهدهی خود ایشان میباشد ،و هیچگونه گواهی یا
درخواست ماموریّت و مرخّصی برای آنان صادر نخواهد شد.
 .21حذف عوامل اجرایی کاروانها پس از انتخاب و معرّفی در سامانهی جامع کارگزاران،
تنها با ذکر علّت موجّه و توسّط دفتر حجّ و زیارت استان یا شهرستان مربوطه میسّر
خواهد بود.
 .22مدیران محترم کاروانها موظّفند مفاد شرح وظایف عوامل را دقیقاً بهاطّالع آنان رسانده،
و در جریان کامل ضوابط و تعهّدات مربوطه قرار دهند.
 .23اعزام و مراجعت کلّیّهی عوامل اجرایی و روحانیّون و معین یا معینهی کاروانها صرفاً
همراه با کاروان خواهد بود.
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 .24انتخاب روحانی و معین یا معینهی کاروانها تابع ضوابط و دستورالعمل ابالغی معاونت
امور فرهنگی حوزهی نمایندگی ولیّ فقیه در امور حجّ و زیارت میباشد ،که پس از هماهنگی
مدیران کاروانها با امور روحانیّون مناطق مربوطه ،از طریق سیستم امور روحانیّون،
مشخّصات روحانی و معین یا معینهی مورد نظر در کارتابل مدیر کاروان در سامانهی
جامع کارگزاران قرار خواهد گرفت.
 .25مدیران کاروان هایی که زائر خدمه انتخاب کرده اند می بایست به این اصل مهم توجه
داشته باشند که نامبردگان زائر هستند و اولویت اصلی برای آنان ،انجام مناسک حج
بوده و الزم است به گونه ای برنامه ریزی نمایند که همکاری آنان با کاروان ،هیچ
گونه خللی در انجام مناسک ایشان ایجاد ننماید.
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ب :امتیازبندی مدیران کاروانهای حجّ تمتّع
کلّیّهی مدیران کاروانها بر اساس شاخصهای ذیل امتیازبندی شده و به تعداد نیاز هر شهر از
باالترین امتیاز ،انتخاب و بهکارگماری میشوند.
امتیاز

درصد

شاخص

از کل

61%

ردیف

عناوین شاخص ها

0

نتیجهی ارزشیابی عملکرد مدیریّت کاروان حج

6/111

1

شرایط محیط اجرای عملیّات

611

6%

3

سوابق اجرایی عتبات

511

5%

9

آخرین سال مدیریّت کاروان حج

311

3%

8

سوابق ایثارگری و عضویت فعال بسیج

311

3%

1

مدرک تحصیلی

311

3%

7

فعالیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی

511

5%

5

دورههای آموزشی طی شده برای مدیریّت کاروان حج

1/111

11%

4

تسلّط به محاورهی زبان عربی

511

5%

11/111

111%

جمع کل امتیاز ها
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 .1امتیاز نتیجهی ارزشیابی عملکرد مدیریّت کاروان حج.
 .1-1امتیاز این عامل با توجّه به نتیجهی ارزشیابی عملکرد سوابق اجرایی متقاضی محاسبه
میگردد.
 .2-1حدّاکثر امتیاز در این عامل  60111امتیاز است.
 .3-1امتیاز ارزشیابی عملکرد سوابق اجرایی ،نمرهی سفر آخر مدیریّت کاروان حج خواهد
بود؛ مگر آنکه نمرهی سفر ماقبل آخر ،بیش از آخرین سفر باشد ،که در این صورت
میانگین  2سفر آخر ،امتیاز این شاخص را مشخّص خواهد کرد.
 .4-1امتیازهای ارزشیابی هر سابقهی اجرایی معادل نمرهی ارزشیابی مندرج در سیستم
ارزشیابی میباشد.
 .5-1سوابق اجرایی فاقد کارنامهی ارزشیابی ،تاثیری در محاسبهی میانگین نمرات نخواهند
داشت.
 .2امتیاز شرایط محیط اجرای عملیّات.
 .1-2با توجّه بهاینکه شرایط اجرای عملیّات در نتیجهی ارزشیابی تاثیرگذار است ،تاثیر این
شرایط که سقف آن  611امتیاز است ،در امتیاز مدیر کاروان بهشرح ذیل محاسبه
میشود.
 .2-2ظرفیّت کاروان :سقف امتیاز ظرفیّت کاروان  211است که با لحاظ باالترین ظرفیّت
کاروانها ،برای محاسبهی امتیاز این بخش ،ظرفیّت گروه در عدد  1011ضرب و
جدول ذیل بهدست میآید.
ظرفیّت

امتیاز

ظرفیّت

امتیاز

ظرفیّت

امتیاز

 58نفره

95

 038نفره

151

 051نفره

211

 008نفره

128

 011نفره

178
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 .3-2تناسب ظرفیّت کاروان بهتعداد عوامل با حدّاکثر  211امتیاز که بر اساس جدول
ذیل محاسبه میشود( .عدد  45بیشترین سرانه است ،لذا برای محاسبهی امتیاز
سرانه ،هر عامل اجرایی در عدد  4044ضرب میشود).
تعداد نیروی

سرانهی هر عامل اجرایی

اجرایی

در ازای تعداد زایر

 85نفره (غیر از سال )94

2

4205

189

 85نفره سال 94

3

2803

126

 115نفره

3

3803

171

 135نفره

3

45

211

 161نفره

4

41

178

 181نفره

4

45

211

ظرفیّت

امتیاز

 .4-2گروه قیمتی کاروان با حدّاکثر  211امتیاز که بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود.
گروه قیمتی

 1الف

1ب

1ج

1د

 3الف

3ب

3ج

51

65

81

95

111

125

141

31

35

41

45

51

55

61

امتیاز گروه قیمتی
مکه ی مکرمه
امتیاز گروه قیمتی
مدینه ی منوره

 .3امتیاز سوابق اجرایی عتبات.
 .1-3امتیاز این شاخص ،حدّاکثر  511است.
 .2-3به سابقهی اجرایی عتبات در  5سال اخیر امتیاز تعلّق میگیرد.
 .3-3به هر سفر سابقهی اجرایی عتبات  111امتیاز و برای هر سال صرفاً از امتیاز یک سفر
بهرهمند خواهد شد.
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 .4امتیاز آخرین سال مدیریّت کاروان حج.
با توجّه بهاین که برخی از مدیران کاروانها بهدالیل کاهش تعداد زایر ،ارزشیابی کمتر و…
در دورهی خودشان جذب نمیشوند ،بهمنظور توجّه بهاین دسته افراد بهلحاظ دور نشدن از
حج ،طبق آخرین سال تشرّف به حج ،امتیازهایی بهشرح ذیل تخصیص مییابد.
آخرین سال
تشرف

امتیاز

 3سال قبل

 9سال قبل

 8سال قبل

 1سال قبل

 7سال قبل

111

151

211

251

311

تبصره :افراد دارای ارزشیابی سطح «ج» و افرادی که قبالً بهدلیل مجازات انجام تخلّف از
مدیریّت محروم شدهاند ،مشمول این امتیاز نخواهند شد.
 .5امتیاز سوابق ایثارگری و عضویت فعال بسیج.
 .1-5امتیاز این عامل با توجّه بهسوابق ایثارگری متقاضی طبق جدول ذیل محاسبه میگردد.
 .2-5حدّاکثر امتیاز در این عامل 311 ،امتیاز است.
نوع ایثارگری

حداکثر امتیاز

خانوادهی شهید:
درجهی  :1پدر،مادر ،همسر و فرزند 111 ،امتیاز
درجهی  :2برادر و خواهر 65 ،امتیاز
جانباز :تا 21درصد 45 ،امتیاز
باالی  21تا  41درصد 85 ،امتیاز
باالی  41درصد 131 ،امتیاز
آزاده :تا  1سال 85 ،امتیاز
باالی  1سال بهازای هر  3ماه 21 ،امتیاز
رزمنده :حضور در جبهه تا  3ماه 41 ،امتیاز
باالی  3ماه بهازای هر  2ماه 11 ،امتیاز
عضو فعّال بسیج :حدّاقل  1سال 21 ،امتیاز
باالی  1سال بهازای هر سال 11 ،امتیاز
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 .6امتیاز مدرک تحصیلی
 .1-6امتیاز این عامل با توجّه بهمقطع تحصیلی فعلی متقاضی محاسبه میگردد.
 .2-6حدّاکثر امتیاز در این عامل 311 ،امتیاز است.
مقطع تحصیلی

حداکثر امتیاز

دیپلم

151

فوق دیپلم

211

لیسانس و فوق دیپلم حج و زیارت

241

فوق لیسانس و لیسانس حج و زیارت

271

دکترا

311

 .7امتیاز فعالیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی.
.1-7

امتیاز این شاخص با توجّه به وظایف و مسوولیّتها در هر سطح مورد احصا قرار
گرفته و بهمنظور حفظ وحدت رو ّیه ،برابر دستورالعملی که در ادامه تنظیم و ابالغ
می گردد بررسی و امتیاز مربوطه ،تخصیص مییابد.

.2-7

حدّاکثر امتیاز تخصیصی در این شاخص  511امتیاز است؛ و به آثار  6سال اخیر امتیاز
اختصاص مییابد.
حداکثر امتیاز

حداکثر جمع

هر عنوان

امتیازات

1

همکاری ،علمی پژوهشی و کاربردی با سازمان

51

211

2

تألیف کتاب در حوزه حج و زیارت

111

211

3

خالقیت و نوآوری در حوزه حج و زیارت

111

211

51

151

31

111

ردیف

4
5

عنوان

ارائه مقاله چاپ شده در حوزه حج و زیارت در یکی از
مجالت معتبر علمی
تدوین تجارب در حوزهی حج و زیارت
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 .8امتیاز دورههای آموزشی طیشده.
 .1-8امتیاز این عامل با توجّه بهدورههای آموزشی طی شده توسّط متقاضی محاسبه میگردد.
 .2-8حدّاکثر امتیاز در این عامل 10111 ،امتیاز بوده ،و شامل دورههای آموزشی طی شده
است.
 .3-8میانگین مجموع نمرات درسهای دورهی آموزشی مدیریّت کاروان حجّ تمتّع در تناسب
 ،10111امتیاز این عامل را مشخّص میکند.
 .9امتیاز نتیجهی مصاحبهی محاورهی زبان عربی:
امتیاز این عامل حدّاکثر  511است که با هدف ترغیب کارگزاران برای آشنایی و تسلّط به
محاورهی زبان عربی به منظور حُسن انجام وظایف و مسوولیّتهای تعیینشده میباشد.
امتیاز این شاخص از طریق انجام مصاحبه (طبق نمونه فرم د) تعیین میشود.
ج :تشویق و تنبیه
بهمنظور افزایش انگیزه و در جهت تشویق کارگزاران حج در خدمتگزاری به ضیوفالرّحمن،
هر سال  %3از مدیران کاروانهای حجّ سال قبل که باالترین نمره را در امتیازبندی مجموعه

مدیر و عوامل کاروانها با تناسب استانی کسب نمایند ،با لحاظ موارد ذیل ،بدون در نظر گرفتن
محدودیّت یکسال درمیان ،در لیست اعزام قرار میگیرند.
در ضمن ،مدیرانی که در آخرین سال حجّ خود جزو  %3تشویقی قرار گیرند ،در سال بعد بدون
لحاظ محدودیّت سنّی اعزام خواهند شد.
 .1رتبهبندی مدیران از باالترین امتیاز صورت میگیرد ،و افرادی مشمول تشویق اعزام
میشوند که حدّاقل  %95ارزشیابی را کسب نموده ،و مجموع امتیازهای آنان نیز از
 %85سقف امتیازها کمتر نباشد.
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 .2چنانچه در رتبهبندی استانی و یا منطقهای ،هیچ فردی حدّاقل امتیازهای بند قبل را
بهدست نیاورد ،آن استان یا منطقه سهم تشویقی خود را از دست میدهد ،و این سهم
بهاستان یا منطقهی دیگری منتقل نخواهد شد.
 .3بهمنظور پراکندگی مدیران تشویقی در سطح کشور ،تعداد  3%مدیران سطح کشور از
باالترین امتیاز بهگونهای که تعداد مدیر تشویقی هر استان از  3%تعداد کاروان آن
استان تجاوز ننماید ،و با مالحظات مفاد قبل انتخاب خواهند شد؛ و در استانهایی که
کمتر از  31کاروان داشتهاند ،با استانهای دیگر تجمیع شده ،و انتخاب الزم انجام
خواهد شد.
 .4با توجّه بهاینکه مدیران تشویقی با لحاظ عملکرد عوامل ،انتخاب شدهاند ،لذا مدیر
منتخب مخیّر است در راستای تشویق عوامل ،کلّیّهی عوامل سال قبل خود را نیز
بدون شرط یکسالدرمیان و با رعایت سایر شرایط ،انتخاب و اعزام نماید.
تبصره :در صورتی که عوامل کاروان تشویق شده ارزشیابی سطح الف داشته باشند،
مجاز میباشند توسط سایر مدیران نیز بدون لحاظ شرط یکسال درمیان انتخاب شوند.
 .5افرادی که ارزشیابی عملکرد آنان سطح «ج »1شود ،برای یکدوره و افرادی که
ارزشیابی عملکرد آنان سطح «ج »2شود ،برای دودوره از همکاری در حج معاف شده،
و تداوم همکاری آنان منوط به طیّ دورهی بازآموزی مربوطه خواهد بود.
 .6به منظور ایجاد انگیزه در مدیران کاروانها و همچنین ترغیب متقاضیان ارتقا به
مدیریّت کاروان حج 15 ،درصد از مجموع مدیران مورد نیاز (برابر نیازسنجی انجام
شده) در استان که از امتیاز پایینتری برخوردار هستند ،با متقاضیان جدید طرح ارتقا
که حدّاقل نمرهی ارزشیابی  95داشته باشند ،در مقایسه با یکدیگر امتیازبندی میشوند
و بر این اساس و طبق نیاز هر شهر انتخاب خواهند شد..
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د :بهسازی و توانمندسازی عوامل اجرایی کاروانهای حج
ج و زیارت ،مهمترین عامل دستیابی بهاهداف جمهوری
بیتردید منابع انسانی حوزهی کارگزاری ح ّ
اسالمی ایران ،در حوزهی حج به شمار میروند؛ و همواره این مهم بهعنوان اساسیترین عامل
در جهت دستیابی بهرضایتمندی زایران از نحوهی اجرای عملیّات حج میباشد.
ج و زیارت ،نهتنها
در حال حاضر بهرغم افزایش نقش تکنولوژی در تحقّق اهداف حوزهی ح ّ
از اهمیّت منابع انسانی کاسته نشده ،بلکه توجّه بهآن ،بهعنوان بهکارگیرندهی فنّاوریها ،ضرورتی
روزافزون یافته است.
در این راستا ،نقش آموزش در توانمندسازی عوامل اجرایی کاروانهای حج بیش از پیش
برجسته گردیده ،و نتایج نهایی عملکرد آن را در مسیر دستیابی بهاهداف سازمان متبلور ساخته
است.
مهمترین اهداف توانمندسازی عوامل اجرایی را میتوان بهشرح ذیل برشمرد:
 هماهنگسازی و همسوسازی عوامل اجرایی با سیاستهای سازمان.
 بهروزرسانی علم و دانش عوامل اجرایی در جهت اهداف و سیاستهای سازمان.
 کمک بهدرک هر چه بیشتر تغییر و تحوّالت محیط اجرای عملیّات حج.
از اینرو بهسازی و توانمندسازی عوامل اجرایی با رویکرد آموزش ضمن خدمت و دورههای
بازآموزی ،نقشی بیبدیل در ارتقای سطح خدمتگزاری کارگزاران خواهد داشت.
لذا موارد زیر بهعنوان ملزومات حوزهی توانمندسازی عوامل اجرایی در نظر گرفته میشود:
 .1ادارهی آموزش سازمان ضمن طرّاحی دورههای آموزشی پویا و دورههای آموزشی ضمن
خدمت ،حسب نیاز و شرایط محیط اجرای عملیّات در کشور عربستان ،بر اساس آخرین
دستاوردهای نوین علمی و پژوهشی اقدام نموده ،و موضوع را از طریق سامانههای
مربوطه بهاطّالع عوامل اجرایی برساند.
 .2هر یک از عوامل اجرایی کاروانهای حج ،اعمّ از مدیر ،معاون و مامور اجرایی الزم
است با ایجاد ارتباط مستمر با مرکز آموزش استان و کسب اطّالع از آخرین وضعیّت
. 59 .



آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع

پروندهی آموزشی خود ،در هر سال ،در دورههای آموزش ضمن خدمت و همچنین
دورههای بازآموزی که حسب نیاز توسّط ادارهی آموزش سازمان در هر یک از مراکز
استانها برگزار میشود ،شرکت نموده ،و کارنامهی قبولی را در دروس مربوطه کسب
نمایند.
 .3هر یک از عوامل اجرایی کاروانهای حج که دارای نقص پرونده در دورههای آموزش
ضمن خدمت و یا دورههای بازآموزی بوده و یا در برخی دروس دارای نمرهی حدّ
نصاب نباشند ،بهعنوان عوامل اجرایی کاروانهای حج اعزام نخواهند شد.
 .4نظر بهاینکه ارزشیابی عملکرد عوامل اجرایی کاروانهای حج بهعنوان محور اصلی
پایش عملکرد عوامل بوده ،و از این منظر میتوان بهنقاط قوّت و ضعف و نیازهای
آموزشی عوامل اجرایی پی برد ،لذا اداره کلّ بازرسی و ارزشیابی عملکرد میبایست در
پایان هر دورهی اجرای عملیّات حج و اخذ گزارش سامانهی ارزشیابی ،عوامل اجرایی
دارای ارزشیابی عملکرد ضعیف را جهت طی دورههای آموزشی و بازآموزی مورد نیاز
بهمرکز آموزش معرّفی نماید.
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بخش ششم؛
فرمهای مورد استفاده در احراز صالحیّتهای مربوطه
----*****----
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(الزم است قبالً فرمهای مصاحبه توسّط دفتر حجّ و زیارت استان مهر و امضا شود)
«فرم الف»:
«جدول نتیجه ی بررسی و احراز صالحیت های جسمی و روانی»

عکس

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
متقاضی فوق ،آقای  ..................................................................بر اساس معاینات کلینیکی و نتیجهی
آزمایشهای اخذ شده ،طبق دستورالعملهای صادره مرکز پزشکی حجّ و زیارت:
 در حال حاضر سالم میباشد و قادر به اعزام است.
 نیاز به کنترل بیماری و رعایت دستورات و استفاده از دارو دارد و قادر به اعزام است.
 بییه عیلییت بیییمییاری ،نییییاز بییه درمییان و کینیترل بیمییاری دارد؛ و قییادر بییه اعزام بییه
عنوان.............................................................حجّ سال جاری نمیباشد.
 دستورات اصالح سبک زندگی....................................................................................................... :
 دستورات دارویی............................................................................................................................. :
سایر مالحظات و توضیحات................................................................................................................ :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
نام و نامخانوادگی و مهر و امضای نمایندهی مرکز پزشکی حجّ و زیارت:

تاریخ............../.............../........... :
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«فرم ب»:
«جدول احراز صالحیت های حرفه ای و تخصصی متقاضیان»

عکس

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
موضوع

عالی
+19-21

عنوان

خ.خوب
+17-19

خوب
+15-17

متوسط
+12-15

ضعیف
زیر12

اصول ارزشی

آراسییتگی و پیراسییتگی ظاهری منطبق با موازین اسییالمی و
بهداشت فردی

نشاط ،شادابی ،خوشخلقی و گشادهرویی
برخورداری از ذوق و عالقه در خدمترسانی بهزایران
آرامش ،سعهی صدر و صبوری در برخورد با مسایل ،مشکالت و انتقادپذیری

مهارتهای

ارتباطی

ورفتاری

مهارتهای ارتباطی (قدرتبیان در انتقال مطلب ،شنیدن ،مطالعه و نگارش)

مهارت خودآگاهی ،روابط بینفردی و ارتباط موثّر
میزان اعتماد بهنفس و برونگرایی
روحیّهی تعاون ،همکاری و توانایی شبکهسازی ،و جذب مشارکت
دیگران در امور

توانایی های

آشنا با فنّاوریهای روز در حوزهی رایانه و نرمافزار
واکنش مناسیییب و به هنگام در مواقع ضیییروری و توانمند در
مدیریّت بحران
پویایی ،ابتکارات و خلّاقیّتها و توانمند در انتقاد و پیشنهاد

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و ادعیّهی ماثوره
فرهنگی

آموزشی و

اصول حرفه ای

برخورداری از توانایی مدیریّتی و هدایت زایران
آشنایی با شرح محیط اجرای عملیّات (شرح وظایف کاروان و مجموعه)

آشنایی با احکام و مسایل شرعی مربوطه
آشنایی با اماکن زیارتی

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان و  %11مجموع امتیازها را کسب کند.
سایر مالحظات و توضیحات:
امضای اعضای کمیسیون مصاحبه( :با درج نام و نامخانوادگی)

تاریخ............../.............../........... :
در صورتی که اعضای مصاحبهی صالحیّتهای حرفهای و تخصّصی ،بهصورت جداگانه ،مصاحبه را انجام دهند ،در این صورت ابتدا از فرمهای
«ب  »1الی «ب  »5استفاده ،و نتیجه بر اساس میانگین هر عنوان در فرم «ب» درج ،و نتیجه نهایی مشخّص خواهد شد.
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«فرم ب:»0
«جدول احراز صالحیت های حرفه ای و تخصصی متقاضیان»

عکس

(مخصوص دکترا یا کارشناس ارشد روانشناسی)

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
ردیف
0

عنوان
فردی

1
3

برخورداری از ذوق و عالقه در خدمترسانی بهزایران

8

+19-21

+17-19

+15-17

+12-15

زیر12

آراسیتگی و پیراستگی ظاهری منطبق با موازین اسالمی و بهداشت

نشاط ،شادابی ،خوشخلقی و گشادهرویی

9

عالی

خ.خوب

خوب

متوسط

ضعیف

آرامش ،سیعهی صیدر و صیبوری در برخورد با مسایل ،مشکالت و
انتقادپذیری
مهارتهای ارتباطی (قدرتبیان در انتقال مطلب ،شیینیدن ،مطالعه و
نگارش)

1

مهارت خودآگاهی ،روابط بینفردی و ارتباط موثّر

7

میزان اعتماد بهنفس و برونگرایی

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان را کسب کند.
سایر مالحظات و توضیحات:

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده و امضا؛ (دکترا یا کارشناس ارشد روانشناسی)

تاریخ............../.............../........... :
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«فرم ب:»1
«جدول احراز صالحیت های حرفه ای و تخصصی متقاضیان»

عکس

(مخصوص کارشناس امور کارگزاران)

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
عالی
+19-21

ردیف

عنوان

0

آراسیتگی و پیراستگی ظاهری منطبق با موازین اسالمی و بهداشت
فردی

1

نشاط ،شادابی ،خوشخلقی و گشادهرویی

3

برخورداری از ذوق و عالقه در خدمترسانی بهزایران

9
8

خ.خوب
+17-19

خوب
+15-17

متوسط
+12-15

ضعیف
زیر12

آرامش ،سیعهی صیدر و صیبوری در برخورد با مسایل ،مشکالت و
انتقادپذیری
مهارتهای ارتباطی (قدرتبیان در انتقال مطلب ،شیینیدن ،مطالعه و
نگارش)

1

آشنا با فنّاوریهای روز در حوزهی رایانه و نرمافزار

7

آشیینایی با شییرح محیط اجرای عملیّات (شییرح وظایف کاروان و
مجموعه)

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان را کسب کند.
سایر مالحظات و توضیحات:

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده و امضا؛ (کارشناس امور کارگزاران)

تاریخ............../.............../........... :
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«فرم ب:»3
«جدول احراز صالحیت های حرفه ای و تخصصی متقاضیان»

عکس

(مخصوص دکترا یا کارشناس ارشد مدیریت)

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
ردیف
0

عنوان
فردی

1
3

برخورداری از ذوق و عالقه در خدمترسانی بهزایران

8
1
7
5
4

+19-21

+17-19

+15-17

+12-15

زیر12

آراسیتگی و پیراستگی ظاهری منطبق با موازین اسالمی و بهداشت

نشاط ،شادابی ،خوشخلقی و گشادهرویی

9

عالی

خ.خوب

خوب

متوسط

ضعیف

آرامش ،سیعهی صیدر و صیبوری در برخورد با مسایل ،مشکالت و
انتقادپذیری
مهارتهای ارتباطی (قدرتبیان در انتقال مطلب ،شیینیدن ،مطالعه و
نگارش)
روحیّه ی تعاون ،همکاری و توانایی شییبکه سییازی ،و جذب مشییارکت
دیگران در امور
برخورداری از توانایی مدیریّتی و هدایت زایران
واکنش مناسییب و بههنگام در مواقع ضییروری و توانمند در مدیریّت
بحران
پویایی ،ابتکارات و خلّاقیّتها و توانمند در انتقاد و پیشنهاد

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان را کسب کند.
سایر مالحظات و توضیحات:

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده و امضا؛ (دکترا یا کارشناس ارشد مدیریت)

تاریخ............../.............../........... :
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«فرم ب:»9
«جدول احراز صالحیت های حرفه ای و تخصصی متقاضیان»

عکس

(مخصوص روحانی)

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
ردیف
0

عنوان

فردی

1
3

برخورداری از ذوق و عالقه در خدمترسانی بهزایران

8

+19-21

+17-19

+15-17

+12-15

زیر12

آراسیتگی و پیراستگی ظاهری منطبق با موازین اسالمی و بهداشت

نشاط ،شادابی ،خوشخلقی و گشادهرویی

9

عالی

خ.خوب

خوب

متوسط

ضعیف

آرامش ،سییعهی صییدر و صییبوری در برخورد با مسییایل،
مشکالت و انتقادپذیری
مهارتهای ارتباطی (قدرتبیان در انتقال مطلب ،شیینیدن،
مطالعه و نگارش)

1

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و ادعیّهی ماثوره

7

آشنایی با احکام و مسایل شرعی مربوطه

5

آشنایی با اماکن زیارتی

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان را کسب کند.
سایر مالحظات و توضیحات:

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده و امضا؛ (روحانی)

تاریخ............../.............../........... :
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«فرم ب:»8
«جدول احراز صالحیت های حرفه ای و تخصصی متقاضیان»

عکس

(مخصوص کارگزار زیارتی باتجربه)

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
ردیف
0

عنوان
فردی

1

نشاط ،شادابی ،خوشخلقی و گشادهرویی

3

8
1

آرامش ،سییعهی صییدر و صییبوری در برخورد با مسییایل،
مشکالت و انتقادپذیری
مهارتهای ارتباطی (قدرتبیان در انتقال مطلب ،شیینیدن،
مطالعه و نگارش)
روحیّه ی تعاون ،همکاری و توانایی شیییبکه سیییازی ،و جذب
مشارکت دیگران در امور

7

پویایی ،ابتکارات و خلّاقیّتها و توانمند در انتقاد و پیشنهاد

5

برخورداری از توانایی مدیریّتی و هدایت زایران

4

+19-21

+17-19

+15-17

+12-15

زیر12

آراسیتگی و پیراستگی ظاهری منطبق با موازین اسالمی و بهداشت

برخورداری از ذوق و عالقه در خدمترسانی بهزایران

9

عالی

خ.خوب

خوب

متوسط

ضعیف

آشنایی با شرح محیط اجرای عملیّات (شرح وظایف کاروان
و مجموعه)

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان را کسب کند.
سایر مالحظات و توضیحات:

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده و امضا؛ (کارگزار زیارتی با تجربه)

تاریخ............../.............../........... :
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« فرم ج »:
«صورت جلسه هیات ممیزه منابع انسانی»

عکس

«حوزهی کارگزاری حج و زیارت»

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
نتیجهی بررسی و احراز

احراز صالحیت:

مشروط:

عدم احراز صالحیت:

صالحیتهای
حراست و بازرسی
نتیجهی بررسی و احراز
سالمت جسمی و روانی

توضیحات:
احراز سالمت:

عدم احراز سالمت:

توضیحات:
عالی
+19-21

عنوان
نتیجهی بررسی و

مشروط:

خ.خوب
+17-19

خوب
+15-17

متوسط
+12-15

ضعیف
زیر12

اصول ارزشی

احراز صالحیتهای

مهارت های ارتباطی و رفتاری

حرفهای و تخصصی

اصول حرفه ای
توانایی های آموزشی و فرهنگی
معدل نمرهی کسب شدهی موارد فوق:

توضیح :متقاضی میبایست حدّاقل  %81امتیاز هر عنوان و  %11مجموع امتیازها را کسب کند.
نتیجه بررسی صحت فرایند ارتقا:
پذیرش متقاضی:

عدم پذیرش متقاضی:

مشروط:

توضیحات:

امضای اعضای هیات ممیزه؛ (با درج نام و نام خانوادگی)

تاریخ............../.............../........... :
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« فرم د »:
«جدول سنجش مکالمه زبان عربی  -محاوره»

عکس

نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :

ردیف

موضوع

0

تسلط در مورد شمارگان

1

تسلط بر واژگان و اصطالحات

3

مهارت در بکارگیری جمالت و عبارات

9

تسلط و مهارت در گفتگو

8

مهارت در لحن یا لهجه

1

عالی

خ.خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خ.ضعیف

21-18

18-16

16-14

14-11

11-6

زیر 6

تسلط بر قواعد و دستور زبان عربی در
مکالمه

توضیح :نتیجه ارزیابی میزان تسلط بر هر یک از موضوعات ،صرفاً به صورت عددی و در ستون مربوطه درج گردد.
سایر مالحظات و توضیحات:

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده و امضا:

تاریخ............../.............../........... :
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و) فرم ارائه آثار فعالیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی:
« فرم نمونهی »8
«ارائه آثار فعالیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی»
نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................ :شمارهی ملّی.............................................:
تاریخ تولّد ............ /........... /......... :تحصیالت ........................................ :شغل.................................. :
استان ................................... :شهر ......................................... :تلفن همراه........................................... :
اینجانب پس از مطالعه دقیق بند 7آیین نامه اجرایی کاروان حج تمتع موضوع امتیاز فعالیتهای علمی،
پژوهشی و کاربردی در حوزهی زیارتی و دستورالعمل مربوطه ،عناوین علمی ،پژوهشی و اجرایی خود
را برابر جدول ذیل که اصالت آن نیز مورد تایید میباشد ،به همراه مستندات مربوطه ارائه مینمایم.
شاخص

سال تولید

عنوان اثر

همکاری علمی پژوهشی و کاربردی با سازمان

تألیف کتاب در حوزه حج وزیارت
خالقیت و نوآوری در حوزه حج وزیارت
مقاالت چاپ شده در حوزه حج وزیارت در
یکی از مجالت معتبر علمی

توضیحات :درارائه و ارسال آثار ،نکات زیر مدنظر قرار گیرد.
 -1کتاب دارای شابک رسمی باشد ،مقاالت ،علمی پژوهشی ویا علمی ترویجی باشد ،تنها عملکردهای خالق و
ابتکاری مناسب برای کاروان ،مجموعه و یا امور کالن حج و زیارت ارائه شود ،طرحهای پیشنهادی در راستای
چشم انداز ،مأموریت ها و اهداف مندرج در نظام نامه جامع منابع انسانی و آئین نامه های مربوطه باشد.

 -2آثار ارسالی مربوط به  6سال اخیر باشد.
 -3به جز محصوالت دیجیتالی ،سایر آثار به صورت نسخههای چاپی نیز ارسال شود.
 -4از ارسال مجدد آثاری که قبالً مورد بررسی قرار گرفته ،خودداری شود.
تذکر مهم :از ارسال هرگونه آثاری که عموم کاروانها تولید می کنند ،اعم از جزوه راهنمای حجاج ،نشریه
کاروان ،پاورپوینت جلسات کاروان ،جزوات غیرعلمی و اخذ شده از منابع دیگر  ...جدا خودداری شود.

نام و نام خانوادگی متقاضی:
تاریخ و امضا:
آثار فوق الذکر مربوط به آقای

با کدملی

تأیید است.

نام و امضای مدیر حج و زیارت استان
تاریخ و امضاء
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فصل دوم؛
تشریح محیط اجرای عملیّات کاروان حجّ تمتّع
(شرح وظایف)
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 .0انجام ثبت نام ،تشکیل و سازمان دهی کاروان
تشکیل تیم مدیریت کاروان:
نخسیییتین گیام در عملییات اجرایی کیاروان حج تمتع ،انجیام اقیدامیات اولییه و آغازین جهت
شیکلدهی چارچوب کاروان میباشید .در این خصیوص ابتدا میبایسیت مدیر کاروان با شییرکت در
فراخوان مربوطه ،آمادگی خود را جهت اعزام به سییفر حج اعالم نماید .پس از اخذ مجوزهای الزم و
تاییدیه اعزام به سفر ،الزم است مدیریت کاروان نسبت به تعیین دفتر زیارتی فعال جهت انجام امور
مربوط بیه ثبتنام زائران و ثبت آن در سیییامانه جامع کارگزاران اقدام نماید .عوامل اجرایی کاروان
بخش دیگری از تیم مدیریت کاروان بوده که بایسییتی توسییط مدیر و براسییاس دسییتورالعملهای
ابالغی انتخاب و در سامانه مذکور ثبت و نسبت به توجیه تیم مدیریت برابر دستورالعملهای ابالغی
و تشییکیل جلسییات منظم هفتگی برای مرور برنامهها و دسییتورالعملها و ایجاد آمادگیهای الزم و
شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی حج و زیارت استان و بعثه مقام معظم رهبری اقدام نماید.

آمادهسازی شرایط ثبتنام زائران:
در مرحله دوم عوامل کاروان نسبت به تهیه و نصب اطالعیههای مهم ،تابلوهای مشخصات
کاروان و تابلوهای خیرمقدم جهت آمادهسیییازی فضیییای فرهنگی و اجرایی دفتر ثبتنام اقدام
نمیاید .از نکات مهم دیگر تأمین زیرسیییاختهای الزم جهت ثبتنام (شیییامل رایانه ،چاپگر و
اینترنت پرسیرعت و  ،)...ملزومات اداری الزم (شامل فرمهای ثبتنام و قرارداد ،چکلیستهای
زائران ،سیربرگ و مهر کاروان و  )...و همچنین امکانات پذیرایی سیاده در روز ثبتنام میباشد.
الزم اسیت برای عوامل اجرایی کارت شیناسیایی تهیه و در جلسهای نسبت به توجیه آنها برای
اجرای فرآیند ثبتنام و تقسیم وظایف توسط مدیریت کاروان اقدام شود.
ثبتنام زائران:
در روز ثبت نام الزم اسیت کلیه عوامل اجرایی در ساعات اولیه صبح در محل حاضر بوده تا
نسیییبیت به توجیه و رعایت نوبت افرادیکه برای ثبت نام اولیه یا قطعی نمودن ثبت نام به دفتر
مراجعه مینمایند اقدام گردد .با آغاز زمان ثبتنام مطابق دسیییتورالعملهای ابالغی نسیییبت به
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تشیکیل پرونده و اخذ مدارک الزم و ثبت نام زائران در سامانه و امضای قرارداد توسط زائر اقدام
گردد .تا حد امکان به نکاتی همچون وجود همراه برای بانوان ،اسییتفاده از زائران با مهارتهای
مناسیب توجه گردد .پس از ثبتنام زائران میبایسیت پیگیری الزم نسییبت به واریز مابهالتفاوت
هزینهی سیفر صیورت پذیرد .همچنین در جلسهای که مطابق زمانبندی تعیین میگردد ضمن
دعوت از زائران نسبت به تکمیل سایر فرمهای مربوطه (تعهدات بار ،عدم حمل مواد مخدر و )...
اقدام گردیده و اطالعات ایشان در سامانه تکمیل شود.
 .1آموزش و آماده سازی زائران و کاروان برای سفر حج
یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات در افزایش بهرهوری و بهرهبرداری زائران از سفر حج،
آموزش و آمادهسازی آنها می باشد .بر این اساس عوامل کاروان اقدامات الزم جهت آمادهسازی
و آموزش زائران را در دسیتور کار قرار میدهد.الزم بذکر است در این بخش روحانیون و پزشک
نیز انتخاب و به کاروان اضافه میشوند.
اقدامات اولیه:
به موازات آغاز فرآیند آموزش زائران بایسییتی نسییبت به کنترل مدارک ایشییان مخصییوصییا
گذرنامهها و همچنین هدایت آنها برای روند معاینات پزشکی مطابق دستورالعمل و اطالعیههای
سیازمان اقدام نمود .همچنین الزم است ضمن تهیه چکلیست نواقص مدارک زائران نسبت به
تکمیل آنها در طول دوره قبل از سییفر اقدام شییود .طراحی و راهاندازی وبالگ ،سییایت ،کانال
مجازی ،نشییریات و یا ...؛ نکته حائز اهمیت دیگر برای اطالعرسییانی به کاروان بوده که از این
طریق میتوان نسیییبیت بیه ارائیه اخبیار و برنیامیه زمانبندی جلسیییات و سیییایر موارد الزم
بهرهگیرینمود.
تمهیدات قبل از شروع برگزاری جلسات آموزشی:
جلسیات آموزشیی نیازمند برخی مقدمات میباشد تا بتواند اثربخشی مناسبی داشته باشد .در
مرحله اول انتخاب مکانی برای جلسات که از جنبههای مختلف (همچون فضای کافی ،امکانات
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الزم و سهولت دسترسی و محل پارک خودروها) مناسب باشد ،بسیار حائز اهمیت است .گام بعد
در این خصیوص ،تهیه و فراهمنمودن فایلهای آموزشی مفید ،لوازم کمکآموزشی مانند ویدئو
پروژکتور ،لپتاب و ماکت کعبه ،بنرها و تابلوهای راهنما و درنهایت ملزومات پذیرایی میباشد.
برگزاری جلسات آموزشی:
مدیر کاروان قبل از شروع جلسات آموزشی از طریق تماس تلفنی با یکایک زائران از ایشان
برای حضیور منسیجم در جلسیات دعوت کند و همچنین از طریق شییبکه اطالعرسانی کاروان
نسیییبیت به اعالم زمانبندی جلسیییات اقدام نماید .مدیر کاروان دسیییتور جلسیییات را مطابق
دسیتورالعملهای ابالغی سازمان تنظیم مینماید به گونهای که شامل مطالبی همچون شناخت
سیفر ،آشنایی با عربستان و قوانین مربوطه ،نحوه مدیریت و سازماندهی کاروان (یاوران حجاج،
نماینده زائران و  ،)...ملزومات سفر ،مالحظات حضور در مکه مکرمه و مدینه منوره و سایر نکات
مهم باشید .به موازات برگزاری جلسیات آموزشی عمومی ،جلسات اختصاصی ،شورای فرهنگی،
یاوران حجاج ،طرح مودت و نمایندگان زائران تشکیل میگردد .خالصه گزارش جلسات بصورت
مکتوب و مصیور در شیبکههای اطالع رسانی کاروان بارگزاری پزشک برابر دستورالعمل ابالغی
در جلسات آموزشی زائران شرکت و اطالعات الزم پزشکی را ارائه نماید .در جلسات آموزشی با
تاکید بر شییناخت متقابل زائران نسییبت به یکدیگر جهت تعیین هماتاقیها در هتلهای مکه و
مدینه اقدام میشود و سپس در جلسات پایانی هماتاقیها با نظر زائران تعیین میشوند.
 .3انتقال زائران به مبداء خروجیِ کشور و عزیمت به عربستان
اقدامات قبل از عزیمت:
قبل از اعزام زائران به عربسییتان هماهنگیهای الزم با سییازمان و اخذ دسییتورالعملهای
مربوطیه ،تکمیل معاینات پزشیییکی و اخذ تاییدیه برای کلیه زائران ،اخذ و توزیع اقالم فرهنگی
سییرانه زائر ،تهیه و توزیع چمدانها و سییایر اقالم متحدالشییکل ،پیگیری واریز هزینه قربانی و
فیش عوارض خروج از کشیور و اتوبوسبندی زائرین انجام میشیود .همچنین الزم است ضمن
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همیاهنگی کامل با مدیران مجموعههای مکه و مدینه موقعیت و اطالعات هتل ،پالن اتاقها و
سیایر نکات ضروری اخذ گردد .نکته حائز اهمیت دیگر تهیه چکلیستها ،مشخصات زائران به
تفکیک موارد مختلف و آلبوم عکس زائران بوده که الزم است مطابق دستورالعملهای سازمان
تهیه و آماده گردد .همچنین اقالم و تجهیزات الزم نظیر رایانه همراه ،ابزار ،لوازم التحریر ،سیییم
سییار ،بلندگو ،تابلوهای اعالنات و عالئم راهنمای کاروان ،برچسب های مشخصات کاروان و ...
برای استقرار در هتلهای مکه و مدینه و مشاعر مقدسه تهیه گردد.
تمهیدات فرودگاه ایران:
در این مرحله ضییمن هماهنگی با زائرین نسییبت به اخذ چمدانها از ایشییان اقدام میگردد.
سپس چمدانها در گمرک فرودگاه در زمان معین و پس از نصب برچسب بار تنظیم صورتجلسه،
تحویل می شیود .هنگام اعزام مناسیب است مکانی در نزدیکی محل جلسات برای تجمع زائران
مقرر گردد و پس از خداحافظی دسییتهجمعی و درصییورت امکان ذبح قربانی به سییمت فرودگاه
حرکت نمایند .مناسییب اسییت تا حد امکان اتوبوسها بصییورت توامان حرکت نموده تا تجمیع
زائران در سیالن فرودگاه تسیهیل شود .در فرودگاه اقالم مربوطه (شامل مدارک زائر ،گذرنامه و
 )...بین زائران توزیع شییود و پس از سییخنرانی و تذکرات پلیس فرودگاه و انجام بازرسیییهای
مربوطه ،زائران جهت سوارشدن به هواپیما راهنمایی و هدایت شوند.
تمهیدات فرودگاه مقصد(مدینه منوره یا جده):
قبل از هر اقدامی میبایسییت زائران را جهت حصییول اطمینان از جانماندن مدارک و لوازم
شیخصی توجیه نمود .پس از آن زائران برای همکاری با مامورین سعودی و خروج آرام و منظم
و حضییور در سییالت تشییریفات ورودی و ارائه کارت واکسیین مننژیت ،بطاقهالدخول و گذرنامه
راهنمایی شوند .پس از آن الزم است زائرین را به سمت سالن مربوطه جهت برداشتن چمدانها
و حرکت به سییمت اتوبوسهای اختصییاصیافته هدایت نمود .در تمامی این مراحل میبایسییت
یکی از عوامل بصیییورت پیشییی رو و قبل از کاروان و مدیر یا معاون بعد از آخرین زائر از مرحله
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مربوطه عبور نماید .همکاری و هماهنگی قبلی عوامل اجرایی در این راسییتا بسیییار حائز اهمیت
خواهد بود.
 .9حضور در مدینهی منوّره ،اسکان در هتل و انجام زیارات
اقدامات اولیه:
قبل از ورود به هتل مدینه ،هماهنگی الزم با مدیر مجموعه صییورت گرفته و با رسیییدن به
محل هتل ضیمن راهنمایی زائران به حصیول اطمینان از جانماندن وسایل ایشان تذکرات الزم
داده می شییود .پس از پذیرایی اولیه و سییخنرانی مدیر مجموعه و اعالم زمان زیارت اول (که با
هماهنگی قبلی با روحانی کاروان صییورت گرفته اسییت) کلید اتاقها توزیع گردیده و نسییبت به
راهنمایی زائران جهت انتقال چمدانها و رفتن به اتاقها اقدام میشیود .در این شرایط رسیدگی
به مشیییکالت احتمالی اسیییتقرار از قبیل جابجایی اتاقها ،خرابی کارتها و سیییایر مشیییکالت
خانهداری موجود بسیار حائز اهمیت است.
زیارت دستهجمعی اول:
زیارت اول حتیاالمکان بصیورت دستهجمعی و با هماهنگی سرگروهها صورت پذیرد .بدین
منظور پس از تجمع زائرین در البی هتیل و تذکرات الزم در خصیییوص مقررات عربسیییتان و
تحویل کارت هتل به ایشیان به سیمت حرم نبوی حرکت نمایند .در مسیر تردد ضمن یادآوری
عالئم خاص  ،موقعیت هتل نسبت به حرم و قبرستان بقیع مورد تاکید قرار گیرد .در نهایت پس
از انجام زیارت نسبت به بازگشت کلیه زائران به هتل از طریق سرگروهها اطمینان حاصل شود.
تمهیدات حضور در مدینه منوره:
در ایامی که کاروان در مدینه منوره حضییور دارد عوامل مدیریت کاروان بایسییتی عالوه بر
هماهنگی با مجموعه جهت شیرکت در برنامههای پذیرایی ،جلسیات فرهنگی و جلسییات ستاد،
همواره رسیییدگی به نیازهای زائران را مدنظر قرار داده و پیگیری نمایند .در این راسییتا توجه به
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برنیامههای اجرائی و فرهنگی (همچون نصیییب تابلوها و بروشیییورها) ،امور خانهداری اتاقها و
نظارت بر توزیع اقالم بهداشیتی ضروری است .سرکشی به اتاق زائران برای بررسی و رسیدگی
به مشیکالت احتمالی موثر اسیت .همچنین برگزاری جلسیات آموزشی کاروان برای ارائه مجدد
تذکرات و توجیه زائران نسیبت به حضیور در میقات و سایر موارد اجرائی مفید فایده خواهد بود.
الز م اسیییت زیارت دوره و همچنین بازدید از اماکن تاریخی و مقدس مدینه منوره با هماهنگی
روحانیون و عوامل اجرایی کاروان به نحو احسن مدیریت گردد.
در ایام پایانی حضیور در مدینه منوره ضمن هماهنگیهای الزم با مدیر مجموعه ،نسبت به
بارگیری و ارسال چمدانهای زائران به فرودگاه یا مکه مکرمه اقدام شود.

 .8حضور در میقات و عزیمت به مکّهی مکرّمه
پس از اینکه اتوبوس ها در پارکینگ میقات (ترجیحا نزدیک به یکدیگر) متوقف شدند ،الزم
اسیت زائران را نسیبت به شرایط مسجد و اقدامات مربوطه توجیه نمود .در این خصوص ضمن
راهنمایی ایشییان به موقعیت سییرویسهای بهداشییتی و حمامها ،زمان و مکانی را برای تجمع
زائرین در محوطه اصیییلی و در اطراف تابلوی کاروان تعیین مینماییم .پس از آن الزم اسیییت
آقایان و بانوان به تفکیک و در سیاعت مقرر در شیبسیتان مسجد برای محرمشدن با هماهنگی
روحانیون کاروان راهنمایی شوند.
پس از برگزاری جلسیییه احرام و راهنمایی زائران جهت شیییرکت در نماز جماعت مسیییجد،
تذکرات الزم نسبت به تجمع در اطراف تابلو و خروج بهموقع ارائه میشود .در نهایت الزم است
ضمن انجام حضور و غیاب در هر اتوبوس ،از جانماندن زائران در محوطه میقات اطمینان حاصل
گردد.
با حرکت اتوبوسها به سیییمت مکه مکرمه الزم اسیییت کلیه عوامل با هوشییییاری از عدم
خواب آلودگی رانندگان مطمئن بوده و ترجیحا نسیییبت به حرکت همراه و هماهنگ آنها مراقبت
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الزم را به عمل آورند .همچنین بایسیتی راننده اتوبوس (مسیر مدینه یا مکه) را نسبت به توقف
در ایسیتگاه اخذ بسته غذایی توجیه نمود و در استراحتگاه بینراهی الزم است ضمن راهنمایی
زائرین ،زمان مشیخصیی را جهت بازگشت ایشان به اتوبوس تعیین نمود و بر عدم متفرقشدن
آنها تأکید کرد.
قبل از رسیییدن به مکه مکرمه ،اتوبوسها به پارکینگ مرکز اسییتقبال حجاج جهت تحویل
گذرنامهها و اخذ رسیید و سیایر تشریفات مربوطه وارد می شوند .در صورت بروز هرگونه بحران
احتمالی در مسیییر ،الزم اسییت مسییؤول اتوبوس با سییتاد مدیریت بحران هماهنگیهای الزم را
بهعمل آورده و آخرین رهنمودها و دستورالعملهای الزم را اخذ نماید.

 .1حضور در مکه مکرمه و اقامت در هتل و انجام عمرهی تمتّع
ورود به مکه مکرمه و اسکان در هتل:
با رسیییدن به محل هتل ضییمن راهنمایی زائران جهت تخلیه سییاکهای احرامی و لوازم
همراه ،از جانماندن وسایل در اتوبوس ها اطمینان حاصل گردد .پس از پذیرایی اولیه و سخنرانی
میدیر مجموعه ،نکات اجرایی و زمان عزیمت به مسیییجدالحرام جهت انجام عمره تمتع (که با
هماهنگی قبلی با روحانی کاروان صیییورت گرفته اسیییت) برای زائران گروه اول و دوم (زائران
سییالمند و کمتوان) ،کلید یا کارت اتاقها توزیع گردیده و زائران جهت رفتن به اتاقها راهنمایی
شوند .در این شرایط رسیدگی به مشکالت احتمالی خانهداری بسیار حائز اهمیت است.
انجام عمره تمتع:
پس از هماهنگی های الزم با مجموعه (در خصیییوص زمان عزیمت و حضیییور پزشیییک در
صیورت امکان) و استقرار اتوبوسها و صرف صبحانه ،با همکاری سرگروهها نسبت به فراخوان
زائران جهت سیوارشیدن به اتوبوسها اقدام شود .در مسیر موقعیت هتل نسبت به حرم ،خطوط
اتوبوسیرانی و چگونگی رفت و آمد یادآوری و تاکید شود .پس از تجمع زائران در اطراف تابلوی
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کاروان ،با هماهنگی روحانی کاروان توضییحات الزم در خصوص اسم و رقم درب مسجدالحرام
برای ورود و خروج بییان و زائران بیه سیییمیت مطیاف هدایت شیییوند .همچنین تذکرات الزم
درخصیوص حرکت دسیتهجمعی تا حدامکان و تعیین مکانی مشخص جهت تجمع پس از انجام
طواف و اقامه نماز طواف داده شیود .پس از آن به مسعی حرکت نموده و تا حد امکان با حرکت
دسیته جمعی به سیعی بین صفا و مروه پرداخته شود .در نهایت با هماهنگی روحانی کاروان پس
از انجام تقصییییر و خروج از احرام با زائران به محل اتوبوسها جهت بازگشیییت به هتل هدایت
شیوند .الزم اسیت یکی از عوامل کاروان در محل قرار جهت حصیول اطمینان از بازگشت همه
زائران و راهنمایی زائران جامانده باقی بماند .پس از بازگشت به هتل از طریق سرگروهها نسبت
به سرشماری و بازگشت کلیه زائران اطمینان حاصل گردد.
الزم بذکر است زائران سالمند و کمتوان در مرحلهای جداگانه برای انجام اعمال عمره تمتع
اعزام می شییوند .مراحل انجام اعمال این دسییته از زائران نیز مشییابه مراحل فوقالذکر بوده و در
صیییورت نیاز هماهنگیهای الزم برای تامین و یا اجاره ویلچر با هزینه زائرین صیییورت پذیرد.
شایسته است از زائران جوان داوطلب برای کمک به این دسته از زائران کمتوان در انجام اعمال
اسییتفاده نمود .پس از انجام عمره تمتع در صییورتیکه برخی از زائران مشییکلی در اعمال خود
داشته باشند با هماهنگی روحانی کاروان جهت انجام مجدد اعمال راهبری و مدیریت شود.
مرحله سوم :تمهیدات حضور در مکه مکرمه
در ایام حضیور کاروان در مکه مکرمه ،عوامل اجرایی کاروان بایستی هماهنگی تنگاتنگی با
مجموعه جهت شرکت در برنامههای پذیرایی رستوران ،شیفت استقبال ،اجرای جلسات فرهنگی
و نظارت بر امور خانهداری داشییته باشییند .همچنین با توجه به حضییور طوالنیمدت کاروان در
ه تل الزم اسیت رسیدگی دقیق و کاملی از وضعیت زائرین با بازدید مستمر به اتاق زائران و رفع
نواقص احتمیالی اتیاقها بهعمل آید .در واقع این فرصیییت طوالنی غنیمتی برای پیادهسیییازی
برنامههای آموزشیی و فرهنگی تکمیلی میباشید .برای این منظور الزم اسیت نسیبت به نصب
تابلوها و بروشییورها (با توجه به مواعد زمانی مختلف) ،برگزاری مراسییمهای خاص (با توجه به
. 81 .



آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع

مناسیبت های والدت و شیهادت ائمه اطهار) ،اجرای مسابقات فرهنگی ،برگزاری جلسات مدون
آموزشیی (با هماهنگی مجموعه جهت انتخاب زمان ،مکان و زیرسیاختهای مناسیب) ،جلسات
شیییورای فرهنگی و ییاوران حجیاج جهیت تبادل و اخذ نظرات و تصیییمیمات الزم و عندالزوم
برگزاری جلسیات مختص آقایان و بانوان بصیورت جداگانه و منظم اقدام شود .همچنین زائران
برای شرکت در مراسم عمومی همچون دعای کمیل ،ندبه و  ...تشویق شوند.
از اهمّ سییایر وظایف عوامل اجرائی کاروان در ایام حضییور در مکه مکرمه میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود:
 رسیییدگی به زائران بیمار و در صییورت لزوم انتقال ایشییان به بیمارسییتان ایرانی و
پیگیری امور اداری و بیمه آنها.
شییرکت در جلسییات مجموعه و سییتاد منطقه و اخذ دسییتورالعمل های ابالغی و
پیگیری آنها.
 مراجعه به موسییسییه مطوفی حجاج ایران و مکاتب فرعی موسییسییه برای کنترل
گذرنامه زایران و سایر امور.
حضور در شیفت امداد و شیفت حمل و نقل و . ...
الزم به ذکر اسییت زیارت دوره و همچنین بازدید از اماکن تاریخی مکه مکرمه با هماهنگی
روحانیون و عوامل اجرایی کاروان و مطابق دستورالعملهای ابالغی ،برنامهریزی و اجرا گردد.

 .7آمادهسازی شرایط کاروان و زائران برای حضور در مشاعر و انجام اعمال
و مناسک حج
آمادهسازی زائران
اولین گام آمادهسیازی جهت حضیور در مشاعر مقدسه ،جمع آوری سنگ برای رمی جمرات
می باشید .برای این منظور الزم اسیت ضمن انتخاب و تعیین مکانی مناسب و حتیاالمکان در
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اطراف هتیل با هماهنگی روحانی نسیییبت به فراخوان گروهی و راهنمایی آنها برای جمعکردن
سینگ بصیورت دسیتهجمعی اقدام نمود .الزم اسیت نسیبت به برنامهریزی و دستهبندی زائران
(زائران سییالمند و کمتوان و همچنین بانوان معذور که امکان انجام اعمال بعد از ایام تشییریق را
ندارند) ،تهیه لیسییت قربانی زائران وقوف اضییطراری و اختیاری و لیسییت داوطلبان نیابت رمی
جمرات دقت کافی مبذول گردد.
اقدامات اجرائی
عوامل کاروان می بایسیت قبل از عزیمت به مشیاعر مقدسه برخی اقدامات مهم را پیگیری
نمیاینید .از مهمترین این اقیدامات میتوان به مواردی همچون هماهنگی همکار نقل ترددی و
شیرکت ایشیان در بازدید میدانی از مسیر ،نوبت انتقال زائران به عرفات ،نوبت کاروان در انجام
قربانی ،همراه داشیتن کوپن های قربانی و کارت شیناسیایی نمایندگان حضور در قربانگاه اشاره
نمود .همچنین بستهبندی و همراهداشتن وسایل و تجهیزات فنی موردنیاز کاروان در ایام حضور
در مشاعر نیز نیازمند توجه کافی میباشد.
آمادهسازی خیام عرفات و منا
پس از تقسیییمبندی خیام عرفات و منا میان کاروانهای مسییتقر در مجموعه ،الزم اسییت با
هماهنگی مجموعه نسیبت به آمادهسیازی خیام اقدام گردد .در این راسیتا ضمن همفکری کلیه
عوامل اجرائی میبایسییت اقداماتی همچون تقسیییمبندی (تیجربندی) خیام جهت تنظیم بهینه
محل اسیتقرار بانوان و آقایان ،پوشیاندن درزهای خیام بانوان و نصب پرده ورودی ،نصب عالئم
راهنمایی کاروان در مسیرهای تردد داخل راهروهای خیام ،کنترل صحت و تعداد تجهیزات خیام
و همچنین سیرویس های بهداشتی صورت پذیرد و با هماهنگی مجموعه نسبت به انتقال اقالم
مصرفی مجموعه به عرفات و منا همکاری گردد.
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 .5انتقال زائران از مکّه ی مکرّمه ،اسکان در عرفات (اسکان در منا ویژه
ترویه و انجام وقوف)
عزیمت به عرفات:
پس از هماهنگی با مدیر مجموعه نسیییبت به فراخوان زائران جهت انجام مراسیییم احرام و
تلبیه در هتل اقدام گردد .سیپس ضمن حصول اطمینان از همراهداشتن کلیه ملزومات موردنیاز،
با هماهنگی مجموعه و با فرارسیدن نوبت اعزام کاروان ،کلیه زائران را در البی هتل جمع نموده
و مطابق برنامه به عرفات عزیمت شیود .در محاسیبه تعداد اتوبوسهای مکیف و مکشوف مورد
نییاز بیا همیاهنگی روحانی و مدیر مجموعه دقت الزم بعمل آید .پس از رسییییدن به عرفات و
پیادهشدن زائران در ایستگاه عرفات ،ایشان را به خیام هدایت نموده و مشکالت احتمالی استقرار
بررسی و پیگیری گردد.
تمهیدات عزیمت کاروانهای اهل سنت:
اهل تسینن ابتدا به سیرزمین منا عزیمت نموده و شیب عرفه در آنجا مستقر میگردند و در
روز عرفه به عرفات عزیمت می نمایند .احرام بسییتن و مراحل عزیمت ایشییان مشییابه با موارد
فوقالذکر میباشید لیکن زائران پس از سوارشدن به اتوبوسها از هتل راهی خیام منا میگردند.
با اسیییتقرار زائران الزم اسیییت تدارکات و پذیرایی اولیه ایشیییان از مجموعه اخذ و توزیع گردد.
همچنین در خصیوص سهمیه غذای زائران مطابق با آخرین دستورالعملهای ابالغی اقدام شود.
با هماهنگی مجموعه و اطالع از نوبت کاروان جهت کوچ به سرزمین عرفات ،ضمن نظمبخشی
بیه خییام و اطمینان از مرتببودن آنها ،زائران به اتوبوسها هدایت شیییده و به عرفات حرکت
می نمایند .پس از رسییدن به عرفات و پیاده شیدن در ایستگاه عرفات ،ایشان را به خیام هدایت
نموده و مشکالت احتمالی استقرار بررسی و پیگیری شود.
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وقوف در عرفات:
پس از اسیتقرار زائران در عرفات الز م است تدارکات و پذیرایی اولیه ایشان از مجموعه اخذ
و توزیع گردد .همچنین سیهمیه غذای زائران مطابق با آخرین دستورالعملهای ابالغی ،دریافت
و با نظم مناسییب توزیع گردد .در سییرزمین عرفات با توجه به اینکه اسییتقرار زائران به صییورت
مجموعهای اسیت ضیروری میباشید با هماهنگی مجموعه شیرایط مناسبی جهت بهرهبرداری
کافی زائران از معنویت و مراسییمهای عبادی و فرهنگی فراهم گردد .برای این منظور برگزاری
نماز جماعت و جلسه عمومی توصیه میشود .الزم بذکر است در روز عرفه در صورت ابالغ ستاد
یکی از عوامیل جهت شییییفت امداد عرفات با هماهنگی مجموعه و مطابق با برنامه زمانبندی
ابالغی واحد امداد ،معرفی و اعزام میگردد.
نکته حائز اهمیت دیگر رسیییدگی به مسییائل زائران و بررسییی و نظارت بر سییرویسهای
بهداشیتی و حمامهای موجود (و اطمینان از وجود مایع دستشویی بدون بو) و صحت کولرها و
پیگیری تا رفع مشیکالت احتمالی میباشد .همچنین در صورت گرمازدهشدن برخی از زائران یا
سایر بیماری های احتمالی ،رسیدگی به ایشان در صورت لزوم به مرکز پزشکی مستقر در عرفات
منتقل شود.

 .4انتقال زائران وقوف اضطراری به منا و رمیِ جمرهی عقبه و اسکان در
خیمهها
تمهیدات قبل از کوچ از عرفات:
اقدامات اجرائی قبل از خروج از عرفات شییامل مواردی همچون اعزام همکار نقل ترددی به
واحد مربوطه ،بررسییی مجدد لیسییتهای وقوف اضییطراری و اختیاری (با هماهنگی روحانی) و
زائرانی کیه برای رمی جمره نییابت گرفتهاند و همچنین جمعآوری تمامی وسیییایل و ملزومات
شامل بنرها و تدارکات میباشد .همچنین با هماهنگی مجموعه ،تدارکات و تغذیه زائران دریافت
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و توزیع گردد .بر اسییاس نوبت کاروان جهت خروج از عرفات ،ضییمن نظمبخشییی به چادرها و
اطمینان از مرتببودن آنها ،زائران به ایستگاه هدایت شوند.
وقوف اضطراری و حرکت به سمت منا:
در مرحله اول زائران وقوف اضیطراری به سمت منا کوچ مینمایند .با فرارسیدن نوبت اعزام
کاروان ،الزم اسیت زائران وقوف اضیطراری به ایستگاه نقل فراخوان شده و با هدایت ایشان از
سیوارشدن کلیه افراد اطمینان حاصل شود .پس از حرکت اتوبوسها در ایستگاه نیت در مزدلفه،
ضمن توقفی کوتاه ،به زائران وقوف اضطراری نیت را یادآور شد .همچنین با هماهنگی مجموعه
و در صیورت عدم تأمین وسییله انتقال مشترک برای مجموعه ،ساکهای احرامی زائران وقوف
اختیاری با زائران وقوف اضطراری به منا منتقل شود.
رمی جمره عقبه:
پس از ورود زائران به منا راهنمایی الزم جهت اسیتقرار ایشیان در خیام و سییایر توضیحات
مورد نیاز صورت پذیرد .با توجه به لیستهای از پیش آمادهشده ،زائران برای حرکت دستهجمعی
به جمرات هدایت شوند .همراه داشتن سنگ به تعداد کافی ،بطری آب و مواد مغذی برای توان
افزایی مورد تیاکیید اسیییت .پس از انجام رمی جمره عقبه در محلی که از قبل به زائران اعالم
گردیده نسبت به سرشماری و اطمینان از صحت رمی (با هماهنگی روحانی) اقدام گردد .پس از
آن زائران به صورت دستهجمعی به خیام بازگردانده شوند.
آمادهسازی پذیرایی و سایر اقدامات:
سیایر موارد اجرایی از قبیل دریافت اقالم صیبحانه و سایر تجهیزات و آمادهسازی آنها برای
آقایان که صییبح روز عید قربان به خیام میرسییند و همچنین آمادهبودن نماینده کاروان جهت
هماهنگی و عزیمت به قربانگاه در موعد مقرر با هماهنگی مجموعه انجام پذیرد.
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 .01انتقال زائران وقوف اختیاری به مشعرالحرام ،استقرار و انجام وقوف
تمهیدات قبل از کوچ از عرفات:
آن دسییته از آقایانی که وقوف اختیاری دارند با فرارسیییدن نوبت کاروان به ایسییتگاه نقل
ترددی هدایت شوند .همچنین با توجه به اینکه این دسته از زائران ،بخش دوم و آخرین قسمت
خروج از عرفات میباشییند از یکسییو الزم اسییت از جانماندن وسییایل با کنترل دقیق خیمهها
اطمینان حاصل شود و از سوی دیگر بایستی نظم خیام و نظافت آن تا حد امکان صورت پذیرد.
پس از اطمینان از سوارشدن کلیه زائران کاروان ،اتوبوسها به سمت مزدلفه حرکت نمایند.
وقوف در مشعرالحرام:
با رسیییدن اتوبوسها الزم اسییت ابتدا زائران را اطراف تابلوی کاروان جمع نموده و پس از
هماهنگی با راهنمایان محوطه مزدلفه نسیبت به انتخاب مکانی مناسب و به صورت کاروانی در
محوطه مسیتقر گردند .در صیورت توزیع آب یا بسیته تغذیه در مشعرالحرام نسبت به دریافت و
توزیع آن میان زائران با همکاری چند زائر داوطلب اقدام گردد .نیمسیییاعت قبل از اذان صیییبح
بایستی زائران را برای وضوگرفتن و کسب آمادگی برای نماز و نیت وقوف در مشعرالحرام بیدار
نمود .پس از اقامه نماز صییبح و بعد از طلوع آفتاب با حرکت دسییتهجمعی به سییمت منا هدایت
شوند و تذکرات الزم به زائران جهت پرهیز از تعجیل در حرکت به زائران داده شود.
 .00انتقال زائران وقوف اختیاری به منا ،اسکان در خیمهها ،رَمْی جمرهی عقبه،
انجام قربانی ،حلق و تقصیر
ورود به منا و اسکان در خیمهها:
با ورود به منا و اسییتقرار اولیه در خیمهها اقدام به توزیع صییبحانه و راهنمایی زائران جهت
اسییتراحت و تجدید قوای جسییمانی تا نوبت حرکت به سییمت جمرات مطابق زمانبندی ابالغی
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ستاد فرا رسد .قبل از حرکت نکاتی همچون همراه داشتن سنگ و آب آشامیدنی و لیست زائران
نایب در رمی جمره مورد تاکید قرار گیرد.
رمی جمره عقبه:
با فرارسییدن نوبت تعیینشیده مطابق زمانبندی ابالغی ستاد ،حرکت دستهجمعی زائران به
سیمت جمرات انجام گیرد .همراه داشیتن سنگ به تعداد کافی و بطری آب و مواد مغذی جهت
توان افزایی مورد تیاکیید قرار گیرد .الزم اسیییت بیا تابلوهای کاروان از پراکندهنشیییدن زائران
جلوگیری گردد .با ورود به محوطه جمرات ،ضمن یادآوری مجدد نیت و نحوه رمی جمره عقبه،
محلی برای جمع شدن زائران پس از رمی تعیین شود .پس از رمی جمره عقبه و تجمع زائران در
محل تعیینشیده و سیرشماری زائران و پس از اطمینان از صحت انجام عمل رمی با هماهنگی
روحانی کاروان ،مراتب به نماینده کاروان در قربانگاه جهت ذبح قربانی اعالم و کاروان بصییورت
دسیتهجمعی به خیام بازگردانده شیود .در نهایت و با اسیتقرار زائران در خیمههای منا نسیبت به
سرکشی به ایشان و پیگیری رفع مشکالت احتمالی اعم از گرمازدگی آنها رسیدگی شود.
انجام قربانی:
نمیاینده کاروان در قربانگاه با حضیییور در سیییاعات اولیه روز در سیییالن موردنظر و مطابق
زمانبندی تعیینشییده توسییط مجموعه نسییبت به نیتنمودن ذبح قربانی (برای زائران وقوف
اضیطراری که در شب نهم ذیالحجه رمی جمره را انجام دادهاند) توسط ذابح اقدام و به کاروان
اطالع داده شییود .قربانی مابقی زائران (شییامل تمامی آقایان و بانوانی که نایب آنها در روز دهم
ذیالحجه رمی جمره را انجام داده اند) پس از اعالم انجام رمی ،صورت پذیرد و در نهایت اتمام
ذبح قربانی به کاروان اطالع داده شود.
مرحله چهارم :حلق و تقصیر
با کسیب اطالع از ذبح قربانی ،بانوان جهت تقصیر و آقایان جهت حلق و یا تقصیر و خروج
از احرام هدایت و راهنمایی شوند و تذکرات الزم به آقایان جهت انجام حلق براساس آموزههای
بهداشتی و رعایت پوشش در حریم تردد بانوان داده شود و بر این امر تا پایان کار نظارت گردد.
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 .01وقوف در منا ،انجام رَمْی جمرات ،خروج از منا و بازگشت به مکّهی مکرّمه
بیتوته در منا:
رسیییدگی به زائران در ایام حضییور در منا مهم و ضییروری اسییت .دریافت سییهمیه نیازهای
مصیییرفی زائران و غذای روزانه برابر دسیییتورالعملهای ابالغی و توزیع منظم از اقدامات جاری
روزهای حضیور در منا میباشید .دریافت یخ مطابق سیرانه تعیینشیده و تامین آب آشامیدنی و
خنکنمودن آنها در کلمن و یخچال ها از دیگر وظایف کاروان خواهد بود .از سوی دیگر نظارت
بر سرویسهای بهداشتی و اطمینان از وجود مایع دستشویی بدون بو ،حمامها ،تجهیزات برقی
و کولرها نیز بطور مداوم بایسیتی در دسیتور کار عوامل کاروان باشید .برگزاری جلسات کاروان،
اقامه نمازهای جماعت ،مراسم خواندن ادعیه و قرآن با رعایت حقوق زائران سایر کاروانها جزء
وظایف کاروان میباشید .برابر برنامه زمانبندی ابالغی واحد امداد ،یکی از عوامل جهت شیفت
امداد با هماهنگی مجموعه ،معرفی و اعزام گردد.
در صیییورت نییاز به انجام اعمال مکه در شیییب یازدهم و یا دوازدهم با هماهنگی روحانی
کاروان و مجموعه برنامهریزی و اقدام الزم صورت پذیرد.
رمی جمرات سهگانه:
زائران بایسییتی در روزهای یازدهم و دوازدهم نسییبت به رمی جمرات سییهگانه اقدام نمایند.
بدین منظور در نوبت تعیینشییده برابر زمانبندی ابالغی سییتاد ،حرکت دسییتهجمعی زائران به
سمت جمرات با تابلوهای راهنمای کاروان انجام شود .همراهداشتن سنگ به تعداد کافی ،بطری
آب و مواد مغیذی جهت توانافزایی مورد تاکید اسیییت .با ورود به محوطه جمرات ،محلی برای
جمع شییدن زائران تعیین شییود .پس از رمی جمره عقبه و تجمع زائران در محل تعیینشییده و
سرشماری زائران و پس از اطمینان از صحت انجام عمل (با هماهنگی روحانی کاروان) ،کاروان
بصییورت دسییتهجمعی به خیام منا بازگردانده و هدایت شییود .در نهایت و با اسییتقرار زائران در
خیمههای منا نسیبت به سیرکشی به ایشان و مشخّص نمودن زائرانی که به هر دلیل مو ّفق به
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حضیییور در جمرات و یا انجام صیییحیح اعمال نشیییدهاند و تعیین تکلیف رمی آنها با هماهنگی
روحانی کاروان اقدام گردد.
خروج اضطراری زائران کمتوان از منا:
پس از بررسی وضعیت زائران سالمند ،کمتوان و بیمار و بهروزرسانی لیست ایشان ،نسبت به
خروج آنها از منا در شیب دوازدهم اقدام شیود .بدین منظور ابتدا نایب ایشان برای رمی جمرات
سیهگانه در روز دوازدهم تعیین گردد .سیپس در زمان اعالمشده نسبت به فراخوان ایشان اقدام
نموده و پس از حصییول اطمینان از جانماندن هیچیک از آنها با حرکت دسییتهجمعی به خیابان
اصیلی و محل توقف اتوبوس مربوطه راهنمایی شوند .در نهایت بایستی از رسیدن تمامی زائران
اعزامی به هتل و استقرار ایشان در اتاقها اطمینان حاصل گردد.
خروج از منا:
در شیب دوازدهم با هماهنگی مجموعه ساک زائران جمعآوری و بوسیله ماشین بار به هتل
انتقال یابد .همچنین الزم اسیت کلیه تجهیزات اختصاصی کاروان جمع آوری و از این طریق به
هتل منتقل گردد.
شیایسیته اسیت زائران جهت سیاماندهی و نظمبخشی به خیمهها (جانماندن وسایل ،تخلیه
زبالهها ،مرتبنمودن فرشها و خاموشنمودن چراغها و کولرها) راهنمایی شوند تا پس از خروج
از منا نظم کافی برقرار باشید .در زمان ابالغی توسیط ستاد ،زائران برای اعزام به مکه فراخوان
شیده و پس از حصول اطمینان از جانماندن هیچیک از زائران و تحویل اقالم تدارکاتی مازاد به
مجموعه ،برای کاروانهایی که با نقل ترددی به هتل بازمیگردند ،به ایسییتگاه تعیینشییده نقل
ترددی هیدایت شیییوند و در نهایت با اتوبوسها زائران به هتل انتقال یافته و در اتاقهای خود
مستقر گردند.
همچنین زائرانی که مسیییر بازگشییت را بصییورت پیاده طی مینمایند الزم اسییت در زمان
ابالغی ضییمن همراه داشییتن بطری آب و مواد مغذی به مقدار کافی ،بصییورت دسییتهجمعی با
تابلوهای کاروان از منا عزیمت نمایند و تا حد امکان از پراکندهشدن آنها جلوگیری شود .یکی از
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عوامل کاروان بایسیتی در مسیر تردد جهت اطمینان از بازگشت کلیه زائران به هتل و راهنمایی
زائرانی که احتماال جاماندهاند حضور داشته باشد.

 .03آمادهسازی شرایط کاروان و زائران و انجام مابقی اعمال و مناسک حج
بازگشت به هتل:
با رسییییدن زائران به هتل و پذیرایی اولیه به اتاقها هدایت شیییوند .همچنین با هماهنگی
مجموعه جهت سرو غذا اقدام شود .در این شرایط به مشکالت احتمالی خانهداری و فنی موجود
در اتاقها رسیدگی شود.
انجام اعمال مکه مکرمه:
پس از همیاهنگی الزم بیا روحانی کاروان و تعیین روز انجام اعمال (که در صیییورت وجود
فرصت بهتر است چند روز به تعویق افتد) ،نسبت به فراخوان زائران در البی هتل جهت عزیمت
به مسیجدالحرام اقدام شیود .سیایر مسائل اجرایی این بخش از عملیات با «انجام عمره تمتع»
مشیابه میباشد با این تفاوت که در این اعمال ،تقصیر انجام نمیگیرد .پس از انجام سعی میان
صییفا و مروه ،آندسییته از زائرانی که توان انجام طواف نسییاء را ندارند در گروههای کوچکتر به
هتل بازگردانده شیوند تا در فرصیت مقتضیی نسبت به انجام آن اقدام نمایند و سایرین بصورت
دسته جمعی (تا حد امکان) و مشابه با مراحل اجرایی طواف عمره تمتع برای انجام طواف نساء و
نماز هدایت شوند .در نهایت پس از اتمام اعمال با هماهنگی روحانی ،زائران به محل اتوبوسها
جهت بازگشیت به هتل هدایت شیوند .پس از بازگشیت به هتل از طریق سییرگروهها نسبت به
سرشماری و بازگشت کلیه زائران و سالمت ایشان ،اطمینان حاصل گردد .همچنین با هماهنگی
روحانی و در صییورت لزوم نسییبت به انجام مجدد اعمال آندسییته از زائرانی که مشییکالتی در
اعمال داشتهاند اقدام شود.
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حضور در مکه مکرمه:
اقدامات عوامل اجرایی در ایام حضور در مکه مکرمه مشابه آنچه پیشتر بیان شد ،خواهد بود.
از اهمّ این اقدامات میتوان به همکاری تنگاتنگ با مجموعه در امور اجرائی ،برگزاری جلسییات
و مراسییمهای خاص ،توجه به مسییائل و نیازمندیهای زائران در امور خانهداری و رفع نواقص
احتمالی اتاقها ،رسیدگی به زائران بیمار و حضور در شیفتهای تعیینشده امداد اشاره نمود.

 .09آمادهسازی شرایط کاروان و زائران جهت خروج از مکهی مکرمه
آمادهسازی کاروان جهت خروج از مکهی مکرمه:
اقدامات نهایی در موعد خروج از مکه مکرمه شیامل مواردی همچون ثبت ارزشیابی عوامل
مجموعه و ( ...براسیییاس دسیییتورالعملهای ابالغی) ،مراجعه به مکتب جهت تفکیک و تنظیم
گذرنامهها و حصیییول اطمینان از کاملبودن و ترجیحا تنظیم اتوبوسیییی) ،مراجعه به شیییرکت
هواپیمایی و اخذ بلیط و برچسیب بارها میباشید .همچنین الزم اسیت ضمن عودت اقالم امانی
نسیبت به تسیویه حسیاب مالی با مجموعه اقدام نمود .الزم اسیت ضیمن جمعآوری تجهیزات،
تابلوها و بنرهای اختصیاصیی کاروان ،نظارت صحیح بر جمعآوری و عودت اقالم مازاد مصرفی
زائران و ساماندهی و نظمبخشی به اتاقها ،جمع آوری زباله ها قبل از ترک هتل صورت پذیرد
و از جانماندن وسایل و اثاثیه زائران در اتاقها اطمینان حاصل گردد.
آمادهسازی زائران جهت خروج از مکهی مکرمه
مهمترین اقدام جهت خروج کاروان از مکه مکرمه و آمادهسییازی زائران در این خصییوص،
راهنمایی ایشیان در خصوص مالحظات چمدانها و محدودیتهای وزنی و تعداد آنها و تأکید بر
قرارندادن اقالم ممنوعه و چگونگی تهیه و انتقال آب زمزم به کشور (مطابق با دستورالعملهای
ابالغی) می باشید .همچنین الزم اسیت نسبت به اعالم زمان بازگشت کاروان ،شماره و ایستگاه
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پروازی به زائران اطالع رسیانی شیود .در نهایت و پس از تحویلگرفتن برچسیب بار میبایست
جهت نصب صحیح آنها بر روی چمدانها توضیحات الزم و کافی را به زائران ارائه نمود .پس
از نصیب برچسیب ها با هماهنگی مدیر مجموعه و همکاری عوامل بومی هتل نسییبت به انتقال
چمدانها به محل بارگیری هتل اقدام گردد.

 .08انتقال زائران به فرودگاه و بازگشت به کشور
عزیمت به فرودگاه جده جده یا مدینه منوره:
برابر برنامه ابالغی سییازمان نسییبت به راهنمایی زائرین جهت کسییب آمادگی عزیمت به
فرودگاه اقدام شییود .در زمان مقرر و پس از اطمینان از حضییور اتوبوسها در مقابل هتل ،زائران
جهت خروج از اتاقها فراخوان گردیده و کارت اتاقهایشیان دریافت گردد .الزم اسییت اتاقهای
زائران بر ای حصول اطمینان از جانماندن وسایل آنها توسط عوامل اجرائی نیز کنترل شود.
در حین برگزاری مراسم وداع ،کنترلهای الزم در خصوص صحت عملکرد اتوبوسها (کولر
و یخچیال) و توزیع تیدارکیات بینراهی در آنها اقدام شیییود .پس از آن زائران به اتوبوسهای
مربوطه راهنمایی گردیده و با سیرشماری و آماربرداری و کنترل گذرنامه به سمت فرودگاه جده
حرکت نمایند .با رسییدن به فرودگاه گذرنامهها از رانندههای اتوبوسها تحویل گرفته و بصورت
دقیق شیمارش شیود .پس از خروج زائران از اتوبوس و تجمع ایشان در محوطه اصلی فرودگاه،
ضیمن بازرسی دقیق اتوبوسها و حصول اطمینان از جانماندن وسیلهای در اتوبوسها ،محلی را
جهت استقرار زائران تعیین نموده و اقالم مصرفی (غذا و آب و  ،)...مدارک (برگ خروج ،گذرنامه
و بلیط) میان ایشیان توزیع گردد .در نهایت با اعالم ماموران سعودی نسبت به راهنمایی زائران
جهت سیوارشیدن به هواپیما اقدام گردد .شیایان ذکر اسیت مدیر یا معاون کاروان میبایست تا
آخرین لحظه و به عنوان آخرین نفر جهت حصیول اطمینان از سیوارشیدن کلیه زائران در سالن
بماند.
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تمهیدات فرودگاه ایران:
در فرودگیاه ایران میدیر یا معاون پس از حصیییول اطمینان از خروج همه زایران به عنوان
آخرین نفر از هواپیما خارج شییود .در ادامه ضییمن راهنمایی زائران جهت انجام امور گذرنامهای،
دریافت چمدانها ،استفاده از چرخهای حمل بار از عدم بروز مشکل برای ایشان اطمینان حاصل
گردد .در نهایت نیز اعزام زائرین به شیهر مقصید (درصیورت لزوم) و با هماهنگی قبلی صورت
میپذیرد.
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فصل سوم؛
پایش محیط اجرای عملیّات کاروان حجّ تمتّع
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مقام معظّم رهبری مدظله العالی :اگر در کیفیّت طرّاحی و
برنامهریزی یا در کیفیّت اجرا ،نقصی و عیبی وجود دارد،
بهدقّت و با چشمهای تیزبین مشاهده و دیده شود؛ و برای
برطرف کردن آنها همّت گماشته شود.

[دیدار کارگزاران حج]1389/17/17 ،
در عصر حاضر ،برنامهریزی عملیّاتی ضرورتی اجتنابناپذیر در تمام امور فردی ،اجتماعی و
سازمانی محسوب میشود؛ بهنحوی که بدون توجّه بهآن ،هیچ هدفی بهصورت کارآمد و موثّر
قابل تحقّق نخواهد بود.
درمیان وظایف مدیران ،برنامهریزی عملیّاتی از مهمترین آنهاست ،که مانند پلی ،زمان حال
را بهآینده مرتبط میسازد.
پوپایی محیط و وجود تالطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی ،بر ضرورت
انکارناپذیر برنامهریزی عملیّاتی میافزاید .از این رو در علوم برنامهریزی ،تعاریف گوناگونی برای
مفهوم برنامهریزی عملیّاتی یافت میشود ،که مهمترین آن عبارت است از« :تصمیمگیری
پیشاپیش در مورد اقدامات و فعّالیّتهایی که باید برای وصول بهاهداف در محیط اجرای عملیّات
انجام شود».
یکی از روشهای کارآمد در این خصوص ،روش «برآورد محیط اجرای عملیّات» میباشد.
بهاین معنی که ابتدا رؤوس عملیّات قابل اجرا ،احصا شده و سپس تمامی اقدامات و فعّالیّتهای
هر مرحله از عملیّات ترسیم میگردد.
حال سوال اینجاست« :این روش چه محاسنی دارد؟»
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پاسخ این است که با این روش:
 .1تمرکز در اجرای عملیّات افزایش مییابد.
 .2از پراکندهکاری جلوگیری شده ،و یک نظم منطقی بر اجرای عملیّات حاکم میگردد.
 .3در وقت مدیران اجرایی صرفهجویی شده و به تدریج اضطراب و استرس آنان کاهش
مییابد.
 .4اعتماد بهنفس مدیران اجرایی برای اجرای بهتر عملیّات تقویت میشود.
 .5تمام اقدامات و فعّالیّتها اولویّتبندی شده و در زمان مقرّر بهانجام میرسد.
 .6مهمترین نتیجه این روش ،بهدست گرفتن زمان و جلوگیری از فرصتسوزی است.
امروزه تمام مدیران کاروانها واقفند که داشتن نمایی کامل و جامع از اقدامات و فعّالیّتهای
اجرایی بهآنان کمک میکند تا پیشبینیها را دایم رصد نموده ،و در مقابل چشم داشته باشند؛ و
تا آخرین لحظات آنها را مرور و کنترل نمایند تا موردی از قلم نیافتد.
از این رو بهطور کلّی دالیل اصلی استفاده از این روش در مدیریّت کاروان عبارت است از:
 .1پیشبینی دقیق محیط اجرای عملیّات و اجرای همهی اقدامات و فعّالیّتهای از پیش
تعیین شده.
 .2ارزیابی دقیق مسیر حرکت کاروان در وصول بهاهداف و انجام ماموریّتهای محوّله.
 .3اولویّتبندی تمامی اقدامات و فعّالیّتهای کاروان در مرحلهی اجرا
 .4شناسایی نقاط قوّت و ضعف محیط اجرای عملیّات در هنگام انجام اقدامات و فعّالیّتها.
 .5عدم تجمّع اطّالعات کلّی و جزیی در ذهن فرّار مدیران کاروان و پیشگیری از
موازیکاری.
 .6ادای هر چه بیشتر حقوق ذینفعان و زایران با مدیریّت صحیحتر عملیّات اجرایی
کاروان.
ج و زیارت و عوامل اجرایی کاروانها.
 .7افزایش سطح رضایتمندی از عملکرد سازمان ح ّ
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الف :شمای کلّی رابطه میان مفاهیم اصلی
فعالیت 0
فعالیت 1

اقدام الف

فعالیت 3
عملیات الف
فعالیت 0

عملکرد
اقدام ب

اهداف و ماموریت

عملیات ب

فعالیت 1

ب :رؤوس عملیّات اجرایی کاروان حجّ تمتّع (مدینه قبل و مدینه بعد)
 .1انجام ثبتنام ،تشکیل و سازماندهی کاروان.
 .2آموزش وآمادهسازی زایران و کاروان برای سفر حج.
 .3انتقال زایران بهمبدا خروجی کشور و عزیمت به عربستان.
 .4حضور در مدینهی منوره ،اسکان در هتل و انجام زیارات.
 .5حضور در میقات و عزیمت به مکّهی مکرّمه.
 .6حضور در مکه مکرمه و اقامت در هتل و انجام عمرهی تمتع.
 .7آمادهسازی شرایط کاروان و زایران برای حضور در مشاعر مقدّسه و انجام اعمال و
مناسک حج.
 .8انتقال زایران از مکّهی مکرّمه ،اسکان در عرفات (اسکان در منا ویژهی ترویه) و انجام
وقوف.
 .9انتقال زایران وقوف اضطراری بهمنا و رَمْیجمرهی عقبه و اسکان در خیمهها.
 .11انتقال زایران وقوف اختیاری به مشعرالحرام ،استقرار و انجام وقوف.
 .11انتقال زایران وقوف اختیاری به منا ،اسکان در خیمهها ،رَمْیجمرهی عقبه ،انجام قربانی،
حلق و تقصیر.
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 .12وقوف در منا ،انجام رَمْیجمرات ،خروج از منا و بازگشت به مکّهی مکرمه.
 .13آمادهسازی شرایط کاروان و زایران ،و انجام مابقی اعمال و مناسک حج.
 .14آمادهسازی شرایط کاروان و زایران برای خروج از مکهی مکرمه.
 .15انتقال زائران به فرودگاه و بازگشت به کشور.
ج :عناوین اقدامات کاروان حجّ تمتّع
 .1تشکیل کاروان و ثبتنام زایران.
 .2تمهیدات قبل از شروع برگزاری جلسات آموزشی کاروان.
 .3آموزش و راهنمایی زایران در خصوص مسایل اجرایی سفر حجّ تمتّع.
 .4تمهیدات حین برگزاری جلسات آموزشی کاروان.
 .5تمهیدات دورهی زمانی قبل از عزیمت کاروان.
 .6تهیّهی لیستها و گزارشهای اجرایی و فرهنگی کاروان.
 .7تهیّهی اقالم ،ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کاروان (قبل یا حین سفر).
 .8تحویل چمدانها و بار زایران کاروان بهگمرک فرودگاه.
 .9تمهیدات فرودگاه ایران در هنگام اعزام کاروان.
 .11تمهیدات فرودگاه مدینهی منوّره  /فرودگاه جده و عزیمت کاروان.
 .11تمهیدات استقرار در هتل و ایام حضور در مدینه منوره.
 .12تمهیدات استقرار در هتل و ایام حضور در مکهی مکرمه.
 .13تمهیدات میقات شجره  /میقات جحفه و عزیمت به مکهی مکرمه.
 .14تمهیدات انجام عمرهی تمتّع.
 .15تمهیدات قبل از کوچ کاروان از مکّهی مکرّمه و ورود بهایّام تشریق.
 .16تمهیدات خیمههای عرفات و منا قبل از ایّام تشریق.
 .17تمهیدات عزیمت کاروان از مکّهی مکرّمه و استقرار در عرفات.
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 .18تمهیدات عزیمت کاروان اهلسُنّت از مکّهی مکرّمه ،استقرار در منا و عزیمت بهعرفات.
 .19تمهیدات وقوف زایران در عرفات.
 .21تمهیدات قبل از کوچ کاروان از عرفات.
 .21تمهیدات ورود زایرانِ وقوف اضطراری بهمنا و رَمْیجمرهی عقبه و اسکان در خیمهها.
 .22تمهیدات عزیمت زایرانِ وقوف اختیاری از عرفات و استقرار در مشعر الحرام.
 .23تمهیدات ورود زایرانِ وقوف اختیاری بهمنا ،اسکان در خیمهها ،رَمْیجمرهی عقبه ،انجام
قربانی و حلق.
 .24تمهیدات ایّام حضور کاروان در منا.
 .25تمهیدات خروج زایران سالمند ،کمتوان و بیمار از منا و انتقال آنان به مکّهی مکرّمه.
 .26تمهیدات خروج کاروان از منا و انتقال زایران بهمکّهی مکرّمه.
 .27تمهیدات پس از بازگشت زایران از منا ،و استقرار در هتل و انجام اعمال مکّهی مکرّمه.
 .28تمهیدات عزیمت کاروان از مکهی مکرمه  /مدینهی منوره.
 .29تمهیدات عزیمت کاروان به فرودگاه جده  /فرودگاه مدینهی منوره.
 .31تمهیدات فرودگاه ایران و اتمام سفر.
تذکّر :با توجّه بهشرایط خاصّ عملیّات حجّ تمتّع ،مدیران و عوامل کاروانها عالوه بر شرح
فعّالیّتهای تعیین شده ،ملزم بهانجام کلّیّهی وظایف و رعایت بخشنامهها و برنامههایی هستند
که از سوی ستادهای حجّ تمتّع ابالغ میگردد.
د :شرح فعّالیّتهای کاروان حجّ تمتّع

شرح فعّالیّتهای مرتبط با هر یک از اقدامات در کاروانهای مدینه (قبل و بعد) ،در
قالب کتاب الکترونیکی منتشر و از طریق سامانه جامع کارگزاران در اختیار کارگزاران حجّ
تمتّع قرار داده خواهد شد.
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هـ :فرمهای مورد استفاده در پایش محیط اجرای عملیات کاروان حج تمتع
«فرم الف» پرسشنامهی اطّالعات فردی زایر
شناسهی ثبتنام درسامانه...........................................:
زایرگرامی! خواهشمند است جهت پرهیز از مراجعات مکرّر و تماسهای غیرضروری و امکان برنامهریزی برای
سفر ،این فرم را بهدقّت مطالعه و تکمیل نمایید.
 .0مشخّصات اوّلیّه:

نام پدر:
ت.ت13..../...../.....:.

نام و نام خانوادگی:
شماره ملّی:

ش.ش:.

محلّ صدور:

تحصیالت:

رشتهی تحصیلی:

گروه خونی:

گویش محلی:
فارسی ترکی

کردی

عربی

لری

شغل:
نشانی منزل:

تاریخ ازدواج13..../...../..... :.

وضعیّت تاهّل:

بلوچی 

گیلکی

سایر

تلفن محلّکار:

تلفن همراه:

تلفن منزل:

کد پستی:
تلفنهمراه همسر:

نامونامخانوادگی همسر:

 .1اطّالعات نزدیکان( :اطّالعات یکی از نزدیکان خود را جهت تماس ضروری و فوری بنویسید).
نسبت:

نام و نام خانوادگی:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

 .3شبکههای مجازی( :آیا در شبکههای اجتماعی حضور دارید؟)

خیر:

بلی:

شماره همراه مربوطه:

 .9همراهان کاروان:
اسامی همراهان و همسفران خود در کاروان با ذکر «نام» و «نسبتشان با شما» را معرّفی بفرمایید( :همسر ،بستگان نزدیک ،دوستان و آشنایان)

 .8اطّالعات ایثارگری:
مدّت آزادگی:

مدّت حضور در جبهههای دفاع مقدّس:
آیا در زمرهی خانوادهی معظّم شهدا هستید؟

درصد جانبازی:
نسبت شما با شهید (شهیدان) چیست؟

لطفاً نام و نام خانوادگی شهید (شهیدان) را بنویسید:
 .1مهارتهای فردی:

قاری قرآن

مدّاحی

خطّاطی

طرّاحی

مالیومدیریّتی

حافظ قرآن

عکّاسی و فیلمبرداری

امور رایانه

امور فنّی

شعروداستان

نویسندگی

امور امدادی و تزریقییات

سایر..................................................................................................:
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 .7زمینههای همکاری( :آیا تمایل به همکاری و همیاری با کاروان دارید؟)
در چه زمینهای؟
 .5آشنایی با زبانهای خارجی( :آیا به زبانهای خارجی تسلّط دارید؟)
میزان تسلّط:

نام زبان:

 .4اقامت در خارج کشور( :آیا سابقهی اقامت بیش از  3ماه را در خارج از کشور دارید؟)
نام کشور(ها):

در چه سال(هایی)؟
 .01اطّالعات دینی:

نام مرجع تقلید فعلی خود را بنویسید:

مذهب (شیعه  -سنّی) خود را بنویسید:
 .00تعداد دفعات تشرّفات قبلی:
عمرهی مفرده:

حجّ تمتّع:

عتبات عالیات:

با چه نیّتی قصد تشرّف به حجّ تمتّع را دارید؟

انجام حجّ واجب

نیابت از دیگری

حجّ مستجبی
تاریخ ....................:
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«فرم ب» پرسشنامهی وضعیّت سالمت زایر
نام و نام خانوادگی

زایر................................................................................................................. :

شناسهی ثبتنام در

سامانه.......................................................................................................... :

زایرگرامی! لطفاً سواالت زیر را با دقّت مطالعه نموده
و با ارایهی پاسخ صحیح ،ما را در امر خدمترسانی یاری فرمایید.

 .0میزان هوشیاری شما (عدم حواسپرتی) در چه حد است؟

خوب متوسّط  ضعیف نامطلوب
 .1توانایی پیادهروی شما (طوالنیمدّت) در چه حد است؟
خوب متوسّط ضعیف نامطلوب ویلچری
 .3میزان بینایی شما در چه حد است؟

خوب

متوسّط

ضعیف

نامطلوب

 .9میزان شنوایی شما در چه حد است؟

خوب

متوسّط

ضعیف

 .8آیا دخانیات مصرف میکنید؟

نامطلوب
بله 

خیر

حدود وزن شما چقدر است؟ ..........................................................................................کیلوگرم.
 .1آیا سابقهی بستری در بیمارستان دارید؟

بله 

خیر

تاریخ بستری ، .................................................. :علّت بستری..................................................... :
 .7آیا سابقهی عمل جرّاحی دارید؟

بله 

خیر

تاریخ جرّاحی ، .................................................. :نوع عمل جراحی.............................................:
بله  خیر
 .5آیا مبتال به بیماری تنفّسی هستید؟
نوع بیماری، ..................................................... :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
بله  خیر
 .4آیا بیماری افزایش فشارخون دارید؟
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
 .01آیا بیماری افزایش قندخون دارید؟

بله 

خیر

مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:

 .00آیا سابقهی بیماری قلبی ــ عروقی دارید؟ بله 

خیر

نوع بیماری ، ..................................................... :اقدامات اجرایی، .............................................. :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
 .0-01آیا بیماری کلیوی دارید؟

بله 

خیر

نوع بیماری، ..................................................... :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
 .1-01آیا دیالیز میشوید؟

بله 

خیر
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چند بار در هفته؟  ، ............................................پیوند کلیه شدهاید؟ ..........................................
 .03آیا سابقهی حسّاسیّت به داروی خاصّی دارید؟

خیر

بله 

نام دارو(ها)...................................................................................................................................... :
بله  خیر
 .09آیا بیماری روحی ــ روانی دارید؟
نوع بیماری، ..................................................... :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
بله 
 .08آیا بیماری خونی دارید؟

خیر

نوع بیماری، ..................................................... :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
بله  خیر
 .01آیا بهگونهای از بیماریهای بدخیم ابتال دارید؟
نوع بیماری ، ..................................................... :آیا شیمی درمانی میشوید............................ :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:

 .07آیا بهگونهای از بیماری مغز و اعصاب (اِماِس،آلزایمر ،پارکینسون و…) ابتال دارید؟ بله 
،

نوع بیماری:

مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
 .05آیا به بیماریای (غیر از موارد یادشده) مبتال میباشید؟ بله 

خیر

نام ببرید، .......................................................... :
مدّت زمان ابتال ، ............................................. :داروهای مصرفی.............................................:
بله  خیر
 .04آیا دچار معلولیّت جسمی میباشید؟
از کدام ناحیه. .................................................. :

 .11آیا برای انجام اموری ،نیازمند کمک دیگران میباشید؟ بله 

خیر

نام ببرید. .......................................................... :

تاریخ ............................................:امضا............................................:
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«فرم ج» تعهّدنامهی حمل بار زایر در سفر حجّ تمتّع
اینجانب  ..................................زائر کاروان شماره  ..........................حج تمتع از شهرستان ..............................
متعهد میگردم تا بر اسـاس دسـتورالعمل شـرکت های هواپیمائی که در ذیل به آن اشاره شده اقدام به حمل بار
خود نموده و چنانچه بر خالف موارد ذکرشده عملنمایم ،هیچگونه ادعایی نسبت به تحویل بار خود نخواهمداشت.
 -0هر زائر مجاز به حمل دو چمدان با ابعاد اعالم شده از سوی سازمان و وزن حداکثر  11کیلوگرم میباشد.
 -1بسـته قابل حمل به داخل هواپیما فقط یک سـاد دستی به ابعاد  38 x31x31و به وزن  8کیلو گرم بوده و
حجاج نمیتوانند هیچ بسته اضافی از قبیل نایلکس،پتو،آب زمزم و  ....به داخل هواپیما ببرند.
 -3با توجه به دسـتورالعمل جدید فرودگاههای عربستان زائرین میبایست شخصاً بار خود را به باجه پذیرش
تحویل و رسید(تگ بار) دریافتنمایند.
 -9بر اســاس قوانین مقرر در فرودگاههای عربســتان از پذیرش هرگونه چمدانهای غیراســتاندارد جلوگیری
بهعملخواهدآمد.
 -8چنانچه زائری بیش از دو چمدان مصـوب ذکر شـده(هر بسـته  11کیلوگرم) داشته باشد به شرط آنکه در
ردیف بارهای ممنوعه نباشــد ،می بایســت به ازاء هر کیلو بار اضــافی مبل  11ریال ســعودی پرداخت
نماید.شـایان ذکر اسـت شـرکت های هواپیمائی تعهدی نسبت به حمل بموقع بارهای اضافی نداشته و از
پذیرش بارهای غیر استاندارد و حجیم خودداری خواهندنمود.
 -1بر اســاس قوانین بین المللی و بـه منظور حفظ ایمنی پرواز ،حمـل هر گونـه گـالن آب بـه داخل هواپیما
ممنوعمیباشد.

نام و نام خانوادگی
امضا و اثر

زایر........................................................ :

انگشت........................................................:
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«فرم د» تعهّدنامهی عدم حمل موادّ مخدّر

اینجانب  ........................................................................زائر کاروان حج تمتّع شماره
 ...........................................................از شهرستان .....................................................................
اطّالع کامل دارم که نگهداری و حمل مواد مخدر به موجب قوانین جمهوری اسالمی ایران و
پادشاهی عربستان سعودی ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد .لذا به موجب این مکتوب ،ضمن
اعالم این که به مواد مخدر معتاد نمیباشم ،تعهد مینمایم از هر گونه حمل و نگهداری مواد
یادشده خودداری نموده و به هر حال چنانچه از اینجانب مواد مخدر کشف شود و یا به تشخیص
پزشک معتمد سازمان حج و زیارت ابتالیم به مواد مخدر احراز گردد و سازمان حج و زیارت
بخواهد بدون این که نیازمند مراجعه به مقامات قضایی باشد ،اجرای تعهدات خود به ویژه اعزام
مرا جهت انجام فریضه حج معلّق نماید و اقدامهای الزم را جهت ابطال ویزای زیارتی اینجانب
به عمل آورد ،هیچگونه ادعایی نخواهم داشت و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط
نمایم.
نام و نام

خانوادگی زایر........................................................ :

امضا و اثر

انگشت........................................................:
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«فرم هـ» قرارداد سفر زیارتی حجّ تمتّع
« لطفاً این قرارداد را پس از مطالعه ،امضا نموده و تحویل کاروان دهید».
«قرارداد سفر زیارتی حج تمتع»

با استعانت از خداوند متعال و اینکه اصل مدارک متقاضی تشرف به حج تمتع شامل :اصل قبض ودیعهگذاری اولیه هزینه سفر حج ،اصل و تصویر تمامی
صیفحات شیناسینامه و کارت ملی ،گذرنامه معتبر (دارای هفت ماه اعتبار از تاریخ پرواز و دارای حداقل پنج صفحه سفید مقابل هم) ،دو قطعه عکس 6*4
همانند عکس گذرنامه قبال به کاروان تحویل گردیده ،این قرارداد بین آقای  .......................مدیرکاروان حج تمتع شماره  ...................................به نمایندگی
از سیییییازمیییان حیییج و زییییارت کیییه در ایییین قیییرار داد «کیییاروان» نیییامیییییییده مییییشیییییود ،از ییییک سیییییو و
آقییای /خییانیم  ....................................................................................................................بییه شیییمییاره ملی  .....................................................................و
شییماره گذرنامه .....................................................به نشییانی ........................................................................................................................................................و
تلفن ...........................................................که در این قرارداد «زائر» نامیده میشود ،از سوی دیگر با شرایط ذیل منعقد میگردد:
ماده( )0موضوع قرارداد:
موضیییوع قرارداد عبیارت اسیییت از ثبتنام ،اطالع رسیییانی ،آموزش ،و اعزام به عربسیییتان سیییعودی جهت انجام فریضیییه حج تمتع درسیییال  1399از
ایستگاه پروازی .....................................با گروه قیمتی مدینه منوره  ..............مکه مکرمه  ............و ارایه خدمات مربوطه و نهایتاً بازگرداندن زائر به جمهوری
اسالمی ایران.
ماده( )1هزینه سفر:
 -1-0هزینه سفر حج تمتع در این قرارداد  ....................................................ریال میباشد.
تبصیره :با توجه به اینکه برخی از قراردادهای ارائه خدمات زائرین نهایی نشده است لذا امکان تغییر در هزینه تمام شده وجود خواهد داشت که در صورت
افزایش یا کاهش هزینهها نسبت به اعالم هزینه قطعی سفر و دریافت و یا استرداد مابهالتفاوت آن اقدام خواهد شد.
 -1-1درمبالغ دریافتی هزینه سییفر از زائر بابت ارز همراه مبلغی محاسییبه نشییده اسییت و هزینههایی مانند :انجام قربانی ،جامهدان ،لباس و سییایر اقالم
متحدالشیکل ،هزینههای تلفن در ایران و عربسیتان ،حمل اضافه بار زائر ،انتقال زائر در فرودگاههای داخل کشور و هزینه ایاب و ذهاب خارج از
برنامه و همچنین سایر هزینههای شخصی اعم از ارزی یا ریالی ،بر عهده زائر میباشد.
ماده( )3مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از زمان انعقاد آن تا پایان سفر حج تمتع زائر(بازگشت زائر و ورود ایشان به فرودگاه ایران) میباشد.
تبصره :مدت زمان پوشش بیمهای زائر براساس قراردادی است که سازمان با شرکت بیمه منعقد مینماید.
ماده( )9تعهدات زائر:
 -9-0ارائه سایر مدارک و اطالعات فردی و عمومی مورد نیاز سفر حج در موعد مقرر به کاروان برابر با اطالعیههای سازمان و تکمیل و عنداللزوم امضاء
فرمهای مربوطه حسب مورد.
1ـ9ـ پرداخت به موقع مابهالتفاوت هزینههای سفر در مهلت مقرر .عدم واریز مابه التفاوت به منزله انصراف تلقی و شخص دیگری جایگزین خواهد شد.
 -9-3مراجعه به پزشیک معتمد مرکز پزشیکی حج و زیارت در موعد تعیین شیده جهت انجام معاینات ،واکسییناسییون و آزمایشهای الزم (به تشخیص
پزشک) و ارائه اطالعات دقیق از وضعیت سالمتی خود و اخذ گواهی احراز استطاعت جسمی و روانی دائر بر اجازه سفر به حج تمتع .ضمناً هزینههای
پزشکی و آزمایشهای تکمیلی و تخصصی برعهده زائر خواهد بود .تأکید مینماید عدم ارائه تأییدیه پزشکی به منزله انصراف تلقی و شخص دیگری
جایگزین خواهد شد.
تبصـره :چنانچه زائر تا قبل از شیروع سیفر دچار بیماری جسمی و روانی خاصی گردد الزم است پزشک معتمد و همچنین کاروان را در جریان
بیماری خود قرار دهد .بدیهی است انجام سفر حج منوط به ادامه سالمت جسمی و روانی زائر میباشد.
 -9-9حضور شخص زائر در تمامی جلسات و کالسهای آموزشی (قبل و در طی سفر) که جهت توجیه ،آموزش و آمادهسازی وی برای سفر حج و انجام
اعمال و مناسک توسط کاروان برگزار می شود و مطالعه دقیق مطالب نشریات و بروشورهای ارائه شده و رعایت موضوعاتی که جنبه تعهدی دارد.
8ـ9ـ هماهنگی با مدیر کاروان جهت تعیین هماتاقیهای محل اقامت در طی سفر از بین زائرین کاروان به تناسب اتاقهای موجود.
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 -9-1همراه داشتن داروهای ضروری مورد نیاز در صورت ابتال به بیماری خاص و ممهور نمودن نسخه مربوطه به مهر پزشک معالج به زبان انگلیسی و
با هماهنگی پزشک معرفی شده کاروان برای حداقل چهل روز.
 -9-7حضور به موقع در فرودگاه و یا محل اعالم شده توسط کاروان جهت عزیمت به فرودگاه.
 -9-5رعایت حجاب اسالمی (پوشش چادر برای بانوان الزامی است) و احترام و پایبندی به شئون اخالقی و اجتماعی در طول سفر.
 -9-4رعایت مقررات و قوانین مربوط به سفر حج تمتع که از سوی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی وضع شده است.
 -9-01به همراه داشتن کارت شناسایی یا مچ بند راهنما در طول سفر که توسط کاروان به زائر تحویل میشود.
 -9-00درصورت تصمیم به انصراف از تشرف به سفر حج تمتع پس از پرداخت مابه التفاوت ،زائر متعهد به اعالم کتبی مراتب انصراف به کاروان ،تکمیل
فرم انصیراف و بازگرداندن ارز همراه به بانک عامل ،پرداخت خسیارت های احتمالی که وفق دستورالعملهای مربوطه از محل وجوه پرداخت شده
توسط زائر برداشت خواهد شد و نهایتا پایدار نمودن سند سپردهگذاری خود در بانک برای تشرف در سنوات بعدی با هماهنگی کاروان خواهد بود.
 -9-01پرداخت هزینه عوارض خروج از کشور قبل از اعزام به عهده زائر میباشد.
 -9-03باتوجه به مقررات و محدودیتهای کشیور عربسیتان در صدور روادید ،امکان اعزام بانوان زیر  45سال بدون محرم به حج تمتع وجود ندارد و این
افراد میبایسیت هنگام ثبت نام سیرپرسیت یا خویشیاوند محرم خود را از بین زائرین همان کاروان به مدیرکاروان معرفی تا در سیامانه درج شود.
بدیهی اسیت درصیورت عدم وجود سیرپرسیت یا خویشیاوند محرم ،سازمان با اطالع و هماهنگی زائر تا حد امکان تمهیدات الزم را در خصوص
امکان تشرف زائر به عمل خواهد آورد.
 -9-09پذیرش ضیوابط و دسیتورالعملهای مربوط به بار و اضیافه بار و تعهد درخصوص پایبندی بدان .ضمناً بار زائرین تابع مقررات شرکتهای هواپیمایی
طرف قرارداد بوده و در این زمینه سازمان هیچگونه دخل و تصرفی نداشته و صرفاً ابعاد چمدان به زائرین اعالم خواهد شد که رعایت آن به عهده
زائر خواهد بود.
 -9-08رعایت قوانین کشور عربستان و التزام به عدم ارتکاب اعمال مجرمانه در طول سفر و عدم انجام هر عملی که مخالف شأن و منزلت زائرین ایرانی
بوده و یا طبق قانون عربستان جرم محسوب میشود.
تبصـره :بدیهی اسیت در صیورت ارتکاب اعمال مجرمانه توسیط زائر ،سازمان در بازگرداندن وی به کشور مجاز میباشد ضمن ًا چنانچه زائری
توسیط کشور عربستان سعودی بازداشت شود هزینه بلیط برگشت و نیز جرایم احتمالی با زائر خواهد بود و زائر مذکور در این خصوص
اعتراضی نخواهد داشت.
 -9-01زائر متعه د میشود از ابتدا تا پایان سفر به همراه کاروان بوده و به هیچ وجه به صورت انفرادی به مکه ،مدینه و جده تردد ننماید و کلیه ترددهای
وی به همراه کاروان باشد ،ضمن اینکه ورود زائر به عربستان و نیز خروج از آنجا نیز به هیچ عنوان خارج از برنامه کاروان امکانپذیر نخواهد بود.
 -9-07وفق قوانین اخیر عریسیتان سعودی کلیه زائرینی که قبالً سابقه تشرف به حج تمتع و عمره مفرده را دارند ،مشمول پرداخت  2111ریال سعودی
عوارض ورود خواهند بود بدیهی است چنانچه زائری مشمول این بند گردد پرداخت وجه مذکور برعهده وی میباشد که به صورت جداگانه قبل از
پرواز از وی اخذ خواهد شد.
 -9-05باتوجه به قوانین گمرکی کشیور میزبان سقف وجوه نقد همراه زائر مبلغ پنج هزار دالر یا معادل ریال سعودی آن بوده و زائر متعهد به رعایت آن
است.
 -9-04درصورت ایراد هرگونه خسارت از سوی زائر به اموال هتل ،سرویسهای حمل و نقل و  ...مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده زائر خواهد بود.
 -9-11درصیورت بروز هریک از موارد زیر کاروان میتواند با هماهنگی و موافقت مدیریت حج و زیارت استان نسبت به حذف زائر از لیست کاروان اقدام
نماید
عدم مراجعه متقاضی در فرصت مقرر برای قطعی نمودن ثبتنام(بعد از رزواسیون اولیه)
 عدم مراجعه متقاضی در فرصت مقرر جهت مراجعه به پزشک معرفی شده از سوی کاروان عدم واریز مابهالتفاوت هزینه سفر در مهلت تعیین شده عدم ارائه پاسپورت معتبر در فرصت اعالم شده از سوی کاروانمتقاضییی در مهلت مقرر بعد از رزرواسیییون اولیه به کاروان مراجعه ننماید یا در فرصییت تعیین شییده نسییبت به مراجعه به پزشییک و یا پرداخت
مابهالتفاوت هزینه اقدام نکند
ماده( )8تعهدات کاروان:
0ـ8ـ اعالم تقریبی تاریخ ،ساعت و شرایط پرواز به زائر حداقل سه روز قبل از پرواز.
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1ـ8ـ کنترل و ثبت دقیق اطالعات زائر در سامانه ثبتنام زائرین.
3ـ8ـ دریافت و کنترل مدارک مورد نیاز و ارائه رسید تحویل گذرنامه به زائرین.
9ـ8ـ اخذ روادید و بلیط هواپیما برای زائر و کنترل و بررسی و احراز صحّت مفاد آنها.
8ـ8ـ انتخاب روحانیون ،معاون و نیز عوامل اجرایی کاروان با توجه به دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان حج و زیارت.
1ـ8ـ تنظیم و اجرای جلسات آموزشی و توجیهی کاروان در ایران و عربستان برابر دستورالعملهای ابالغی سازمان حج و زیارت.
7ـ8ـ تهیه و توزیع کارت شناسایی و سایر مدارک زائرین برای سفر حج تمتع.
5ـ8ـ توزیع کتابچهها ،بروشورها ،نشریات و هر گونه مطالب و مکتوبات ویژه زائر در زمان تعیین شده.
4ـ8ـ تکمیل پالن اسکان زائرین و اعالم شماره اتاق و تلفن هتل به زائر در موعد مقرر و قبل از عزیمت کاروان به عربستان.
ماده( )1تسهیالت و خدمات سفر حج تمتع:
 -1-0پوشش بیمه ای زائر و بار همراه وی درطول مدت قرارداد و به تناسب حق بیمه پرداختی به شرکت بیمه که زائر قبل از سفر از مفاد آن مطلع خواهد
شد.
تبصـره  :0چنانچه زائر پوشش بیمهای فوقالذکر را کافی نداند میتواند راساً با پرداخت حق بیمه تکمیلی مربوطه ،از سقف تعهدات بیشتری در
هر زمینه برخوردار گردد..
تبصره  :1وجوه نقد ،اوراق بهادار ،مدارک شناسایی ،طال و جواهرات و سایر سنگهای قیمتی و زینتی ،گوشی تلفن همراه ،سمعک ،عینک آفتابی
و طبی ،ویلچر ،تجهیزات پزشیکی ،دندان مصینوعی ،خودکار و خودنویس ،دارو و مواد غذایی ،سیاعت ،انگشتر ،عطر و ادکلن ،اکو و آمپلی فایر و
بلندگو ،لپ تاپ و تبلت و تجهیزات جانبی آنها ،فلش مموری و هارد اکسیترنال ،ام پی تری پلیر و موارد مشیابه آن ،کالسکه و هرآنچه عنوان بار
بدان اطالق نگردد مشمول پوشش بیمهای نمیباشد.
 -1-1تامین حمل و نقل هوایی زائر از ایران به عربستان و بالعکس و حمل و نقل زمینی و بین شهری زائر در مسیرهای جده ،مدینه ،مکه و پذیرایی در
مسیرها و همچنین حمل و نقل درون شهری زائر در مسیرهای م که به مشاعر مقدسه عرفات ،مشعرالحرام و منا و بالعکس .الزم به ذکر است که
از روز پنجم تا سیزدهم ذیالحجه سرویسهای حمل و نقل درون شهری در مکه مکرمه تعطیل میباشد
 -1-3تامین محل اسیکان زائر در مدینه منوره و مکه مکرمه بر اسیاس گروه قیمتی انتخاب شده توسط زائر .الزم به ذکر است هتلها باتوجه به کیفیت و
موقعیت جغرافیایی ،گروه قیمتی متفاوتی خواهند داشیت که برحسیب هماهنگی به عمل آمده سیرانه فضیای اشغال اتاق در مکه مکرمه و مدینه
منوره حدوداً برای هر نفر  4متر مربع تعیین شیده اسیت و زائر براسیاس شرایط مربوطه در اتاقهای دارای سه تا شش تخت اسکان خواهد یافت؛
ضمناً سرانه هر زائر در مشاعر مقدسه (عرفات و منا) نیز پس از تعیین و جانمایی دقیق مشخص خواهد شد.
تبصره  :0درجه بندی هتلها ،با توجه به مقررات کشور عربستان بوده که قبل از عزیمت به اطالع زائرین سرزمین وحی رسانده خواهد شد.
تبصـره  :1در سیفر حج تمتع اتاقهای آقایان و بانوان در مکه مکرمه جدا از یکدیگر میباشد لکن براساس گروه قیمتی کاروان ،ممکن است در
مدینه منوره از هم جدا نباشد.
-1-9تامین وعدههای غذایی صبحانه ،ناهار و شام زائر که در آشپزخانههای متمرکز طبخ میگردد ،تامین میوه و آب شرب بهداشتی و قند و چای زائر در
عربستان طبق نظر مرکز پزشکی حج و زیارت و تصویب کمیسیون تغذیه و تدارکات سازمان حج و زیارت.
 -1-8ارائه امکانات اولیه پزشیکی به زائر با بهره گیری از خدمات مرکز پزشیکی حج و زیارت در عربستان در صورت امکان بهرهگیری از خدمات پزشکی
سعودی.
ماده( )7موارد غیر مترقبه:
علیرغم این که برنامه ریزی جامعی به منظور اجرای دقیق تمامی مراحل اجرایی حج تمتع انجام شده است و به خواست خداوند متعال و با تالش و
همت تمامی دست اندرکاران ،حج تمتع طبق برنامه انجام خواهد شد ،با این حال ممکن است عواملی خارج از اراده و حوزه اختیارات و کنترل سازمان حج و
زیارت و شیرکتهای مجری حج تمتّع از جمله بحرانهای منطقهای و پیامدهای ناشیی از آن ،بر برخی از برنامهها تاثیر هر چند ناچیز داشته باشد و به هر
حال در روند اجرای عملیات حج تاثیرگذار باشید ،لذا در ادامه به برخی از احتماالت و راهکارهای اجرایی آن اشاره میشود و به هر صورت در صورت بروز
این گونه موارد ، ،سیازمان حج و زیارت راسیاً میتواند باتوجه به شیرایط پیش آمده نسبت به تغییر برنامههای اعزام و موارد دیگر اقدام نموده و زائر از این
بابت اعتراضی نخواهد داشت.
0ـ7ـ احتمال عدم امکان پرواز از ایستگاه پروازی مورد نظر و انتقال ناگزیر زائر به ایستگاههای مجاور پروازی.
1ـ7ـ احتمال طوالنیتر شدن زمان پرواز به دلیل ایجاد امنیت پروازی.
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3ـ7ـ احتمال ایجاد وقفه ،تغییر و یا تاخیر در عملیات اعزام یا انجام پروازها.
9ـ7ـ احتمال تغییر هتل محل اقامت و نوع و گروه قیمتی کاروان و نیز احتمال تغییر در مدت اقامت زائر در مکه یا مدینه.
8ـ7ـ احتمال ایجاد اختالل در روند صدور ویزا و در نتیجه به هم خوردن جداول زمانبندی پروازها و اعزام زائر.
1ـ7ـ احتمال عدم امکان انجام پرواز به مقصد ذکر شده در ابتدای سفر و تغییر مقصد از مدینه به جده و یا بالعکس.
 -7-7احتمال اختالل یا تغییر برنامههای حمل و نقل درون شهری حجاج در عربستان.
ماده( )5سایر شرایط قرارداد:
-5-0در صورتی که در هر مرحله از ثبتنام و اعزام ،عدم اولویت و یا وجود اشکال در فیش زائر اثبات گردد ،ثبتنام و اعزام وی کانلمیکن تلقی شده و
زائر ضمن تعهد به پرداخت خسارت مربوط ،حق هر گونه ادعایی را از خود سلب میکند.
 -5-1چنانچه در هنگام عزیمت به عربستان ،زائر به هر دلیلی من جمله ممنوع الخروج بودن ،از پرواز جا بماند تمام مسوولیت ،عواقب و خسارات احتمالی
مترتب بر آن صرفاٌ متوجه زائر است.
 -5-3بعد از اخذ روادید برای زائر ،امکان جابجایی و انتقال به سیییایر کاروانها وجود ندارد ،همچنین تغییر در زمان عزیمت (تعجیل یا تأخیر در رفت و یا
برگشت) به عربستان نیز امکانپذیر نبوده و زائر میبایست صرفاً با کاروان خود به سرزمین وحی عزیمت نموده و به کشور بازگردد.
 -5-9امکان اقامت بیش از برنامه زمانی تعیین شیده در شهرهای مکه و مدینه برای زائر وجود ندارد .لذا همراهی با کاروان در همه مراحل سفر خصوص ًا
در زمان عزیمت به مکه و مدینه و فرودگاه الزم و ضروری است.
-5-8تعیین تاریخ و ساعت حرکت از فرودگاه مبداء ،نوع پرواز(ایرانی یی سعودی) و مقصد پروازی(مدینه ی جده) ،مدتی قبل از سفر از طرف سازمان حج و
زیارت تعیین و ابالغ میگردد.
1ـ5ـ طول مدت اقامت زائر در سرزمین وحی جهت انجام فریضه حج ،از  28تا  44روز متغیر خواهد بود.
 -5-7بر اسییاس جدول پروازی ،همواره احتمال عزیمت دو مرحله ای کاروان در دو پرواز جداگانه به سییرزمین وحی و یا هنگام بازگشییت به کشییور و دو
قسیمت شیدن پرواز کاروان وجود دارد که در این صورت الزم است زائر در این خصوص همکاری الزم را داشته باشد .ضمناً بمنظور بازگشت به
موقع حج اج به کشیور و جلوگیری از طوالنی شیدن سیفر این احتمال وجود دارد که متناسب با شرایط و محدویتهای کشور میزبان ،مبداً ایستگاه
پروازی برگشت از مدینه به جده و یا برعکس تغییر یابد.
 -5-5همراهی زائر با کاروان برای حضور در میقات ،انجام عمره تمتع و حضور در مشاعر مقدسه عرفات ،مشعرالحرام و منا .تأکید مینماید انجام اعمال و
مناسک حج و اقدامات انفرادی از سوی زائر به هیچ وجه مجاز نمیباشد.
 -5-4در صورت عدم رعایت حجاب اسالمی(پوشش چادر برای بانوان) و همچنین عدم رعایت شئونات اخالقی و تایید آن از سوی افراد مسوول ،سازمان
حج و زیارت این اختیار را دارد که زائر مورد نظر را در هر مرحلهای از سییفر ،به کشییور بازگرداند که در اینصییورت هیچگونه حقی برای زائر برای
تشرف جدید با استفاده از قبض قبلی وجود نخواهد داشت .ضمناً هزینه سفر نیز به وی مسترد نخواهد شد.
 -5-01در صورتی که زائر دارای بیماری خاص اعم از جسمی ،روحی و روانی بوده و امکان درمان یا نگهداری وی در عربستان مقدور نباشد ،سازمان حج
و زیارت اختیار دارد زائر را در هر مرحله ای از سفر به کشور بازگرداند و مسئولیت دیگری متوجه سازمان نخواهد بود و بهرحال تشرف آتی اینگونه
زائرین منوط به پرداخت مجدد هزینه سفر در سال مربوطه خواهد بود.
 -5-00زائر در طول سفر حج تمتّع حق مطالبه گذرنامه را از کاروان نداشته و گذرنامه وی صرفاً در مبادی خروج و ورود به کشور و همچنین مبادی ورود
و خروج از کشور میزبان و برای انجام تشریفات اداری و گذرنامهای در اختیار زائر قرار خواهد گرفت.
 -5-01با عنایت به این که نگهداری و حمل مواد مخدر و نیز اعتیاد به آن به موجب قوانین جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی ممنوع میباشد،
چنانچه از زائری مواد مخدر کشیف شیود و یا به تشیخیص پزشک معتمد حج و زیارت ابتالء وی به مواد مخدر احراز گردد ،سازمان حج و زیارت
می تواند اجرای تعهدات خود در قبال زائر به ویژه اعزام وی را بدواً به حالت تعلیق درآورده و عنداللزوم و بدون آن که نیازمند به مراجعه به مقامات
قضیایی باشید ،قرارداد را فسخ نموده و اقدامات الزم را جهت ابطال ویزای زیارتی وی به عمل آورد و از این بابت زائر هیچگونه ادعایی نداشته و
حق هرگونه اعتراضیی را از خود سیلب و ساقط می نماید و سازمان حق دارد کلیه خسارات ناشی از عدم تشرف را به تشخیص خود از محل وجوه
پرداختی وی به نفع خود برداشت نماید.
03ــ5ـ باتوجه به ممنوعیت حمل داروهای جایگزین مواد مخدر مانند قرص و شربت متادون در کشور عربستان ،زائر اجازه حمل این داروها را نداشته و
درصیورت کشیف آن در مبادی خروجی کشیور و عدم ارائه مجوز پزشکی و یا تأییدیه مراکز ترک اعتیاد دال بر مصرف آن ،امکان اعزام این زائر
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میسیر نبوده و با ایشان همانند حاملین مواد مخدر برخورد خواهد شد .لکن در صورت دارا بودن مجوز پزشکی و همراه داشتن آن ،پلیس فرودگاه
ضمن توقیف داروی ممنوعه با اعزام زائر بدون داروی مذکور موافقت خواهد نمود.
09ـ5ـ این قرارداد تابع قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران میباشد.
 -5-08اینجیانب  ....................................................................................با امضیییای این قرارداد اعالم مینمایم که مطالب مندرج در این قرارداد را به دقت
مطالعه نموده و درموارد ابهام ،چگونگی موضیوع به اینجانب تفهیم و با عنایت به مراتب فوق و قبول تمامی شرایط قرارداد را امضاء نموده و خود
را مکلف به رعایت آن میدانم.
ضییمناً به سییازمان حج و زیارت اجازه می دهم تا نمونه اثر انگشییت اینجانب را از سییازمان ثبت احوال جهت ارایه به مقامات گذرنامه عربسییتان سییعودی
اخذنماید.
01ـ5ـ این قرارداد در تاریخ /

 139 /در  8ماده 8 ،تبصره و در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که هر نسخه حکم واحد را داشته و یک

نسخه آن تحویل زائر میگردد.

نام و نام خانوادگی مدیرکاروان

نام و نام خانوادگی زائر

مهر و امضاء کاروان

امضاء و اثرانگشت
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«فرم و» وکالت اعطای نیابت با حقّ توکیل بهغیر

اینجانب ........... :با شناسهی ثبتنام ...............................:پس از آگاهی کامل از فرآیند
انجام قربانی ،به آقای ................................ . :مدیر کاروان شماره............... :
وکالت با حق توکیل بهغیر میدهم تا جهت ذبح یک راس گوسفند به نیابت از اینجانب ،اقدام
نماید.

امضای زایر
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«فرم ز» پیشنهاد تعیین هماتاقی زایران
شماره.................................. :

مدیریّت کاروان حجّ تمتّع
سالم علیکم؛
اینجانبان با مشخّصات ذیل ،در صورت امکان ترجیح میدهیم در طیّ سفر حج هماتاق یکدیگر باشیم .همچنین اطّالع داریم
با عنایت به تغییرات احتمالی ظرفیّت اتاقها ،هرگونه تغییر اعمّ از افزایش یا کاهش نفرات آخر این لیست در شهرهای مدینه
ی منوّره و مکّهی مکرّمه محتمل میباشد.

زایران محترم توجّه داشته باشند که پس از تنظیم اتاقهای هتل مکّهی مکرّمه و مدینهی منوّره ،امکان
تغییر هماتاقیهای انتخابی بسیار مشکل و بعضاً ناممکن است .لذا تقاضا میشود در انتخاب هماتاقی خود
دقّت الزم را به عمل آورید.
ردیف

نام و نام خانوادگی شناسهی ثبتنام

نسبت

امضــا

0
1
3
9

• توضیحات

ضروری::

............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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«فرم ح» انتخاب و خرید کتاب از نمایشگاه
مدیریّت کاروان حجّ تمتّع

شماره.............................................. :

سالم علیکم؛
اینجانب .......................................................... :با شناسهی ثبتنام ........................ :پس از بازدید از نمایشگاه کتاب کاروان ،کتب ذیل را انتخاب
نمودهام .لذا تقاضا دارم کتب منتخب را با هزینهی اینجانب تهیّه و در اختیار قرار دهند .همچنین اطّالع دارم که پس از تهیّهی کتابها،
امکان تغییر در عناوین و یا عودت آنها وجود نخواهد داشت.
امضای زایر
ردیف

نــــــــــام کـــــتــــــــــاب

مبل کل (ریال):
مبل باقیمانده (ریال):
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«فرم ی  »0نظرخواهی از زایران قبل از سفر
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با عرض ادب و احترام بهحضورتان ،امیدواریم به لطف خداوند متعال و در پرتو توجّهات حضرت ولیعصر؟عج؟ و دعای خیر شما عزیزان در راه
خدمترسانی به ضیوفالرّحمن موفّق باشیم .بیشک نظرات سازندهی شما ،ما را از کیفیّت خدمتگزاری آگاه میکند تا بتوانیم با جمعبندی
نظرات ،کاستیهای احتمالی را شناسایی و در حدّ توان در جهت رفع آنها بکوشیم.
در این راستا استدعا داریم دیدگاه و نظرات خود را پیرامون محورهای ذیل بیان فرمایید.
با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ
عـــــنــــــــــــــــــــوان

تمتّع………………………………

عالی

خیلیخوب

خوب

متوسّط

ضعیف

()11-04

()05-01

()08-03

()01-01

()4-0

نحوهی اطّالعرسانی کاروان و ارتباط با زایران
نحوهی برخورد و تعامل عوامل اجرایی کاروان با زایران
نحوهی پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی زایران
کیفیّت مکان برگزاری جلسات آموزشی کاروان
ساعت برگزاری جلسات آموزشی کاروان
نظم و انضباط و کیفیّت برگزاری جلسات آموزشی کاروان
کیفیّت و نحوهی پذیرایی از زایران
تناسب مطالب آموزشی ارایهشده با سطح زایران
میزان مفید بودن مطالب ارایهشده در جلسات آموزشی کاروان
نحوهی ارایهی مطالب آموزشی ارایهشده توسّط مدیر کاروان
کیفیّت استفاده از وسایل کمک آموزشی و سمعی و بصری
کیفیّت محتوایی و شکلی نشریّات ارایهشده
کیفیّت محتوایی و شکلی وبالگ (سایت) و کانال کاروان
میزان رضایتمندی از برنامههای اجرایی کاروان

• مشروح مالحظات و نظرات زایر:
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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«فرم ی  »1نظرخواهی از زایران در مدینهی منوّره
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با عرض ادب و احترام بهحضورتان ،با عنایت به عزیمت کاروان به مدینهی منوّره و سپریشدن بخشی از مدّت حضورمان در شهر پیامبر(ص)
 ،استدعا داریم دیدگاه و نظرات خود را پیرامون محورهای ذیل بیان فرمایید***.

با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ

تمتّع………………………………

عالی خیلیخوب خوب
()15-13( )18-16( )21-19

عییییینیییییییییییییییییوان

متوسّط
()12-11

ضعیف
()9-1

کیفیّت حضور در فرودگاه ایران و عزیمت کاروان
کیفیّت حضور در فرودگاه عربستان و عزیمت بههتل
کیفیّت استقرار کاروان در هتل
کیفیّت انجام زیارت اوّلیّه و زیارت دوره
کیفیّت حضور اجرایی و فرهنگی کاروان در هتل
نظم و انضباط و کیفیّت برگزاری جلسات آموزشی کاروان
تناسب مطالب آموزشی ارایهشده با سطح زایران
نحوهی اطّالعرسانی کاروان و ارتباط با زایران
نحوهی برخورد و تعامل عوامل اجرایی کاروان با زایران
میزان رضایتمندی از برنامههای اجرایی کاروان
• مشروح مالحظات و نظرات زایر:
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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«فرم ی  »3نظرخواهی از زایران در مکّهی مکرّمه و قبل از ایّام تشریق
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با عرض ادب و احترام بهحضورتان ،با عنایت به عزیمت کاروان به مکّهی مکرّمه و انجام بخشی از اعمال و مناسک حج ،استدعا داریم
دیدگاه و نظرات خود را پیرامون محورهای ذیل بیان فرمایید.

با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ

عـــــنــــــــــــــــــــوان

تمتّع………………………………

عالی

خیلیخوب

خوب

متوسّط

ضعیف

()11-04

()05-01

()08-03

()01-01

()4-0

کیفیّت عزیمت به مکّه و ورود بههتل محلّ اقامت
کیفیّت استقرار کاروان در هتل
کیفیّت انجام عمرهی تمتّع (نظم و انسجام ،حضور در میقات ،انتخاب زمان
مناسب برای حضور در مسجدالحرام ،تفکیک زایران ،بازگشت بههتل و…)
کیفیّت انجام زیارت دورهی مکّه
کیفیّت حضور اجرایی و فرهنگی کاروان در هتل
نظم و انضباط و کیفیّت برگزاری جلسات آموزشی کاروان
تناسب مطالب آموزشی ارایهشده با سطح زایران
نحوهی اطّالعرسانی کاروان و ارتباط با زایران
نحوهی برخورد و تعامل عوامل اجرایی کاروان با زایران
میزان رضایتمندی از برنامههای اجرایی کاروان

• مشروح مالحظات و نظرات زایر:
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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«فرم ی  »9نظرخواهی از زایران در مکّهی مکرّمه و بعد از ایّام تشریق
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با عرض ادب و احترام بهحضورتان ،با عنایت به بازگشت کاروان از مشاعر مقدّسه عرفات ،مشعرالحرام و منا و
پایان اعمال و مناسک حج ،استدعا داریم دیدگاه و نظرات خود را پیرامون محورهای ذیل بیان فرمایید.

با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ

عـــــنــــــــــــــــــــوان

تمتّع………………………………

عالی

خیلیخوب

خوب

متوسّط

ضعیف

()11-04

()05-01

()08-03

()01-01

()4-0

کیفیّت کوچ از مکّه و عزیمت به عرفات (نظم و انسجام ،مراسم
تلبیه ،عزیمت و استقرار در خیام و…)
کیفیّت استقرار کاروان در عرفات (تامین نیازهای تدارکاتی و
پذیرایی و…)
کیفیّت عزیمت زایران به منا (نظم و انسجام ،حرکت بهموقع ،رَمْی
جمره ،بازگشت دستهجمعی و…)
کیفیّت استقرار کاروان در منا (انجام قربانی ،نظارت بر حلق بهداشتی و
تقصیر ،خروج زایران از اِحرام و…)
کیفیّت حضور کاروان در منا (تامین نیازهاَ ،رمْی جمرات ،نظارت بر
بهداشت محیط خیام و…)
کیفیّت انجام اعمال مکّه (انتخاب زمان مناسب برای انجام اعمال،
هدایت و راهنمایی زایران و…)
کیفیّت بازگشت کاروان به مکّه (تامین نیازها ،حرکت بهموقع ،رَمْی
جمرات ،عزیمت دستهجمعی استقرار در هتل و…)

• مشروح مالحظات و نظرات زایر:
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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«فرم د» پیشنویس ثبتنام زایر
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با عرض ادب و احترام بهحضورتان ،چنانچه مدارک الزم را بههمراه دارید ،لطفاً فرم زیر را تکمیل نموده و بههمراه مدارک ،تحویل مسوولین
امور ثبتنام دهید .پیشاپیش از سعهصدر و صبر شما برای انجام مراحل ثبتنام تشکّر مینماییم.
مدارد مورد نیاز برای ثبتنام در کاروان:
• اصل و تصویر سند ودیعهگذاری شده.
• اصل و تصویر شناسنامه و تمامی صفحات آن.
• اصل و تصویر کارت ملّی.
• دو قطعه عکس ( 4×6س.م ).و دو قطعه عکس ( 3×4س.م).مطابق با گذرنامهی معتبر.
شمارهی سند ودیعهگذاری

شده......................................................................:

تاریخ سند13………/……/…… :
کد

شعبه.............................................. :

نام و نام خانوادگی ..................................:نام پدر .............................................. :تاریخ تولّد 13……/……/…… :شمارهی شناسنامه .......................:شماره
ی

سریال

شناسنامه..................................:محلّ

منزل..........................:تلفن
نشانی

صدور.....................................:شمارهی

ملّی...................................................:تلفن

همراه...........................................................:

منزل..................................................................................................................................................................................................................................... :

............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
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«فرم ل» لیست ثبتنام اوّلیّهی زایران کاروان حجّ تمتّع

…………………………

به مدیریّت آقای

……………………………………………………

ردیف

شناسه ثبتنام

نام و نام خانوادگی

نسبت  /همراه

تلفن ثابت
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«فرم م» برگهی ثبتنام زایر

کاروان حجّ..........................:
به مدیریّت..........................:
نام و نام خانوادگی زایر:

شناسه ثبتنام در سامانه:

تلفن دفتر ثبت نام:

تلفن همراه مدیر کاروان:

نشانی وبالگ(سایت) کاروان:

نشانی ایمیل کاروان:

نشانی کانال کاروان:

کاروان حجّ..........................:
به مدیریّت..........................:
نام و نام خانوادگی زایر:

شناسه ثبتنام در سامانه:

تلفن دفتر ثبت نام:

تلفن همراه مدیر کاروان:

نشانی وبالگ(سایت) کاروان:

نشانی ایمیل کاروان:

نشانی کانال کاروان:
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………………………………………

«فرم ن» چک لیست مدارد زایران کاروان حجّ تمتّع ………………………………………:به مدیریّت آقای:

کارت واکسن

شناسهی ثبتنام

نسبت

تصویر سند ودیعه

تصویر صفحات ناسنامه

تصویر کارت م ّلی

عکس ( 4×6دو قطعه)

عکس ( 3×4دو قطعه)

پرسشنامه ّ
اطالعات فردی

پرسشنامه وضعیّت سالمت

تعهّدات بار و موادّ مخدّر

قرارداد زایر

مابهالتّفاوت هزینهی سفر

هزینهی چمدان ،لباس و…

هزینهی خروج

هزینهی قربانی

وکالت نامهی قربانی
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«اطّالعیّهی شمارهی»0 :
معاینات پزشکی زایران برای سفر حجّ تمتّع
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با احترام ،همانگونه که استحضار دارید ،برخورداری از استطاعت جسمی و روانی یکی از شروط اصلی شرکت در مراسم معنوی حجّ تمتّع
است.
استطاعت جسمی و روانی عبارت است از برخورداری از سالمتی جسمانی و روانی در حدّی که فرد بتواند اعمال و مناسک فرضیهی
الهی حج را با آگاهی و در شرایط ویژهی زمانی و مکانی آن بهطور کامل انجام دهد .استحضار دارید که دو شرط اساسیِ «استطاعت
مالی» و «استطاعت جسمی و روانی» در واجبشدن فرضیهی حج برای هر فرد مسلمان وجود دارد؛ که اگر هر کدام از این دو شرط
حاصل نشود ،این فریضه از دوش فرد مسلمان ساقط و تکلیف از وی برداشته میشود .از این روی ،قطعینمودن ثبتنام در کاروان و اعزام
به حجّ تمتّع ،منوط به تایید استطاعت پزشکی و اعالم بالمانع بودن انجام سفر حج توسّط پزشک معتمد مرکز پزشکی حجّ و زیارت می
باشد.
شایسته است که اطّالع داشته باشید که معاینات پزشکی زایران به سه منظور اصلی انجام میگیرد:
الف .احراز و تایید استطاعت جسمی و روانی متقاضیان سفر حجّ تمتّع.
ب .برنامهریزی برای حفظ استطاعت جسمی و روحی زایران تا پایان سفر.
ج .آشنایی کامل پزشک معتمد مرکز پزشکی ح ّج و زیارت به عنوان مسوول سالمت زایران با وضعیّت سالمتی و مشکالت جسمانی و
روانی آنان بهمنظور برنامهریزی درمانی برای آنان قبل از شروع سفر و همچنین ارایهی خدمات درمانی در طول سفر.
بنابراین پزشک معتمد که با شرایط ویژهای انتخاب و کلیّه مراحل و مناسک حج را با ویژگیهای زمان و مکانی آن میشناسد ،بعد از
ثبتنام متقاضیان عزیز در کاروان ،معاینات پزشکی را انجام داده و در صورت لزوم نسبت به اخذ مشاورههای تخصصی ،آزمایشات تکمیلی
و اخذ نظر کمیسیونهای پزشکی اقدام مینماید و در نهایت با در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی زایران محترم از یک سو و شرایط
فریضه حج از سوی دیگر ،در مورد وجود یا عدم وجود استطاعت آنان برای سفر حجّ تمتّع اظهار نظر مینماید.
در معاینات پزشکی الزم است کلیّهی مشکالت و بیماریهای خود را به صورت کامل و صادقانه با پزشک معرّفیشده در میان بگذارید.
زیرا عدم ارایه ی اطّالعات کافی و صحیح به ایشان ،منجر به عواقب بسیار خطیر و بعضاً چارهناپذیر در طول سفر برای شما و مجموعهی
همکاروانیها خواهد گردید و حتّی میتواند منجرّ به بازگشت شما بهکشور بدون انجام اعمال و مناسک حج شود.
لذا زایران عزیز میبایست پس از اعالم از سوی کاروان ،با هماهنگی قبلی به پزشک معرّفیشده مراجعه و با طی نمودن روند معاینات،
تاییدیّهی الزم را جهت قطعینمودن ثبتنام خود در کاروان و اعزام به حجّ تمتّع اخذ نمایند.
همچنین با عنایت به این که یکی از مهمترین پیششرطهای بهره مندی از فرصت عظیم حج ،داشتن امنیّت فکری از احتمال ابتال به
بیماریهای همهگیر هنگام اقامت در اماکن مقدّس میباشد ،زایران محترم الزم است بعد از پایان معاینات پزشکی و اخذ تاییدیّه و همچنین
بعد از اعالم کاروان ،جهت انجام واکسیناسیون علیه بیماری مننژیت به یکی از «مراکز واکسیناسیون حجّاج» مراجعه و پس از دریافت
واکسن ،کارت مربوطه را به کاروان تحویل نمایید.
تذکّر مهم :چنانچه ظرف دو سال گذشته نوع جدید واکسن مننژیت را تزریق نمودهاید نیازی به تزریق مجدّد واکسن نیست و صرفاً
میبایست کارت زرد رنگ آن را تحویل کاروان دهید.
با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ
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«لیست مراکز واکسیناسیون حجّاج»

مکــان

تلفن

نشــــــــــانــــــــــی
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«اطّالعیّهی شمارهی»1 :
برنامهی جلسات آموزشی کاروان
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با احترام ،جنابعالی امسال به لطف خداوند متعال قصد سفر حج دارید و انشاءاهلل بهزودی بهآرزوی دیرینهی خود نایل و بهانجام اعمال
و مناسک حج موفّق خواهید شد .از این روی الزم است توجّه فرمایید عملیّات اجرایی حج بهگونهای است که هیچ کس از آموختن آن بی
نیاز نیست .عنایت دارید که دانستن احکام دینی ،مناسک حج و برنامههای اجرایی کاروان که در کالسها و جلسات آموزشی حاصل میشود،
بسیار ضروری وحایز اهمیّت است.
عالوه بر تاکید بزرگان دین ،تجربه نیز نشان داده است که ندانستن مسایل و یا بیتوجّهی به آنها ،در طول سفر حج برای شما و
مجموعه زایران کاروان ،آسیبهای جدّی و مشکالت فراوانی به وجود میآورد که بعض ًا غیرقابل جبران خواهد بود .بنابراین مصرّانه از شما
دعوت میشود ،بهنحوی برنامهریزی فرمایید که در تمام جلسات آموزشی کاروان حضور داشته باشید.
در جمع زایران کاروان ،سلیقهها و روشهای متفاوتی وجود دارد که شما بزرگواران ضمن آشنایی با یکدیگر ،دوستان خویش را انتخاب
میکنید تا در طول مدّت سفر با آنان همراه و قرین باشید .از این منظر جلسات آموزشی کاروان گامی است هر چند کوتاه در آمادهشدن برای
سفر حج.
به یقین زایر محترمی که به هر دلیل در جلسات آموزشی کاروان شرکت نکرده و یا با تاخیر در جلسات حضور یابد و یا این که جلسات
را پیش از اتمام ترک کند ،از بسیاری از هماهنگیهای انجامشده و نکات اجرایی بیانشده ،آموزشهای ارایهشده اع ّم از مناسک و اعمال ،مسایل
شرعی و پزشکی و دهها مطلب دیگر غافل خواهد ماند که هر کدام بهتنهایی میتواند معضالت بزرگی را هم برای زایر و هم برای مجموعه
ی زایران کاروان بهوجود آورد.
بنابراین به دلیل اهمیّت این سفر ،حضور یکایک زایران عزیز در تمامی جلسات کاروان الزم و ضرورتی قطعی میباشد .لذا تقاضا داریم
برنامههای اداری ،مسافرتهای شخصی و… را با عنایت به تاریخ برگزاری جلسات تنظیم فرمایید ،بهنحوی که حتماً در تمامی جلسات شخصاً
حضور داشته باشید.
امید که با همّت واال و با شوق وافر و با حضور به موقع و با دقّت کافی و پشتکار شایسته ،از این جلسات روحانی و معنوی بهرهی نیکو
برگیریم.
یادآوریهای بسیار مهم:
 .0چند دقیقه قبل از شروع جلسات تشریف بیاورید تا برنامهها بهموقع آغاز و راس ساعت پایان پذیرد .پیشاپیش از وقت شناسی و حضور
بهموقع مهمانانِ الهی ،تشکّر مینماییم.
 .1قبل از ورود به جلسه ،تلفن همراه خود را خاموش و یا آن را در حالت بیصدا قرار دهید.
 .3با تهیّهی دفترچهی یادداشت و قلم ،از مطالب بیان شده در جلسات ،یادداشتبرداری نمایید.
 .9در امور اجرایی و اداری از قبیل تکمیل مدارک ،امور مالی و… با خدمتگزارانتان در کاروان ،همکاری کامل داشته باشید.
 .8با توجّه به این که غالب اطّالعرسانیهای کاروان از طریق ارسال پیامک (اِساِماِس) صورت میپذیرد ،نسبت به ارایهی شماره تلفن
همراه فعّال و در دسترس ،اقدام نموده و همواره پیامکهای وارده توسّط کاروان را مالحظه و پیگیری فرمایید.
تذکّر :در صورتی که دریافت پیامهای تبلیغاتی را بر روی گوشی همراه خود غیرفعّال نمودهاید ،نسبت به فعّالسازی مجدّد آن اقدام
نمایید .در غیر این صورت هیچ یک از پیامهای ارسالی کاروان ،سازمان حجّ و زیارت و بعثهی مقام معظّم رهبری(مد) را دریافت نخواهید
فرمود.
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 .1در هر جلسهی کاروان بعضاً نشریه ،سیدی ،کتاب و وسایل کمک آموزشی تقدیم میگردد .خواهشمند است ضمن مطالعهی کلیّه
موارد تقدیمی ،اقالم مرتبط با این سفر معنوی را جهت استفاده و مرور در طول زمان ،به نحو مطلوب نگهداری فرمایید.
 .7بیشک نظرات سازندهی زایران محترم در پُربارتر شدن برنامههای کاروان تاثیرگذار خواهد بود .لذا ما را از بذل توجّه و ارایهی نظرات
خود بهصورت حضوری و کتبی و یا از طریق ارسال ایمیل ،پیام و… بهرهمند فرمایید.

با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ
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تاریخ برگزاری جلسات آموزشی

شمارهی جلسه

تاریخ شمسی

کاروان………………………………

تاریخ قمری

روز جلسه

ساعت برگزاری

جلسهی «»0
جلسهی «»1
جلسهی «»3
جلسهی «»9
جلسهی «»8
جلسهی «»1
جلسهی «»7
جلسهی «»5
جلسهی «»4
جلسهی «»01
جلسهی «»00
جلسهی «»01

• همایش آموزش عملی اعمال و مناسک حجّ تمتّع ،به محض ابالغ از سوی حجّ و زیارت استان اعالم خواهد شد.
• نشانی محلّ برگزاری جلسات:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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«اطّالعیّهی شمارهی»3 :
ملزومات فردی زایران در سفر حجّ تمتّع
زایر گرامی! سالم علیکم؛
همانگونه که استحضار دارید ،تهیّهی لوازم و ملزومات فردی سفر حج از وظایف زایران عزیز بوده و بهدلیل این که تهیّه و جمعبندی
وسایل و ملزومات ،نیازمند زمان میباشد ،الزم است از هماکنون نسبت به تهیّهی آنها بر اساس لیست زیر اقدام نموده و این مهم را به
روزهای پایانی سفر ،موکول نفرمایید:
• دستهبندی ملزومات فردی سفر حج
 .1ملزومات اِحرام
 .2سایر اقالم مورد نیاز
 .3وسایل متّحدالشّکل
ملزومات اِحرام
• برای انجام اعمال و مناسک حج ،وسایل و لوزام زیر برای هر یک از زایران مورد نیاز است:
◦ حولهی اِحرام بدون دوخت (ویژهی آقایان).
◦ دکمهی مخصوص حولهی اِحرام (ویژهی آقایان).
◦ هَمیان یا کمربند غیردوخته (ویژهی آقایان).
◦ پارچهی سفید غیردوخته به عرض  105و به طول  2متر (پیشگیری از عرقسوز شدن در اِحرام) (ویژهی آقایان).
◦ پیشبند یکبار مصرف ،خودتراش و یکبسته تیغ (استفاده در حلق) (ویژهی آقایان).
◦ دمپایی روباز غیر اَبری سفید با کف عاجدار (ویژهی آقایان).
◦ لباس اِحرام شامل شلوار ،پیراهن ،چادر ،مقنعه و جوراب سفید (نازک و بدننما نباشد) (ویژهی بانوان).
◦ دمپایی غیر اَبری سفید با کف عاجدار (ویژهی بانوان).
◦ کفش راحتی سفید برای اِحرام (در صورت تمایل) (ویژهی بانوان) 1
◦ کیسهی مخصوص سنگ برای رَمْی جمرات.
◦ ناخنگیر و قیچی کوچک (استفاده برای تقصیر).
◦ صابون ،شامپو و خمیر دندان بدونبو (استفاده در اِحرام).
سایر اقالم مورد نیاز
• برخی اقالم ضروری دیگر نیز میبایست توسّط هر یک از زایران تهیّه شود که به شرح زیر است:
◦ داروهای اختصاصی مجاز (با مشورت پزشک مجموعه برای مصرف  45روز).
◦ سوابق پزشکی (با مشورت پزشک مجموعه برای زایران دارای سابقهی بیماری حادّ).
◦ عینک اضافی برای افراد عینکی (بههمراه بند).
◦ عینک ض ّد آفتاب (استفاده در مواقع مجاز و افراد حسّاس به نور آفتاب).
◦ کرم ضدّ آفتاب بدونبو (استفاده در مواقع مجاز و افراد حسّاس به نور آفتاب).
◦ پتوی سبکِ کمحجمِ سفری.
◦ ملحفه و روبالشی اختصاصی (در صورت تمایل).
◦ دمپایی راحتی مناسب و معمولی برای استفاده در تردّدها.
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◦ سجّادهی ساده (استفاده در نماز برای جلوگیری از تنفّس موادّ آلوده).
◦ تسبیح و مُهر نماز کوچک برای استفاده در اماکن مجاز (هتل ،مشاعر مقدّسه و…).
◦ چادر مشکی و چادر نماز (ویژهی بانوان).
◦ ماسک دوالیهی غیردوختهی طبّی.
◦ سوزن ،نخ و سنجاق قفلی.
◦ دستمال کاغذی جیبی.
◦ شانه و یا بُرِس موی سر.
◦ ماشین اصالح (بههمراه روغندان) و تیغ خود تراش یکبار مصرف.
◦ مسواک ،خمیر دندان و نخ دندان.
◦ حولهی دستی و حولهی حمّام.
◦ لیف و سایر وسایل حمّام.
◦ صابون و شامپوی اختصاصی.
◦ روکش یکبار مصرف توالت فرنگی (در صورت تمایل).
◦ گیرهی لباس و طناب با قطر کم (حدّاقل  5متر).
◦ وسایل بهداشتی اختصاصی (پدهای بهداشتی و…) (ویژهی بانوان).
◦ قمقمه و آبپاش.
◦ خشکبار مغذّی از قبیل کشمش ،بادام و پسته مغز شده ،انجیر ،آلو ،نبات ،توت و خاکشیر خشک و قرص نعنا (بهمقدار کم).
◦ پیشدستی ،قاشق ،چنگال ،کارد ،لیوان.
◦ ماژیک کوچک.
◦ چراغ قوّهی کوچک (در صورت تمایل) (استفاده در ایّام حضور در مشاعر مقدّسه).
◦ مبدّل دوشاخهی برق به پریز برق سهراهه جهت شارژ گوشی موبایل (پریز هتلها اغلب سه راهه هستند).
◦ پاوربانک شارژر گوشی همراه (در صورت تمایل).
◦ یک جلد کتاب مجاز برای مطالعه در اوقات فراغت (بر اساس لیست اعالمی کاروان).
وسایل متّحدالشّکل (با نظر و مشارکت نمایندگان زایران)
• برای حفظ نظم ،انسجام و یکپارچگی در کاروان ،برخی اقالم بهصورت متّحدالشّکل برای همهی زایران تهیّه میشود که عبارتند از:
◦ چمدان ،ساک اِحرامی دستی و کیف دوشآویز برای همهی زایران
◦ شالِ یک رنگِ گردنآویز برای همهی زایران
◦ کاله برای آقایان و نقاب برای بانوان
◦ طواف شمار و بادبزن دستی برای همهی زایران
◦ جاکفشی برای همهی زایران
◦ زیرانداز برای همهی زایران

با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ
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«اطّالعیّهی شمارهی»9 :
قربانی حجّاج
امام سجّاد(ع)میفرمایند:
ٰ
ٰ
ّ
ار
اِذا َذ َب َح ا ْل ٰحاجُّٰ ،کانَ ف ِٰداهُ مِنَ الن ِ
چون حاجی «قربانی» کند ،قربانی او بهای آزادی وی از آتش قیامت است.
[بحاراالنوار ،ج  ،96ص ]288

زایر گرامی! سالم علیکم؛
با احترام ،همان طور که استحضار دارید ،انجام قربانی یکی از اعمال واجب حجّ تمتّع است که در روز عید قربان بعد از انجام رَمْی جمره
ی عقبه صورت میپذیرد .در گذشته ی نه چندان دور ،هر یک از زایران در روز عید قربان شخصاً دام را خریداری و آن را به یک ذابح می
سپردند تا ذبح نماید که این امر آلودگی شدید محیط و بروز مشکالت عدیدهی بهداشتی را بهدنبال داشت و باعث مشکالت زیادی برای
زایران میگشت.
با توجّه به افزایش روزافزون حجّاج در سالهای بعد ،ادامهی اجرای این روش پاسخگوی نیازها نبود .لذا بانک توسعهی اسالمی از سال
« 1379ه.ش ».طرحی را با همکاری کشورهای اسالمی از جمله کشورمان به اجرا درآورد .در راستای این طرح در منطقهی قربانگاه در
منا ،پنج کشتارگاه تاسیس گردید که در روز عید قربان بخشی از ظرفیّت کشتارگاهها در اختیار کشورمان قرار میگیرد و ذابحین ایرانی در
روز عید قربان دام هر یک از زایران را ذبح مینمایند.
مالحظه میفرمایید زمانی هزینهی زیادی صرف سوزاندن و یا دفن گوشت قربانی حجّاج میشد؛ امّا اینک در اثر اجرای طرح متمرکز
قربانی ،نه فقط گوشتهای قربانی سوزانده و یا دفن نمیشوند ،بلکه گوشتهای قربانی پس از طیّ مراحل کامل بهداشتی ،بستهبندی شده
و به صورت منجمد برای مصرف در میان نیازمندان و مستمندان ارسال میگردد.
در روز عید قربان ،ذابحین در قربانگاه مستقر میشوند و بعد از اذان صبحِ روز عید و اقامهی نماز صبح ،شروع بهکار مینمایند و این امر
تا غروب روز عید ادامه خواهد داشت .ذکر این نکته نیز الزم است که در روز عید ،ابتدا قربانی زایران مشمول وقوف اضطراری (بانوان و
افراد بیمار) ذبح میگردد و سپس قربانی زایران وقوف اختیاری ذبح خواهد شد.
از این روی بر اساس ابالغیّهی سازمان حجّ و زیارت ،زایران محترم میبایست بابت هزینهی یک راس گوسفند قربانی مبلغ ..........:ریال
مطابق با قبض صادره توسّط کاروان ،به حساب مربوطه واریز نموده و اصل فیش واریزی را تحویل کاروان نمایند.
همچنین در سال جاری مانند سال های پیش ،مسوولیّت مستقیم امر قربانی حجّاج هر کاروان ،به مدیر کاروان مربوطه محوّل گردیده
است .بنابراین یکایک زایران محترم میبایست فرم «وکالت با حق توکیل به غیر» را امضا و تحویل نمایند تا مدیر کاروان بتواند شخصاً و
یا از طریق نمایندهی خود (معاون کاروان و یا یکی از عوامل اجرایی) ،ذبح قربانی حجّاج کاروان را بهانجام برساند.
تذکّر مهم :هماکنون تهیّه ی دام به صورت فردی برای انجام قربانی در منا برای زایران محترم و در روز عید قربان کاری بس دشوار و
طاقت فرسا و بعضاً ناممکن است؛ و زایری که وجه قربانی را در موعد مقرّر به حساب مربوطه واریز ننماید ،میبایست در زمان حضور در
مکّه و قبل از ایّام تشریق و با هزینهی بسیار باالتر ،شخصاً نسبت به تهیّهی فیش قربانی اقدام نماید.
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«اطّالعیّهی شمارهی»8 :
تحویل چمدانها و عزیمت به سرزمین وحی

زایر گرامی! سالم علیکم؛
با احترام ،اکنون که با عنایت الهی در آستانهی سفر معنوی حج قرار گرفتهاید ،الزم است به نکات مهمّ ذیل توجّه فرمایید:
نحوهی بستهبندی چمدانها
 .0وسایل شخصی خود را در چمدان متوسّط قرار داده و چمدان متوسّط را داخل چمدان بزرگ قرار دهید و موجود بودن پوشش (کاور)
آنها را حتماً بکشید.
 .1مشخّصات کاروان و زایر بر روی کارتهایی تعبیه شده است که باید توسّط شما به تفکیک بر روی چمدانهای متوسّط و بزرگ،
کاور چمدانها و ساک دستی و ساک دوشآویز نصب گردد تا نشانهی اصلی شناسایی آنها باشد.
 .3وسایل داخل چمدان مخصوصاً لباسهای زیر را به تفکیک بستهبندی فرمایید.
 .9از قرار دادن پول و اشیای قیمتی ،مانند :گوشی همراه در چمدانها خودداری نمایید.
 .8ضمن تاکید بر رعایت کلیّهی مقرّرات مربوط به محتوای چمدانها ،از همهی عزیزان درخواست میگردد از قفلزدن به چمدانها و
یا طنابپیچ کردن آنها خودداری فرمایند تا برای بازرسیهای گمرک ،پلیس فرودگاه و… مانعی وجود نداشته باشد.
 .1با توجّه بهدستورالعمل سازمان حجّ و زیارت و هواپیمایی از پذیرش بسته ،ساک ،گونی و چمدانهای متفرّقه معذوریم.
 .7با توجّه با قرارداد شرکت هواپیمایی با سازمان حجّ و زیارت ،هر زایر در بازگشت بهکشور صرفاً مجاز به تحویل فقط دو چمدان
متّحدالشّکل کاروان میباشد ،لذا از بههمراه آوردن چمدان سوم و یا هر چمدان یا ساک متفرّقهی دیگر خودداری فرمایید.
زمان تحویل چمدانها
هر یک از زایران در هنگام عزیمت ،صرفاً میتواند ساک اِحرامی دستی (تحویلی کاروان) را بههمراه خود به داخل هواپیما بیاورند .بنابراین
همهی وسایل خود را در داخل چمدانها قرار داده و آنها را در

ساعت...........................:

روز.............................................. :مورّخ................................ :در نشانی........................ :جهت انتقال به فرودگاه تحویل کاروان دهید.
وسایل ساد اِحرامی دستی همراه زایر در هنگام عزیمت
 .0داروهای ضروری برای یک روز ،کمی پول نقد ایرانی ،ارز (ترجیحاً دالر) ،گوشی همراه و سایر موارد ضروری که باید با زایر باشد.
 .1از آوردن زیورآالت ،جواهرات و اشیای قیمتی که نیازی به آنها ندارید ،خودداری فرمایید.
 .3در طول سفر به جز مدارک تحویلی کاروان به هیچ مدرک ایرانی دیگری مثل شناسنامه ،کارت ملّی و دفترچه خدمات درمانی ،کارت
عابر بانک ،کارت پایان خدمت و… نیاز نخواهید داشت ،لذا از آوردن آنها خودداری فرمایید.
زمان حرکت و چگونگی عزیمت به فرودگاه
 .0تاریخ پرواز کاروان روز.........................................:مورّخ:و شماره ی پرواز..............:و نوع پرواز.........:به مقصد ..........:میباشد ،لذا الزم است
راس ساعت:جهت عزیمت به فرودگاه ،در نشانی...............................:حضور پیدا نمایید.
 .1با توجّه به زمان عزیمت ،در صورت لوزم ،یک بسته غذای انفرادی مختصر همراه داشته باشید تا در فرودگاه میل کنید.
 .3عزیمت زایران کاروان به فرودگاه با اتوبوس و به صورت دستهجمعی خواهد بود.
 .9با عنایت به عدم وجود امکانات و وسایل رفاهی الزم در فرودگاه جهت بدرقهکنندگان و ممانعت پلیس فرودگاه از ورود مشایعت
کنندگان به سالن حجّاج ،الزم است خداحافظی با بستگان را در منزل انجام دهید.
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 .8زمان حضور زایران محترم در فرودگاه «حداقل  5ساعت قبل از پرواز» میباشد .لذا حتماً در ساعت مقرّر در محلّ تعیین شده حضور
بههم رسانید تا دستهجمعی عازم فرودگاه شویم.
 .1بعد از رسیدن به محلّ قرار کاروان ،گذرنامه ،بلیت ،کارت شناسایی و سایر مدارک و وسایل خود را از عوامل اجرایی کاروان دریافت
نمایید .از این روی الزم است کلیّهی مدارک تحویلی را بعد از کنترل و اطمینان از صحّت آن ،در کیف جاگذرنامهای که به شما داده خواهد
شد ،قرار داده و آن را گردنآویز کنید .همچنین کارت شناسایی نیز میبایست در همان ابتدا گردنآویز شود .در این خصوص تاکید میشود
در حفظ گذرنامه ،بلیت ،کارت شناسایی و سایر مدارک خود دقّت الزم را مبذول دارید.
 .7به محض رسیدن به فرودگاه و با اعالم مسوولین مربوطه ،بدون فوتوقت به سالن خروجی بروید تا امور مربوط به پلیس گذرنامه و
خروج شما در فرصت مناسب بهانجام برسد.

پوشش متّحدالشّکل مهمانان الهی
 .0با عنایت به اینکه زایران محترم ایرانی به عنوان سفیران این مرز و بوم در ایّام ح ّج تمتّع در کشور عربستان حضور دارند و به جهت
حفظ شان و منزلت آنان ،تاکید میشود همهی بانوان گرامی کاروان با چادر مشکی و مقنعه در این سفر معنوی کاروان را همراهی نمایند.
 .1آقایان محترم نیز الزم است با لباس متّحدالشّکل شامل شلوار و پیراهن که از قبل تهیّه و تحویل گردیده ،کاروان را در این سفر پرفیض
همراهی نمایند.
شماره تلفن همراه عربی مسوولین کاروان
از محضر زایران محترم تقاضا می شود شماره تلفن همراه عربی کادر اجرایی و فرهنگی کاروان را قبل از عزیمت در گوشی همراه خود
ثبت کرده تا در طول سفر در صورت نیاز بتوانید با آنان ارتباط برقرار نمایید:
مدیرکاروان:

آقای..........................................................شماره............................................... :

روحانی کاروان:
معاون کاروان:
معین کاروان:

آقای ...................................................شماره............................................... :

آقای .....................................................شماره............................................... :

آقای .......................................................شماره............................................... :

معینهی کاروان:

خانم...................................................شماره............................................... :

پیششمارهی کشور عربستان جهت تماس از ایران ( )11966میباشد.
انشاءاهلل همهی ما بهعنوان مهمانان الهی و ضیوفالرّحمن ،با رعایت همهی بایدها و نبایدهای سفر حج ،بتوانیم آداب ضیافت الهی را
رعایت کنیم و از فرصتی که هزاران نفر آرزوی آن را دارند کمال استفاده را برده و سعی نماییم آنطور باشیم که خداوند متعال؟عز؟ ،پیامبر
اکرم(ص) و ائمّهی طاهرین؟سهم؟ از ما انتظار دارند و ما را آنگونه میپسندند.
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«اطّالعیّهی شمارهی»1 :
ملزومات همراه زایر در هنگام عزیمت به میقات
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با احترام ،اکنون که با عنایت الهی در آستانهی عزیمت به میقات و مکّه و انجام عمرهی تمتّع هستیم ،الزم است به نکات زیر توجّه فرمایید:
 .0الزم است از قبل وسایل و ملزومات اِحرام و عمرهی تمتّع را در ساک اِحرامی دستی و کیف دوشآویز ،تنظیم نمایید و از گذاشتن
آنها در چمدانها خودداری کنید.
 .1توصیه میشود لوازم مورد نیاز اِحرام و عمره ی تمتّع را بر اساس لیست زیر بازبینی مجدّد نموده و ناقصی یا کسریهای احتمالی را
قبل از عزیمت به میقات تهیّه نمایید.
 .3تنها باری که می توانید با خود به میقات بیاورید ،ساک اِحرامی دستی و کیف دوشآویز است .بنابراین همهی وسایل شخصی را در
چمدانها بگذارید تا در موعد مقرّر به مکّه ارسال شود.
ملزومات همراه زایر هنگام عزیمت به میقات
• ساک اِحرامی دستی حاوی:
◦ لباس و وسایل اِحرام ،شامل موارد زیر:
□ حولهی اِحرام بدون دوخت (ویژهی آقایان).
□ دکمهی مخصوص حولهی اِحرام (ویژهی آقایان).
□ هَمیان یا کمربند غیردوخته (ویژهی آقایان).
□ پارچهی سفید غیردوخته (پیشگیری از عرقسوز شدن در اِحرام) (ویژهی آقایان).
□ دمپایی روباز غیر اَبری سفید با کف عاجدار (ویژهی آقایان).
□ لباس اِحرام ،شامل :شلوار ،پیراهن ،چادر ،مقنعه و جوراب سفید (ویژهی بانوان).
□ دمپایی غیر ابری سفید با کف عاجدار (ویژهی بانوان).
□ کفش راحتی سفید برای اِحرام (در صورت تمایل) (ویژهی بانوان).
• کیف دوشآویز ،شامل موارد زیر:
◦ دعای اشواط طواف و سعی
◦ طواف شمار
◦ کیسهی کفش
◦ بادبزن یکرنگِ کاروان
◦ شال یکرنگِ کاروان
◦ کاله برای آقایان
◦ نقاب برای بانوان
◦ گوشی همراه و شارژ اعتباری و شارژر باتری
◦ ریال عربستان (حدّاقل  111ریال)
◦ داروهای اختصاصی (مصرف دو روز)
◦ دستمال کاغذی جیبی
◦ ناخنگیر و قیچی کوچک (استفاده برای تقصیر)
با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ
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«اطّالعیّهی شمارهی»7 :
ملزومات همراه زایر در هنگام عزیمت به مشاعر مقدّسه
زایر گرامی! سالم علیکم؛
با احترام ،اکنون که با عنایت الهی در آستانهی عزیمت به عرفات و ورود به ایّام تشریق هستیم ،الزم است به نکات زیر توجّه فرمایید:
 .0زایران محترم همهی لوازم و اقالم مورد نیاز را بر اساس لیست زیر ،در ساک اِحرامی دستی و کیف دوشآویز تنظیم نمایند و چنانچه
کسری خاصّی وجود دارد ،آن را تهیّه کنند.
 .1توصیهی خادمان ضیوفالرّحمن این است که سعی کنید سبکبار راهی عرفات شوید و از همراهداشتن وسایل غیرضرور و حجیم که
باعث زحمت فراوان برای شما خواهد شد ،اجتناب نمایید.
ملزومات همراه زایر هنگام عزیمت به عرفات
• ساک اِحرامی دستی ،حاوی:
◦ حولهی اِحرام اضافهی آقایان (در صورت تمایل).
◦ لباس اِحرام اضافهی بانوان (در صورت تمایل).
◦ کیسهی مخصوص سنگ برای َرمْی جمرات و سنگهای جمعآوری شده.
◦ ناخنگیر و قیچی کوچک (استفاده برای تقصیر).
◦ پیشبند یکبار مصرف ،خود تراش و یکبسته تیغ (استفاده در حلق) (ویژهی آقایان).
◦ لباس شخصی و لباس زیر (استفاده برای بعد از خروج از اِحرام).
◦ حولهی دستی ،مسواک ،لیف ،صابون ،شامپو و خمیردندان بدون بو (استفاده برای بعد از خروج از اِحرام).
◦ داروهای اختصاصی (مصرف یک هفته).
◦ وسایل بهداشتی و اختصاصی بانوان (مصرف  5روز).
◦ عینک ضدّ آفتاب (استفاده در مواقع مجاز و افراد حسّاس به نور آفتاب).
◦ کرم ض ّد آفتاب بدونبو (استفاده در مواقع مجاز و افراد حسّاس به نور آفتاب).
◦ پماد سوختگی یا پودر تالک.
◦ ماسک دوالیه غیردوختهی طبّی.
◦ چراغ قوّهی کوچک (در صورت تمایل).
◦ خشکبار مغذّی ،مانند :کشمش ،بادام ،توت خشک ،انجیر ،آلو ،نبات و… (به مقدار بسیار کم).
◦ پتویِ سبکِ کمحجم سفری.
◦ زیرانداز.
◦ شانه و بُرسِ موی سر.
◦ سوزن ،نخ و سنجاق قفلی.
◦ طواف شمار.
◦ کاله (ویژهی آقایان).
◦ نقاب (ویژهی بانوان).
◦ قلم و دفترچهی یادداشت.
• کیف دوشآویز ،حاوی:
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◦ بادبزن یکرنگِ کاروان.
◦ شال یکرنگِ کاروان.
◦ دستمال کاغذی جیبی.
◦ کیسهی کفش.
◦ گوشی تلفن همراه و شارژ اعتباری و شارژر باتری.
◦ تسبیح و مُهر نماز.
◦ قرآن و کتب ادعیّه (عرفه ،طواف ،سعی و…).
◦ ریال عربستان (حدّاقل  111ریال).
◦ بطری آب صحّه.
◦ قمقمه و آبپاش.

با تشکّر و سپاس
مدیریّت کاروان حجّ
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منشور اخالقی و میثاقنامه
----*****----
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«منشور اخالقی کارگزاران امور حجّ و زیارت»
ٰار َم ْٱالَ ْخ ٰال ِق.
رسول اکرم(ص)ِ :ا ّٖ ّنی ُب ِع ْثتُ ِالُ َت ِّم َم َمک ِ

من مبعوث شدم ات اخالق نیک را کامل نمایم.

کارگزاران امور حجّ و زیارت با ایمان بهخداوند متعال و اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدّس جمهوری اسالمی ایران ،والیت مطلقهی
فقیه و با پاسداری از خون شهیدان ،خود را در پیشگاه خداوند متعال مسوول دانسته ،و متعهّد میشوند برای کسب رضایت حقتعالی و تحقّق
اهداف شارع مقدّس در انجام هرچه بهتر حجّ ابراهیمی(ع) و زیارت اولیای الهی نسبت به اصول زیر پایبند بوده ،و برای تحقّق آنها حدّاکثر
تالش را بنمایند.
0

تاسّی به اولیای الهی و اطاعت از آنها ،و دشمنی با دشمنان راه خدا و اولیای خداوند را بهعنوان تنها راه تحقّق کامل حیات طیّبه در
مسیر تقرّب اِلیاهلل دانسته و بدان پایبند خواهند بود.

1

توفیق خدمتگزاری به زایران بیتاهللالحرام و حرم شریف نبوی(ص) و اعتاب مقدّسه را مغتنم شمرده و زمینههای بهرهوری حدّاکثری
از ظرفیّتهای معنوی را برای خود و زایران فراهم خواهند نمود.

3

رعایت عدل و انصاف ،و پرهیز از هرگونه تبعیض و اسراف را برخود ضروری دانسته ،و در راه خدمت بهمردم شریف و زایران محترم،
نهایت سعی و تالش خود را انجام خواهند داد.

9

آراستگی فردی مطابق شؤونات اسالمی و پیراستگی محیطی ،رعایت نظم و وقتشناسی و مسوولیّتپذیری را سرلوحهی تمام امور
خویش قرار میدهند.

8
1

نظر به اهمیّت اصل جانشینپروری ،نیروی انسانی اَصلح و کارآمد را با معیار دیانت ،کفایت و صداقت ،شناسایی و معرّفی نمایند.
ک لَع ٰ
یم» با تاسّی از پیامبر اسالم(ص)  ،اخالق اسالمی ،بهویژه سعهی صدر ،صبر و
بر اساس آیهی شریفهی « ِا َّن َ
َلی ُخلُ ٍق ع َّٖظ ٍ
شکیبایی را پیشهی خود ساخته و با رعایت احترام و ادب ،حیا و عفّت ،متانت و صداقت ،خوشرویی و خوشرفتاری (برخورد گرم،
گیرا ،مهربانانه و متواضعانه درمواجهه بازائران) ،0انجام صحیح و سریع امور ،پاسخگوی اربابرجوع بوده و حفظ کرامت انسانها
را سرلوحهی کار قرار میدهند.

7

رازداری ،امانتداری و حفظ اسرار و اطّالعات مردم ،بهویژه زایران محترم را از وظایف خطیر خود دانسته ،در حفظ و صیانت از آنها،
تمام مساعی خود را بهکار میبندند.

5

بهبود مستمر بهرهوری ،ارتقای سطح آموزش و همافزایی ،کسب مهارت و همچنین بهرهگیری از تجربه و ابتکار را ضروری دانسته
و در راه کسب آن تالش خواهند نمود.

4

رعایت موازین شرعی و قانونی را همواره مورد توجّه قرار داده و خود را در برابر قوانین ،مقرّرات ،ضوابط و دستور العملهای ابالغی
مسوول میدانند.

 01از نظرات و پیشنهادهای سازنده و توسعهی فرهنگ انتقادپذیری و شفافیّت و اطّالعرسانی ،استقبال مینمایند.

سازمان حجّ و زیارت
 -1بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ  98/11/31با مسئوالن حج و زیارت.
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«میثاقنامهی کارگزاران امور حجّ و زیارت»
رسول اکرم(ص) :اِنَّ ٱهللَ َت ٰع ٰ
الی ُیحِبُّ مِنَ ٱ ْل ٰعام ِِل ا ِٰذا عَ ِملَ اَنْ یُحْ سِ نَ .

خدای تعالی دوست دارد وقتی کسی کاری می کند ،آن را هب خوبی انجام دهد.
عوامل اجرایی باید بدانند:
• کلّ سفر ما ،حقّالنّاس است؛ پس مواظب باشیم.
• یادمان نرود ما زایر نیستیم ،بلکه خدمتگزار حجّاج زایر هستیم.
• فرصتی را که خداوند داده است ،قدر بدانیم؛ مغرور نشویم و مواظب باشیم.
• برای زایر کم نگذارید .شاید اوّلین و آخرین سفر وی باشد .پس هر چه میتوانیم به او خدمت کنیم.
• زایران را با تکاسم صدا کنید (بدون مهندس ،دکتر و…) همهی پیشوند و پسوندها حذف و همه یکسان دیده شوند.
• اگر میخواهید جهنّم بروید ،از راه مکّه و مدینه نروید.
شهید مقدّسیان
فعّالیّتهای اجرایی کارگزاران حجّ و زیارت ،ارتباط مستقیم و بیواسطهای با باورها و عقاید دینی مردم بهطور عام ،و زایران بهطور خاص
دارد؛ و در صورت دقّت و اجرای صحیح آن ،میتواند در جهت تحکیم و ارتقای دانش ،بینش و نگرش آنها ،تاثیرات بهسزایی داشته باشد.
لذا اینجانب ...........................................................:بهعنوان کارگزار امور زیارتی و سفیر ارزشی نظام جمهوری اسالمی ایران ،در پیشگاه
خداوند متعال خود را متعهّد و مسوول میدانم برای کسب رضایت حقتعالی و تحقّق اهداف شارع مقدّس در انجام هر چه بهتر ح ّج
ابراهیمی(ع)و زیارت اولیای الهی نسبت به اصول ذیل پایبند بوده و برای تحقّق آنها ،حدّاکثر تالش را بنمایم.
0

توفیق و سعادت خدمتگزاری به زایران بیتاهللالحرام و حرم شریف نبوی(ص) و اعتاب مقدّسه را بهعنوان حقّالنّاس ارج نهاده و
در راه خدمت به آنان نهایت تالش و کوشش را خواهم نمود.

1

باور دارم که هر بار تشرّف به زیارت ،توفیق مجدّد الهی است .از این روی با همّتی بلند ،انگیزهای پرشور ،عالقه و اشتیاقی وافر،
همانند سفر اوّل بهانجام خدمت به زایران مبادرت نموده و با خودسازی و تزکیهی نفس ،از عادّی شدن سفرهای الهی یی که مانع
بزرگی برای بهرهمندی از فیوضات معنوی میباشد ،یی پیشگیری مینمایم.

3

رعایت عدل و انصاف و حفظ و بهره برداری صحیح از اموال و امکانات و پرهیز از هر گونه تبعیض ،تبذیر و اسراف را بر خود فرض
میدانم.

9

رعایت احترام و ادب ،متانت و سعهی صدر ،خوشرویی (برخورد گرم ،گیرا ،مهربانانه و متواضعانه درمواجهه بازائران) ،0مدارا
ت»
و مالطفت ،صداقت و صراحت با زبان مالیم و انجام بههنگام ،دقیق ،صحیح و سریع امور را به مصداق آیهیَ « :فٱسْ َتبِقُوا ْٱل َخی ْٰرا ِ
[سورهی مائده ،آیهی  ]48سرلوحهی کار خود قرار میدهم.

 -1بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ  98/11/31با مسئوالن حج و زیارت.
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 8از خصایص ناپسند اخالقی مانند :دروغ ،ریا و خودنمایی ،کبر و خودپسندی ،خشم و غضب ،غیبت و بدگویی و یا رفتاری که بر خالف
اصول شرعی ،اخالقی ،حرفهای و شؤون کارگزاری است ،دوری نموده و حُجب و حیا و عفّت و پاکدامنی را در گفتار و رفتار رعایت
مینمایم.
 1امانتداری و حفظ اسرار زایران و عدم ورود به حریم خصوصی آنها را بر خود فرض دانسته و در حفظ و صیانت از آنها ،تمام
مساعی خود را بهکار میبندم.
7

آراستگی ظاهری مطابق موازین شرعی ،بهداشت فردی و پیراستگی محیطی ،نظم و انضباط ،وجدانکاری ،وقتشناسی ،تواضع،
فروتنی ،ایثار و گذشت ،مسوولیتپذیری و نقدپذیری را سرلوحهی تمام امور خویش قرار میدهم.

 5برنامهها ،اقدامات و فعّالیّتهای مربوط به قبل از سفر ،حین سفر و بعد از آن را در چهارچوب دستورالعملها و ضوابط ابالغی و حتّی
در صورت لزوم ،فراتر از شرح وظایف مربوطه و با وقتگذاری کافی ،بهنحو مطلوب انجام داده؛ و ادامهی همکاری خود را منوط به
نتایج ارزشیابی از مراجع ذیربط میدانم.
 4هرگونه استفادهی ابزاری از موقعیّتهای شغلی و اجتماعی زایران را ناصواب دانسته و از آن دوری مینمایم.
 01ارتقای مستمرّ سطح آگاهی و افزایش مهارت و تخصّص و شرکت در دورههای آموزشی و استفاده از تجارب دیگران و ابتکار و
خالقیّت در انجام امور و انتقال آن به سایرین را ضروری میدانم.
 00آموزش و توجیه زایران در امور اجرایی و ایجاد بسترهای الزم برای ارتقای سطح معنوی آنان را در اولویّت برنامههای خود قرار می
دهم.
 01همواره خود را در برابر قوانین و مقرّرات و کلیّهی ابالغیّههای سازمان حجّ و زیارت و همچنین حقوق زایران ،با رعایت سلسله مراتب
اداری ،مسوول و پاسخگو میدانم.
 03به قوانین و مقرّرات کشور میزبان احترام گذاشته و مسایل امنیّتی و حفاظتی را بر اساس دستورالعملهای ابالغی مراعات میکنم.
 09به مصداق آیهی «وَ ٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱهللِ جَمیعًا وَ التَفَرَّقُوا» [آلعمران ]113 :در جهت تحکیم پیوند اُخوّت و برادری ،وحدت و هم
دلی بین مسلمانان و دوری از تفرقه ،تالش و کوشش مینمایم.

محلّ امضای کارگزار

نام و نامخانوادگی کارگزار
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ارایهی خدمات مطلوب به زایران
بیتاهللالحرام و حرم شریف نبوی(ص) از اهداف
موردنظر سازمان میباشد؛ و تحقق این امر مهم ،منوط به
شناسایی ،انتخاب ،توانمندسازی و بهکارگماری افراد شایسته ،متعهد
و توانمند خواهدبود؛ که در تعامل کامل با سازمان حج و زیارت و رعایت
ضوابط و دستورالعملها و انجام وظایف ابالغی بتوانند ماموریتهای
محوله را به نحو احسن به سرانجام مقصود برسانند .لذا با امعان نظر به
نظامنامهی جامع منابع انسانی حوزهی کارگزاری حج و زیارت ،آئیننامهی
اجرایی کاروان حج تمتع که با همفکری تعدادی از کارشناسان سازمان و
دفاتر حج و زیارت استانها و کارگزاران دانشگاهی عرصهی حج و زیارت
تهیه و تنظیم شدهاست ،برای اجرا ابالغمیگردد .انتظارمیرود
ضمن رعایت مفاد آن ،عالوه بر شایسته گزینی ،بر اصل
نیروسازی و جانشینپروری در کلیهی جایگاههای
مسوولیتی کاروان حج تمتع ،دقت
الزم صورتپذیرد.
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