
 11203132610:  شناسه خدمت 11203132610زیر خدمت ثبت نام در کاروان با کد : عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار               (G2Cنوع خدمت:           خدمت به شهروندان )

 : شرح خدمت

خذ تأییدیه سالمت دریافت از رزرو و ثبت نام قطعی در کاروانهای حج تمتع)برای متقاضیان واجد شرایط( جهت اعزام و طی مراحل: معرفی به پزشک کاروان جهت ا - 1 
 وزشی، معرفی جهت صدور روادید سفر حججسمانی زائر، صدور کد رهگیری جهت واریز هزینه سفر، ثبت اطالعات تکمیلی، فرهنگی و گذرنامه ای زائر، شرکت در جلسات آم

فر و صدور مانیفست ثبت اطالعات متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در سامانة جامع ثبت نام عتبات شامل اطالعات اصلی و گذرنامه ای، صدور فیش بانکی هزینه س - 2

  گروهی زائران جهت اخذ روادید سفر عتبات عالیات
 مدارک مورد نیاز:

 :زائران حج تمتع

 گذرنامه 4در  6دو قطعه عکس  -اصل گذرنامه  -مدارک هویتی شامل اصل شناسنامه و کارت ملی  -یعه گذاری حج تمتع اصل سند ود 

 :زائران عتبات عالیات

 گذرنامه 4در  3دو قطعه عکس  -اصل گذرنامه  -مدارک هویتی شامل اصل شناسنامه و کارت ملی  

 

ت
ت خدم

جزییا
 

 سه روز کاری خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 در ساعات فعالیت دفاتر کارگزار زیارتی ساعات ارائه خدمت:

 یک بار تعداد بار مراجعه حضوری

ارایه خدمت)ریال( به هزینه 

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

 ددریافت از رزرو در کاروان های حج تمتع هزینه ای را در بر ندار

 .باشد می ریال 150000مبلغ ولی حق الزحمه رزرو در کاروان  
  کننده اقدام کارگزار حساب 

در ثبت نام عتبات عالیات حق الزحمه کارگزار مقدماتی و عامل 

بصورت سیستمی و طبق آنالیز مصوب هزینه های اعزام زائر عتبات 

 .عالیات به حساب ایشان واریز می شود

  کننده اقدام کارگزار حساب 

ت
ی به خدم

نحوه دسترس
 

 )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند(    اینترنتی    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات     
 

  :خدمت از شکایت به دسترسی نحوه

  : https://bazresi.haj.irآدرس به زیارت و حج سازمان شکایات به رسیدگی سامانه به مراجعه طریق از - 1

 استان زیارت و حج دفتر به شکایت ارائه و حضوری مراجعه طریق از  - 2

https://bazresi.haj.ir/
https://ilam.haj.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://hajkarevan.haj.ir/
https://atabatorg.haj.ir/login.aspx


 

 

 https://saamad.ir آدرس به دولت با مردم ارتباط الکترونیکی سامانه طریق از - 3

 https://shekayat.bazresi.ir کشور کل بازرسی سازمان اعالمات و شکایات به رسیدگی سامانه طریق از - 4

  )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

http://saamad.ir/
https://shekayat.bazresi.ir/
https://ilam.haj.ir/Portals/0/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%AC).jpg?ver=1399-10-02-215751-093
https://ilam.haj.ir/Portals/0/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA.jpg?ver=1399-10-02-215829-953

