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پیشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحیم

رشد و گسترش نظامهای خدمترسانی از ویژگیهای بارز عصر ماست .این امر بهویژه در سال
های اخیر در بسیاری از کشورها به مسالهی مهمّی تبدیل شده است .پیامد این تحوّالت منجر به
تغییر در برخی از وظایف و ایجاد وظایف متعدّد و متنوّع جدیدی شده است که نیاز به دانش ،مهارت،
بینش و نگرش تازهای دارد .خدماترسانی با جلوههای تازه ،ولی با شیوههای گذشته امری سخت
و ممتنع است.
رمز موفقیّت سازمان حجّ و زیارت با رسالت و ماموریّت امر مقدّس خدمترسانی به زائران بیت
اهللالحرام و حرم شریف نبوی(ص) و سایر اعتاب مقدّس با باز تعریف ماموریّتها و وظایف جدید
برای نیروی انسانی که بتواند در تحقّق راهبردها ،رسالتها و پیامدها ،خود را منطبق با اهداف
سازمان نموده و همکاری و مشارکت الزم را بنماید ،میسّر میباشد .از این روی ،شرح وظایف
مجموعه ها بر اساس مِتُدهای برنامهریزی عملیّاتی و درقالب تشریح محیط اجرای عملیّات ،طرّاحی
و اجرایی گردیده است.
در دین مبین اسالم نیز به مقولهی برنامهریزی و استفادهی بهینه از اوقات و فرصتهای پیش
روی توجّه فراوانی شده؛ چنان که امیر سخن امام علی(ع)میفرماید:

«حُسْنُ التَّدْبیرِ یُنْمی قَلیلَ

الْمٰالِ ،وَ سُوٓءُ التَّدْبیرِ یُفْنی کَثیرَهُ» تدبیر نیکو (تقسیمبندی و برنامهریزی اوقات) ،باعث وسعت و
زیادی مال (بهرهدهی) میشود؛ و تدبیر بد (و پراکندگی آن) باعث از بین رفتن مال زیاد (وقت) می
گردد» [غُررالحکم و دُررالکلم ،ح  ،]4890و مجدّداً می فرماید:

«َالٰا! وَ اِنَّ ٱللَّبِیْبَ مَنِ ٱسْتَقْ َبلَ وُجُوهَ

ب»؛ بدانید! خردمند کسی است که با فکر درست و پیشبینی
ٱلْاٰرٰآءِ بِفِکْرٍ صٰآئِبٍ وَ نَظَرَ فِی الْعَوٰاقِ ِ
کامل با کارها مواجه شود[ ».همان ،ح ]2841
بر این اساس «اداره کلّ دفتر راهبری و برنامه ریزی امور کارگزاران » با هدف روانسازی و
کاربردیتر نمودن شرح وظایف و با مشارکت کلّیّهی دستاندرکاران ،مدیران و مجریان ،و با بهره
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گیری از تجربیّات گذشتهی آنان ،نسبت به تدوین ،اصالح و بهینهسازی آن اقدام نموده است .انتظار
دارد کلّیّهی کارگزاران و خدمتگزاران حجّاج با آمادگی قبلی ،اهتمام و تالش مضاعف در اجرای
دقیق وظایف و مسوولیّتهای تعیین شده کوشا باشند .از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران به
حجّاج و زائران حرم نبوی(ص) و ائمّهی اطهار(ع) موفقیّت و استمرار توفیق در این مسیر را مسالت
مینمایم.
خادم حجّاج جمهوری اسالمی ایران
سید صادق حسینی
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اگر در کیفیّت طرّاحی و برنامهریزی یا در
کیفیّت اجرا ،نقص و عیبی وجود دارد به دقّت
و با چشمهای تیزبین مشاهده و دیده شود و
برای برطرف کردن آنها همّت گماشته شود.
مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) در
دیدار با کارگزاران حج  /سال 1389

مق د ّمه
در عصر حاضر ،برنامهریزی عملیّاتی ضرورتی اجتنابناپذیر در تمام امور فردی ،اجتماعی و
سازمانی محسوب میشود به نحوی که بدون توجّه به آن ،هیچ هدفی به صورت کارآمد و موثّر
قابل تحقّق نخواهد بود .در میان وظایف مدیران ،برنامهریزی عملیّاتی از مهمترین آنهاست که
مانند پُلی ،زمان حال را به آینده مرتبط میسازد.
پوپایی محیط و وجود تالطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی ،بر ضرورت
انکارناپذیر برنامهریزی عملیّاتی میافزاید .از این روی 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 به اهداف در محیط اجرای عملیّات انجام
شود».
یکی از روشهای کارآمد در این خصوص ،روش «برآورد محیط اجرای عملیّات» میباشد .به
این معنی که ابتدا رووس عملیّات قابل اجرا ،احصا شده و سپس تمامی اقدامات و فعّالیّتهای هر
مرحله از عملیّات ترسیم میگردد.
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حال سوال این است که این روش چه محاسنی دارد؟
 .1با این روش تمرکز در اجرای عملیّات افزایش مییابد.
 .2با این روش از پراکندهکاری جلوگیری شده و یک نظم منطقی بر اجرای عملیّات حاکم
میگردد.
 .3با این روش در وقت مدیران اجرایی صرفهجویی شده و به تدریج اضطراب و استرس
آنان کاهش مییابد.
 .4با این روش اعتماد به نفس مدیران اجرایی برای اجرای بهتر عملیّات تقویت میشود.
 .5با این روش تمام اقدامات و فعّالیّتها اولویّتبندی شده و در زمان مقرّر بهانجام
می رسد.
 .6مهمترین نتیجهی این روش ،بهدست گرفتن زمان و جلوگیری از فرصتسوزی است.

امروزه تمام مدیران مجموعهها واقفند که داشتن نمایی کامل و جامع از اقدامات و فعّالیّتهای
اجرایی بهآنان کمک میکند تا ضمن رصد دایم پیشبینیها ،در مقابل چشم داشته؛ و تا آخرین
لحظات آنها را مرور و کنترل نمایند تا موردی از قلم نیفتد.
از این روی بهطور کلّی دالیل اصلی استفاده از این روش در مدیریّت مجموعه ،عبارت است
از:
 .1پیشبینی دقیق محیط اجرای عملیّات و اجرای همه اقدامات و فعّالیّتهای از پیش تعیین-
شده.
 .2ارزیابی دقیق مسیر حرکت مجموعه در وصول به اهداف و انجام ماموریّتهای محوّله.
 .3اولویّتبندی تمامی اقدامات و فعّالیّتهای مجموعه 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 مجموعه و پیشگیری از موازی
کاری.
 .6ادای هر چه بیشتر حقوق ذینفعان و زائران با مدیریّت صحیحتر عملیّات اجرایی.
 .7افزایش سطح رضایتمندی از عملکرد سازمان حجّ و زیارت و عوامل اجرایی.
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شرح وظایف حاضر برای حجّ تمتّع  1396تدوین ،و پس از عملیّات حج ،نظرات و پیشنهادهای
کارگزاران حج از طریق حجّ و زیارت استانها دریافت و بهمنظور اجرا در عملیّات حجّ  1397بازنگری
گردید و این رویه تا کنون ادامه داشته است.
در پایان تقاضامندیم مدیران و عوامل محترم اجراییِ مجموعه های حجّ تمتّع ضمن مداقّهی
وافر در شرح عملیّات مجموعه های حج ،با ارایهی پیشنهادهای سازنده ،ما را در ارتقا و تکمیل این
دستورالعمل ،یاری نمایند.
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تذکّر  :1با توجّه به شرایط خاصّ عملیّات حجّ تمتّع ،مدیران و عوامل مجموعهها عالوه بر شرح فعّالیّتهای
تعیین شده ،ملزم به انجام کلیّهی وظایف و رعایت بخشنامهها و برنامههایی که از سوی ستادهای
حجّ تمتّع ابالغ میگردد ،میباشند.
تذکّر  :2مدیران و عوامل مجموعههای مدینهی منوّره در ایّام حجّ تمتّع که در مکّهی مکرّمه حضور
مییابند ،ملزم به انجام کلیّهی وظایف و مسوولیّتهایی که از سوی ستاد مکّهی مکرّمه تعیین
میشود ،میباشند.

ج :شرح فعّالیّتهای مجموعههای حجّ تمتّع
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تقسیمبندی نافی اختیارات مدیر مجموعه جهت ارجاع وظایف و مسوولیّتها
بهعوامل اجرایی نمیباشد.
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( اقـــــدام  ) 1تمهیدات اوّلیّه ،انتخاب عوامل و

1

استان و دریافت حکم و شرح وظایف و

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

مراجعه و هماهنگی با دفتر حجّ و زیارت

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

آمادگیهای الزم

٭

دستورالعملهای مربوطه.
شناسایی و انتخاب و معرّفی بهموقع عوامل
توانمند و متعهّد طبق شرایط و ضوابط
2

سازمان به تناسب وضعیّت هتل برابر جدول
مندرج در سامانهی جامع کارگزاران و توجیه

٭

کامل نیروهای تحت امر برابر دستورالعمل
ابالغی.
آمادگی کامل جهت اعزام به محلّ ماموریّت
3

در زمان تعیین شده و پذیرش طول سفر
طبق ابالغیّهی ستاد و عدم درخواست

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مراجعت زود هنگام خود و عوامل.
تعهّد به پوشش و آراستگی ظاهر منطبق با
4

شؤونات اسالمی ،استفاده از حجاب برتر (چادر)

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

برای دستیار امور بانوان.
5

اعالم آمادگی کامل و انجام مسوولیّتهای
محوّله قبل و حین سفر.
اعالم آمادگی کامل و شناخت وظایف مدیران

6

و معاونان و عوامل مجموعه و سایر عوامل
اجرایی حج.

11

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 1تمهیدات اوّلیّه ،انتخاب عوامل و

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

آمادگیهای الزم

شناخت و آگاهی از کلیّهی فعّالیّتهای حج
7

و همچنین وظایف و مسوولیّتهای
مجموعهها و کاروانها و ستاد و بعثه و مرکز

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

پزشکی.
مراجعهی مرتّب به سامانهی جامع کارگزاران
8

جهت آشنایی با آخرین وضعیّت و اطّالعات

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اجرایی و آموزشی.
9

شرکت و قبولی در دورههای آموزشی و
جلسات توجیهی و تخصّصی در ایران.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شرکت یکی از عوامل منتخب مجموعه که
مقرّرات انجام امور فرهنگی را نیز بهعهده
10

داشته باشد؛ در دورهی آموزش مسوول
فرهنگی که از سوی معاونت فرهنگی بعثهی

٭ ٭ ٭

مقام معظّم رهبری(مدظله العالی) پیش از
اعزام برگزار میشود.
مطالعهی دقیق و اشراف بر دستورالعملها و
11

شرح وظایف ارایه شده و توجیه دقیق عوامل

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تحت پوشش.
اطّالع کافی از جغرافیای عربستان بهخصوص
12

مکّه و مدینه ،بهویژه جغرافیای مسجد الحرام و

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسجد النّبی(ص) و میقات.
13

مطالعهی مجدّد قوانین و مقرّرات عربستان.

12

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 1تمهیدات اوّلیّه ،انتخاب عوامل و

15

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

آشنایی با اصول انبارداری و کنترل موجودی

٭ ٭

٭

مطالعه و اشراف نسبت به دستورالعملهای

٭ ٭

٭ ٭

و ورود و خروج اقالم از انبار.
تغذیه و تدارکات.
آشنایی کامل با نرمافزار تغذیه و تدارکات و

16

آشپز

ردیف

14

شرح فعالیت ها

دریافت کد و گذرواژهی مربوطه و آموزش

٭ ٭

دستیار امور بانوان

آمادگیهای الزم

٭

الزم.
17
18
19
20

آشنایی با برخی نکات فنّی و تاسیساتی

٭ ٭ ٭ ٭

آشنایی ،تخصّص و داشتن سلیقه در سِروْ غذا

٭

اتاقها.
و دورچین و ساالد.

٭ ٭

تسلّط کار با رایانه و نرمافزارهای مربوطه.
طیّ دورهی آموزشی مدیریّت بحران و امداد
و نجات.

21

اطّالعرسانی

جهت

ایجاد

ارتباط

اطّالعرسانی بهمدیران و عوامل کاروانهای
تحت پوشش مجموعه.

13

٭

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

ایجاد و راهاندازی وبالگ و کانالهای
و

٭

٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 2تهیّهی لیستها ،گزارشها و

1

حجّ و زیارت.
دریافت مشخّصات و اطّالعات جامع هتل محلّ ماموریّت،

2

وضعیّت آسانسورها ،نقاط قوّت و ضعف احتمالی از

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

شرکت منظّم در جلسات آموزشی و توجیهی

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

ملزومات مورد نیاز مجموعه

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭

حجّ و زیارت استان.

3
4
5

شناخت دقیق موقعیّت جغرافیایی و محدودهی محلّ هتل

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کسب اطّالع از نقل صلوات و شناخت مسیر تردّد از هتل

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مطالعه و کسب اطّالع کافی از مفاد قرارداد هتل از طریق

٭ ٭

و نحوهی دسترسیها.
به حرم ،ستاد ،مرکز پزشکی و….

حجّ و زیارت استان.
در صورتی که هتل مورد اجاره در سنوات گذشته در

6

اجاره ی ایران بوده است ،ارتباط با مدیر مجموعهی قبلی

٭ ٭

و دریافت اطّالعات تکمیلی و مورد نیاز.

7
8

دریافت کپی پالن ساختمان و صورتهای تفکیکی

٭ ٭

دریافت پالن و نقشهی مهندسی هتل حاوی تعداد و

٭ ٭

استقرار کاروانها در مجموعه.
جانمایی اتاقها ،شقّهها ،تختها و….

14

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 2تهیّهی لیستها ،گزارشها و

9

محلّ ماموریّت بهانضمام تلفنهای ضروری ستادها و

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

دریافت اسامی و مشخّصات کاروانهای مستقرّ در هتل

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

ملزومات مورد نیاز مجموعه

٭ ٭

آشپزخانههای مرکزی و….

10
11
12
13
14

دریافت اطّالعات مربوط به آشپزخانهی تامین کننده

٭ ٭

برگزاری جلسهی هماهنگی اجرای عملیّات با حضور

٭

تقسیم وظایف برای ابالغ بهمدیران و عوامل کاروانها

٭ ٭

کسب اطّالع از فرهنگ و آداب و سنن اجتماعی و مذهبی

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

غذای زایران مجموعه.

کلیّهی عوامل مجموعه و مدیران و عوامل کاروانها.

جهت حضور در فعّالیّتهای جاری مجموعه.

زایران کاروانهای ورودی بهمجموعه.
دریافت پالن چینش زایران از مدیر کاروان قبل از حرکت.
تهیّه و آمادهسازی ملزومات مورد نیاز هتل در ایران اعمّ

15

از لوازمالتّحریر ،ابزار و لوازم فنّی مورد نیاز و… و انتقال به

٭ ٭

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

عربستان.

16

تهیّه و تامین لباس یکنواخت عوامل و آشپز بر اساس
حجّ و زیارت.
تهیّهی کارت شناسایی کلیّهی عوامل مجموعه با

17

هماهنگی حجّ و زیارت و الزام به استفاده آن در طیّ انجام
وظیفه بهمنظور سهولت شناسایی آنان توسّط زایران.

15

٭

٭
٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 2تهیّهی لیستها ،گزارشها و

18

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تهیّهی کارت بهداشتی همهی عوامل مجموعه.
همراه داشتن رایانه قابل حمل (لپتاپ) و قابل اتّصال به
اینترنت.

19

توضیح :حتماً لپتاپ خالی از هرگونه عکس و فیلم باشد،

٭

٭ ٭

بدون رمز باشد و برچسب مشخّصات شخصی و مجموعه
روی لپتاپ نصب شده باشد.
20
21

22

23

24

25

26

دستیار امور بانوان

ملزومات مورد نیاز مجموعه

٭

تهیّهی وسایل و لوازم مورد نیاز آشپز.
هماهنگی انتقال برخی اقالم تهیّه شده از ایران به

٭

تهیّهی جداول ،برنامهها و چکلیستهای الزم برای

٭ ٭

تهیّهی چکلیست کنترل اتاقها از حیث نظافت کامل

٭ ٭

تهیّهی چکلیست ابزار و وسایل مورد نیاز برای مدّت سفر

٭ ٭

تهیّهی چکلیست های تدارکاتی و مورد استفاده در انبار

٭ ٭

تهیّهی بنرهای راهنمای کاروانها در ایّام تشریق برابر

٭ ٭

عربستان (در صورت نیاز با همکاری کاروانها).
کنترل و نظارت در مورد اسکان ،تغذیه ،حمل و نقل و….

اتاق ،وجود تجهیزات ،وسایل و اقالم مصرفی هر اتاق.

و آمادهسازی آنها قبل از سفر برای انتقال به عربستان.

و سردخانه.

دستورالعمل ابالغی.

16

٭

٭
٭
٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 3تمهیدات الزم در خصوص امور مالی

2

دریافت و مطالعهی دقیق دستورالعمل مالی.

3

آموزش و آشنایی با نرمافزار مالی و دریافت کد و
گذرواژهی مربوطه.
دریافت تنخواه ارزی از ستاد مکّه یا مدینه ،و

4

دریافت کد و رمز از واحد رایانه جهت ثبت اسناد

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

٭ ٭

٭

٭

هزینه.
5
6

انجام هزینه و ثبت آن در نرمافزار مالی مطابق

٭ ٭

٭

جمعآوری منظّم اسناد و مدارک مالی و ارایهی

٭ ٭

٭

دستورالعملهای ابالغی.
بهموقع و دقیق آنها.
جمعآوری فرمهای تقصیر عوامل کاروانهای

7

تحت پوشش مجموعه و ارایهی آن به واحد

٭ ٭

حسابرسی و ثبت در سیستم مالی.
8

رعایت و کنترل سقف اعتبار فرهنگی کاروانها بر
اساس دستورالعمل ابالغی.
ارایهی اسناد و مدارک مثبتهی هزینههای انجام

9

شده به واحد حسابرسی مستقرّ در عربستان و انجام
تسویه حساب.

17

٭ ٭
٭

آشپز

مدیر

1

آشنایی با امور مالی و حسابداری.

٭ ٭
٭ ٭

٭
٭

دستیار امور بانوان

ردیف

کنترل

شرح فعالیت ها

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 4هماهنگی با مدیران کاروانها

1

تبیین وظایف و شیفتبندی انجام مسوولیّتها.
توضیح ساختار مجموعه ،معرفی عوامل و وظایف و

2

مسوولیّتهای مجموعه و نحوهی تعامل با کاروان ها برای

معاون

مامور اجرایی

توجیه زایران.
3

ارایه ی مشخّصات و تجهیزات هتل و گروه قیمتی هتل
برای اطّالعرسانی به زایران.
توضیح در مورد احتمال قیمتهای متفاوت پرداختی از

4

سوی زایران مستقر در هتل ،متاثّر از هزینهی هواپیما و

٭ ٭
٭ ٭

مسکن مکّه یا مدینه برای اطّالعرسانی به زایران.
5

توضیح نحوهی استفادهی صحیح و حفاظت از وسایلِ در
اختیار در هتل برای اطّالعرسانی به زایران.

٭ ٭

ارایه ی توضیحات الزم در خصوص وضعیّت و محدودیّت
6

آسانسور هتلها در موسم حج ،به دلیل تراکم بیشتر
زایران در هتلها بر اساس قوانین عربستان و نحوهی

٭ ٭

استفاده از آسانسورها برای اطّالعرسانی به زایران.
ارایهی توضیحات الزم در خصوص موقعیّت هتل و نحوهی
7

دسترسیها به حرم و مرکز پزشکی و بالعکس و نقل

٭ ٭

صلوات ،برای اطّالعرسانی به زایران.
ارایهی توضیحات الزم در خصوص آشپزخانههای مرکزی
و نحوهی تهیّهی غذا و آشپزخانهی تامینکننده غذای
8

هتل تحت پوشش و نحوهی انتقال به هتل و همچنین
ذکر این نکته که برنامهی غذایی مطابق با ذایقهی عمومی
ایرانیان تهیّه میشود ،برای اطّالعرسانی به زایران.

18

٭ ٭

٭

انباردار

خانه دار

٭ ٭

آشپز

مدیر

تشکیل جلسه با حضور کلّیّهی مدیران کاروانها برای

٭ ٭

دستیار امور بانوان

ردیف

کنترل

شرح فعالیت ها

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 4هماهنگی با مدیران کاروانها

تاخیر پروازها و مسایل حراستی منطقه برای اطّالعرسانی

9

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

آشپز

مدیر

ارایه ی توضیحات الزم در مورد اختالف قیمت مسکن،

دستیار امور بانوان

ردیف

کنترل

شرح فعالیت ها

مسؤولیّت اجرا

٭ ٭

به زایران.
توصیه و تذکّر بهمدیران و معاونین کاروانها در حفظ و
10

نگهداری وسایل تحویلی و مسترد نمودن آنها در هنگام

٭ ٭

خروج.

زایران با اعداد التین بر روی ساکها.

( اقـــــدام  ) 5تجهیز و آمادهسازی هتل و رفع

مسؤولیّت اجرا

1

هتل و نمایندهی مالک مستقرّ در هتل.
دریافت کپی تعهّدات مالک (ضمیمهی قرارداد اجاره) از

2

مسوول مسکن منطقه برای کنترل و آمادهسازی هتل

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

مدیر

تحویل هتل از مسوول مسکن منطقه و آشنایی با مالک

٭ ٭
٭ ٭

جهت پیگیری و اجرا.
آشنایی با مشرفین ،مهندسین صیانه و آسانسور،
3

متصدّیان تاسیسات و دریافت اسامی و تلفن همراه و محلّ
استقرار آنها در هتل.

19

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

نواقص احتمالی

کنترل

11

توصیه بهمدیران کاروانها برای نوشتن شمارهی اتاق

٭ ٭

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 5تجهیز و آمادهسازی هتل و رفع

4

از آنان و دریافت اسامی ،عکس و تلفن همراه و محلّ

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

مدیر

آشنایی با کلیّه ی عوامل بومی هتل و مسوولیّت هر یک

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اسکان و استقرار آنها و آشنایی متقابل با عوامل ایرانی.
تشکیل جلسه با عوامل بومی ،بهویژه عوامل سالن
5

غذاخوری جهت توجیه آنان در خصوص حضور بهموقع

٭ ٭

برای توزیع غذا ،لزوم رعایت حرمت زایران و….
6

7

8

آشنایی و کنترل اوّلیّهی هتل با حضور مالک یا نمایندهی

٭ ٭

٭

تحویل گرفتن دفتر کار و امکانات اداری و رایانه از مدیر

٭ ٭

٭

شناسایی کلیّهی راه ها و منافذ ورودی به هتل و مسدود

٭ ٭

٭

وی از درب ورودی تا پشتبام هتل و ورودیهای مختلف.

عربی هتل و نظارت بر تجهیز و آمادهسازی آنها.

کردن منافذ غیرضرور با رعایت نکات حراستی.
شناسایی و آشنایی با تاسیسات و امکانات ساختمان ،اعمّ

9

از سیستم تهویّه ،آبرسانی ،آب گرم ،برق ،ژنراتورها،
فاضالب ،تخلیهی زباله و… و اطمینان از صحّت عملکرد

٭ ٭

٭

آنها و پیگیری نواقص احتمالی.
شناسایی کلیّهی آسانسورهای انتقال زایر و حمل بار و
مشخّصات آنها و کنترل صحّت عملکرد آنها و پیگیری
10

اشکاالت احتمالی و تناسب آسانسورها با تعداد زایر و
برنامهریزی برای استفادهی بهینه با حدّاقل زمان انتظار
به خصوص در ساعات شلوغی.

20

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

٭ ٭

٭ ٭

دستیار امور بانوان

نواقص احتمالی

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 5تجهیز و آمادهسازی هتل و رفع

11

افراد مسن به خصوص در ساعات شلوغی.

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

پیشبینی صندلی در کنار آسانسورها برای رعایت حال

٭ ٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

نواقص احتمالی

٭

شناسایی و کنترل مخازن آب ،حجم و نحوهی شارژ آنها،
12

موتور آب ،شستوشو و نظافت آنها با رعایت اصول
بهداشتی و کنترل دریچه و قفل و بست مناسب و پُر بودن

٭ ٭

٭

مخازن.
13

کسب اطمینان از کشش آب و برق ساختمان در ایّام پیک
و انتقال نقایص احتمالی و پیگیری تا رفع آن.
بررسی وضعیّت سیستم اطفای حریق از لحاظ تاریخ

14

مصرف و سالمت سیستم اعالم یا اطفای حریق در کلیّهی

٭ ٭
٭ ٭

٭
٭

طبقات و بخشهای هتل.
بررسی و اطمینان از سالمت دوربینهای مدار بستهی
15

طبقات ،سالن غذاخوری ،انبار ،البی هتل و همچنین اتاق

٭ ٭

٭

کنترل و فعّال بودن دوربینها.
آمادهسازی مکان شستوشوی لباس زایران ،کنترل و
16

سالمت ماشینهای لباسشویی و محل و بندهای
خشککردن لباسها و تفکیک مکان آقایان و بانوان با

٭ ٭

٭

توجّه ویژه به پوشش کامل محلّ در اختیار بانوان.
تجهیز و آمادهسازی البی هتل از حیث امکانات و
17

تجهیزات ،مبلمان ،تهویّهی مناسب ،دربهای ورودی و
پردهی هوا و پیگیری رفع نواقص احتمالی.

21

٭ ٭

٭

٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 5تجهیز و آمادهسازی هتل و رفع

19

از برنامهی غذایی و ساعات سِروْ غذا ،برنامههای فرهنگی،

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

تنظیم تابلوی اعالنات برای نصب اطّالعات مورد نیاز ،اعمّ

٭ ٭

تلفنهای مورد نیاز و تذکّرات الزم.
بررسی و کنترل راهپلّههای اضطراری هتل از حیث سالم
20

بودن و باز بودن دربها در کلیّهی طبقات ،سالم بودن

٭ ٭

٭

پلّهها ،روشنایی و نظافت آنها و باز بودن مسیر.
21

کنترل و نظافت پشتبام و قفل و بست دربهای ورودی
پشتبام با رعایت نکات حراستی.

٭ ٭

٭

بررسی و کنترل سرویسهای بهداشتی عمومی هتل از
22

حیث سالم بودن شیرآالت ،سیفونها ،کاسههای توالت،
وجود آب سرد و گرم ،باز بودن لولههای فاضالب و نظافت

٭ ٭

٭

کامل.
23

24

25

در صورت نیاز سمپاشی کلّی فضای هتل ،اتاقها و یا

٭ ٭

٭

تحویل اتاقها بر اساس پالن دریافتی و دریافت کارت یا

٭ ٭

٭

تهیّهی چکلیست کنترل اتاقها و تیکزدن تکتک

٭ ٭

٭

مکانهای مورد نیاز با هماهنگی پزشک مجموعه.

کلید اتاقها.

اقدامات برای اطمینان از انجام کلیّهی امور.

22

انباردار

18

کنترل و اطمینان از وجود صندوق امانات در ساختمان.

٭ ٭

٭

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

نواقص احتمالی

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 5تجهیز و آمادهسازی هتل و رفع

26

27

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

کنترل تمیزی و نظافت کلّی اتاقها ،زیرتختها ،پشت و

٭ ٭

٭

کنترل سالم بودن سیستم تهویّه و روشنایی اتاق و

٭ ٭

٭

داخل کمدها ،پشت و داخل یخچال و….

پریزهای برق و پیگیری رفع اشکاالت احتمالی.
کنترل اتاقها از حیث کامل بودن تختها بر اساس پالن

28

مهندسی و سالم بودن تختها و تشک و وجود رو تختی،
ملحفه ،بالش ،روبالشی ،پتو و همچنین تمیزی و نظافت

٭ ٭

٭

آنها.
کنترل تجهیزات و وسایل داخل هر اتاق بر اساس
چکلیست تنظیمی ،اعمّ از یخچال ،کمد ،رختآویز،
29

کتری برقی یا فالکس ،میز ،پیشدستی ،چاقوی

٭ ٭

٭

میوهخوری ،لیوان شیشهای ،نمکپاش ،سجّاده ،قرآن و…
برابر قرارداد.
30

31

کنترل سالمت تلویزیون هر اتاق و تنظیم شبکههای

٭ ٭

٭

شارژ اتاقها برای اوّلین ورود زایر ،اعمّ از قند ،چای ،بطری

٭ ٭

٭

ایرانی و فرهنگی.
آب ،نمک و….
کنترل شستوشو و نظافت داخل سرویس بهداشتی و

32

حمّام ،روشویی ،کاسه توالت ،آینه و وسایل داخل سرویس

٭ ٭

٭

بهداشتی هر اتاق.
کنترل سالمت شیرآالت ،دوش حمّام ،سیفون
33

دستشویی ،وان زیر دوش ،کاسه توالت ،سطل زباله و باز
بودن مسیر فاضالب.

23

٭ ٭

٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

نواقص احتمالی

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 5تجهیز و آمادهسازی هتل و رفع

34

حمّام ،صابون دستشویی ،شامپو ،دستمال کاغذی و…

مامور اجرایی

معاون

٭ ٭

خانه دار

مدیر

کنترل شارژ سرویس بهداشتی هر اتاق اعمّ از صابون

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

نواقص احتمالی

٭

قبل از ورود زایر.
نظارت و کنترل رفتار و بهداشت عوامل بومی هتل و
35

نظافت محلّ اسکان آنان و انعکاس اشکاالت و نواقص به

٭ ٭

٭

مالک یا نمایندهی وی برای رفع اشکاالت.
تاکید به مالک یا نمایندهی وی برای استفادهی عوامل
36

بومی از لباس متّحدالشکل ،دستکش و رعایت اصول

٭ ٭

بهداشتی شخصی و عمومی.
37
38

نظارت و کنترل چگونگی انجام وظایف عوامل بومی هتل.
اخذ کلیّهی ملزومات مورد تعهّد از سوی مالکین و تحویل
بهکاروانها با تنظیم صورتجلسه.
پیگیری رفع نواقص و اشکاالت هتل از طریق مالک و یا

39

نمایندهی وی و در نهایت از طریق مسوول مسکن و ستاد
منطقه.

24

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭
٭ ٭

٭
٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 6تجهیز و راهاندازی مطب پزشک و

1

پزشکان مجموعه ،طبق قرارداد و پالن مسکن و برابر

مامور اجرایی

معاون

٭ ٭

خانه دار

مدیر

راهاندازی مطب پزشکان و خدمات پرستاری با هماهنگی

٭

دستورالعمل مرکز پزشکی.
تجهیز و راهاندازی مطب پزشکان متناسب با شؤون زایران
2

و پزشکان ،طبق دستورالعمل مرکز پزشکی حجّ و زیارت

٭ ٭

٭

و با هماهنگی پزشکان مجموعه.
3
4
5

پیشبینی صندلی انتظار برای بیماران مراجعه کننده.
همکاری با پزشکان مجموعه برای دریافت دارو و
تجهیزات پزشکی از مرکز پزشکی و انتقال به هتل.
کنترل و نظارت بر نظافت نوبهای مطب پزشکان.
نوبتبندی پزشکان مجموعه با هماهنگی پزشک مسوول

6

مجموعه برابر دستورالعمل مرکز پزشکی و نظارت بر

٭ ٭

٭

٭ ٭
٭ ٭

٭

٭ ٭

عملکرد آنان.
7

8

9

نصب تراکت و پوسترهای هشدار دهنده بهداشتی و

٭ ٭ ٭ ٭

برنامه ریزی جهت نظارت دایمی بر بهداشت محیط هتل

٭ ٭

٭

برنامهریزی جهت نظارت دایمی بر بهداشت رستوران و

٭ ٭

پزشکی در محلهای مناسب.

با هماهنگی و همکاری پزشکان مستقرّ در مجموعه.

نحوهی سِروْ غذا با هماهنگی و همکاری پزشکان مجموعه.
برنامه ریزی جهت نظارت دایمی بر بهداشت فردی

10

دستاندرکاران ایرانی و عوامل بومی و کارت بهداشت
عوامل با هماهنگی و همکاری پزشکان مجموعه.

25

٭ ٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تمهیدات الزم در خصوص مسایل بهداشتی و درمانی

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 6تجهیز و راهاندازی مطب پزشک و

11

و بهسازی اطراف درب مخازن آب جهت جلوگیری از ورود

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

مدیر

نظارت و کنترل بهداشت مخازن آب آشامیدنی ساختمان

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تمهیدات الزم در خصوص مسایل بهداشتی و درمانی

کنترل

مسؤولیّت اجرا

٭ ٭ ٭ ٭

حشرات با هماهنگی و همکاری پزشکان مجموعه.
نظارت بر بهداشت شستوشوی ظروف و گرمکنها و
12

جلوگیری از نگهداری غذا و خوراکیهای مانده و انباشته
شدن موادّ غذایی در رستوران و ضدّعفونی سبزیجات با

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

همکاری پزشکان مجموعه.
13

14

نظارت و کنترل بهداشت انبار و سردخانه و اقالم

٭ ٭

همکاری با بازرسین بعثهی مقام معظّم رهبری (مدظله

٭ ٭

تخزینشده با همکاری پزشکان مجموعه.

العالی) ،ستاد و مرکز پزشکی.

( اقـــــدام  ) 7تجهیز و آمادهسازی انبار و

٭

مسؤولیّت اجرا

کنترل

سردخانه ،تهیّه و تحویل اقالم تدارکاتی و

1

کنترل شستوشو و نظافت فضای داخل انبار و سردخانه
2

و در صورت لزوم سمپاشی با رعایت نکات بهداشتی و
ایمنی و با هماهنگی پزشک مجموعه.

26

مامور اجرایی

خانه دار

معاون

٭ ٭

انباردار

مدیر

تحویل گرفتن انبار و سردخانه از مالک یا نمایندهی وی.

٭ ٭

٭
٭

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

انبارداری

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 7تجهیز و آمادهسازی انبار و

مسؤولیّت اجرا

کنترل

سردخانه ،تهیّه و تحویل اقالم تدارکاتی و

3

سرمایش و هواکش و همچنین قفل و بست مناسب انبار

مامور اجرایی

معاون

٭ ٭

خانه دار

مدیر

کنترل و اطمینان از سالمت عملکرد سیستم تهویّه و

انباردار

ردیف

٭

و سردخانه.
4

5

6
7

کنترل نصب پالت و قفسهبندی مناسب با رعایت اصول

٭ ٭

٭

تحویل امکانات اداری و رایانهای و مودم اختصاصی انبار و

٭ ٭

٭

تقسیم فضای انبار و سردخانه و نصب برچسب و تابلو در

٭ ٭

٭

٭ ٭

٭ ٭

انبارداری و آمادهسازی.

همچنین سایر وسایل مورد نیاز انبار از مدیر عربی هتل.

هر بخش از انبار برای مشخّص شدن محلّ نگهداری کاال.
پیشبینی امکانات و ادوات اطفای حریق.
تعیین مناسبترین محلّ برای تخلیه و بارگیری اقالم

8

تدارکاتی و نظارت بر حُسن اجرای تخلیه و بارگیری اقالم

٭ ٭

٭

تدارکاتی.
9

آمادهسازی چکلیستها ،فرمها،برچسبهای مورد نیاز انبار
بهمنظور کنترل و نظارت بر روند و آمار تدارکات هتل.
هماهنگی با ستاد برای دراختیار گرفتن وانت متناسب با

10

حجم تدارکات مجموعه برابر دستورالعمل ابالغی و
پیشبینی تابلوی مناسب برای نصب روی وانت.

27

٭ ٭
٭ ٭

٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

انبارداری

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 7تجهیز و آمادهسازی انبار و

مسؤولیّت اجرا

کنترل

سردخانه ،تهیّه و تحویل اقالم تدارکاتی و

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

دریافت اقالم تدارکاتی از انبار مرکزی و شرکتهای
ذیربط بر اساس سرانهی مصوّب و دستورالعمل ابالغی،
11

در هر ساعت از شبانهروز و دقّت در تاریخ مصرف و انجام
تخلیه و تخزین و شمارش قبل از تحویل طبق برنامه و

٭ ٭

٭

آمار مربوطه و تایید و ممهور نمودن رسید کاال مطابق
آمار و ارایهی گزارش مغایرت بهمدیر مجموعه.
نگه داری و حفاظت از اقالم تدارکاتی موجود در انبار به
تفکیک و ترتیب تاریخ مصرف و رعایت استانداردها و
12

دستورالعملهای مربوطه در چیدن اقالم (جداسازی موادّ

٭ ٭

٭

غذایی و شیمیایی) و عدم تخزین کاال در محلّ مرطوب و
کنار اشیای بُرنده با توجّه به شرایط و امکانات موجود.
ثبت ورود و خروج کاال به انبار با سرعت و دقّت و ثبت در
13

رایانه جهت ثبت ورود و خروج و ماندهی کاال با استفاده

٭ ٭

٭

از فرم مصوّب.
کنترل روزانهی موجودی و کنترل سرانهی مصرف اقالم
14

ضروری و نظارت بر کیفیّت و کمیّت آنها و اقدام عاجل

٭ ٭

٭

برای رفع کسریهای احتمالی برابر دستورالعمل ابالغی.
بازرسی و کنترل مستمر موادّ غذایی جهت پیشگیری از
15

خرابی و فساد و توجّه به ترتیب تاریخ مصرف مواد برای
استفاده.

28

٭ ٭

٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

انبارداری

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 7تجهیز و آمادهسازی انبار و

مسؤولیّت اجرا

کنترل

سردخانه ،تهیّه و تحویل اقالم تدارکاتی و

16

کردن کارتن و ظروف خالی از داخل انبار و خودداری از

معاون

مامور اجرایی

٭ ٭

خانه دار

مدیر

کنترل نوبهای نظافت و جمعآوری و دفع زباله و خارج

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

٭

انباشتگی.
17

تنظیم آمار دقیق مصرف اقالم تدارکاتی بهصورت هفتگی
طبق برنامهی رایانه.

ایجاد آمادگی در برآورد و تهیّهی گزارش لحظهای
18

از مصرف اقالم تدارکاتی هتل و پیشبینیها و

٭

٭ ٭

٭

٭ ٭

ارایهی هشدارهای الزم قبل از اتمام اقالم مصرفی.
19

آمادهسازی اقالم و وسایل مورد نیاز رستوران
متناسب با وعدههای غذایی.

٭ ٭ ٭

٭ ٭

تهیّهی جدول برنامهی خروج زایران از هتل
(زیارت دوره ،فرودگاه ،مدینه و…) و پیشبینی و
20

آماده نمودن اقالم بینراهی برای آنان و خنک

٭

٭ ٭

نگهداشتن نوشیدنیهای بینراهی و تحویل
بهموقع آنها بهعوامل کاروانها.
کنترل و جمعآوری نوشابهها و موادّ غذایی دربسته
21

و مصرفنشده از رستوران و انتقال به انبار با رعایت

٭

٭

٭

اصول بهداشتی.
هماهنگی با معاونین کاروانهای مجموعه قبل از
22

رسیدن میوه کاروانها ،و آمادهسازی سهمیه هر
کاروان و توزیع بهموقع و سریع بهمنظور جلوگیری
از جابهجایی بیمورد و خراب شدن میوهها بهویژه
29

٭

٭

دستیار امور بانوان

انبارداری

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 7تجهیز و آمادهسازی انبار و

مسؤولیّت اجرا

کنترل

سردخانه ،تهیّه و تحویل اقالم تدارکاتی و

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

در انبارهایی که امکان نگهداری مناسب وجود
نداشته باشد.
برنامهریزی نحوهی همکاری معاونین یا عوامل
23

کاروانهای مستقرّ در مجموعه برای توزیع اقالم

٭ ٭

٭

مصرفی کاروانها.
ارتباط با انبارداران سایر هتلها از طریق
24

اتوماسیون بهمنظور پشتیبانی از یکدیگر در زمان

٭

٭

نیاز و با هماهنگی مدیر مجموعه.
عدم تحویل کلید انبار به سایرین ،بهخصوص
25

عوامل بومی مجموعه (در موارد ضروری ،به

٭

٭

تشخیص مدیر مجموعه فقط بهعوامل ایرانی).
26
27
28

نظارت مستمر بر عملکرد و بهداشت فردی

٭

٭

ثبت کاالهای مرجوعی از مشاعر در کارتکس انبار

٭

٭

کنترل موجودی و مرجوع کردن اجناس باقیمانده

٭

٭

نیروهای بومی در اختیار انبار.
در اوّلین فرصت پس از مراجعه به هتل.
و تسویه حساب با انبار تدارکات در پایان ماموریّت.

30

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

انبارداری

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 8تجهیز و آمادهسازی سالن غذاخوری،

1
2

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

تحویل گرفتن رستوران و تفکیک فضای غذاخوری

٭ ٭ ٭

٭

کنترل سیستم تهویّه و روشنایی و تاسیسات

٭ ٭ ٭

٭

برادران و خواهران.
آشپزخانه و پیگیری رفع نواقص احتمالی.
نظارت بر شستوشو و نظافت فضای رستوران و

3

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

آشپزخانه و در صورت نیاز سمپاشی با هماهنگی

٭ ٭ ٭

دستیار امور بانوان

تحویل و سِروْ غذا و دورچین

٭

پزشک مجموعه و با رعایت مسایل بهداشتی.
نظارت بر نظافت میز و صندلیها و چیدمان
4

مناسب و منظّم آنها با استفادهی بهینه از فضای

٭ ٭ ٭

٭ ٭

رستوران در قسمت برادران و خواهران.
دریافت وسایل و لوازم آشپزخانه و ظروف چینی
(لبپَر نباشد) و وسایل غذاخوری بهتعداد مورد
5

نیاز و اطمینان از سالمت آنها و تامین کسری

٭ ٭

٭

احتمالی از طریق مدیر عربی هتل طبق مفاد
قرارداد.
نظارت بر شستوشو و نظافت وسایل و لوازم و
6

ظروف غذاخوری با دقّت و رعایت مسایل بهداشتی

٭ ٭ ٭

٭ ٭

با همکاری پزشک مجموعه.
نظارت بر سالمت و شستوشو و نظافت دقیق
7

بنماری ،یخچال ،فریزر ،ماشین ظرفشویی ،چرخ
دستی حمل ظروف غذا (ترولی) و… با همکاری
پزشک مجموعه.

31

٭ ٭ ٭

٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 8تجهیز و آمادهسازی سالن غذاخوری،

8

ماشینهای حمل غذا در محلّ تعیین شده قبل از

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

تمهیدات الزم برای آمادهسازی محلّ پارک

انباردار

ردیف

٭ ٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تحویل و سِروْ غذا و دورچین

٭

ساعات رسیدن ماشینهای غذا.
9

شناسایی و تعیین مکان استقرار گرمکن غذا و
سالمت پریز برق مکان مورد نظر.
دریافت

10

اطّالعات

آشپزخانهی

٭

٭ ٭

مرکزی

تامین کنندهی غذای مجموعه و اخذ شماره تلفن
همراه مدیر ،معاون و مسوول توزیع آشپزخانهی

٭

٭ ٭

مرکزی از ستاد منطقه.
11
12

تهیّهی اطّالعیهی برنامهی غذایی و ساعات سِروْ

٭ ٭ ٭

تهیّه و نصب تراکتهای بهداشتی سِروْ غذا و سایر

٭ ٭ ٭

غذا و نصب در محل مناسب و در دید زایران.
تراکتها در محلهای مناسب.
برنامهریزی و شیفتبندی عوامل کاروانها و

13

دستیاران امور بانوان برای حضور در رستوران و
همکاری برای توزیع غذا با اخذ نظر مشورتی

٭

٭ ٭

مدیران کارونهای مستقر در هتل.
دریافت آمار غذای رژیمی زایران مرد و زن از
14

مدیران کاروانها از  30ساعت قبل و انتقال به
آشپزخانهی مرکزی از طریق سیستم نرمافزاری

٭ ٭

٭

مربوطه.
15

تامین لوازم بهداشتی یکبار مصرف شامل
دستکش ،کاله ،پیشبند ،ماسک و… از طریق مدیر
32

٭ ٭

٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 8تجهیز و آمادهسازی سالن غذاخوری،

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تحویل و سِروْ غذا و دورچین

عربی هتل بهتعداد نیاز و نظارت و کنترل وجود
دایمی آنها.
تحویل گرفتن گرمکنهای غذا از ماشینهای
16

حامل غذا ،طبق برنامهی زمانبندی و درساعت
تعیین شده از جلوی درب ساختمان و نظارت بر

٭ ٭

٭

عملکرد متصدّیان مربوطه.
دقّت و کنترل تعداد غذای تحویلی برابر سرانهی
17

زایران و عوامل حاضر در مجموعه بهعالوه غذای

٭ ٭

٭

رژیمی.
انتقال سریع و محتاطانهی گرمکنهای حمل غذا
به آشپزخانهی رستوران و اتّصال به برق ،کنترل
18

آب داخل مخزن و کنترل دمای گرمکن (دمای

٭ ٭

٭

گرمکن در حدود  75تا  80درجهی سانتیگراد
حفظ شود).
19

حضور بهموقع در محلّ رستوران برای فعّالیّت از
پیش تعیین شده ،طبق برنامهی اعالمی مجمومه.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نظارت بر چیدن قاشق و چنگال و… و سفره آرایی،
20

بهطور مرتّب و منظّم و مقابل هر صندلی و کنترل
لوازم روی میزها بهتعداد کافی اعمّ از نمکپاش

٭ ٭ ٭

٭ ٭

و….
آمادهسازی دورچین شامل ساالد ،ماست و خیار
21

و… ،با همکاری عوامل کاروانها و مجموعه مطابق
برنامهی زمانبندی شده.
33

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 8تجهیز و آمادهسازی سالن غذاخوری،

22

درب آن با رعایت مسایل بهداشتی با همکاری

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

برش نان و قرار دادن داخل پالستیک و بستن

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تحویل و سِروْ غذا و دورچین

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

عوامل کاروانها و مجموعه.
23

24

آمادهسازی صبحانه با همکاری نوبتبندی شدهی

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

کنترل کیفی موادّ غذایی از قبیل نان ،میوه،

٭ ٭ ٭

٭

عوامل کاروانها و مجموعه طبق برنامه.
ماست ،نوشابه و… ،قبل از شروع پذیرایی.

٭

حضور در رستوران برای پذیرایی و توزیع غذا
25

نیمساعت قبل از ساعات سِروْ تا پایان سِروْ غذا ،در
سه وعده (طبق برنامهی اعالمی) و عدم صرف غذا

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

در هنگام تردّد و پذیرایی از زایران.
استفادهی آشپزها از پیشبند ،کاله ،دستکش و
26

ماسک یکبار مصرف هنگام کشیدن غذا و نظارت
مدیر و معاون مجموعه بر حُسن انجام آن با

٭ ٭

٭

همکاری پزشکان مجموعه.
استفادهی کلیّهی عوامل حاضر در رستوران اعمّ از
27

ایرانی و بومی از لباس فرم با برچسب مشخصات،
دستکش یکبار مصرف و نظارت مدیر و معاون

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مجموعه بر حُسن انجام آن.
توزیع بهموقع غذا و سِروْ صحیح غذا در بشقابها
28

با رعایت سرانهی زایران و نظارت الزم بر حُسن

٭ ٭

٭ ٭

انجام آن.
29

ارایهی غذا به زایران با رعایت ادب و احترام.
34

٭ ٭ ٭

٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 8تجهیز و آمادهسازی سالن غذاخوری،

30

آمار ارایه شدهی کاروانها طبق دستورالعمل

معاون

مامور اجرایی

٭ ٭

خانه دار

مدیر

نظارت بر نحوهی توزیع غذای رژیمی بر اساس

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تحویل و سِروْ غذا و دورچین

٭ ٭

مربوطه.
31
32
33

برنامهریزی و نظارت دقیق در چیدن سفرهی دوم

٭ ٭

٭ ٭

اقدام بهموقع با هماهنگی مدیر مجموعه برای

٭ ٭

٭ ٭

نظارت و کنترل بر جمعآوری ظروف غذاخوری و

٭ ٭ ٭

٭ ٭

و احیاناً سوم ،و تکمیل ملزومات آن در صورت نیاز.
تامین کسری احتمالی غذا از طریق آشپزخانه.
نظافت میزها پس از صرف غذای زایران.
جمعآوری موادّ مصرفنشدهی دربسته پس از

34

اتمام سِروْ غذا و انتقال به انبار با رعایت اصول

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

بهداشتی.
35

نظارت بر معدوم نمودن کلیّهی غذاهای باقیمانده
و تاکید بر عدم نگهداری آنها.
نظارت و دقّت بر شستوشوی ظروف غذاخوری

36

توسّط عوامل بومی با لحاظ مسایل بهداشتی و با

٭ ٭
٭ ٭

٭ ٭
٭ ٭

همکاری پزشکان مجموعه.
نظارت بر شستوشوی ظروف داخل گرمکنها و
37

نظافت گرمکنها با پارچهی تمیز و تحویل آن به

٭ ٭

٭

آشپزخانهی مرکزی.
38

نظارت بر شستوشوی کامل آشپزخانه و نظافت
رستوران پس از اتمام هر وعدهی غذایی.

35

٭ ٭ ٭

٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 8تجهیز و آمادهسازی سالن غذاخوری،

39

ایرانی و بومی فعّال در آشپزخانه با همکاری

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

نظارت و کنترل دایمی بهداشت فردی عوامل

انباردار

ردیف

٭ ٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

تحویل و سِروْ غذا و دورچین

٭ ٭

پزشکان مجموعه.
40
41

نظارت و کنترل دایمی بهداشت محیط رستوران

٭ ٭

٭ ٭

نظارت و کنترل دایمی نظم و انضباط داخل سالن

٭ ٭ ٭

٭ ٭

و آشپزخانه با همکاری پزشکان مجموعه.
غذاخوری.
برنامهریزی تهیّه و تحویل غذا و میوهی بینراهی
مدینه ،مکّه و یا جدّه بر اساس برنامهی خروج

42

کاروانها و هماهنگی با آشپزخانهی مرکزی در

٭ ٭

٭

صورت تغییر احتمالی برنامهی ورود و خروج
کاروانها.
43

انتقال بهموقع و پیگیری رفع مشکالت موجود.

36

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

توضیح:

فعّالیّتهای این اقدام (اقدام  )9توسّط یکی از عوامل مجموعه که قبالً توسّط
مدیر مجموعه بهعنوان مسوول فرهنگی معرّفی شده است ،انجام میشود.

( اقـــــدام  ) 9تمهیدات الزم برای انجام برنامههای

1
2
3

معاون

مامور اجرایی

کنترل روشنایی ،سیستم تهویّه ،پروژکتور و
تهیّه و تدارک تجهیزات فرهنگی و توزیع مناسب

٭ ٭ ٭

آن.
برنامهریزی و هماهنگی برای استفادهی بهینه از

4

٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭

امکانات سمعی و بصری سالن جلسات.

سالن و امکانات هتل جهت اجرای برنامههای

خانه دار

مدیر

آمادهسازی سالن جلسات ،تجهیز و نظافت آن.

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

فرهنگی کاروانها و مجموعه

٭

٭ ٭ ٭

آموزشی و فرهنگی کاروانها و مجموعه.
5

اطّالعرسانی مراسم و برنامههای فرهنگی تبلیغی
مجموعه و کاروانها.
هماهنگی و نظارت بر نحوهی هزینهی سرانهی

6

فرهنگی زایران بر اساس برنامهی ابالغی معاونت

٭

٭ ٭ ٭
٭ ٭

فرهنگی بعثهی مقام معظّم رهبری(مدظلهالعالی).
تحویل و توزیع جوایز مسابقات و هدایای فرهنگی
7

کاروانها بر اساس دستورالعمل معاونت فرهنگی

٭ ٭ ٭

بعثهی مقام معظّم رهبری(مدظلهالعالی).
پیگیری و دریافت برنامههای فرهنگی کاروانها و
8

مجموعه با ارتباط مستمر با بعثهی مقام معظّم
رهبری (مدظلهالعالی)

37

٭ ٭ ٭

٭

کنترل
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پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 9تمهیدات الزم برای انجام برنامههای

9

فرهنگی ابالغی از سوی معاونت فرهنگی بعثهی

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

برنامهریزی و هماهنگی برای اجرای برنامههای

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

فرهنگی کاروانها و مجموعه

٭ ٭ ٭

مقام معظّم رهبری(مدظلهالعالی).
10
11

برگزاری جلسات شورای فرهنگی مجموعه بر
اساس آییننامهی مربوطه.
پیگیری اجرای مصوّبات شورای فرهنگی مجموعه.
هماهنگی در برگزاری جلسات ویژهی قرائت قرآن

12

کریم و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا و

٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭

٭ ٭ ٭

ایثارگران.
برنامهریزی و برگزاری مراسم محفل اُنس و
معرفت و مراسم دعای کمیل و دعای نُدبه در هتل
13

و اقامهی نماز جماعت در محلّ اقامت مکّه طبق

٭ ٭ ٭

٭

٭

مصوّبهی شورای فرهنگی مجموعه یا ابالغیّهی
معاونت فرهنگی بعثه.
14
15

هماهنگی در برگزاری جلسات مدینهشناسی و

٭ ٭ ٭

٭

هماهنگی در برگزاری جلسات ویژه برای نخبگان

٭ ٭ ٭

٭

مکّهشناسی مصوّر در مجموعه.
و بانوان زایر.
برگزاری مراسم مناسبتهای فرهنگی ،مذهبی و

16

مسابقات سراسری و عمومی بر اساس
دستورالعمل معاونت فرهنگی بعثهی مقام معظّم
رهبری(مدظله العالی).

38

٭ ٭ ٭

٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 9تمهیدات الزم برای انجام برنامههای

17
18

مدیر

هتل و بلوتوث.
زایر توسّط معینه و مبلّغههای اعزامی یا مبلّغهی

خانه دار

معاون

در صورت امکان ،راهاندازی و ادارهی کتابخانهی

٭ ٭ ٭

امور تبلیغی.

فراهمکردن زمینهی پاسخگویی به سواالت بانوان
19

مامور اجرایی

محیطآرایی هتل با ذوق فرهنگی و اجرای کلیّهی

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

فرهنگی کاروانها و مجموعه

٭

ثابت مجموعه.
20
21

توزیع محصوالت فرهنگی و تبلیغاتی.
راهاندازی و فعّالسازی شبکههای تلویزیونی و زایر
و مراقبت و نظارت بر آنها.
تهیّه و تنظیم گزارش فعّالیّتهای فرهنگی

22

مجموعه و ارایهی آن به معاونت فرهنگی بعثهی

٭ ٭ ٭

٭

٭ ٭ ٭ ٭

٭

٭ ٭ ٭

مقام معظّم رهبری(مدظلهالعالی) و مدیر مجموعه.
23

استفاده از ظرفیّت یاوران حجّاج برای اجرای
برنامههای فرهنگی و برگزاری مراسم.

39

٭ ٭

٭

کنترل
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( اقـــــدام  ) 10تمهیدات الزم برای ایّام حضور

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کاروانها در مجموعه و نقل درونشهری

بَدو ورود کاروانها:
1

هماهنگی با مدیران کاروانها و اطّالع از زمان رسیدن به

٭ ٭

هتل و پیشبینی محلّ پارک اتوبوسهای کاروان.
هماهنگی با مسوول حمل و نقل ستاد منطقه برای مهیّا
2

نمودن وسیلهی انتقال زایران به حرم برای انجام اوّلین

٭ ٭

طواف طبق هماهنگی قبلی با مدیر کاروان.
3

4
5
6

آمادهسازی وسایل پذیرایی اوّلیّه از زایران و کلید (کارت)

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

هدایت زایران جهت پیاده شدن و ورود به هتل با برگزاری

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اتاقهای متعلّق بهکاروان.

مراسم استقبال و خیر مقدم.
همکاری با زایران در انتقال وسایل همراه آنها به هتل.
نظارت و کنترل عملکرد عوامل بومی هتل برای تخلیهی
ساک زایران و انتقال به داخل هتل.
کنترل دقیق اتوبوسها و اطمینان از جا نماندن بار ،ساک

7

دستی ،اشیای قیمتی و… مربوط به زایران و اخذ اطّالعات

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭

اتوبوس ،شرکت حمل و نقل ،نام و تلفن همراه راننده.
8

9

10

پذیرایی اوّلیّه از زایران در البی هتل و ارایهی توضیحات

٭ ٭ ٭

راهنمایی زایران در خصوص سالن غذاخوری و ساعات

٭ ٭

توجیه زایران در خصوص محدودیّتهای هتل و چگونگی

٭ ٭

الزم و توصیهها و اطّالعات ضروری به آنان.
سِروْ غذا ،سالن جلسات ،مطب پزشکی و….

استفاده از آسانسور و رعایت حال سالخوردگان و بانوان.
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٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا
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( اقـــــدام  ) 10تمهیدات الزم برای ایّام حضور

11

چگونگی استفاده از نقل صلوات و رفت و آمد به حرم.
تحویل کلید (کارت) اتاقها و کارت هتل بهمدیر کاروان

12

و همکاری با وی در تحویل آنها به زایران و توضیح

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

بیان موقعیّت منطقه و موقعیّت حرم و مرکز پزشکی و

انباردار

ردیف

٭ ٭
٭ ٭

٭

چگونگی شارژ کارت اتاق.
13

14

هماهنگی برای انتقال ساکهای زایران از البی به طبقات

٭ ٭ ٭ ٭

نظارت بر روند استقرار زایران در اتاقها و رفع نواقص

٭ ٭ ٭ ٭

هتل.

احتمالی اعالم شده تا حصول نتیجهی کامل.
هماهنگی برای ایجاد نظم در نصب تراکتهای

15

اطّالعرسانی و تبلیغاتی کاروانها در طبقات مربوطه و

٭ ٭ ٭

سازهی مذهبی آنها.
16

دریافت مشخّصات زایران هر اتاق و تلفن زایران از مدیر
کاروان جهت بهرهبرداری در مواقع لزوم.

٭ ٭

٭

هماهنگی و همراهی یکی از عوامل مجموعه با کاروان
17

برای انتقال به حرم و کمک به مدیر و عوامل کاروان در
انجام اوّلین طواف زایران ،در صورت نیاز و هماهنگی برای

٭ ٭ ٭

همراهی یکی از پزشکان مجموعه با کاروان.

18

٭ ٭

گزارش ورود کاروانها بهستاد منطقه.
اطّالعرسانی سریع بهستاد منطقه در خصوص

19

ساکها و وسایل زایران سایر هتلها که احتماالً
اشتباهی به هتل تحت مدیریّت مجموعه ارسال
شده است.
41

٭ ٭

٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کاروانها در مجموعه و نقل درونشهری

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 10تمهیدات الزم برای ایّام حضور

20

برنامهریزی زیارت دوره با هماهنگی کاروانها.
هماهنگی با واحد نقل ستاد منطقه برای تامین

21

اتوبوس زیارت دورهی کاروانها و پیشبینی

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

نقل درون شهری:

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کاروانها در مجموعه و نقل درونشهری

٭ ٭
٭ ٭

٭

تدارکات همراه زایران اعمّ از بطری آب خنک و….
کنترل و نظارت بر تردّد مستمر نقل صلوات برای
22

ایاب و ذهاب زایران از هتل به حرم و بالعکس و
گزارش تاخیرهای بیش از حد به مسوول نقل

٭ ٭

منطقه و پیگیری رفع آن.
زمان استقرار کاروانها:
23

حضور دایمی و تمام وقت در مجموعه برای
تمشیت امور و در دسترس بودن آسان جهت

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مراجعات و پیگیری و رفع مشکالت احتمالی.
حضور در اوّلین جلسهی کاروان و بیان نکات ضروری اعمّ از

24

مسایل حراستی و حفاظتی و وضعیّت کلّی فرهنگی و قومی

٭ ٭

زایران حاضر در هتل و پاسخگویی به سواالت احتمالی زایران.

25

ارتباط با مدیران کاروانها برای آگاهی از کسریها و نواقص
احتمالی و پیگیری برای رفع سریع و بهموقع آنها.
هماهنگی با مدیران کاروانها برای حضور عوامل کاروانها در

26

شیفتهای امداد تعیین شده و کنترل و نظارت بر حُسن انجام

٭ ٭
٭ ٭

آن توسّط عوامل.
برنامهریزی همکاری عوامل مجموعه و کاروان برای امور پذیرایی

27

از زایران در مجموعه با هماهنگی مدیران کاروانها و کنترل و

٭ ٭

نظارت بر حُسن انجام آن.
برنامهریزی برای حضور شیفتبندی شدهی مدیران و معاونین

28

در استقبال هتل با هماهنگی مدیران کاروانها و کنترل و
نظارت بر حضور آنان.

42

٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا
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( اقـــــدام  ) 10تمهیدات الزم برای ایّام حضور

29
30
31

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کاروانها در مجموعه و نقل درونشهری

کنترل و تامین بطری های آب آشامیدنی در طبقات برای در

٭ ٭

٭ ٭

٭

تحویل بهموقع اقالم مورد نیاز کاروانها نظیر مواد شوینده،
بهداشتی و….

٭ ٭

٭ ٭

٭

سرکشی مستمر به طبقات و کنترل روشنایی ،تهویّه ،نظافت و…

٭ ٭

٭

دسترس بودن و استفادهی زایران.

و پیگیری رفع بهموقع و سریع اشکاالت احتمالی.
کنترل مستمرّ نظافت و بهداشت البی هتل ،طبقات ،مکان
شستوشو و خشک کردن لباسها ،راهپلّههای اضطراری،

32

سرویسهای بهداشتی عمومی هتل و همچنین سالمت

٭ ٭

٭

٭

شیرآالت و سیفون سرویسهای بهداشتی و تامین صابون مایع
و….
کنترل و نظارت بر تعویض و شارژ بهموقع ملحفه ،روبالشیها،

33

لوازم بهداشتی از قبیل شامپو ،صابون و دستمال کاغذی و… و
نظافت دورهای اتاقها بر اساس توافق مندرج در قرارداد اجارهی

٭ ٭

٭

هتل.
سرکشی دورهای به تاسیسات و امکانات ساختمان و اطمینان از

34

صحّت عملکرد سیستمهای (تهویّه ،آبرسانی ،برق،
فاضالب،آسانسورها ،شیرآالت ،آب گرم ،حمّامها و…)و اقدام

٭ ٭ ٭ ٭

عاجل برای رفع خرابیها و یا نواقص احتمالی.

35

سرکشی دورهای و منظّم به مخازن آب و کنترل و مراقبت از پُر
بودن دایمی آنها.

٭ ٭ ٭ ٭

برنامهریزی چگونگی استفاده از آسانسور در ساعات شلوغ مانند
زمان برگشت زایران از حرم و یا زمان سِروْ غذا و تذکّر به

36

خدمهی ایرانی و غیر ایرانی در مورد استفادهی صحیح از

٭ ٭ ٭ ٭

آسانسورهای بار و زمانبندی حمل بار به طبقات برای جلوگیری
از ترافیک آسانسورها.

37

انتقال سریع هرگونه مشکالت مجموعه که تالش مدیر و عوامل
در حلّ آن بهدلیل عدم همکاری مالکین ،حارس و… رفع نشده

٭ ٭

است بهستاد منطقه و پیگیری رفع آنها.

38

برنامه ریزی مناسب در استفاده از سالن اجتماعات و تشکیل
جلسات کاروانها.

43

٭ ٭

٭
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( اقـــــدام  ) 10تمهیدات الزم برای ایّام حضور

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کاروانها در مجموعه و نقل درونشهری

برنامهریزی تشکیل جلسات نوبهای با مدیران و عوامل

39

کاورانهای مستقرّ در مجموعه برای هماهنگی انجام امور مرتبط
با مجموعه و تنظیم صورتجلسات مربوطه بهمنظور پیگری

٭ ٭

مصوّبات جلسه.
شرکت در جلسات ستاد منطقه و انعکاس مشکالت و اخذ راه

40

کارها و انتقال مطالب جلسات ستادی بهمدیران کاروانها طیّ

٭ ٭

صورتجلسه و نظارت بر حُسن اجرای آنها.
دریافت دستورالعملها و برنامهها و بروشورهای فرهنگی و… از

41

ستاد منطقه و ارایه بهمدیران کاروانها و نصب در تابلوی اعالنات

٭ ٭ ٭

برای اطّالع زایران.
همکاری در توزیع و جمعآوری فرمهای ارزیابی مسکن بین

42

کاروان ها و ارایه به مسوول مسکن منطقه با نقطه نظرات مدیر

٭ ٭

٭

مجموعه.
همکاری موثّر در ارزشیابی مدیران و عوامل کاروانها و عوامل

43

مجموعه و نیز امر نظرسنجی از زایران کاروانها برابر

٭ ٭

دستورالعمل ابالغی واحد ارزشیابی.
تکمیل فرمهای ارایه شده از سوی ستاد برابر برنامهی زمانبندی

44

مربوطه و همکاری در تهیّه گزارشهای درخواستی از سوی

٭ ٭

٭

ستاد.

45

٭ ٭

تکمیل و ثبت فرم عوامل مشمول تقصیر.
همکاری و تعامل خوب همراه با احترام متقابل با اعضای ستادی

46

و بازرسی بعثهی مقام معظّم رهبری(مدظلهالعالی) و مدیران و
روحانیّون کاروانها و عوامل ایشان و همچنین عوامل بومی

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مجموعه.
نظارت روزانه و مستمر بر عملکرد عوامل بومی و همچنین عوامل

47

ایرانی مجموعه و کاروانها و در صورت لزوم ارایهی تذکّرات

٭ ٭

٭

الزم.
انتقال سریع عدم همکاری احتمالی عوامل بومی و حارس و

48

مالکین و… به مسوول مربوطه (مسوول مسکن و ستاد منطقه)
با رعایت سلسله مراتب.

44

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 10تمهیدات الزم برای ایّام حضور

49

افراد مختلف و تحلیل و برداشت کلّی و تحویل بهستاد منطقه

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

ثبت وقایع ،پیشنهادها ،انتقادات و نظرات ارایه شده از سوی

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

٭ ٭

دستیار امور بانوان

کاروانها در مجموعه و نقل درونشهری

کنترل

مسؤولیّت اجرا

٭

برای بهرهبرداری.
در صورت وقوع بحران احتمالی ،راهبری عملیّات ،فعّالسازی

50

بخشهای مختلف و هماهنگی و پشتیبانی و تامین منابع مورد
نیاز و هماهنگی با مرکز هدایت بحران و ارایهی گزارش مستمر

٭ ٭

تا رفع بحران.

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

1

عرفات و منا.

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

آشنایی قبلی با مسوول و اعضای ستاد فرعی

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

٭ ٭

تشکیل جلسات توجیهی با مدیران و عوامل
2

کاروانها و عوامل و پزشکان مجموعه برای تشریح
وظایف و مسوولیّتهای هر یک در ایّام تشریق و

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مهیّا شدن برای انجام وظایف.
تحویل اشیای قیمتی و پول نقد بهصندوق امانات
3

هتل و یا گاو صندوق قابل اطمینان ،و رعایت نکات
حفاظتی الزم.

45

٭ ٭

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران کاروانها و
4

پزشکان مجموعه برای تهیّه و تنظیم لیست
ملزومات و تدارکات مورد نیاز کاروانها و مجموعه

٭ ٭

٭ ٭ ٭

برای مدّت ایّام تشریق به تفکیک عرفات و منا.
آماده نمودن و همراه داشتن ابزاری همانند
انبردست ،فازمتر ،پیچگوشتی ،سیم مفتولی،
5

سهراهی برق ،سیم سیّار و… بهتعداد و مقدار مورد

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نیاز برای استفاده احتمالی در مشاعر و حفظ و
نگهداری آنها.
6

پیشبینی و تخزین اقالم و تدارکات مورد نیاز برای
مراجعت زایران به هتل بعد از ایّام تشریق.
برنامهریزی مشارکت عوامل کاروانها و مجموعه

7

برای بستهبندی و انتقال ملزومات و تدارکات مورد

٭ ٭
٭ ٭

٭ ٭
٭

نیاز ایّام تشریق با هماهنگی مدیران کاروانها.
بستهبندی ملزومات و تدارکات مورد نیاز ایّام
8

تشریق به تفکیک عرفات و منا بر اساس
لیستهای از پیش تنظیم شده و با رعایت اصول

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

بهداشتی با همکاری عوامل کاروانها.
انتقال اقالم و ملزومات بستهبندی شده به عرفات
9

و منا با همکاری عوامل کاروانها و مجموعه و
تخزین در خیمه از پیش تعیین شده به عنوان انبار
با همکاری عوامل کاروانها.
46

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

برگزاری جلسهی توجیهی با مدیران ،عوامل و
10

زایران کاروانها در خصوص وضعیّت جدید خیام
عرفات و استقرار مجموعهای زایران در این خیام

٭ ٭

و عدم امکان استقرار کاروانی در عرفات.
تهیّهی چکلیست اموال خروجی به مشاعر و
11

کنترل و جمعآوری آنها در پایان عملیّات در

٭ ٭

مشاعر و بازگرداندن بهمجموعه.
نظارت و کنترل راهنمای اتوبوسها در نقل تردّدی
12

بهتعداد درخواست شده و برای کلیّهی مراحل نقل
تردّدی با هماهنگی مدیران کاروانها بر اساس

٭ ٭

دستورالعمل ابالغ شده.
هماهنگی با ستاد برای آموزش میدانی همکار نقل
تردّدی و همچنین مدیران و عوامل کاروانها و
13

مجموعه از مسیر نقل تردّدی از مکّه به عرفات،
مزدلفه ،منا و بازگشت به مکّه و آشنایی با

٭ ٭

محدودهی خیام عرفات ،مزدلفه و منا ،محلّ
استقرار حجّاج ایرانی.
هماهنگی با ستاد برای آموزش مدیران و عوامل
14

کاروانها و مجموعه از مسیر تعلّق گرفته به حجّاج
ایرانی برای رفتن به جمرات و برگشت به خیام و
مسیر برگشت پیاده به مکّه.

47

٭ ٭

٭

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

دریافت برنامههای زمانبندی و دستورالعمل
15

انتقال زایران به عرفات ،مزدلفه ،منا ،رَمْی جمرات
و برگشت به مکّه و اعالم بهمدیران کاروانها و

٭ ٭

هماهنگی با آنها برای اجرای صحیح و بهموقع.
دریافت برنامههای همکاری عوامل مجموعه و
16

کاروانها در امداد ،نقل تردّدی و ستادهای عرفات
و منا و شیفتبندی عوامل با همکاری و هماهنگی

٭ ٭

مدیران کاروانها.
17

دریافت نقشهی محلّ استقرار زایران مجموعه در
عرفات و منا از واحد اسکان مشاعر یا ستاد منطقه.
تحویل محوّطه و خیام عرفات و منا از واحد اسکان

18

مشاعر بر اساس نقشهی دریافتی و پیگیری رفع

٭ ٭
٭ ٭

نواقص و اشکاالت احتمالی.
جانمایی خیمهی انبار تدارکات مجموعه در عرفات
19

و منا بر اساس دستورالعمل ابالغی ستاد و با
مساحت تعیین شدهی متناسب با ظرفیّت زایری

٭ ٭

مجموعه.
20
21

هماهنگی انتقال تخت تاشو ،میز و صندلی به

٭ ٭

آگاهی از جانمایی خیمهی مطب پزشکان در

٭ ٭

عرفات و منا ،برای استفادهی پزشکی.
عرفات و منا و اطّالعرسانی الزم.

48

٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

22

ستاد و با رعایت دستورالعمل ابالغی و متناسب با
سرانهی زایران و با هماهنگی پزشکان مجموعه.
جانمایی کاروانها در خیام عرفات و منا بر اساس

23

دستورالعمل سرانهی ابالغی و با هماهنگی مدیران

٭ ٭

کارونها.
بازگرداندن نقشهی خیام عرفات و منا حاوی
24

جانماییهای انجام شده به واحد اسکان مشاعر
برای ثبت در سیستم و تهیّهی نقشههای امدادی

٭ ٭

و….
25

دریافت نقشهی نهایی ثبت شده از واحد اسکان
مشاعر.

٭ ٭

حضور به اتّفاق مدیران کاروانها در عرفات و منا
26

جهت آشنایی با محدودهی خیام مجموعه و
تحویل میدانی خیام بهمدیران کاروانها بر اساس

٭ ٭

نقشهی تنظیمی.
توجیه جدّی مدیران کاروانها به حفظ سالمت
خیام منا و عرفات و اطّالعرسانی به زایران (در
27

صورت سوراخ شدن و یا پارگی چادرها ،سازمان
متحمّل پرداخت خسارت سنگینی بابت آن خواهد
شد).

49

٭ ٭

مامور اجرایی

معاون

٭ ٭

خانه دار

مدیر

جانمایی مکان حلق زایران مرد در صورت ابالغ

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

28

زایران وقوف اختیاری و همچنین زایران وقوف

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

هماهنگی حضور پزشکان مجموعه برای همراهی

٭ ٭

اضطراری برابر دستورالعمل ابالغی.
عرفات:
29

کنترل تسطیح (هموار کردن) زمین داخل خیام
برای اسکان زایران و پیگیری رفع اشکاالت

٭ ٭ ٭

احتمالی.
30
31
32

کنترل خیام برپا شده در عرفات بر اساس نقشهی جانمایی

٭ ٭

کنترل سالمت خیام و همچنین اطمینان محفوظ بودن محلّ

٭ ٭

کنترل فرش و نظافت داخل خیام و همچنین نظافت راهروها با

٭ ٭

کاروانها توسّط مکاتب و پیگیری رفع اشکاالت احتمالی.
اسکان بانوان زایر با همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.
همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.
کنترل برق ،پریز و روشنایی داخل خیام از حیث تعداد و سالمت

33

آن ها طبق دستورالعمل ابالغی با همکاری عوامل مجموعه و

٭ ٭

کاروانها.
بازدید از سرویسهای بهداشتی و نظارت و کنترل جدّی سالمت

34

شیرآالت ،دوشها ،شیلنگها ،کاسه توالت ،دربها ،قفل دربها،
الستیک زیر دیوار حایل بین دو دستشویی و نظافت

٭ ٭

سرویسهای بهداشتی.

35
36
37

کنترل نصب حفاظت ورودی سرویس بهداشتی بانوان.

٭ ٭

کنترل مخزن صابون مایع و سالمت و پر بودن آن از مایع

٭ ٭ ٭ ٭

کنترل سطلهای زباله اطراف سرویسهای بهداشتی و سالمت

٭ ٭ ٭ ٭

دستشویی.
و نظافت آنها.

50

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

38

بین کاروان ها طبق دستورالعمل ابالغی و با همکاری عوامل

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

کنترل تعداد و سالمت فریزرهای تحویلی از موسّسه و توزیع

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

٭ ٭

مجموعه و کاروانها.
تحویل کلمنهای آب و چهار پایهی زیر آن از مکتب و کنترل

39

سالمت و نظافت آنها و توزیع بین کاروانها بهتعداد خیام آنها

٭ ٭ ٭

با همکاری عوامل کاروانها.
تحویل سطلهای زبالهی داخل خیام از مکتب و کنترل سالمت

40

و نظافت آنها و توزیع بین کاروانها بهتعداد خیام آنها با

٭ ٭ ٭

همکاری عوامل کاروانها.

41

نصب بنرهای اطّالعرسانی مربوط بهکاروانهای مستقرّ در مجموعه در
کنار ورودیهای خیام بر اساس دستورالعمل ابالغی.

٭ ٭ ٭

42

نظارت و کنترل تابلوهای راهنمای کاروانها در داخل مکاتب.

٭ ٭

43

پیگیری دریافت اقالم و وسایل مورد نیاز کاروانها نظیر فرغون،
کتری ،سینی و… برابر سرانهی تعیین شده و اطمینان از سالمت

٭ ٭

٭

آنها و توزیع آنها.
دریافت کوپنهای غذا و یخ عرفات از ستاد و توزیع بین مدیران

44

کاروانها طبق سرانهی تعیین شدهی زایران و دریافت کوپنهای

٭ ٭

احتیاطی در اختیار مجموعه.

45

٭ ٭

آمادهسازی خیمههای تخزین تدارکات مجموعه.
انتقال آب و تدارکات و وسایل مورد نیاز در عرفات بر اساس

46

سرانهی تعیین شده و همچنین بستههای کاروانها و تخزین در

٭

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

خیام تدارکات با همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.

47
48
49

برنامهریزی استقرار عوامل مجموعه در خیام تدارکات برای

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

برنامهریزی جهت استقرار عوامل مورد نیاز در عرفات جهت

٭ ٭

کنترل مخزن یخ و یقین از دپوی یخ مصرفی کاروانهای تحت

٭ ٭

مراقبت و محافظت از اقالم تخزین شده.
مراقبت از فرش خیام ،فریزرها و وسایل تحویلی بهکاروانها.
پوشش در عرفات قبل از ورود زایران بهتعداد نیاز.

51

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

50

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

پیگیری رفع نواقص و کاستیها از طریق مکتب و ستاد.

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

٭ ٭

منــــا:
کنترل سالمت و معیوب نبودن دیوارهی خیام و نظافت و

51

اطمینان از شستوشوی سطح بیرونی خیام توسّط موسّسه و با
همکاری عوامل کاروانها( .توضیح :در صورت پارگی و یا سوراخ

٭ ٭

بودن دیوارهی چادرها ،مراتب با مسوول مکتب صورتجلسه
شود تا از سوی موسّسه ادّعای خسارت نشود).

52
53
54

کنترل و اطمینان از محفوظ بودن محلّ اسکان بانوان زایر با

٭ ٭

کنترل فرش و نظافت داخل خیام و همچنین نظافت راهروها با

٭ ٭

کنترل برق و سالمت پریز و روشنایی داخل خیام با همکاری

٭ ٭

همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.
همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.
عوامل مجموعه و کاروانها.
بازدید از سرویسهای بهداشتی و نظارت و کنترل جدّی سالمت

55

شیرآالت ،دوشها ،شیلنگها ،کاسه توالت ،دربها ،قفل دربها،
الستیک زیر دیوار حایل بین دو دستشویی و نظافت

٭ ٭

سرویسهای بهداشتی.

56
57
58

کنترل نصب حفاظت ورودی سرویس بهداشتی بانوان.
کنترل مخزن صابون مایع و سالمت و پُر بودن آن از مایع

٭ ٭ ٭ ٭

کنترل سطلهای زبالهی اطراف سرویسهای بهداشتی و

٭ ٭ ٭ ٭

دستشویی.
سالمت و نظافت آنها.
روشن کردن کولرها و اطمینان از سالمت آنها و پیگیری رفع

59

٭ ٭

نواقص و خرابیهای احتمالی کولرها با همکاری عوامل مجموعه

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

و کاروانها.
تحویل کلمنهای آب و چهار پایهی زیر آن از مکتب و کنترل

60

سالمت و نظافت آنها و توزیع بین کاروانها بهتعداد خیام آنها
با همکاری عوامل کاروانها.

52

٭ ٭

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

61

و نظافت آنها و توزیع بین کاروانها بهتعداد خیام آنها با

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

تحویل سطلهای زبالهی داخل خیام از مکتب و کنترل سالمت

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

٭ ٭

همکاری عوامل کاروانها.

62
63
64
65
66

نصب بنرهای اطّالعرسانی مربوط بهکاروانهای مستقرّ در
مجموعه در کنار ورودیهای خیام بر اساس دستورالعمل ابالغی.
نظارت و کنترل تابلوهای راهنمای کاروانها در داخل مکاتب.

٭ ٭

پیگیری دریافت و توزیع اقالم و وسایل مورد نیاز کاروانها ،نظیر

٭ ٭

دریافت کوپنهای غذا و یخ منا از ستاد و توزیع بین مدیران

٭ ٭

فرغون ،کتری ،سینی و… برابر سرانهی تعیین شده.
کاروانها طبق سرانهی تعیین شدهی زایران.

٭ ٭

آمادهسازی خیمههای تخزین تدارکات مجموعه.
انتقال آب و تدارکات و وسایل مورد نیاز در منا بر اساس سرانهی

67

٭ ٭

تعیین شده و همچنین بستههای کاروانها و تخزین در خیام
تدارکات با همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.

68
69
70
71
72

٭ ٭

برنامهریزی جهت استقرار عوامل مورد نیاز در منا برای مراقبت از

٭ ٭

کنترل مخزن یخ و یقین از دپوی یخ مصرفی کاروانهای تحت

٭ ٭

فرش خیام ،کولرها ،فریزرها و وسایل تحویلی بهکاروانها.
پوشش در منا قبل از ورود زایران بهتعداد نیاز.
پیگیری رفع نواقص و کاستیها از طریق مکتب و ستاد.
هماهنگی با ستاد برای دریافت برنامهی زمانبندی رَمْی جمرات
و ابالغ بهکاروانها.

٭ ٭
٭ ٭

هماهنگی با ستاد برای آموزش مدیران و عوامل کاروانها و

73

مجموعه از مسیر تعلّق گرفته به حجّاج ایرانی برای رفتن به
جمرات و برگشت به خیام و مسیر برگشت پیاده به مکّه.

53

٭

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

برنامهریزی استقرار عوامل مجموعه در خیام تدارکات برای
مراقبت و محافظت از اقالم تخزین شده.

٭

٭ ٭

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  )11تمهیدات قبل از عزیمت کاروانها

مسؤولیّت اجرا

کنترل

به مشاعر مقدّسه (مخصوص مجموعههای مکّهی

74

آمادهسازی مکان اختصاص یافته برای حلق زایران مرد و نصب

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

حلق:

انباردار

ردیف

٭ ٭

تابلوها و توصیههای بهداشتی.
توجیه مدیران کاروانها در لزوم توجّه زایران برای استفاده از

75

مکان اختصاص یافته برای انجام حلق و نظافت و تمیز

٭ ٭

نگهداشتن محوّطهی انجام حلق در تمام مدّت روز عید قربان.
تهیّه ملزومات حلق با هماهنگی پزشکان مجموعه شامل :هشت
عدد چهار پایهی پالستیکی و آبپاش کوچک به ازای هر بلوک
سرویس بهداشتی ،سهراهی متّصل به برق برای استفادهی

76

ماشین اصالح برای مقلّدین مجاز به استفاده از آن ،پیشبند
بهتعداد کافی ،سطل زبالهی بهداشتی ( )Safety Boxاز مرکز
پزشکی برای جمعآوری تیغهای استفاده شده ،گاز و بتادین و
چسب از مرکز پزشکی.

54

٭ ٭

٭

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مکرّمه)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 12برنامهریزی و تمهیدات الزم برای

مسؤولیّت اجرا

انتقال کاروانها به عرفات ،مزدلفه ،منا و برگشت به

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کنترل

مکّهی مکرّمه (نقل تردّدی)

تمهیدات اوّلیّه:
1

دریافت دستورالعمل انتقال زایران به مشاعر مقدّسه
(مراحل مختلف نقل تردّدی) از ستاد و هماهنگی الزم با

٭ ٭

کاروانها.
2

3

دریافت برنامهی زمانبندی انتقال زایران در مراحل

٭ ٭

هماهنگی با کاروانها برای مشخّصشدن تعداد اتوبوس

٭ ٭

مختلف نقل تردّدی.

مکیّف و مکشوف مورد نیاز مجموعه.
تعیین راهنمای اتوبوسها در نقل تردّدی بهتعداد

4

درخواست شده و برای کلیّهی مراحل نقل تردّدی با
هماهنگی مدیران کاروانها بر اساس دستورالعمل ابالغ

٭ ٭

شده.
برنامه ریزی و هماهنگی با ستاد برای آموزش میدانی
همکاران نقل تردّدی و همچنین مدیران و عوامل
5

کاروانها و مجموعه از مسیر نقل تردّدی از مکّه به عرفات،

٭ ٭

مزدلفه ،منا و بازگشت به مکّه و آشنایی با محدودهی خیام
عرفات ،مزدلفه و منا محلّ استقرار حجّاج ایرانی.
6

آماده نمودن و تحویل و توزیع غذا و میوهی تو راهی
بهکاروانها با همکاری عوامل مجموعه و کاروانها.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

توصیه و تذکّر به مدیران و معاونین در اطمینان از
7

خاموشی کلیّهی چراغها و کولرها و بسته بودن شیرآالت
آب و خارج نمودن موادّ غذایی فاسد شدنی و پسماندها
هنگام خروج از هتل در ایّام تشریق.

55

٭ ٭

٭

٭

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 12برنامهریزی و تمهیدات الزم برای

مسؤولیّت اجرا

انتقال کاروانها به عرفات ،مزدلفه ،منا و برگشت به

به مکّه.

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

8

برنامهریزی و هماهنگی با ستاد برای مسیر برگشت پیاده

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کنترل

مکّهی مکرّمه (نقل تردّدی)

٭ ٭

انتقال کاروانهای ترویه از مکّهی مکرّمه به منا:
اعزام خدمهی همکار نقل تردّدی به مکان از پیش
9

تعیین شده برای اعزام به پارکینگ عرفات جهت استقرار

٭ ٭

در اتوبوسهای تردّدی برابر برنامهی ابالغی و بهتعداد
اعالم شده با همکاری مدیران کاروانها.
10

اعالم نوبتبندی انتقال کاروانهای ترویه به منا.

٭ ٭

برنامهریزی برای استفاده بهینه از آسانسور برای استفادهی

٭ ٭ ٭ ٭

٭

12

فراخوان کاروانها به البی هتل برای انتقال به منا بر
اساس نوبت اعالم شدهی قبلی.

٭ ٭ ٭ ٭

٭

13

راهنمایی زایران برای سوار شدن به اتوبوس با توصیه به
رعایت حال سالمندان.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

14

کنترل و نظارت بر انتقال کلیّهی کاروانهای ترویه به منا.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

11

کاروانهای در نوبت انتقال به منا.

انتقال کاروانها از مکّهی مکرّمه به عرفات:
15

اعزام خدمهی همکار نقل تردّدی به مکان از پیش
تعیین شده برای اعزام به پارکینگ عرفات جهت استقرار
در اتوبوسهای تردّدی برابر برنامهی ابالغی و بهتعداد
اعالم شده با همکاری مدیران کاروانها.

٭ ٭

16

اعالم نوبتبندی انتقال کاروانها به عرفات.

٭ ٭

17

هماهنگی و اعزام یکی از پزشکان با اوّلین گروه اعزامی به
عرفات.

٭ ٭

18

برنامهریزی برای استفادهی بهینه از آسانسور برای
استفادهی کاروانهای در نوبت انتقال به عرفات.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

56

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 12برنامهریزی و تمهیدات الزم برای

مسؤولیّت اجرا

انتقال کاروانها به عرفات ،مزدلفه ،منا و برگشت به

مدیر

معاون

22

حصول اطمینان از انتقال کلیّهی زایران به عرفات و
حصول اطمینان از جانماندن هیچ یک از آنان.

٭ ٭

مامور اجرایی

21

کنترل و نظارت بر انتقال کلیّهی کاروانها به عرفات و
ارتباط مستمر با همکار مستقرّ در اتوبوس تردّدی.

٭ ٭

خانه دار

20

راهنمایی زایران برای سوار شدن به اتوبوس با توصیه به
رعایت حال سالمندان.

٭ ٭ ٭

انباردار

19

فراخوان کاروان ها به البی هتل برای انتقال به عرفات بر
اساس نوبت اعالم شدهی قبلی.

٭ ٭ ٭

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کنترل

مکّهی مکرّمه (نقل تردّدی)

انتقال کاروانهای ترویه از منا به عرفات:
23

اعزام خدمهی همکار نقل تردّدی به مکان از پیش
تعیین شده برای اعزام به پارکینگ عرفات جهت استقرار
در اتوبوسهای تردّدی برابر برنامهی ابالغی و بهتعداد
اعالم شده با همکاری مدیران کاروانها.

٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭

24

اعالم نوبتبندی انتقال کاروانها به عرفات.

25

هماهنگی و اعزام یکی از پزشکان مجموعه به منا.

26

فراخوان کاروانها برای انتقال به عرفات بر اساس نوبت
اعالم شدهی قبلی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

27

راهنمایی زایران برای سوار شدن به اتوبوس با توصیه به
رعایت حال سالمندان.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

28

کنترل و نظارت بر انتقال کلیّهی کاروانها به عرفات و
ارتباط مستمر با همکار مستقرّ در اتوبوس تردّدی.

٭ ٭

29

حصول اطمینان از انتقال کلیّهی زایران به عرفات و
جانماندن هیچ یک از آنان.

٭ ٭

انتقال کاروانها از عرفات به مزدلفه و منا:
30

فراخوان خدمههای همکار نقل تردّدی و اعزام به خیمهی نقل
تردّدی برای اعزام به پارکینگ عرفات برای تحویل اتوبوس.

57

٭ ٭ ٭

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 12برنامهریزی و تمهیدات الزم برای

مسؤولیّت اجرا

انتقال کاروانها به عرفات ،مزدلفه ،منا و برگشت به

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

ردیف

کنترل

مکّهی مکرّمه (نقل تردّدی)

31

اعالم نوبتبندی انتقال کاروانها به مزدلفه و منا.

٭ ٭ ٭

32

استقرار نمایندهی مجموعه در ایستگاه منا برای تحویل
زایران وقوف اضطراری و هدایت آنها به خیام محلّ
استقرار آنان.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

33

فراخوان زایران اضطراری کاروانها و هدایت آنها به
ایستگاه انتقال به منا بر اساس نوبت اعالم شدهی قبلی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

34

راهنمایی زایران برای سوار شدن به اتوبوس با توصیه به
رعایت حال زایران ناتوان و سالمند.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

35

نظارت و کنترل انتقال کلیّهی زایران وقوف اضطراری به
منا.

٭ ٭

36

فراخوان زایران وقوف اختیاری کاروانها و هدایت آنها
به ایستگاه انتقال به مزدلفه بر اساس نوبت اعالم شدهی
قبلی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

37

راهنمایی زایران برای سوار شدن به اتوبوس با توصیه به
رعایت حال یکدیگر.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

38

نظارت و کنترل انتقال کلیّهی زایران وقوف اختیاری به
مزدلفه.

٭ ٭

39

کنترل نهایی خیام مجموعه و حصول اطمینان از
جانماندن هیچ یک از زایران در خیام عرفات.

٭ ٭

40

هماهنگی با واحد نقل تردّدی مستقرّ در عرفات برای
انتقال کلیّهی نیروهای مجموعهی باقیمانده در عرفات
پس از انتقال زایران.

٭ ٭

انتقال کاروانها از منا به مکّهی مکرّمه:
41

42

دریافت دستورالعمل و برنامهی زمانبندی خروج
کاروانها از منا و ابالغ بهکاروانها (سواره و پیاده).
دریافت حوالههای تحویل اتوبوس نقل تردّدی برای خروج
زایران از منا و توزیع بین کاروانها.

58

٭ ٭
٭ ٭

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 12برنامهریزی و تمهیدات الزم برای

مسؤولیّت اجرا

انتقال کاروانها به عرفات ،مزدلفه ،منا و برگشت به

٭ ٭

46

کنترل خیام و حصول اطمینان از جانماندن هیچ یک از
زایران در خیام منا.

٭ ٭

47

همکاری با مدیران کاروانها برای انتقال وسایل زایران و
کاروان در شب دوازدهم به مکّه.

٭ ٭ ٭

48

همکاری با مدیران کاروانها در خصوص زایران مسن و
بیمار کاروان که احتماالً در شب دوازدهم ذیالحجّة به
هتل مکّه منتقل شدهاند (حتّیالمقدور).

٭ ٭

مدیر

45

برنامهریزی و هماهنگی با ستاد و مدیران کاروانها در
خصوص مسیر برگشت زایرانی که باید پیاده به مکّه
برگردند.
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معاون

٭ ٭

مامور اجرایی

44

فراخوان زایرانی که میبایست با اتوبوس به مکّه عزیمت
نمایند و هدایت آنها برای سوار شدن به اتوبوس ،با
توصیه به رعایت حال سالمندان.

خانه دار

٭ ٭

انباردار

43

فراخوان عوامل جهت عزیمت به محلّ از پیش تعیین شده
برای اعزام به پارکینگ عرفات جهت تحویل اتوبوسهای
نقل تردّدی با همکاری و هماهنگی مدیران کاروانها و
طبق زمانبندی از پیش تعیین شده.

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کنترل

مکّهی مکرّمه (نقل تردّدی)

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 13تمهیدات ایّام حضور کاروانها در

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

عرفات (مخصوص مجموعههای مکّهی مکرّمه)

بَدو ورود و استقرار در عرفات:
1

پرکردن کلمنها با یخ و تدارک و آماده کردن آب
خنک برای زایران ورودی با استفاده از کوپنهای

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

یخ در اختیار با مشارکت عوامل کاروانها.
2

تدارک و آمادهسازی آب جوش برای زایران
ورودی.

3

پیگیری روشن شدن کولرها برای ورود زایران.

4

روشن کردن فریزرهای مجموعه.
استقرار یکی از عوامل مجموعه در عرفات برای

5

استقبال از زایران کاروانها هنگام پیاده شدن از

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اتوبوس و راهنمایی آنان به خیام عرفات.
زمان بیتوته در عرفات:
6

نظارت بر تدارک مستمرّ آب خنک و آب جوش

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

برای کاروانها.
7
8

آماده نمودن میوه و اقالم تدارکاتی کاروانها بر
اساس سرانهی زایران و توزیع بین کاروانها.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تدارک و توزیع صبحانه و نان در عرفات.
هماهنگی با کاروانها برای تحویل و توزیع غذا و

9

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

همکاری با کاروانهای ظرفیّت کوچک و

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کاروانهای نیازمند کمک در تحویل غذا.
10

کنترل نظافت داخل خیام ،راهروها و اطراف خیام
و دستشوییها با همکاری عوامل کاروانها.
60

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 13تمهیدات ایّام حضور کاروانها در

11
12
13
14

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

کنترل نوبهای وجود مایع دستشویی در مخازن

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نظارت بر جمعآوری بهموقع زبالهها از بین

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

صابون مایع.
خیمهها.
راهنمایی و همراهی زایران در خیام عرفات.
نظارت و کنترل همکاری عوامل مجموعه و کاروان
در شیفتهای تعیین شدهی امداد و….
آماده نگهداشتن وانتها در عرفات بهمنظور تامین

15

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

کسری احتمالی اقالم مصرفی و… برابر

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭
٭ ٭

دستورالعمل.
16

پیگیری رفع نواقص و کاستیهای احتمالی از
طریق مکتب و ستاد مستقرّ در عرفات.
تمهیدات خروج از عرفات:

17

سرکشی به خیام و جمعآوری اقالم تدارکاتی مازاد

٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

داخل خیمهها پس از خروج زایران از عرفات.
18

دستیار امور بانوان

عرفات (مخصوص مجموعههای مکّهی مکرّمه)

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تحویل اقالم تعهّدی به مکتبدار ،همانند :فریزر و….

61

کنترل

مسؤولیّت اجرا
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1

کاروانهای تحت پوشش مجموعه (منطقه) و معرّفی
بهموقع به واحد قربانی برای هماهنگیهای الزم (فرد

٭ ٭

منتخب میبایست توانمندی جسمی و آگاهی الزم بهامور
قربانی و توانایی مدیریّت نیروی تحت امر را داشته باشد).
تامین اقالم مورد نیاز نمایندهی مجموعه برای انجام
2

وظایف محوّله در کشتارگاه از جمله لباس فرم شامل

٭ ٭

(روپوش سفید،چکمه و کاله).
دریافت کارت تردّد به کشتارگاه برای نمایندهی مجموعه
با
3

ورود

به

سایت

حج

ثبتنام

( )www.hajkarevan.irتکمیل فرم اطّالعات و

٭ ٭

صدور کارت ورود به کشتارگاه برای فرد منتخب واجد
شرایط.
مراجعه بهموقع بهستاد منطقه قبل از ایّام تشریق و
4

دریافت کوپنهای الکترونیکی کاروانهای مستقرّ در
مجموعه (مطابق برنامهی زمانبندی شده) در قبال

٭ ٭

ارایهی رسید.
توزیع لیست های الکترونیکی قربانی بین مدیران کاروان
5

مستقرّ در مجموعه و ارایهی رسید تحویل آن بهمدیر

٭ ٭

منطقه.
6

دریافت وجوه قربانی مورد درخواست کاروانهای مجموعه
طبق تعرفهی ابالغی.
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٭ ٭

مامور اجرایی

مدیر

انتخاب نماینده ی مجموعه برای مدیریّت خطوط ذبح

خانه دار

معاون

قربانی:

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

و حلق (مخصوص مجموعههای مکّهی مکرّمه)

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 14برنامهریزی ،مدیریّت و انجام قربانی

7

از ستاد منطقهی مکّه یا واحد قربانی در قبال پرداخت

معاون

مامور اجرایی

٭ ٭

وجوه آن تا پایان روز ششم ذیالحجّة.
جمعآوری کوپنهای انصرافی و مازاد مصرفنشده
8

کاروانها جهت دریافت حوالهی استراداد از ستاد منطقه

٭ ٭

در مهلت مقرّر.
تهیّه ،تنظیم و ارایهی صورتجلسهی تسویه حساب
9

کوپنهای قربانی با کاروان های مستقرّ در مجموعه و

٭ ٭

تحویل بهستاد منطقه.
10

شرکت در جلسه ی هماهنگی واحد قربانی در ستاد مکّه
بین  5تا  7ذیالحجّة.

٭ ٭ ٭

حضور بهموقع در صبح روز عید ،در خطّ ذبح تخصیص
11

داده شده بهمجموعهی مربوطه ،با لباس فرم (روپوشِ
سفید ،چکمه و کاله تحویلشده) ،با بههمراه داشتن اقالم

٭ ٭ ٭

تدارکاتی مورد نیاز.
کنترل کارت نمایندگان کاروانها و تطبیق آن با
مراجعهکنندگان ،چنانچه صاحب کارت رأساً مراجعه
12

نکرده باشد از انجام قربانی کاروان ،در نوبت تعیین شده

٭ ٭ ٭

پیشگیری و موضوع به مسوول ارشد سالن کشتارگاه
گزارش شود..
13

همکاری و هماهنگی الزم با ناظر ستادی خطوط ،جهت
تسهیل در انجام قربانی واطّالعرسانی.
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٭ ٭ ٭

خانه دار

مدیر

خرید کوپنهای مورد نیاز کاروانهای مستقرّ در مجموعه

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

و حلق (مخصوص مجموعههای مکّهی مکرّمه)

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 14برنامهریزی ،مدیریّت و انجام قربانی

14

15

مدیر

معاون

کنترل و نظارت بر امور ذبح اعضای گروه و مدیریّت

٭ ٭ ٭

قربانی (مشمولین وقوف اضطراری).

دستههای اجرایی برای همکاری و کمک موثّر به همدیگر.

خانه دار

مامور اجرایی

رعایت کامل ذبح حداکثر  %60هر کاروان در مرحلهی اوّل

٭ ٭ ٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

چنانچه نمایندهی کاروان در نوبت مرحلهی اّول
16

(اضطراری) بهموقع در خط حاضر نشود ،قربانی مربوط به
کاروان بعدی انجام شده ،و کاروانی که نمایندهی آن

٭ ٭ ٭

تاخیر داشته ،در نوبت بعدی قرار گیرد.
در صورتی که کاروانی طبق نوبت ،شروع بهقربانی
مشمولین وقوف اضطراری نماید (مرحلهی اوّل) ،ولی %60
17

آن کامل نگردد ،بعداً درصد باقیماندهی وقوف اضطراری

٭ ٭

اضافه شود.این تعداد را صرفاً در نوبت اختیاری میتوانند
قربانی کنند.
با توجّه به اینکه الزامی برای اتمام قربانی در روز عید
نیست ،لذا مدیریّت انجام ذبح مرحلهی دوم (وقوف
18

اختیاری) با نمایندهی مجموعه خواهد بود .البتّه ثبت و
ضبط آمار قربانی انجام شده به همراه تعداد قربانی مانده

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

برای روز دوم برعهدهی نمایندهی مجموعه در خطّ ذبح
است.
معرفی نماینده جهت نظارت بر فعالیت و عملکرد ذابحین
19

در خط قربانی توسط مدیر مجموعه(.الزم به ذکر است فرد
معرفی شده حق هیچگونه امر و نهی به ذابحان را ندارد)

64

٭

دستیار امور بانوان

و حلق (مخصوص مجموعههای مکّهی مکرّمه)

کنترل

مسؤولیّت اجرا

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 14برنامهریزی ،مدیریّت و انجام قربانی

20

قادر به حلّ آن بهصورت طبیعی نباشند ،پیگیری امور را

معاون

به مسوول ستادی خطوط میسپارند.
تاکید مینماید نمایندهی مجموعه (مدیر یا معاون)،
21

مسوول اصلی خط بوده ،و دستور وی در مدیریّت خط ،بر
گروه ،ذابح و ارتباط با عناصر حاضر غیرایرانی (آغلدار،

٭ ٭

سالخ و…) نافذ میباشد.
ذابحان حقّ دریافت گوسفند از آغلداران را نداشته و این
22

امر بر عهدهی اعضای کاروان و سایر همگروهها بوده و

٭ ٭ ٭

ذابح فقط اقدام به ذبح شرعی مینماید.
مسوول (نمایندهی مجموعه) و کلّیّهی اعضای گروه تا
پایان انجام قربانی زایران وقوف اضطراری مربوط به
کاروانهای مجموعه با یکدیگر همکاری داشته و با شروع
23

مرحلهی دوم قربانی (وقوف اختیاریها) نمایندهی
مجموعه بر اساس شرایط حاکم بر خطّ ذبح ،نسبت

٭ ٭ ٭

بهتقسیم نمایندگان کاروانها برای دستههای کوچک و تا
اتمام کار قربانی مجموعهی تحت پوشش ،حضور فعّال و
مستمر خواهد داشت.
مسوولیّت ارزیابی عملکرد ذابح و نمایندهی هر کاروان در
24

خصوص همکاری جمعی و سرعت عمل با معیارهای
ضعیف ،متوسّط ،خوب و خیلی خوب (فرم ارزیابی در
یکبرگ) بر عهدهی نمایندهی مجموعه خواهد بود.

65

٭ ٭ ٭

خانه دار

مدیر

چنانچه در خصوص تعامل آغلداران با مشکلی مواجه و

٭ ٭ ٭

انباردار

مامور اجرایی

نمایندگان مجموعه و به طریق اُولی اعضای دسته

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان
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مدیر

معاون

بوده و در صورتی که بنا به ضرورتی بخواهد برای دقایقی
25

محلّ ماموریّت را ترک نماید ،با هماهنگی مسوول ارشد
ستادی سالن (نه مسوول ستادی خط) نفر جایگزین خود

٭ ٭ ٭

را از دیگر اعضای حاضر در گروه بهصورت موقّت معرّفی
مینماید.
هرگونه ارایه ی آمار و یا موضوعاتی مربوط به عملیّات
26

جاری قربانی صرفاً به اطّالع مسوول ستادی خطوط
رسیده و از اطّالعرسانی غیرضروری به سایر اشخاص جدّاً

٭ ٭ ٭

خودداری گردد.
کنترل مناسب خطّ ذبح برای پیشگیری از هرگونه ازدحام
27

که سبب کُندی امور گردد ،و همچنین آغل گوسفندان
برای خالی نبودن از دام مورد نیاز از دیگر وظایف

٭ ٭ ٭

نمایندهی مجموعه است.
تاکید شود کلّیّهی عوامل کاروانها از یک بستهی یکبار
مصرف تهیّه شده (گان) در کشتارگاه استفاده کرده ،و
28

نسبت بهرعایت اصول و موازین بهداشتی تالش نموده ،و

٭ ٭

از انتقال آلودگیهای کشتارگاه بهخیام جدّاً خودداری
نمایند.
تاکید شود نمایندگان کاروانها اسامی تفکیکی اعضای
29

کاروان را بر اساس وقوف اضطراری و بر اساس حروف الفبا
تنظیم ،و در پوشش (کاور) پالستیکی در  5نسخه بههمراه
داشته باشند.
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حضور تماموقت نمایندهی مجموعه در خطّ ذبح الزامی
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ردیف

آشپز
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کنترل

مسؤولیّت اجرا

حلق:
تدارک و آمادهسازی محلّ انجام حلق (چهار پایه پیشبند

30

٭ ٭ ٭

و…)بر اساس اقالم تحویلی.

31

٭ ٭ ٭

کنترل دایم نظافت محلّ انجام حلق.

توضیح:

برای کاروانهای ترویه ،مدیر و عوامل مجموعه میبایست از روز هشتم ذی
الحجّة تا صبح روز نهم نیز در منا مستقر و از زایران پذیرایی و خدمات الزم را
ارایه نمایند.

( اقـــــدام  ) 15تمهیدات و اقدامات ایّام حضور

مسؤولیّت اجرا

کنترل

کاروانها در منا ،اعمّ از ترویه و عادّی (مخصوص

مدیر

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مجموعههای مکّهی مکرّمه)

بَدو ورود زایران به منا:
1

اعزام خدمه به منا جهت آماده نمودن مکان
ورودی زایران (ترویه ،اضطراری و اختیاری) و

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

پذیرایی.
کنترل مخزن یخ و یقین از دپوی یخ مصرفی خیام
2

تحت پوشش در منا قبل از ورود زایران بهتعداد
نیاز.
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پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

( اقـــــدام  ) 15تمهیدات و اقدامات ایّام حضور

مسؤولیّت اجرا

کنترل

کاروانها در منا ،اعمّ از ترویه و عادّی (مخصوص

3

خنک برای زایران ورودی با استفاده از کوپنهای

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

پرکردن کلمنها با یخ و تدارک و آماده کردن آب

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مجموعههای مکّهی مکرّمه)

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

یخ در اختیار.
4
5
6

تدارک و آمادهسازی آب جوش برای زایران
ورودی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

روشن کردن کولرها برای ورود زایران.
دریافت دستورالعمل و برنامهی زمانبندی رَمْی
جمرات زایران وقوف اضطراری و ابالغ بهکاروانها.
استقرار یکی از عوامل مجموعه در منا برای

7

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

استقبال از زایران کاروانها هنگام پیاده شدن از

٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اتوبوس و راهنمایی آنان به خیام منا.
8

تدارک و آمادهسازی صبحانه بهصورت بستهبندی
شده و تحویل بهکاروانها.
نظارت و هماهنگی جهت عزیمت زایران به رَمْی

9

جمرات طبق دستورالعمل و برنامهی زمانبندی

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭

ابالغی.
زمان بیتوته در منا:
10

نظارت بر بهداشت مستمرّ محیط انجام حلق و
تذکّرات بهداشتی و رعایت پوشش برادران در

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

هنگام حلق با همکاری پزشک مجموعه.
11

همکاری با واحد امداد خصوصاً در زمان ورود کاروانها به منا
که زایران توجیه نیستند.
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( اقـــــدام  ) 15تمهیدات و اقدامات ایّام حضور

مسؤولیّت اجرا

کنترل

کاروانها در منا ،اعمّ از ترویه و عادّی (مخصوص

13

یا ستاد مرکزی بهمدیران کاروانها ابالغ میگردد.

14

توصیه به زایران جهت عدم شستوشوی البسه در منا.

15

نظارت بر تدارک آب خنک و آب جوش کاروانها.

16
17

آماده نمودن میوه و اقالم تدارکاتی کاروانها بر اساس سرانهی
زایران و توزیع بین کاروانها.

معاون

مامور اجرایی

٭ ٭
٭ ٭
٭
٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تدارک و توزیع صبحانه و نان در منا.
هماهنگی با کاروانها برای تحویل و توزیع غذا و همکاری با

18

خانه دار

مدیر

اطّالعرسانی سریع و صحیح پیرامون آنچه از ستاد فرعی منا و

انباردار

12

مدیریّت کلّی بر استقرار کاروانها در منا در تمامی ابعاد خدمتی.

آشپز

ردیف

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مجموعههای مکّهی مکرّمه)

کاروانهای ظرفیّت کوچک و کاروانهای نیازمند کمک در

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تحویل غذا.

19
20

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نظارت بر جمعآوری بهموقع زبالهها از بین خیمهها.
کنترل نظافت داخل خیام ،راهروها و اطراف خیام و
دستشوییها با همکاری عوامل کاروانها.

21

کنترل نوبهای وجود مایع دستشویی در مخازن صابون مایع.

22

راهنمایی و همراهی زایران در خیام منا.

23
24
25

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

نظارت و کنترل همکاری عوامل مجموعه و کاروان در

٭ ٭

آماده نگهداشتن وانتها در تمام مدّت بیتوته در منا بهمنظور

٭ ٭

پیگیری رفع نواقص و کاستیهای احتمالی از طریق مکتب و

٭ ٭

شیفتهای تعیین شدهی امداد و….
تامین کسری احتمالی اقالم مصرفی و….
ستاد مستقرّ در منا.
اعزام تعدادی از عوامل به هتل مکّه و انجام کنترلهای الزم از

26

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

قبیل نظافت و پر بودن مخازن آب و… ،قبل از برگشت کاروانها
به مکّه و مهیّا بودن برای استفادهی زایران.
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( اقـــــدام  ) 15تمهیدات و اقدامات ایّام حضور

مسؤولیّت اجرا

کنترل

کاروانها در منا ،اعمّ از ترویه و عادّی (مخصوص

27

انجام مقدّمات بازگشت به مکّه جهت پذیرایی و نحوهی توزیع

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

تمهیدات خروج از منا:

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

مجموعههای مکّهی مکرّمه)

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

ناهار و شام روز دوازدهم.

28

دریافت دستورالعمل و برنامهی زمانبندی خروج کاروانها از
منا و ابالغ بهکاروانها.
مهیّا کردن و آمادهسازی امکانات هتل برای بازگشت زایران از

29

منا به هتل و ادامهی خدمات هتل به زایران مطابق قبل از ایّام

٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تشریق.

30
31
32
33
34
35
36

هماهنگی برای انتقال معذورین ،جمعآوری بار و وسایل از منا
به هتل با همکاری عوامل کاروانها.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تهیّه و تدارک آب ،ناهار یا توراهی برای زایران.
سرکشی به خیام و کنترل جانماندن هیچیک از زایران در خیام

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

سرکشی به خیام و جمعآوری اقالم تدارکاتی مازاد داخل

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

بازگشت بدون وقفه بهمجموعه و حضور در ساختمان جهت

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تحویل اقالم تعهّدی به مکتب دار و مالک ساختمان ،همانند:
فرغون و….

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

یادآوری بهمدیران کاروانها برای توصیه به زایران نسبت به عدم

٭ ٭

تحت پوشش.
خیمهها پس از خروج زایران از منا.
ارایهی خدمات به زایر.

شستوشوی البسه در روز اوّل ورود به هتل مکّه .
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( اقـــــدام  ) 16تمهیدات خروج کاروانها از هتل و

مسؤولیّت اجرا

عزیمت به مکّهی مکرّمه ،مدینهی منوّره و یا جدّه (نقل

1

هماهنگی با مدیران کاروانها جهت حضور در

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

بینشهری:

٭ ٭

مکاتب برای دریافت اتوبوسها.
هماهنگی با مدیران کاروانها و اطّالع از زمان
2

رسیدن به هتل و پیشبینی محلّ پارک

٭ ٭

اتوبوسهای کاروان.
3

کنترل دقیق اتوبوسها و اطمینان از سالمت کولر
و نظافت اتوبوس و وجود آب خنک و….
دریافت برنامهی خروج کاروانها و عزیمت به سمت

4

مدینه ،مکّه یا فرودگاه از ستاد منطقه و اعالم

٭ ٭ ٭
٭ ٭

بهمدیران کاروانها.
هماهنگی با واحد حمل و نقل برای زمان آماده
5

بودن زایران و ساعت عزیمت کاروان به سمت مکّه
 ،مدینه و یا فرودگاه برابر دستورالعمل مربوطه و

٭ ٭

اعالم بهمدیران کاروانها برای اطّالع زایران.
پیشبینی مکان توقّف اتوبوسهای کاروان در
6

مقابل هتل و اطمینان از رسیدن اتوبوسها
بهتعداد تعیین شده برای انتقال زایران (خروج

٭ ٭

کاروان).
انتقال چمدانهای زایران:
7

دریافت برنامه و دستورالعمل انتقال چمدانهای
زایران و هماهنگی با کاروانها برای اعالم به زایران
و آمادهسازی چمدانها( .خروج کاروان)
71

٭ ٭

٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کنترل

بینشهری) و انتقال چمدان زایران
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( اقـــــدام  ) 16تمهیدات خروج کاروانها از هتل و

مسؤولیّت اجرا

عزیمت به مکّهی مکرّمه ،مدینهی منوّره و یا جدّه (نقل

8

چمدانهای زایران با در نظر گرفتن نکات

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

تعیین مکان مناسب در البی هتل برای جمعآوری

٭ ٭

حفاظتی الزم.
هماهنگی و پیگیری برای رسیدن بهموقع کامیونهای
9

حمل بار و پیشبینی مکان توقّف کامیون برای

٭ ٭

بارگیری چمدانها.
تعیین زمان آماده بودن چمدانهای زایران و
10

هماهنگی برای انتقال آنها به مکان در نظر گرفته

٭ ٭

شده در البی هتل.
هماهنگی برای انتقال چمدانهای زایران از البی
11

هتل به داخل کامیونها توسّط عوامل بومی هتل
و نظارت و کنترل عملکرد آنها با حضور مدیران

٭ ٭

کاروانها.
12

کنترل و نظارت بر چمدانهای اضافی و خارج از
استاندارد در زمان انتقال به فرودگاه.

٭ ٭

خروج کاروانها:
13

دریافت برنامهی خروج کاروانها و عزیمت به سمت
مدینه ،مکّه یا فرودگاه از ستاد منطقه و اعالم

٭ ٭

بهمدیران کاروانها.
هماهنگی با واحد حمل و نقل برای زمان آماده بودن زایران و

14

ساعت عزیمت کاروان به سمت مکّه ،مدینه و یا فرودگاه ،برابر
دستورالعمل مربوطه و اعالم بهمدیران کاروانها برای اطّالع
زایران.
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٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها
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کنترل
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( اقـــــدام  ) 16تمهیدات خروج کاروانها از هتل و

مسؤولیّت اجرا

عزیمت به مکّهی مکرّمه ،مدینهی منوّره و یا جدّه (نقل

16

انجام تسویه حساب مالی با کاروانهای خروجی.
پیشبینی مکان توقّف اتوبوسهای کاروان در مقابل هتل و

17

اطمینان از رسیدن اتوبوسها بهتعداد تعیین شده برای انتقال

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

15

دریافت وسایل و لوازم تحویلی بهکاروان مانند اتو و….

٭ ٭
٭

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

کنترل

بینشهری) و انتقال چمدان زایران

٭ ٭
٭

٭ ٭ ٭

زایران.
فراخوان زایران کاروان با هماهنگی مدیر کاروان در البی هتل

18

طبق زمانبندی تعیین شده و اطمینان از حضور نمایندهی

٭ ٭

موسّسه.

19
20
21
22
23

دریافت کلید (کارت) اتاقها از زایران و مدیر و عوامل کاروان

٭ ٭

کنترل اتاقها و اطمینان از جانماندن زایر و وسایل زایران در

٭ ٭ ٭ ٭

هماهنگی و انجام برنامهی بدرقهی زایران کاروان خروجی با

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

قبل از سوار شدن به اتوبوس.
اتاقها.
هماهنگی مدیر کاروان.
عودت اقالم تدارکاتی مصرفنشده پس از تخلیهی اتاقها به انبار

٭ ٭

ارتباط با مدیران کاروانها و حصول اطمینان از رسیدن آنان به

٭ ٭

هتل.
مقصد.
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( اقـــــدام  ) 17اقدامات پایانی مجموعه و بازگشت

1

سامانهی سامفا قبل از خروج کاروان.
تشکیل جلسه با مدیران کاروانهای مجموعه بهمنظور

2

آسیبشناسی عملیّات حج و جمعبندی و ارایه بهستاد

معاون

مامور اجرایی

خانه دار

مدیر

ثبت ارزشیابی عملکرد مدیران و عوامل کاروانها در

انباردار

ردیف

آشپز

شرح فعالیت ها

دستیار امور بانوان

به ایران

٭
٭

منطقه.

3
4
5
6
7
8

جمعآوری بنرها و اطّالعیهها از طبقات ،البی ،آسانسور،
رستوران ،سالن اجتماعات و….
هماهنگی با انبار مرکزی تدارکات و مرجوع کردن کلیّهی
اقالم تدارکاتی مازاد در هتل.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭

٭

٭

تسویه حساب با امور مالی ستاد.
هماهنگی با امور مالی و ستاد برای دریافت حقالزّحمة

٭

هماهنگی برای بازگشت عوامل مجموعه ،متناسب با

٭

ثبت وقایع ،پیشنهادها ،انتقادات و نظرات ارایه شده و

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

عوامل مجموعه.

خروج کاروانها و با نظر و هماهنگی ستاد.

تحویل بهستاد جهت بهرهبرداری در سنوات آینده.
تهیّهی گزارش مختصر عملکرد با ذکر نقاط ضعف و قوّت

9

عملیّات و ارایهی پیشنهاد و توصیههای ضروری برای
بهبود عملکرد مجموعه اعمّ از انبارداری ،خانهداری،
پذیرایی و….
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مسؤولیّت اجرا
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فصل سوم
فرم ها و دستورالعمل های مورد استفاده

آییننامهی شورای فرهنگی مجموعه در حجّ تمتّع
بهمنظور بهرهگیری از ظرفیّتها و توانمندیهای عناصر فرهنگی و اجرایی و همراستاسازی فعّالیّتهای اجرایی
با برنامههای فرهنگی و ارتقای فعّالیّتهای فرهنگی در مجموعهها ،شورای فرهنگی مجموعه در موسم حجّ
تمتّع بر اساس این آییننامه تشکیل میشود.
اعضای شورای فرهنگی مجموعه
شورای فرهنگی مجموعه مرکّب از مدیر مجموعه به عنوان رییس شورا ،معاون مدیر مجموعه به عنوان دبیر
شورا و روحانیون و مدیران کاروانهای مستقر در مجموعه میباشد.
وظایف و مسوولیّتهای شورای فرهنگی مجموعه
شورای فرهنگی مجموعه وظایف و مسوولیّتهای زیر را بر عهده دارد:
 .1-3بررسی و تصمیمگیری در خصوص کلیّهی برنامه های فرهنگی مشترک و عمومی که در هتل برگزار
میشود.
 .2-3برنامهریزی جهت اجرای مناسب طرحها و برنامههای فرهنگی ابالغی در سطح هتل.
 .3-3بررسی پیشنهادها و انتقادات زایران و کارگزاران در خصوص مسایل فرهنگی.
 .4-3فراهم کردن تمهیدات الزم برای ساماندهی تبلیغات داخلی هتل.
 .5-3برنامهریزی جهت هماهنگی و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی کاروانها.
 .6-3ساماندهی تبلیغات محیطی در هتل و اطّالعرسانی.
وظایف و مسوولیّتهای رییس شورای فرهنگی مجموعه
رییس شورای فرهنگی دارای وظایف و مسوولیّتهای زیر میباشد:
 .1-4تعیین دستور جلسات شورای فرهنگی با مشورت دبیر شورا و سایر اعضا.
 .2-4ادارهی جلسات شورای فرهنگی مجموعه.
 .3-4تعیین زمان و مکان جلسات شورای فرهنگی.
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 .4-4بررسی و تایید صورتجلسات و ابالغ آن جهت اجرا.
 .5-4نظارت و اتّخاذ تدابیر و فراهمکردن تمهیدات الزم برای اجرای برنامههای فرهنگی.
 .6-4ارایهی گزارش از فعّالیّتهای فرهنگی انجام گرفته در مجموعه به شورای فرهنگی.
 .7-4دعوت از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در جلسات شورای فرهنگی.
وظایف و مسوولیّتهای دبیر شورای فرهنگی مجموعه
دبیر شورای فرهنگی دارای وظایف و مسوولیّتهای زیر میباشد:
 .1-5تنظیم دستور جلسات و صورت جلسات شورا و ارایه به اعضا و مدیر مجموعه و معاونت فرهنگی بعثه.
 .2-5دریافت و ارایهی نظرات و پیشنهادهای اعضا ،زایران و کارگزاران ،و ثبت آنها.
 .3-5پیگیری امور اجرایی برنامه های فرهنگی و تبلیغی مصوّبات شورای فرهنگی.
 .4-5اطّالعرسانی و دعوت از اعضا جهت شرکت در جلسات شورای فرهنگی.
 .5-5تنظیم و ارایه ی گزارش از روند اجرای مصوّبات شورای فرهنگی جهت ارایه به شورای فرهنگی از طریق
مدیر مجموعه و ثبت در سامانه.
جلسات شورای فرهنگی مجموعه
شورای فرهنگی مجموعه حدّاقل هفتهای یک جلسه تشکیل میدهد که با شرکت اکثریّت اعضا رسمیّت مییابد
و مصوّبات آن معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
در صورت درخواست  3نفر از اعضا و یا مدیر مجموعه ،شورا میتواند جلسهی فوقالعاده تشکیل دهد.
مصوّبات شورای فرهنگی مجموعه فقط برای همان مجموعه در همان سفر معتبر خواهد بود.
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باسمه تعالی
سازمان حج و زیارت

دستورالعمل مالی مدیران مجموعهی حجّ تمتّع سال 1401
احتراماً ،در اجرای ماده ( )31آیین نامه مالی و معامالتی سازمان د ستورالعمل مالی مدیران مجموعه حج تمتع
سال  1401به شرح ذیل ابالغ می گردد .لذا مدیران مجموعه موظفند ضمن رعایت دقیق مفاد این د ستورالعمل و
بخ شنامه های صادره از سوی ستادهای عملیاتی و صرفه و صالح سازمان و زائران ن سبت به انجام هزینه ها اقدام
نمایند.
 -1مدیران مجموعه پس از استقرار در هتل ،با مراجعه به امورمالی ستاد مربوطه با در دست داشتن کارت شناسایی
و مهر مجموعه نسبت به دریافت تنخواه اقدام نمایند.
 - 2مدیران مجموعه مکلفند جهت بررســی اســناد هزینه در دو مرحله بر اســاس زمان بندی اعالم شــده توســط
امورمالی ستادهای عملیاتی به ستاد مربوطه مراجعه نمایند.
 )2-1اسناد هزینه مجموعه ها تا سقف تنخواه تخصیص یافته بر اساس ظرفیت مجموعه ها قابل قبول می باشد.
 )2-2ترمیم تنخواه دریافتی بصورت مرحله ای پس از تایید اسناد هزینه مرحله قبل امکان پذیر می باشد .
 -3مدیران مجموعه مکلفند در تهیه ،تنظیم و جمع آوری اسناد و مدارک هزینه های انجام شده و ارسال آن موارد
ذیل را رعایت نمایند.
 )3-1کلیه فاکتورها دارای شماره بندی و ممهور به مهر مجموعه باشد.
 )3-2درج شرح ،مبلغ هزینه ها و تاریخ هجری شمسی بر روی کلیه فاکتورها ضروری می باشد.
 )3-3مدیران مجموعه باید ن سبت به تکمیل فرم لی ست هزینه ها( فرم شماره  )1به ترتیب مو ضوع هزینه ها اقدام
نمایند.
 )3- 4برای هزینه هایی که امکان تهیه فاکتور ر سمی مقدور نمی با شد ،با تکمیل فرم شماره ( )2و تایید م سوول
منطقه و رئیس ستاد قابل اعمال می باشد.
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 -4خرید هرگونه لوازم التحریر ،ماشین حساب ،ماشین دوخت ،ابزارآالت ،البسه خدمه ،بلندگو ،تجهیزات رایانه ای
و ســایر وســایل خدما تی از محل تنخواه ارزی ممنوع بوده و مدیران مجموعه در صــورت نیاز به اقالم مذکور غیر از
البسه می توانند از طریق مسوول منطقه مربوطه اقدام نمایند.
 -5در صورت عدم تامین اقالمی که طبق قرارداد فی مابین بعهده صاحبان هتل (طرف های قرارداد) می باشد،
مدیر مجموعه موظف به اطالع رسانی به مسوول مسکن منطقه می باشد و مسوول مسکن منطقه نسبت به تامین
اقالم از طریق مذاکره با صاحبان هتل (طرف های قرارداد) یا خریداری آن اقدام می نماید.
 -6هرگونه پرداخت از محل تنخواه تو سط مدیران مجموعه تحت عنوان پاداش ،انعام ،حق الزحمه به خدمه و سایر
افراد متفرقه و تامین ارز مفقودی و هرگونه کمک به زائر از قبیل هزینه درمان ،ایاب و ذهاب و غیره ممنوع می
باشد.
 -7قرارداد وانت به صورت متمرکز توسط دفتر نمایندگی سازمان تنظیم و منعقد می گردد .
 - 8مدیران و عوامل مشــروحه ذیل مجاز می باشــند نسـبت به خریداری ســیم کارت اعتباری تلفن همراه به همراه
شارژ تا سقف اعتبار تعیین شده از محل تنخواه دریافتی اقدام نمایند.
 )8- 1مدیر مجموعه مبلغ  200ریال سعودی .
 )8-2معاون مجموعه مبلغ  100ریال سعودی .
 )8-3انباردار مبلغ  50ریال سعودی.
 )8-4مدیر کاروان مبلغ  50ریال سعودی در مدینه منوره و  100ریال در مکه مکرمه جمعاً مبلغ  150ریال .
 )8-5معاون کاروان مبلغ  20ریال سعودی در مدینه منوره و  80ریال در مکه مکرمه جمعاً مبلغ  100ریال.
 )8-6مسوولین ایستگاهها و مامورین انتقال مستقر در اتوبوسهای نقل ترددی مبلغ  20ریال سعودی.
تب صره :در صورتی که خرید کارت شارژ ا ضافی ضروری با شد با اعالم م سئولین مناطق به ستادهای عملیاتی و
موافقت کتبی مسوولین ستاد بر حسب مورد اقدام خواهد گردید.
 - 9چنانچه تهیه برخی از اقالم تدارکاتی که به عهده ســازمان می باشــد امکان پذیر نباشــد ،مدیر مجموعه ضــمن
هماهنگی با مســوول منطقه و مســوول تدارکات نســبت به انجام هزینه مربوطه اقدام می نماید .الزم به ذکر اســت
فاکتور یا صورتحساب مربوطه با امضاء و مهر مسوول تدارکات مورد قبول می باشد .
 - 10در صورتی که عوامل و زائرین خارج از اراده و اختیار خود مرتکب تق صیر گردند ،مدیران مجموعه موظفند در
پایان عملیات فرم تقصیر (شماره  )3را تکمیل و پس از تایید روحانی کاروان و مدیر کاروان /مدیر مجموعه به همراه
مدارک جهت بررسی تحویل واحد حمل و نقل ستاد عملیات نمایند .بدیهی است این هزینهها پس از تایید مسوول
حمل و نقل و رئیس ستاد عملیات قابل اعمال میباشد.
 -11انجام هزینه های فرهنگی پس از تکمیل فرم شماره ( )5و تایید توسط شورای فرهنگی کاروان و ارائه اسناد و
مدارک مثبته در مکه مکرمه تا سقف  1ریال سعودی به ازاء هر زائر مجاز می باشد .
 - 12کرایه طواف دوم در صورت عدم تامین اتوبوس از طرف سازمان در خ صوص زائران کاروان های اهل ت سنن و
کاروان هایی که حرکت آنان از مکه مکرمه به ســمت ایران و یا مدینه منوره تا  72ســاعت بعد از ایام تشــریق می
باشد ،با تایید واحد نقل ترددی و بین شهری امکان پذیر می باشد ،حداکثر تا مبلغ  30ریال سرانه هر زائر صرفاً به
دو صورت ذیل قابل پرداخت می باشد :
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 )12-1پرداخت مستقیم به زائران :در این صورت مدیر کاروان موظف است لیست زائران را که به تایید مسوول نقل
ترددی و بین شهری رسیده است را اخذ و وجه مربوطه را به زائر پرداخت و نسبت به تکمیل فرم شماره ( )4اقدام
و پس از مهر و امضاء تحویل مدیر مجموعه نماید.
 )12-2اجاره اتوبوس :در صورتی که نسبت به اجاره اتوبوس از سوی مدیر کاروان اقدام گردد ،مدیر مجموعه با اخذ
صورتحساب یا فاکتور نسبت به پرداخت آن از محل تنخواه دریافتی اقدام نماید.
 -13مدیران مجموعه و کاروان ها که با ت شخیص و اعالم ستادهای عملیاتی مربوطه در حج تمتع ،جهت هماهنگی
به ســتاد عملیات یا ســایر واحدهای مرتبط با امور زائران مراجعه می نمایند ،مجاز می باشــند هزینه ایاب و ذهاب
مربوطه را به موجب مدارک مثبته به شرح ذیل پرداخت نمایند.
 )13-1ایاب و ذهاب مدیران مجموعه با توجه به محل استقرار در مکه مکرمه به تفکیک مناطق ذیل:
 )13-2ایاب و ذهاب مدیران مجموعه در مدینه منوره حداکثر تا سقف  50ریال سعودی قابل پرداخت می باشد.
 )13- 3ایاب و ذهاب مدیران کاروان باتوجه به محل ا ستقرار در مکه مکرمه حداکثر تا سقف  100ریال سعودی و
در مدینه منوره حداکثر تا سقف  50ریال سعودی می باشد.
تب صره) بدیهی ا س ت در خ صوص هزینه ایاب و ذهاب مدیران مجموعه و کاروان مازاد بر مبالغ فوق با تایید م سوول
منطقه و موافقت کتبی روسای ستادهای عملیاتی مربوطه اقدام خواهد شد.
 - 14مدیران مجموعه مجازند با ت شخیص و م سوولیت خود بمنظور انجام هزینه های اجتناب ناپذیر در مکه مکرمه
مبلغ  600ریال ســعودی و در مدینه منوره مبلغ  200ریال ســعودی به مدیران کاروان های تحت پوشــش خود از
محل تنخواه ارزی در اختیار بصورت تنخواه پرداخت و رسید دریافت نمایند.
تب صره  :مدیران کاروان می بای ست مبلغ مذکور را قبل از خروج کاروان از مجموعه با ارائه ا سناد هزینه مثبته و یا
تحویل مانده وجه نقد با مدیر مجموعه تسویه حساب و رسید دریافت نمایند.
 - 15مدیران مجموعه مکلفند در خصــوص انجام هزینه هایی که در این دســتورالعمل پیش بینی نگردیده حســب
مورد صرفاً با تایید م سئولین محترم مناطق و موافقت کتبی رو سای ستادهای عملیاتی مکه مکرمه و مدینه منوره
اقدام نمایند.
 - 16مدیران مجموعه مکلفند قبل از بازگشــت به ایران جهت تســویه حســاب نهایی به واحد امورمالی مســتقر در
ســـتادهای عملیاتی مکه مکرمه و مدینه منوره مراجعه و پس از تحویل اســـناد و مدارک مثبته هزینه  ،مانده ارز
دریافتی (مانده ارز م صرف ن شده) را به امورمالی ستادهای مربوطه پرداخت نموده و ر سید ت سویه ح ساب دریافت
نمایند.
 -17باتوجه به توافق بعمل آمده با شرکت بیمه گر طرف قرارداد سازمان مبنی بر پرداخت هزینههای مربوط به نقل
و انتقال بیمار از کاروان تا بیمارســتانها و بالعکس در موارد اورژانســی و نیز در مواردی که منجر به بســتری بیمار
گردد و همچنین پرداخت هزینه داروهای مورد نیاز بیمار که با نظر پزشک معالج مرکز پزشکی یا پزشک بیمارستان
سعودی تجویز گردیده و خارج از لی ست دارویی مرکز پز شکی بود و می بای ست از داروخانه های عرب ستان به ازاء
ه ـر بیمار تا سقف  200ریال سعودی در طول عملیات حج تمتع تهیه گردد و مدیران کاروان ها یا مجموعه ها می
بای ست پس از دریافت ت صویر کارت شنا سایی بیمار و فرم ارجاع پز شکی که ممهور به مهر مرکز پز شکی میبا شد
نســبت به پرداخت هزینههای فوق اقدامنموده و از طریق نماینده شــرکت بیمه مســتقر در ســتادهای عملیاتی مکه
مکرمه و مدینه منوره با ارائه مدارک فوق تسویه حساب نمایند.
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تب صره) پرداخت هزینه نقل و انتقال بیماران و م صدومین در ک شور عرب ستان در م سیر بین شهرهای مکه مکرمه و
مدینه منوره و جده در مواردی همچون شکستگی استخوان های ستون فقرات ،لگن ،ران و نظایر آن تا سقف 1000
ریال سعودی از سوی شرکت بیمه گر قابل پرداخت می باشد.
تذکر :در صــورت عدم ارائه مدارک مثبته موصــوف ،پرداخت هزینه از ســوی نماینده شــرکت بیمهگر یا ســتادهای
عملیاتی امکان پذیر نمیباشد.
 - 18مدیران مجموعه میتوانند در صــورت وجود پرســش و یا هرگونه ابهام با امورمالی ســتادهای عملیاتی تماس
حاصل نمایند.
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فرم لیست هزینه ها
فرم شماره یک()1

بسمه تعالی
سـازمان حج و زیارت

صورت ریز هزینه های انجام شده مجموعه شماره ...................

140502
ردیف

شـرح هزینه

120705

هزینه ایاب و مخابرات(سیم
ذهاب

کارت و شارژ)

170500

هزینه فرهنگی

120702

130202

120708

120711

مواد و کاالی

تامین اقالم

سوخت وسایل

تغذیه و

مصرفی

تدارکاتی

نقلیه

پذیرایی عوامل

تاریخ:

.........................

شماره :
پیوست:

.........................
.........................

جمع کل هزینه ها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
جمع

مهر و امضا مدیر مجموعه

مهر و امضا مسوول منطقه

هزینه های مربو به اقالم تدارکاتی مندرج در لیست مورد تایید می باشد.
مهر و امضا مسوول تدارکات

81

امضا رییس ستاد

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

فرم شماره  2هزینه های انجام شده بدون فاکتور
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فرم شماره  3تقصیر
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فرم شماره  :4پرداخت کرایه دوم
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فرم شماره  : 5مصوبات شورای فرهنگی مجموعه
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بازبینی (چکلیست) کنترلی هتلها توسّط مدیر مجموعهی حجّ تمتّع
لطفاً ضمن بررسی وضعیّت هتل ،با توجّه به چک لیست ذیل ،در صورت وجود هر گونه نواقص با هماهنگی مدیر بومی هتل نسبت
به رفع آنها اقدام و در صورت عدم اقدام عوامل بومی ،به مسوول مسکن منطقه اطّالعرسانی فرمایید.
تطبیق پالن هتلها با واقعیّت موجود.
بررسی نظافت کلّی هتل و اطراف آن.
بررسی و مسدود نمودن منافذ مشرف به هتل.
بررسی هتل از لحاظ وجود حشرات موذی.
بررسی وضعیّت رنگآمیزی هتل (اتاقها ،راهروها و…)
بازدید و اطمینان کامل از سالم ،تمیز و پُر بودن مخازن آب هتل.
بازدید و اطمینان کامل از سالمبودن سیستم خنککنندهی کلیّهی اتاقها ،سالنها ،نمازخانه ،راهرو ها و….
بازدید و اطمینان کامل از سالمبودن سیستم روشنایی و نور اضطراری هتل (بهویژه در استقبال ،رستوران ،محلّ توزیع غذا،
اتاقها و سالنها).
بررسی سیستم آتشنشانی در هتل و کنترل تاریخ شارژ کپسولها.
بازبینی مستمرّ راههای خروج اضطراری در هتل (روشنایی ،عدم دپوی وسایل ،سالمبودن دربهای اضطراری ،باز بودن مسیر
تردّد در راهپلهها و…).
حصول اطمینان از سالمبودن کلیّهی دستگیرهها و قفل اعمّ از کلیدی و کارتی.
اطمینان از وجود نیروهای فنّی مستقر در هتل.
حصول اطمینان از وجود صندوقهای امانات برای نگهداری وجوه نقد و اشیای قیمتی.
اطمینان از سالمبودن آسانسورها.
تجهیز مطب پزشک در هتل بر اساس تعهّدات مالک.
تجهیز نمودن اتاقها بر اساس :لیست پیوست.
اطمینان از سالمبودن لباسشوییها و اختصاص مکان مناسب برای خشککردن البسه (در مکّه) محلّ بند رختها.
بررسی تعداد عوامل بر اساس تعهّدات مالک.
بررسی مکان تجهیز و توزیع غذاها بر اساس تعهّدات مالک  :لیست پیوست.
اطمینان از وجود پریزهای برق جهت اتّصال هیترهای غذا.
وجود پارتیشن متحرّک برای جداسازی قسمت آقایان و خانم ها در غذاخوری (در صورت عدم وجود غذاخوری مجزّا
برای خانمها و آقایان).
اطمینان از مجهّز بودن و سالمبودن تلفن سانترال هتل.
بررسی وضعیّت سردخانهها یا فریزرها.
بررسی وضعیّت انبار مرکزی هتل.
بررسی وضعیّت تجهیزات البی (کاناپه و تلویزیون و اتاق مدیر مجموعه و…)
پیگیری تامین اقالم مورد نیاز مشاعر در مکّه برابر تعهّدات مالک.
نظافت کفپوش ،فرش یا موکت اتاقها ،سالنها ،نمازخانه.
بررسی وضعیّت اینترنت و فعّال بودن در تمام طبقات.
بررسی وضعیّت رمپ ورودی ساختمان برای انتقال هیترها.
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پیگیری و تنظیم کانالهای ماهواره.
اطمینان از وجود اقالم مورد نیاز حجّاج مانند ملحفه ،شامپو ،صابون و….
بررسی وضعیّت دوربینهای مداربسته در داخل ساختمان و راهروها.
اطمینان از وجود توری پنجرههای اطراف و بازنشدن بیش از حد.
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بازبینی (چکلیست) تجهیزات رستوران و آشپزخانه
قائمة االجهزة للمطعم و المطبخ
----------------------------------------------------------بن ماری.
سخانة اطباق.
تشت پالستیکی بزرگ.
طشت بالستیک الکبیر.
چرخ حمل غذا ( 2طبقه).
عربة نقل االغذیّة.
سبد نان و میوه.
سلة للخبز و الفواکة.
سماور بزرگ (بهتعداد پاسخگویی به نیاز زایران).
سخان للما الکبیر (بعدد یکفی حاجات الزّوّار).
سینی بزرگ.
صینـیّة کبیرة.
شکرپاش نمکدان.
سکریّة مملحة.
صندلی.
کرسی.
فالسک چای.
ترموس للشّای.
قندان.
سکریّة.
کارد استیل.
سکین فوالدی صغیر.
مالقه و کفگیر.
مرغاة و مغرفة.
میز مخصوص سنگی.
طاولة حجریّة الخاصّة للطّعام.
میــــز.
طاولة طعام.
هیتر غذا.
مسخن للطّعام.
یخچال (باالی صفر درجه).
ثالجة (فوق الصّفر)
یخچال (زیر صفر درجه).
ثالجة (تحت الصّفر).
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بازبینی (چکلیست) تجهیزات اتاقها
قائمة مستلزمات الغرف
-------------------------------------------------------قرآن کریم.
القران الکریم.
بالش.
وسادة.
بشقاب میوهخوری.
صحن صغیر.
پتــــو.
بطانیّة.
تخت.
سریر.
تشک.
مراتب.
تلویزیون .LCD
تلفاز .LCD
جهتنمای قبله.
عالمة اتجاة البقلة.
چاقوی میوهخوری.
سکین صغیر.
دمپایی (اتاق).
خف الغرفة.
دمپایی (سرویسها).
شبشب.
روبالشی.
شرشف للوسادة.
ساعت دیواری.
ساعة جداریّة.
سبد میوه.
سلة للفواکة.
سجّادهی نماز.
سجّادة الصّالة.
سطل.
سلة.
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سیفون.
سیفون.
سینی چای.
صینـیّة شای.
شیر آالت.
حنفیّات.
فرش.
فراش.
قندان.
سکریّة.
کتریبرقی چای.
ترموس شای الکهربائیّة.
کمد لباس.
خزانة للمالبس.
لیوان آبخوری (شیشهای).
کاس للما .
ملحفه.
شرشف.
نمکدان.
مملحة.
یخچال.
ثالجة.
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«فرم نمونهی »1
تعهد نامه حسن انجام کار
مدیر و عوامل کاروان های حج تمتع

با توجه به اینکه اینجانب...............................................................................:
فرزند ...............................:به عنوان....................................................................:
کاروان حج تمتع انتخاب شدهام ،با علم و اطالع کامل از وظایف خود و شرایط
خاص حج تمتع ،متعهد می شوم در صورتی که بر اساس ارزشیابی انجام شده،
در انجام وظایف خود کم کاری یا قصور داشته ،و یا بر خالف ضوابط و
دستورالعملهای ابالغی و تعهدات ارایه شده اقدام نمایم ،عالوه بر هزینهی
سرانهی  1نفر زایر ،مبلغی معادل  % 40هزینهی سرانه را نیز به عنوان تامین
خسارت های وارده به سازمان حج و زیارت پرداخت نمایم.

تاریخ و امضاء
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«فرم نمونهی »2
فرم تعهد نامهی
انجام عمرهی مفردهی حج تمتع

اینجانب ..............................................:فرزند.....................................................:
با سمت................................................:
در مجموعه شمارهی ...............................:به مدیریت آقای:
 ...........................................................متعهد میشوم ضمن اجرای دقیق
وظایف محوله ،به انجام عمرهی مفرده اکتفا نمایم .لذا چنانچه خالف آن
مشاهده و یا گزارش شود .سازمان حج و زیارت مجاز است برابر مقررات و
ضوابط جاری با اینجانب رفتار نماید.

تاریخ و امضاء
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فصل چهارم
«منشور اخالقی کارگزاران امور حجّ و زیارت»
ٰار َم ْٱِلَ ْخ ٰٰل ِق.
رسول اکرم(ص) :ا ِّٖنی ُب ِع ْثتُ ِِلُ َ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.
1

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.

2

توفیق خدمتگزاری به زائران بیتاهللالحرام و حرم شریف نبوی(ص) و اعتاب مقدّسه را مغتنم شمرده و زمینههای بهرهوری حدّاکثری
از ظرفیّتهای معنوی را برای خود و زائران 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 زائران محترم،
نهایت سعی و تالش خود را انجام خواهند داد.

4

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

 5نظر به اهمیّت اصل جانشینپروری ،نیروی انسانی اَصلح و کارآمد را با معیار دیانت ،کفایت و صداقت ،شناسایی و معرّفی نمایند.
ک َلع ٰ
یم» با تاسّی از پیامبر اسالم(ص)  ،اخالق اسالمی ،بهویژه سعهی صدر ،صبر و شکیبایی
 6بر اساس آیهی شریفهی « ِا َّن َ
َلی ُخلُ ٍق ع َّٖظ ٍ
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) ،1انجام 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 زائران محترم را از وظایف خطیر خود دانسته ،در حفظ و صیانت از آنها،
تمام مساعی خود را بهکار میبندند.

8

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.

9

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.

 10از نظرات و پیشنهادهای سازنده و توسعهی فرهنگ انتقادپذیری و شفافیّت و اطّالعرسانی ،استقبال مینمایند.
سازمان حجّ 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 زائر نیستیم ،بلکه خدمتگزار حجّاج زائر هستیم.
• فرصتی را که خداوند داده است ،قدر بدانیم؛ مغرور نشویم و مواظب باشیم.
• برای زائر کم نگذارید .شاید اوّلین و آخرین سفر وی باشد .پس هر چه میتوانیم به او خدمت کنیم.
• زائران را با تکاسم صدا کنید (بدون مهندس ،دکتر و…) همه 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 زائران 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 ...........................................................:به عنوان 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 حجّ ابراهیمی(ع)و
زیارت اولیای الهی نسبت به اصول ذیل پایبند بوده و برای تحقّق آنها ،حدّاکثر تالش را بنمایم.
1

توفیق و سعادت خدمتگزاری به زائران 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.

2

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

3

رعایت عدل و انصاف و حفظ و بهرهبرداری صحیح از اموال و امکانات و پرهیز از هر گونه تبعیض ،تبذیر و اسراف را بر خود فرض می
دانم.

4

رعایت احترام و ادب ،متانت و سعهی صدر ،خوشرویی (برخورد گرم ،گیرا ،مهربانانه و متواضعانه درمواجهه بازائران) ،1مدارا و
ت»
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.

 5از 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.
 6امانتداری و حفظ اسرار زائران 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.
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 8برنامهها ،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.
9

هرگونه استفادهی ابزاری از موقعیّتهای شغلی و اجتماعی زائران را ناصواب دانسته و از آن دوری مینمایم.

 10ارتقای 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.
 11آموزش و توجیه زائران در امور اجرایی و ایجاد بسترهای الزم برای ارتقای سطح معنوی آنان را در اولویّت برنامههای خود قرار میدهم.
 12همواره خود را در برابر قوانین و مقرّرات و کلیّهی ابالغیّههای سازمان حجّ و زیارت و همچنین حقوق زائران ،با رعایت سلسله مراتب
اداری ،مسوول و پاسخگو میدانم.
 13به قوانین و مقرّرات کشور میزبان احترام گذاشته و مسایل امنیّتی و حفاظتی را بر اساس دستورالعملهای ابالغی مراعات میکنم.
 14به مصداق آیهی « َو ٱعْ َتصِ مُوا بِحَ ب ِْل ٱهللِ جَ مٖ یعًا َو ٰٰل َت َفرَّ ُقوا» [آلعمران ]103 :در جهت تحکیم پیوند اُخوّت و برادری ،وحدت و
همدلی بین مسلمانان و دوری از تفرقه ،تالش و کوشش مینمایم.

محلّ امضای کارگزار

نام و نامخانوادگی کارگزار

95

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

یادداشت:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

96

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

یادداشت:
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

97

پایش محیط اجرای عملیات مجموعه حج تمتع 1401

98

