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معاونت امور حج و زيارت
اداره کل امور کارگزاران
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الف ) عرفات :
 .1جدّیم ریام ةصاظاس ٌلؼَ جًظیيی از ظّی ظحاد ىکَ ىکصىَ و جاٌيایی کارواٌِا ةا ُياٍُگی ىسیصان کارواٌِا
 .2کٍحصل ىّكػیث و جػساد و ظالىث ریيَ ُا.
 .3جدّیم ةَ ىّكع ریام ةَ ىسیصان کارواٌِا
 .4كٌحصل فصش دارم ریام وٌظافث ریام ةا ُيکاری کارواٌِای جدث پّػغ
ٌ .5ؿب ةٍصُای اظالع رظاٌی ىصةّط ةَ کارواٌِای ىعحق ر در ىکحب در کٍار درةِای ورودی ةصاظاس اظحاٌسارد
جػصیف ػسه
ٌ .6ظارت ةص ٌدّه اظالع رظاٌی و ٌؿب جاةهُّای راٍُيای کارواٌِا در دارم ىکاجب
 .7جدّیم و یلیً از ظالىث فصیضرُای جدّیهی از ظّی م ؤظعَ و جّزیع غادالٌَ ةیً کارواٌِا ةصاةص جسول ارائَ ػسه از
ظّی ظحاد
ظط و جّزیع غادالٌَ ةیً کارواٌِا ةصاةص جسول ارائَ
 .8جدّیم و یلیً از ظالىث کّنصُای دظحی جدّیهی از ظّی مؤ ه
ػسه از ظّی ظحاد
 .9کٍحصل ةصق ریام و یلیً از ظالمت روػٍایی ُا ةَ جػساد جّافق ػسه ةا ُيکاری کارواٌِای جدث پّػغ
 .10ػيارش وجدّیم کهيً ُای آب و یلیً از ظالىث و ٌظافث آٌِا ُيصاه چِارپایَ زیص آن ةَ جػساد ریام .
 .11ػيارش و جدّیم ظعم ُای زةانَ دارم ریيَ ُا ةَ جػساد چادرُا ُيصاه کیعَ زةانَ.
ُ .12يصاه داػحً ظَ راُی ةَ جػساد ىّرد ٌیاز جِث ػارژ ةاظصی ىّةایم ودورةیً زائصیً.
 .13کٍحصل ىزضن یذ ویلیً ازدپّی یذ ىؿصفی ریام جدث پّػغ كتم ازورودزائصیً ةَ جػساد ٌیاز.
 .14جدّیم کّپٍِای یذ از واخس ىصةّظَ وجّزیع ةیً ىسیصان کاروان.
 .15خيم جسارکات الزم وىّرد ٌیاز کارواٌِا ةَ غصفات و پیغ ةیٍی آب اضافی ةصای ىّاكع اضعصار .
 .16پصکصدن کهيً ُا ةا آب یذ و آىاده ػسن جِث ورود زائصیً كتم از ورود کاروان ( ةا اظحفاده از کّپً ُای ٌضد
ىسیص ىجيّغَ ).
 .17ارجتاط جهفٍی ةا ىعئّل ىدّر غصفات یا رئیط ظحاد در رؿّص ىؼکالت اخحيانی.
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 .18جدّیم ةعحَ غشایی در غصفات ةَ کارواٌِا.
ٌ .19ظارت ةص جّزیع غشا ةیً کارواٌِا و ُيکاری ةا کارواٌِای ظصفیث کّچک در جدّیم غشا
ٌ .20ظارت ةص جيع آوری ةَ ىّكع زةانَ ُا درةیً ریيَ ُا.
 .21ةازدیس از ظصویط ُای ةِساػحی و اظيیٍان از ظالىث آٌِا  ،کٍحصل ػیصُا ،ػیهٍگِا و قفم درب ُای جّانث .
 .22اظيیٍان از ٌؿب ىزضن ؾاةّن ىایع و پصةّدن آن .
 .23کٍحصل خفاظ اظصاف ظصویط ُای ةِساػحی رّاُصان.
 .24اظالع رظاٌی ةَ کارواٌِا در رؿّص آىاده ػسن جِث رصوج از غصفات ةصاةص جسول جدّیهی.
 .25دریافث و جيع آوری وظایم جدّیهی ةَ کارواٌِا ٌظیص ( فصغّن  ،کحصی  ،ظیٍی ).
 .26آىاده ٌيّدن و جدّیم ىیّه جّراُی ةَ کارواٌِا.
 .27اغضام رسىَ ةَ ىٍی جِث آىاده ٌيّدن ىکان ورودی وكّف اضعصاری ُا و پشیصایی و ٌظافث ریيَ ُا.
 .28خضّر ىسیصیا ىػاون ىجيّغَ یا یکی از غّاىم ةا ججصةَ در غصفات پط از رصوج زائصیً و جيع آوری اكالم ةاكی
ىاٌسه جسارکاجی .
 .29ثتث وكایع  ،پیؼٍِادات  ،اٌحلادات ٌ ،ظصات ارائَ ػسه از ظّی افصاد ىزحهف و جدهیم و ةصداػث کهی و جدّیم ةَ
ریاظث ظحاد جِث ةِصه ةصداری در ظٍّات آیٍسه .
 .30جزؿیؽ ریيَ درىان جِث ىساوای ةیياران ىجيّغَ.
 .31اظالع رظاٌی ةَ کارواٌِا ةصای ػصکث ةَ ىّكع زائصیً در ىصاظو ةصائث.
 .32ظصکؼی ةَ کارواٌِا ةصای خؿّل اظيیٍان از اٌجام ىعهّب اىّر.
ٌ .33ظارت ةص جيع آوری غالئو ٌؿب ػسه جّظط ىجيّغَ و کارواٌِا كتم از خصکث ةَ ظيث ىضدنفَ و ىٍی.
 .34غّدت اكالىی کَ در كتال آٌِا ةَ ىکحب دار رظیس داده اظث و ةازپط گیصی رظیس جدّیهی
کّنصُا و )...
 .35ىجيّغَ ُا و کارواٌِا ىجاز ٌيی ةاػٍس وظایم جدّیهی در غصفات را ةَ ىٍی ىٍحلم ٌيایٍس.
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ب ) منی :
 .1آػٍایی كتهی ةا ىعئّل ظحاد فصغی ىٍی
 .2جؼکیم جهعات جّجیِی ةا ىسیصان کارواٌِا كتم از خصکث ةَ ظيث ىؼاغص.
 .3جدّیم ریام از واخس ىصةّطه و اىضای ؾّرججهعَ جدّیم و جدّل و جاٌيایی کارواٌِا ةا ُياٍُگی ىسیصان کارواٌِا
 .4اظحلصار یک ٌفص از غّاىم ىجيّغَ ةؿّرت ػیفحی در ىٍی جِث کٍحصل کّنصُا ،چادرُا  ،ظصویط ُای ةِساػحی و
اظيیٍان از ٌظافث و رفع ٌّاكؽ ظی چک نیعث و گضارش ةَ ىسیص ىٍعلَ فصغی ىٍی ةا ىعئّنیث ىسیص ىجيّغَ و
ُيکاری کارواٌِا و خضّر یکی از غّاىم کارواٌِا
 .5کٍحصل جػساد  ،ظالىث و ىػیّب ٌتّدن ریيَ ُا.
ٌ .6ؿب ةٍصُای اظالع رظاٌی ُياٍُگ در درب ورودی ىکحب ُا ىصبوط ةَ کاروان ُای ىعحلص در ىکحب ةصاةص
اظحاٌسارد جػصیف ػسه.
 .7کٍحصل ٌظافث رارجی ودارهی ریام و اظيیٍان از ػعحؼّی ظعح ةیصوٌی ریيَ ُاجّظط ىّظعَ.
ىکجب.
ٌ .8ظارت ةص ٌدّه اظالع رظاٌی و ٌؿب جاةهُّای راٍُيای کارواٌِا در دارم ا
 .9ةازدیس  ،کٍحصل و اظيیٍان از ظالىث کّنصُا و اٌحلال ىّارد ٌلؽ ةَ ىعئّل ىصةّظَ ةا ُيکاری ىسیصان کارواٌِا
ٌ .10ؿب جشکصات ةَداػحی و رغایث پّػغ ةصادران در ٍُگام خهق .
 .11جاکیس ةَ ىسیصان ةصای اظحفاده زائصان از پیغ ةٍس خهق
 .12اظيیٍان از جػساد کهيً ُا  ،فصغٌِّا  ،کحصی ُا و  ...جدّیهی از ظّی ىکحب و ىانک ظارحيان و ٌظارت ةص جّزیع
غادالٌَ آٌِا ةیً کارواٌِا.
 .13بازدید از ظصویعِای ةِساػحی و ٌظارت جسی ةص ىّاردی ُيچّن ظالىث ػیصُا  ،دوػِا  ،کاظَ جّانث  ،درةِا ،
كفم درةِا  ،الستیک زیر دیوار حایل بین دو دستشویی  ،ػیهٍگِا و ٌظافث ظصویعِای ةِساػحی.
ٌ .14ظارت  ،کٍحصل و اظيیٍان از ظالىث ةصق ریيَ ُا ةا ُيکاری ىسیص یا یکی از غّاىم کارواٌِا
ُ .15يصاه داػحً خساكم اةضارکار ُياٌٍس ( اٌتصدظث  ،فازىحص  ،پیچ گّػحی  ،ظیو ىفحّنی  ،ظَ راُی ةصق و.) ...
 .16گضارش ىػایب و ٌّاكؽ و ىّاردی کَ خم آن از غِسه ىّظفیً ایصاٌی رارج اظث ةَ ىعئّل ظحاد فصغی ىٍی
 .17اظيیٍان از ٌظافث راُصوُا واظصاف ریام ودظحؼّیی ُا.
 .18در ؾّرت اىکان ،ىدؿّر کصدن فضایی جِث خهق ةصادران در کٍار ظصویط ُای ةِساػحی و جيع آوری ىُّا و
ػعحؼّی دائيی ىدم.
 .19اظيیٍان از ٌظافث دارم ریام و فصػِا و دیّاره ریام.
ُ .20ياٍُگی ةا دظحیاران زن ىجيّغَ و کارواٌِا ةصای ظصکؼی از ظصویط ُای ةِساػحی راٌو ُا و اٌحلال ىػایب و
ٌّاكؽ ةَ ىسیص ىجيّغَ
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 .21جدّیم کّپٍِای یذ از ىعئّل ىصةّظَ و جّزیع غادالٌَ ةیً کارواٌِا.
 .22آىاده ةاش واٌث ُا در جيام ىست ةیحّجَ در غصفات  ،ىٍی و ىضدنفَ ةَ ىٍظّر جاىیً کعصی ىّاد غشایی و. ...
 .23ىؼزؽ ٌيّدن ریيَ درىان و ٌؿب جاةهّ ىصکض پضػکی .
پُ ةّدن آٌِا .
 .24کٍحصل ىزازن ؾاةّن ىایع و اظيیٍان از ر
 .25آىاده ظازی کهيً ُا و جسارك آب رٍک و آب جّش كتم از ورود راٌيِا و وكّف اضعصاری ةَ ریيَ ُا.
 .26اٌحلال جسارکات ةَ ىیضان ىّرد ٌیاز و دپّ در ىدم ریيَ جسارکات.
ُ .27ياٍُگی الزم ةا ىعئّل ظحاد فصغی ىٍی و ىسیصان ىجيّغَ ُيجّار و ىسیصان کارواٌِای جدث پّػغ.
ُ .28يکاری ةا ٌیصوُای ىّظف ظازىاٌی و ةػثَ ىلام ىػظو رُتصی در اةػاد ىزحهف کار.
ٌ .29ظارت ىکصر وىساوم ةص ٌظافث راُصوُا و ظصویعَا ةا ورود خساکثصی زائصیً ةَ ىٍی و ةَ ظّر ىحّانی
 .30جّجیَ کارواٌِا در جيیض ٌگَ داػحً ىدیط خهق ةا اظحفاده از کارگصان ىّظف مؤظعَ در جيام ىست روز غیس كصةان
ٌ .31ظارت ةصچگٌّگی جّزیع غشا و ُيکاری ةا کارواٌِای ظصفیث کّچک در جدّیم غشا
ٌ .32ظارت ةص چگٌّگی جّزیع یذ ( ةسیِی اظث در ؾّرت ضصورت ظحاد ىجّز جِیَ یذ رّاُس داد نشا كتم از ارش
ىجّز اكساىی ؾّرت ٌگیصد ).
 .33ىعاغست ةا واخس اىساد رؿّؾاً در زىان ورود ةَ ىٍی کَ زائصیً جّجیَ ٌیعحٍس.
 .34اظالع رظاٌی ظصیع و ؾدیح پیصاىّن آٌچَ از ظحاد فصغی ىٍی و یا ظحاد ىصکضی اةالغ ىی گصدد.
 .35کيک در اٌحلال ظاك زائصیً ٌاجّان و ىعً ةَ وظیهَ کاىیٌِّای در ارحیار ةَ ىکَ ىکصىَ و ىدم ىجيّغَ .
 .36اٌجام ىلسىات ةازگؼث ةَ ىکَ.
ُ .37يکاری ةا ٌلم جصددی جِث جدّیم اجّةّظِا و اٌحلال زائصیً ةَ ىکَ
 .38اغضام جػسادی از غّاىم ةَ ظارحيان واٌجام کٍحصنِای الزم در ىدم ىجيّغَ از كتیم ٌظافث وىزازن آب و آىاده
ظازی ظارحيان ةصای ورود زائصان در ةػسانظِص روز  12ذیدجَ .
 .39خضّر در ىدم ىاىّریث جا رصوج آرصیً کاروان ىجيّغَ جدث پّػغ.
 .40ظصکؼی ةَ ریام و جيع آوری اكالم جسارکاجی ىازاد دارم ریيَ ُا.
 .41جدّیم اكالم جػِسی ةَ ىکحب دار و ىانک ظارحيان ُياٌٍس کّنص  ،فصیضر  ،فصغّن و . ....
 .42ىػصفی افصاد جاىاٌسه گصوه ُا ةَ واخس اىساد جِث اٌحلال ةَ ىکَ .
 .43جِیَ گضارش ٌلاط كّت و ضػف رسىات ىٍی و پیؼٍِادات جِث ظانِای آجی.
 .44ةازگؼث ةسون وكفَ ةَ ىجيّغَ و خضّر درظارحيان جِث ارائَ رسىات ةَ زائصان.
 .45کٍحصل و ُياٍُگی ةا ىسیص کاروان دررؿّص كصةاٌی و كصةاٌگاه.
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