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 مقدمه

مجاز و  از طریق کارگزارانعتبات عالیات عراق  ساماندهی اجرای عملیات سفرهای زیارتی

وی گزینی نیربهپذیرد. قطعاً های سازمان حج وزیارت صورت میبراساس دستورالعمل

ران ه زایبی خدمات شایسته ه، در کیفیت ارایو آگاهی آنان نسبت به وظایف محولهانسانی 

ارگروه تشکیل کهمین منظور اداره کل امورکارگزاران با هسزایی دارد. بهگرامی سهم ب

ا بو  ،چنین شرکت مجریان و همتمامی متون موجود در سازم یای، ضمن مطالعهویژه

 جامع منابع ینامهنظام»و با لحاظ  کارگزاران در این زمینه یاز تجارب ارزنده گیریبهره

روان اجرایی کا ینامهمبادرت به تدوین آیین «ی کارگزاری حج و زیارتانسانی حوزه

 عتبات عالیات نموده است.

 فرصتایجاد  های عتبات عالیات با رویکردانتخاب مدیران کاروان ینامه نحوهدر این آیین

از مسیر  کارگزاری حج و زیارت و با عبور یمتقاضیان ورود به عرصه یبرابر برای کلیه

ط و اختصاصی و نیز شرای چنین شرایط عمومیمعاونت آموزشی معین گردیده است. هم

 ولیت در کاروان تعیین شده است.احراز مسو

-ه گونهب ،ته شده استکاروان پرداخ هایدر بخش دیگر به عناوین اقدامات و شرح فعالیت

 عنوان راهنمای عمل توسط مدیر کاروان مورد استفاده قرار گیرد.های که ب
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فصل دوم: تشریح محیط اجرای عملیات 

 در کاروان عتبات عالیات
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 الف( شمای کلّی رابطه میان مفاهیم اصلی

  

 

 

 

 بندی محیط اجرای عملیاتب( جدول سطح

 

  سطح  عناوین سطح 

 نتایج کلیدی عملکرد  جرای عملیات(اعمل در محیط کمّی و کیفی و  پیامدهای نهایی  دستاوردها) نتایج کلیدی عملکرد  پنجم

 عملکرد عملیات( محصوالت کمّی ناشی از اجرای)عملکرد چهارم

 عملیات )مجموعه اقدامات به هم پیوسته(عملیات سوم

 دوم
 1 اقدام

 ه(پیوستهای به هم )مجوعه فعالیت

 2 اقدام
 های به هم پیوسته()مجوعه فعالیت

 اقدام

 فعالیت 3فعالیت  2فعالیت  1فعالیت  2فعالیت  1فعالیت  اول

 

 

دی نتایج کلی
عملکرد

عملکرد

عملیات الف

اقدام الف

1فعالیت 

2فعالیت 

3فعالیت 

اقدام ب
1فعالیت 

2فعالیت 
عملیات ب
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 )با مسوولیت مدیر کاروان(عراق کاروان عتبات عالیات عملیات اجراییرئوس ( ج

 زمینی( ـخروجی کشور)هوایی سازی شرایط و ملزومات سفر و انتقال زائران به مرز تشکیل کاروان، آماده -1

 جام زیاراتمرز ورودی کشور عراق و انتقال زائران به محل اقامت در شهرهای مقدس و انحضور در  -2

 پیگیری و انجام امور اجرایی و فرهنگی کاروان در شهرهای محل اقامت -3

 سازی شرایط و انتقال زائران به سایر شهرهای مقدس و انجام زیاراتآماده -4

 سازی شرایط و انتقال زائران به مرز خروجی کشور عراق جهت بازگشت به کشور آماده -5

 حضور در مرز ورودی کشور)هوایی ـ زمینی( و انتقال زائران به شهر مبداء -6

 

 

 )با مسوولیت مدیر کاروان(عناوین اقدامات کاروان عتبات عالیات( د

 های قبل از تشکیل کاروانیدات و آمادگیهتم -1

 کاروان و ثبت نام زائرانتشکیل  -2

 جرایی کاروانها و گزارشات فرهنگی و الیستمدارک، تهیه  -3

 قبل از سفر اقالم و ملزومات مورد نیاز کاروانمدارک، تهیه  -4

 برگزاری جلسه آموزشی و راهنمایی زائران -5

 اید.به زائران یادآوری نمنیز اروان، موضوعات این بخش رادرمقاطع مختلف سفرکتذکر:الزم است مدیر

 تمهیدات فرودگاه مبداء و عزیمت کاروان)اعزام هوایی( -6

 تمهیدات فرودگاه مقصد و عزیمت کاروان به هتل)اعزام هوایی( -7

 تمهیدات عزیمت از شهر مبداء و حضور در پایانه مرزی)اعزام زمینی( -8

 تمهیدات پایانه مرزی، ورود به عراق و عزیمت کاروان به هتل)اعزام زمینی( -9

 جمعیزیارت دستههتل و  ورود بهتمهیدات اوّلین حضور کاروان در شهرهای مقدّس و  -10

 و اقامت در هتل و زیارت دوره ایّام حضور کاروان در شهرهای مقدّس تمهیدات -11

 تمهیدات الزم برای امور درمانی، بهداشتی و امداد -12

 شهرهای مقدس تمهیدات خروج کاروان از هتل و عزیمت به فرودگاه و یا عزیمت به سایر -13

 السّالم(الن مسلم)علیهمسیّدمحمّد و دوطفزاده امامتمهیدات عزیمت کاروان به مراقد شریفه سامرّا،  -14

 )اعزام هوایی(یدات حضور در فرودگاه جهت بازگشت به کشورهتم -15

 )اعزام زمینی(تمهیدات عزیمت کاروان به پایانه مرزی و بازگشت به کشور -16

 و پایان سفر تمهیدات شهر مبداء -17
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 )با مسوولیت مدیر کاروان(عتبات عالیات ی کاروانهاالیتفعّشرح ( هـ

 

 

 

 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

 

تمهیدات و  -1

های آمادگی

قبل از تشکیل 

 کاروان

 و کسب اطالعات و تجربیات از مدیران و اساتید مجرب در این حوزه. های کاروان عتبات عالیاتمطالعه چگونگی فعالیت 1

 و مقررات سازمان و شرکت شمسا.ضوابط  ،هادستورالعملآخرین  مطالعه 2

 آن. هایولیتمسوایران)شمسا(، اهداف، وظایف و  دفاتر خدمات زیارتی سراسرمطالعه آخرین وضعیت شرکت مرکزی  3

 های تامین امنیت، اسکان زائرین، حمل و نقل، بهداشت و درمان و بیمه)حادثه، درمان، بار(.های ایرانی و عراقی طرف قرارداد شمسا در زمینهمطالعه آخرین وضعیت شرکت 4

 اعزام شامل ثبت نام زایران و توجیه آنها نسبت به کل سفر و اقدامات قبل از سفر و وظایف مدیر در این مراحل. مطالعه مراحل اجرایی پیش از 5

 مطالعه آخرین وضعیت مرزها و نحوه تعامل با مرزبانان و اقدامات مورد نیاز در مرزها. 6

 بالعکس و دیگر اقدامات تا پایان سفر.مطالعه آخرین وضعیت مراحل خروج از کشور و ورود به کشور عراق و  7

 ها.موقع آنهای کاربردی، نحوه تکمیل و تحویل به مطالعه آخرین وضعیت فرم 8

 خصوص.مطالعه مجدد جغرافیای کشور عراق و مطالب مورد نیاز در این  9

 مطالعه آخرین وضعیت شهرهای زیارتی نجف، کربال، کاظمین و سامرا. 10

 .به انجام وظایف محوله فراتر از شرح وظایفمتعهد  11

 .های ابالغیو ضوابط و دستورالعمل متعهد به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 12
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 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

 

 

تشکیل  -2

کاروان و 

ثبت نام 

 زائران

 ثبت نام، پذیرش زائران، تحویل مدارک، اخذ مانیفست، پیگیری روادید، تهیه اتوبوس و...حضور فعال در دفتر زیارتی به منظور همکاری در زمان  1

 های قرارداد.ها و بررسی صحت فرمترل اولیه گذرنامههای بانکی، کننام زائران، انجام پرداختکنترل مدارک ثبتهمکاری با دفتر خدمات زیارتی جهت  2

 ها.پالن اتاق های محرمیت زائران با یکدیگر برای تنظیماحراز نسبت همکاری با دفتر خدمات زیارتی جهت 3

 شناسایی مهارت ها و توانمندی های زائران به منظور استفاده بهینه در مواقع نیاز 4

 .تلفنی و حضوری زائرین ثبت نام شده اتی مراجعیگوئی به سواالت و راهنماپاسخ 5

 بالغی.ااز لحاظ اعتبار، مخدوش نبودن، مطابقت عکس گذرنامه با عکس ارائه شده برای ویزا و سایر مالحظات الزم طبق مقررات  هاگذرنامه کنترلهمکاری در  6

 ها و نوشتن مشخصات زائران و...همکاری با دفتر زیارتی جهت نصب و تنظیم برچسب پشت گذرنامه 7

رسال به شرکت اها، مخدوش نبودن و... و مانیفست و مطابقت آن از نظر درج مشخصات زائران و عوامل طبق گذرنامه، الصاق صحیح عکستهیه و تنظیم همکاری با دفتر خدمات زیارتی جهت  8
 مرکزی کارگزاران.

 پیگیری از دفتر حج و زیارت استان مربوطه برای دریافت پاسخ استعالمات انجام شده تا صدور حکم در سامانه. 9

 .و بعثه مقام معظم رهبری و پیگیری صدور حکم نامبردگان و یا مداح برای کاروان با هماهنگی مدیر دفتر خدمات زیارتی انتخاب روحانی 10

 ارانکارگزر سامانه آموزشی دتوجیه معاون آموزشی کاروان )درصورت حضور در کاروان( جهت انجام وظایف محوله طول سفر و راهنمایی ایشان برای پیگیری صدور حکم معاونت  11

 



 نامه اجرایی کاروان عتبات عالیات عراقآیین  -اداره کل امور کارگزاران 

(7) 

 

 

 

 

 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

 

تهیه -3

مدارک، 

ها و لیست

گزارشات 

فرهنگی و 

اجرایی 

 کاروان

 (.1منزل، تلفن همراه و...( بر اساس فرم شماره) تهیه لیست مشخصات اولیه زائران کاروان)تلفن 1

 (.1هستند بر اساس فرم شماره)مراقبت بیشتر  نیازمندسنی و روحی  ،از لحاظ جسمیی که زائرین تهیه لیست 2

 (.1برداری از آنها در طول سفر بر اساس فرم شماره)های زائران جهت بهرهمندیها و توانتهیه لیست مهارت 3

 (.2تهیه لیست زائران به تفکیک محارم، اقوام و آشنایان بر اساس فرم شماره) 4
 های محارم اطمینان کامل حاصل نماید.بایست از نسبتدفتر خدمات زیارتی میتوضیح: مدیر محترم کاروان با همکاری 

 های اجرایی.هماهنگیها و مند جهت همکاری و کمک در انجام برنامهتواندوستی و... و تعیین سرگروه  ان بر اساس خویشاوندی،بندی زائرتهیه لیست گروه 5

 و نوبت خروج از مرز)کاروان زمینی( از دفتر خدمات زیارتی های محل اقامت)فرم تفویج(تهیه پالن هتل 6

 (.3های زائران برای هتل محل استقرار در هر یک از شهرهای زیارتی با عنایت به محارم، اقوام و آشنایان بر اساس فرم شماره)تهیه و تنظیم پالن اتاق 7

 (.4به محارم، اقوام و آشنایان بر اساس فرم شما) های اتوبوس با عنایتتهیه و تنظیم و چینش زائران در صندلی 8
 های انتهایی اتوبوس قرار گیرند.های بعدی، بانوان تنها در صندلیدیفرها و زوجین در های جلویی اتوبوس، خانوادهتوضیح: آقایان تنها در صندلی

 های الزم.ترلو انجام کننسخه تصویر آن  17و باشد( دارای مهر اصلی ویزا باید آخر مربوط به عوامل  ه)صفحدفتر خدمات زیارتی از اصل مانیفست ویزا شده دریافت  9

 ...(و یانصراف زائران فرم نه،یهز فرم سفر، گزارش فرم)یارتیز خدمات دفتر از فهداک مخصوص هایفرم هیته 10

 های ضروری عراق و...(عراق، راننده های ایرانی، رستوران های بین راهی، شرکت مرکزی کارگزاران، تلفنتهیه لیست شماره تلفن های ضروری)واحدهای ستادی ایران در  11

 تهیه و تنظیم برنامه اجرایی و فرهنگی سفر با هماهنگی روحانی یا مداح کاروان. 12



 نامه اجرایی کاروان عتبات عالیات عراقآیین  -اداره کل امور کارگزاران 

(8) 

 

 

 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

 

تهیه -4

مدارک، 

اقالم و 

ملزومات 

مورد نیاز 

کاروان 

 قبل از سفر

 ...و گذرنامه برچسب ساک، کارت شناسایی، کارت آویز، گردن شاملاز دفتر خدمات زیارتی  زایران ویژه اقالمدریافت  1

 .یشناسای کارت یرو بر آنها عکس الصاق و نزایرا گذرنامه برچسب و بیمه کارت ،یشناسای کارت در کربال و نجف هایهتل یاسام و کارگزار نام و کاروان مدیر و زایران تلفن شماره و نام  بتث 2

 ...(.و سهله و کوفه مسجد ارتیز دوره، رتزیا)کاروان یجمعدسته یهاحرکت در داشتن همراه جهت زیارتی خدمات دفتر و کاوران نام یحاو یارتیز خدمات دفتر از کاروان یدست عالمت افتیدر 3

 .روانکا استقرار محل هتل یالب و اتوبوس شهیش یرو بر نصب جهت اعزام تاریخ و استان نام زیارتی، خدمات دفتر کاروان، مشخصات یحاو کاغذی تابلوهای هیته 4

 .نامه مربوطهبخشبا  مطابق انجام هزینههای متفرقه در خاک عراق و برای انجام هزینه تنخواه مصوب دریافت مبلغ 5

 در طی سفر. روریموارد ض ها و سایرطالعیهجهت نوشتن او...  ماژیک، نوار چسب ،4ی آمقوا، 4تعدادی ورق آالتحریر مانند اقالم لوازمتهیه  6

  .سخنرانی و مداحی مناسب برای استفاده در اتوبوس در طی مسیرهای بین شهری دیتهیه تعدادی سی 7

  و شارژ مورد نیاز تهیه سیم کارت عراقی 8

 های اولیهکمک لوازمتهیه  9

 ( از دفتر خدمات زیارتی.گذرنامه مدیر و روحانی)یا مداح ههای زائران مطابق با آمار زائران اصلی و همراهان به عالواصل گذرنامهدریافت  10

 )اعزام هوایی(.های الزمانجام هماهنگی کنترل تعداد و اسامی آنان و دریافت بلیط هواپیما و 11

 های قبلی با آنان.ها و انجام هماهنگیجهت همکاری و کمک در انجام برنامه« نماینده زائران»به عنوان مند ن تواناانتخاب یک یا دو نفر از زائر 12
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برگزاری 
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آموزشی و 

راهنمایی 

 زائران

 اسبزیارتی جهت برگزاری یک جلسه آموزشی در مکان منخدمات هماهنگی با مدیر دفتر  1

 :موارد ذیل شاملدر جلسه آموزشی معارفه و تذکرات عمومی به زائران  2

 آشنا نمودن زائران با نظام تشکیالتی عتبات عالیات و شرکت شمسا و چارچوب اختیارات مدیر کاروان. 2-1

اروهای ضروری و سوابق همراه داشتن دبانوان و نظامیان،  محدودیت سفر خارجی برای برخیالخروجی، سفر، تشریح مباحث بهداشتی، امنیتی، رفاهی، مواد مخدّر، ممنوعروزانه های برنامهاعالم  2-2
 گونه مدرک شناسایی و... به زائران.پزشکی بیماران خاص، همراه نیاوردن هیچ

 زائر در مرز و یا کشور عراقتشریح عواقب کشف مواد مخدر از  2-3

 تبعیت و همراهی با مدیر و روحانی یا مداح کاروان در اجرای برنامه های جمعی سفر و پرهیز از تک روی. 2-4

 های گروهی و دسته جمعی در طول سفر.حضور در زمان مقرر اعالم شده و رعایت نظم در حرکت 2-5

 وضعیت شهرهای زیارتی و اماکن مقدسه.آشنایی زائران با مقررات عمومی و جغرافیای عراق و  2-6

 توضیح شرایط خاص کشور عراق به ویژه اوضاع سیاسی امنیتی حاکم بر این کشور. 2-7

 ل.شعارهای سیاسی و بحث و جد هرگونه ها و پرهیز ازهمکاری با نیروهای امنیتی و خدماتی مستقر در اطراف حرم 2-8

 ران با امکانات موجود.زائکمبودها و محدودیتهای خدماتی، رفاهی کشور عراق و متناسب ساختن سطح توقعات و انتظارات بیان  2-9

تشرف به سامرا، تغییر هتل و  ایی به زمینی، عدمجمله احتمال تغییر مرز، تبدیل عزیمت هو، از شودکه از باب اضطرار یا مصلحت عمومی اعالم می زائران در خصوص تغییرات احتمالی در برنامه سفرتوجیه  2-10
 نظایر آن.

 .یدینار عراق ابو نرخ تبادل آن ایرانی  ریالر یا زائران در مورد ارزش دالراهنمایی  2-11

 کبلوگرم است. ( 30میزان بار مجاز برای هر زایر تاکید بر اجتناب از خرید اشیا و کاالی حجیم و سنگین ) یادآوری شود حداکثر  

 توضیح مواردی که شامل بیمه زائرین می شود و قرائت تعهدات بیمه ای. 2-12

 راهنمایی زائران برای اموری که قبل از سفر می بایست انجام دهند شامل: 3

 پرداخت عوارض خروج از کشور ویژه عتبات برای زائرین هوایی. 3-1

 مراجعه به بانک عامل برای دریافت ارز تخصیصی در دو یا سه روز قبل از حرکت. 3-2

اقالم و وسایل جامانده یا پیدا شده که نام و  وضیح:ت  ...و موبایل دوربین، ها،ساک ها،چمدان تمام روی تلفن شماره و کارگزار نام شهرستان، نام خانوادگی، نام نام، نوشتن و اتمشخصّ برچسب نصب 3-3
 اهد شد.اجع مربوطه خوگردد و پس از صورت جلسه و سپری شدن مهلت چهار ماهه با تشریفات قانونی جهت توزیع بین مستمندان تحویل مرآوری مینشان صاحب آن مشخص نشود، جمع
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 زائران

 شامل: های شخصیبر مراقبتتذکرات الزم به زائران  4

 .ها()بویژه خانم رعایت پوشش و شئونات اسالمی در تمامی طول سفر 4-1

 .آن استفاده عدم یاحتمال یها بیآس انیب و سفر یانتها تا ابتدا از یشناسای کارت نمودن آویزان لزوم 4-2

 قاط خلوتن، بویژه عدم رها کردن آنان در راهروها و دگرد اطاق خودداری درو دختران جوان کودکان ،افراد مسن شتناز تنها گذا هتلخروج از هنگام تاکید شود 4-3

 ها.همراه داشتن پول به مقدار ضروری و مراقبت در حفظ آنتاکید به زائران بر  4-4

 سوزیتشآ به منجر ناکرده خدای تا باشند اتوبوس داخل در و هتل هایاتاق در سیگار آتش مواظب که نکته این به سیگاری زائران دادن توجه و زیارتی اماکن و هاحرم در سیگار نکشیدن به زائران ییراهنما 4-5
 .نشود

 ...و کارت سیم تعویض یا کردن شارژ برای متفرقه افراد به موبایل تحویل عدم به نسبت زائران ییراهنما 4-6

 .نمایند خودداری هاحرم و هتل امانات جز به یمکان هر در و ناشناس افراد نزد یمتیق لیوسا و دوربین همراه، تلفن گذاشتن امانت از که نیا بر یمبن زائران ییراهنما 4-7

 مراقبت از وسایل شخصی خود و دقت در جا نماندن آنها در اتوبوس ها و هواپیما. 4-8

 مراقبت در هنگام انتقال چمدان ها و ساک ها و وسایل همراه شخصی و خودداری از رها نمودن آن ها. 4-9

 آشنا نمودن زایران با شیوه های سرقت سارقان در کشور عراق به ویژه هنگام خرید از دست فروشان. 4-10

 .شود ملحق خود کاروان به تا بگیرد کمک آنها از و مراجعه عراقی پلیس یا و یرانیا زائران هتل اولین به شدن، گم صورت در که نیا خصوص در زائران ییراهنما 4-11

 ها خریداری و مصرف ننمایند.ای از مغازهشده مصرف نموده و مواد خوراکی فلههای پلمبمعدنیطی سفر صرفا آببه اینکه در زائران توصیه به  4-12

 د، شامل:نلوازمی که باید همراه خود بیاورراهنمایی زائران برای وسایل و  5

 .زائر شناسایی کارت کشور، از خروج عوارض گذرنامه، 5-1

 ممنوعه اشیای و قیمت گران اجناس آالت، زیور ملی، کارت شناسنامه، قبیل از غیرضرور لوازم و مدارک آوردن همراه از یخوددار 5-2

 و پودر لباسشویی در صورت نیاز. فصل تناسب به لباس و شخصی لوازم 5-3

 .مختصر مقدار به نشدنی فاس خوراکی مواد 5-4

 (.شود خودداری چمدان در نگذاشت از و باشد دسترس در سفر طول در مدارک و داروها)  .روز دوازده تا ده مصرف برای مربوط های نسخه و  معالج پزشک نظر طبق اختصاصی داروهای 5-5

 .اعالمی مقررات حد در و شخصی مصارف برای ارز و ایرانی پول داشتن همراه 5-6

اقامت یک شبه در ود برای ، به زائران تاکید شهای بزرگ در اتوبوسلزوم ماندن چمدانآندسته از گروههایی که پرواز بغداد هستند و شب اول در کاظمین اقامت دارند، باتوجه به  مخصوص کاظمین: 5-7
 .ضروری و لباس راحتی و داروهای مورد نیاز را حتما در ساک دستی قرار دهند و همراه خود داشته باشندلوازم هتل کاظمین 
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آموزشی و 

راهنمایی 

 زائران

 حمل و نقل طول سفر، شامل:درخصوص تذکرات الزم به زائران  6

 .سفر ابتدای در موقع به حضور عدم صورت در شدن یتلق منصرف و حرکت برای موعود مکان و زمان در موقع به حضور 6-1

 .نگذارند جا هااتوبوس داخل را ایوسیلهدر طول سفر  که نمایند دقت و سفر یط در خود همراه اثاثیه و هاساک ها،چمدان از مراقبت 6-2

 .ابندیب را خود وبوسات سهولت به هاتوقف در تا اتوبوس توقف مکان مشخصات سپردن خاطر به و اتوبوس بر شده نصب کاروان مشخصات یتابلو اتوبوس، رنگ و مشخصات به وجهت 6-3

 .سفر یابتدا درشده  اعالمزائران در فرم مربوطه و  دمانیچ اساس بر اتوبوس در نشستن محل و صندلی شماره رعایت 6-4

 .عراقی های اتوبوس شیشه روی شده نصب( الباج رقم) کاروان خاص رقمی چهار ثابت شماره به توجه 6-5

 .یتیامن مأمور و یعراق یراهنما مداح، ای یروحان ر،یمد جهت اتوبوس اول فیرد یهایصندل گذاشتن یخال 6-6

 تذکرات و توصیه های امنیتی الزم به زائران، شامل: 7

الوه بر معرفی به محاکم رد می شود و عمخدر، داروهای کدئین دار، قرص های روان گردان، تنباکو و ناس در کشور عراق ممنوع بوده و با متخلفین به شدت برخو حمل، نگهداری و مصرف موارد 7-1
 سال ممنوع الورود خواهند شد. 5قضایی به مدت 

 داری گردد.تحویل به ایرانیان مقیم عراق و یا انتقال به آنسوی مرز و بالعکس باید خوداز قبول، دریافت و نگهداری هرگونه بسته، محموله، ساک و پاکت جهت  7-2

اجتناب ج شماره تلفن روی ساک )بانوان از درچمدانهااستفاده از ساک و چمدان محکم و قفل دار برای حمل وسایل و درج نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و نام دفتر زیارتی به صورت واضح روی  7-3
 نمایند و شماره محارم مرد خود را درج نمایند(

 ممنوعیت و خودداری از فیلم برداری و عکس برداری از مراکز و افراد نظامی در مرز و مسیرها و سیطره ها، در طول مدت حضور در عراق 7-4

 نونی پیگیری شود.تاد و مجاری قاساز هرگونه درگیری، درصورت بروز حادثه، باید حتما مراتب از طریق در کشور عراق درگیری فیزیکی از جرم های خاص به شمار می آید لذا ضمن پرهیز  7-5

 .برای مرتفع نمودن اشکاالت و کمبودها می بایست به مدیر کاروان مراجعه نموده و از مراجعه به عوامل بومی هتل خودداری شود 

باشد حتی المقدور برای  ا پی در پی میسرعت از محل حادثه دورشده و از عکس برداری و فیلم برداری اجتناب گردد و از آنجا که انفجارات بعض در صورت وقوع حوادث تروریستی الزم است به 7-6
 مشاهده، به محل حادثه نزدیک نشوند.

 راقی قرار ندهند.ر فروشندگان عخرید سیم کارت ننموده و شماره خود را در اختیا سیم کارت عراقی مورد نیاز از مراکز معتبر خریداری شود و به بانوان توصیه شود راسا اقدام به 7-7

 هنگام خروج از هتل از قفل بودن درها و پنجره های اتاق و خاموش بودن وسایل برقی )پنکه، بخاری و ...( اطمینان حاصل شود. 7-8

 حرم ها و استفاده از مسیرهای نزدیک و عدم تردد از مسیرهای غیررسمی و پس کوچه هاتاکید به خرید نکردن از دستفروشان و تشرف دسته جمعی به  7-9

 پرهیز از ارتباط با افراد ناشناس، ماموران امنیتی و سایر عوامل عراقی و اجتناب از دادن اطالعات شخصی و خصوصی به آنها 7-10
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 های الزم با زائران جهت حضور به موقع در فرودگاه جهت عزیمت.انجام هماهنگی 1

 های فاقد ایستگاه پروازی(.های الزم جهت  انتقال زائران به فرودگاه)مخصوص استانانجام هماهنگی 2

 و مراجعه به نماینده شرکت شمسا و اخذ بلیط زائران و عوامل کاروان. ر فرودگاهموقع د به حضور 3

 .و تاکید بر حفظ و حراست از آنها های عوارض خروج از کشورو تاکید بر همراه داشتن فیشئران و مطابقت عکس گذرنامه با زاها و تحویل آنها به همراه گذرنامه به زائران بازبینی و کنترل بلیط 4

 اهی و هواپیمایی در ایران و عراق و تشریح مجدّد عواقب همراه داشتن مواد مخدر.راهنمایی مجدّد زائران نسبت به قوانین و مقررات فرودگ 5

 های کاروان.جهت همکاری و همیاری در اجرای برنامهزائران انتخاب شده به های و سرگروه گاننمایندمعرفی  6

 عدم قبول و دریافت هرگونه باز و بسته از افراد ناشناس و آکاهی دادن از تبعات احتمالی آن.تاکید به زائران مبنی بر  7

 شناسایی.پشت کارت  و راهنمایی آنان جهت ثبت آن در گوشی تلفن همراه و درج آن درزائران به عراقی خود ایرانی و شماره تلفن ارائه  8

 ن آن در تمام طول سفر.آویز نمودن و همراه داشتجهت گردنو تاکید مجدد به زائرین  های شناساییتحویل کارت 9

 .ویل بارزائران جهت تحراهنمایی  10

 کلیه زائران از گیت گذرنامه و عبور مدیر کاروان به عنوان آخرین نفر.عبور حصول اطمینان از  11

 و جانماندن هیچیک از پرواز. شدن به هواپیما جهت سوار آنهاهدایت حصول اطمینان از حضور کلیه زائران و  12

 بازبینی و کنترل سالن فرودگاه پس از خروج همه زائران و اطمینان از جانماندن وسایل زائران و لوازم زائران. 13

رسانی به اطالعائران اعزامی و جهت کسر و اصالح آمار ز مدارک آنها و تحویل گذرنامه و سایر به نماینده شرکت شمسا های احتمالی پروازو جامانده ، ممنوع الخروجمنصرف، غایباسامی زائران اعالم  14
 دفتر خدمات زیارتی.

 ار شدن زائران به هواپیما.بندی آنها بر اساس شماره مانیفست قبل از سواخذ گذرنامه زائران و دسته 15
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 سرکشی به زائران در هواپیما و حصول اطمینان از صحت حال آنان و انجام هماهنگی و ارائه تذکرات الزم. 1

 رسیدن به فرودگاه مقصد و راهنمایی زائران جهت کنترل مدارک و جانماندن آنها در هواپیما. 2

 شمسا در فرودگاه و همکاری جهت انجام تشریفات اداری ورود کاروان.ارتباط با نماینده  3

 .روی هم سفید باشدمانیفست به طوری که دو صفحه روبههای زائران بر اساس شماره و ردیف مندرج در تنظیم گذرنامه 4

 اقدامات گردی و یاعزام زایران آمار اصالح و عراق هالسیاح نماینده یا و شمسا شرکت نماینده به او یاحتمال یدستگیر و یاسم تشابه مخدّر، مواد کشف نظیر یدالیل به زائر یالورود ممنوع مراتب عالما 5
 .الزم

 اعالمی. انیفستمبراساس شماره های ورودی های منظم مقابل گیتراهنمایی زائران جهت ورود به سالن فرودگاه و تشکیل صف 6

 .یفرودگاه تشریفات انجام در یعراق یاجرای عوامل و نیروها با یمکارتوجیه زائران برای ه 7

 .و اطمینان از جانماندن وسایل زائران فرودگاهو خروجی های ورودی نظارت بر ورود و خروج زائران و بار آنها در گیت 8

 اتوبوس جهت انتقال زائران به هتل و کنترل و پیگیری رفع مشکالت احتمالی آن.دریافت  9

 اخذ شماره تلفن همراه راننده اتوبوس و یادداشت شماره پالک آن. 10

 نسبت به آن.زائرین  راهنمایی ونصب عالمت و تابلوی مشخصات کاروان در جلوی اتوبوس  11

 ها.هدایت زائران جهت سوار شدن به اتوبوس و نظارت بر انتقال بار آنها به صندوق اتوبوس 12

 سرشماری زائران جهت حصول اطمینان از جانماندن هیچیک از آنها.انجام حضور و غیاب و  13

 اطالع از نشانی دقیق هتل. حرکت به سمت هتل وهای الزم با نماینده شمسا و نیروهای امنیتی عراق جهت انجام هماهنگی 14

 .کاروان مشخصات یتابلو یدارا اتوبوس بر شدن سوار و هااتوبوس پارکینگ طرف به فرودگاه سالن از زائران یجمعدسته و هماهنگ روجخ 15

 های زائران در اتوبوس جهت ارائه به هتل محل اسکان.جمع آوری گذرنامه 16

 .رانئزا به آن اعالم و یمحل وقت به ساعت مینظت 17
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 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

 

 

 

 

 

 

8-

تمهیدات 

عزیمت از 

شهر مبداء 

و حضور در 

مرزی پایانه 

)اعزام 

 زمینی(

قامت در زایرسرا در هزینه ل احتساب هزینه اران وقت کافی برای استراحت و رفع خستگی در زایرسرای مرزی داشته باشند. عدم رعایت این بند به دلیائای که زبه گونه تنظیم زمان حرکت از مبدأ 1
 تخلف محسوب شده و زایران حق اعتراض دارند. ،مجموعه سفر

 پیگیری الزم جهت اخذ مشخصات اتوبوس و شماره تماس راننده و اطّالع دقیق از ساعت و محل تجمع و حرکت زائران از مبداء استان تا مرز. 2

 و یا محل قرار کاروان در روز و ساعت تعیین شده.مسافربری فراخوان زائران جهت حضور در پایانه  3

 و تحویل اتوبوس ساعتی قبل از حرکت کاروان. سافربریحضور در پایانه م 4

 .ت ضروریو سایر امکاناسیستم سرمایشی و گرمایشی سالم بودن ، آب سرد به مقدار کافیل: از قبی آندر تجهیزات الزم وجود اطمینان از  حصولکنترل اتوبوس و  5

 نسبت به آن.زائرین  راهنمایی ونصب عالمت و تابلوی مشخصات کاروان در جلوی اتوبوس  6

 هماهنگی با روحانی و یا مداح جهت حضور در محل قرار کاروان قبل از حضور زائران و بر پا نمودن عالمت مشخصه کاروان. 7

 حضور و غیاب زائران و توزیع کارت شناسایی و سایر مدارک آنان. 8

 زیارتی. رسانی الزم به دفتر خدماتتعیین تکلیف زائران غایب و اطالع 9

 راهنمایی زائران جهت سوار شدن به اتوبوس بر اساس چیدمان قبلی در فرم مربوطه. 10

 عملکرد راننده. های اجرایی و نظارت برکاروان در صندلی ردیف اول اتوبوس جهت هماهنگیاستقرار مدیر و روحانی و یا مداح  11

 های الزم.زائران و انجام کنترل حضور و غیاب، شمارش و حصول اطمینان از حضور همه 12

 غذا.رف صجهت اقامه نماز و برای توقف راهی های تعیین شده بینایستگاهو حرکت به موقع کاروان و هماهنگی الزم با راننده  13

 راهی و ادامه مسیر.گاههای بینراهنمایی زائران از برنامه کاروان در مسیر حرکت و توقف 14

 .و آموزشی هنگیهای آن و یادآوری نکات اجرایی و فرتوضیحات اجرایی الزم به زائران از برنامه کلی سفر و برنامهارائه  15

 به مرز. های فرهنگی روحانی و یا مداح کاروان در طی مسیر تا رسیدناستفاده از ظرفیت 16

 .به مرز با توجه به جدول زمانی تعیین شده کاروانموقع رساندن ه بتالش در جهت  17

 رسیدن به مرز خروجی و تعیین ساعت حضور کاروان در مرز و دریافت کارت نوبت. 18

 ا موعد بعدی.ها در اتوبوس تراهنمایی زائران در خصوص همراه داشتن وسایل، ملزومات و داروهای ضروری در ساک دستی و ماندن چمدان 19

 ریزی شده در مرز.با نماینده مرزی شمسا جهت اسکان زائران در زائرسرا و دریافت خدمات برنامههماهنگی  20

 راهنمایی زائران برای اسکان در محل اقامت تعیین شده و تهیه ملزومات پذیرایی زائران. 21

 نظارت بر اسکان صحیح زائران و احصاء و رفع کمبودهای احتمالی. 22
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تمهیدات 

پایانه 

مرزی، 

ورود به 

عراق و 

عزیمت 

کاروان به 

هتل )اعزام 

 زمینی(

 فراخوان زائران و تهیه ملزومات الزم و پذیرایی از آنها با همکاری سایرین. 1

 آوری آنها پس از تکمیل در محل زائر سرا.های فهداک بین برخی زائران و جمعتوزیع فرم 2

 فراخوان زائران جهت انتقال آنان به نقطه صفر مرزی در ساعت تعیین شده. 3

 حصول اطمینان از جانماندن لوازم و وسایل زائران در زائرسرای مرزی. 4

 نظارت بر انتقال زائران به اتوبوس و حضور و غیاب و شمارش آنان. 5

 جهت حفظ و حراست دقیق از آن.توزیع گذرنامه بین زائران در اتوبوس و راهنمایی آنان  6

 رسیدن به مرز و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن و جانماندن وسایلشان و تجمع مقابل تابلوی کاروان. 7

 های آن.حصول اطمینان از جانماندن بار و وسایل زائران در اتوبوس و صندوق 8

 و خداحافظی با وی. امضاء فرم تاییدیه راننده اتوبوس و طلب حاللیت از ایشان 9

 امور اداری کاروان در مرز. ای مشخص در پایانه مرزی و اقدام جهت انجاممستقر نمودن زائران در نقطه 10

 مراجعه به نمایندگی شمسا برای انجام امور اداری و تحویل فرم فهداک و ممهور نمودن فرم گزارش سفر. 11

 ...(و یخروج مهر درج بر نظارت و یمرز نیمامور به فستیمان ریتصو و اصل ،یخروج شیف لیتحو)مرز از خروج یگمرک و یادار امور انجام 12

 .یگمرک تشریفات از پس گیت از خروج و فستیمان شماره اساس بر گذرنامه سیپل تیگ مقابل صف یک در ایستادن و یخروج سالن یسو به زائراندادن  حرکت 13

 .هدایت زائران جهت عبور از گیت با رعایت شماره مانیفستاستقرار جنب گیت خروجی و  14

 تاکید به زائران مبنی بر عدم قبول و دریافت هرگونه باز و بسته از افراد ناشناس و آکاهی دادن از تبعات احتمالی آن. 15

 .ائران اعزامیز اصالح آمارو  مسا در مرز ش هنمایندمراجعه به  باایب غ یاالخروج احتمالی، منصرف و حصول اطمینان از خروج همه زائران و تعیین تکلیف زائر ممنوع 16

 



 نامه اجرایی کاروان عتبات عالیات عراقآیین  -اداره کل امور کارگزاران 

(16) 

 

 

 

 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

 

 ادامه( 9)

تمهیدات 

پایانه 

مرزی، 

ورود به 

 عراق

و عزیمت 

کاروان به 

 هتل 

)اعزام 

 (زمینی

 دریافت اصل مانیفست و حرکت به سمت پایانه مرزی عراق.  17

 . اساس شماره مانیفست حضور در مقابل گیت گذرنامه عراق برهدایت زائران برای ورود به خاک عراق و  18 

 های ورودی مرز عراق.هماهنگی و جلب همکاری تعداد از آقایان زائر جهت انتقال بار تا گیت 19

 های عراقی.های وردی مرز عراق و همکاری زائران جهت انتقال بار به گارییتگها جهت انتقال بار زائران تا گاری ولینمسوهای عراقی و اخذ کارت شناسایی هماهنگی برای در اختیار گرفتن گاری 20

  .و ممهور نمودن مانیفست اصلیعراق یاحه حضور در دفتر السّ 21

 اظمین(.جهت  عزیمت به مقصد تعیین شده)نجف، کربال و یا کمورین امنیتی عراقی جهت سوار شدن زائران به اتوبوس امو هماهنگی با نماینده شرکت حمل و نقل  22

 ولین امنیتی.وتهیه و فعال نمودن خط موبایل عراقی برای استفاده الزم و همچنین اطالع رسانی از اتفاقات احتمالی طول مسیر به مس 23

  نیاز و...(مورد د حستیک زاپاس، داشتن گازوییل به ال، سیستم سرمایشی و گرمایشیآب معدنی خنک،  ،)نظافت، داشتن کلمنهای الزمکنترلتحویل اتوبوس و انجام  24

 بر اساس چیدمان قبلی در فرم مربوطه. راهنمایی زائران جهت سوار شدن به اتوبوس 25

 .ناهار افتیدر و ظهر نماز اقامه مختصر، استراحت و یراهنیب ستگاهیا به دنیرس و اتوبوس حرکت 26

 .هتل به یمنته یرهایمس و یتیامن مامور و راننده عملکرد و رفتار بر نظارت و مقصد سمت به حرکت 27

 .زائرین به آن اعالم و محلی وقت به ساعت تنظیم 28
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تمهیدات 

اوّلین حضور 

کاروان در 

شهرهای 

مقدّس و 

ورود به هتل 

و زیارت 

 جمعیدسته

 .در اتوبوس و اطمینان از جانماندن بار و وسایلشان ود و ایجاد آمادگی جهت پیاده شدن از اتوبوسخآوری و سایل و ملزومات رسیدن به شهر زیارتی و راهنمایی زائران جهت جمع 1

اه داشتن وسایل های بزرگ در اتوبوس و صرفا همرحرم کاظمین و راهنمایی زائران در خصوص اقامت یک شبه در هتل کاظمین و لزوم ماندن چمدان رسیدن به پارکینگ اطراف مخصوص کاظمین: 2
 .و داروهای موردنیاز ضروری

 بوس جهت انتقال زائران به هتل.هماهنگی با دفتر شمسا مستقر در پارکینگ و تحویل مینی مخصوص کاظمین: 3

 ش آنان و حصول اطمینان از جانماندن هیچیک از آنان.ها و حضور و غیاب و شماربوسراهنمایی زائران جهت سوار شدن به مینی مخصوص کاظمین: 4

 ع در البی.ترین مکان به هتل و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن و تجمتوقف در نزدیک 5

 اطمینان از جانماندن وسایل و بار زائران.های آن و صندوقو بازدید کامل اتوبوس  6

 ها و تذکرات اجرایی مدیر هتل.راهنمایی زائران جهت استماع توصیه 7

 شمارش گذرنامه ها در حضور مدیر هتل و تحویل آنها به وی در قبال اخذ رسید. 8

 .رسید اخذ قبال در خود امانات و پول سپردن و هتل امانات صندوق از استفاده جهت زائران ییراهنما 9

 ها بر اساس پالن قبلی.تحویل اصل مانیفست و تصویر آن به مدیر هتل و اخذ کلید اتاق 10

 تنظیم ساعت قرار با زائران در البی هتل جهت تشرف به حرم برای زیارت اولیه)با هماهنگی قبلی با روحانی یا مداح کاروان( 11

 تاکید به زائران جهت حضور به موقع در رستوران، خصوصا روزهای جمعه که نماز جمعه اقامه می گردد.اعالم ساعت پذیرایی هتل و  12

 بینی شده.دمات پیشهای هتل به منظور استفاده مناسب از خائران با امکانات و برنامهزهای الزم جهت آشنایی ارائه توصیه 13

 .مل داشته باشندرعایت حجاب کا طبقات هتل بجز اتاقها با دوربین مداربسته کنترل می شود و الزم است زائران قبل از خروج از اتاقیادآوری به زائرین در خصوص اینکه راهروها و  14

 ان.کاروان به زائر یر و روحانی یا مداحیت به چیدمان پالن در فرم مربوطه)ممنوعیت تخصیص اتاق تک نفره( و اعالم شماره اتاق مدها بین زائران با عناتقسیم اتاق 15

 .در خصوص حفظ اموال هتل و دقت در استفاده از آن و لزوم پرداخت خسارت در صورت وارد کردن آسیب به آن الزم تذکر 16

 ..مربوطه مسوول به آن پردنس و استقبال میز روی ها اتاق کلید نکردن رها بهو توصیه  ها بین زائراندریافت کارت مشخصات هتل و توزیع آن به همراه کلید اتاق 17

 از مدیر هتل. های احتمالیکمبودها و نارسائیفوری و پیگیری جهت رفع انعکاس بعد از اسکان زائران و ها وضعیت اتاقکنترل دقیق  18
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 )ادامه(10

تمهیدات 

اوّلین حضور 

کاروان در 

شهرهای 

مقدّس و 

هتل ورود به 

و زیارت 

 جمعیدسته

 ها اعم از اسکان، تغذیه، حمل و نقل و... به مدیر هتل و در صورت عدم رفع آن، انعکاس به ستاد منطقه.انعکاس و پیگیری به موقع کمبودها و نارسایی 19

 از مدیر هتل.اعم از جلسه ستاد، زیارت دوره، و.... های ستاد کسب اطالع از آخرین اخبار، اطالعات و برنامه 20

 کسب اطالع از روز و ساعت جلسه ستاد و شرکت در آن. 21

 های ایران، محل ستاد ایران و...جمعی به سمت حرم و ارائه توضیحات الزم به زائران در خصوص مسیرهای تردد، محل درمانگاهحرکت دستهفراخوان زائران و  22

 و یا مداح کاروان. رسیدن به حرم و برگزاری مراسم توسط روحانی 23

 راهنمایی زائران جهت تشرف به حرم و چگونگی بازگشت به هتل. 24

 هتل طیمح و راهروها در کودکان کردن رها عدم ژهیبو و ندینما خودداری اطاق در کودکان و مسن افراد گذاشتن تنها از هتل از خروج هنگام در نکهیا بر دیتاک 25

 ها و اماکن زیارتیدرخصوص ممنوعیت سیگار کشیدن در حرمیادآوری به زائران  26
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تمهیدات 

ایّام حضور 

کاروان در 

شهرهای 

مقدّس و 

اقامت در 

هتل و 

انجام 

زیارت 

 دوره

 و...، وسایل گرمایشی، سرمایشی آسانسورنظارت بر صحت عملکرد تجهیزات و امکانات هتل اعم از  1

 و الصاق آن مجاور میز استقبال هتل. 4بر روی ورق آذکر شماره اتاق مربوط  ابوشتن نام مدیر و روحانی کاروان ن 2

 و... رفاهی، بهداشتیهای دستورالعملحسن اجرای و زیع صبحانه، ناهار و شام نظارت بر توحضور در رستوران و همکاری و  3

 گاه و...ها مانند دعای کمیل خیمهو هدایت زائران جهت شرکت در آن عثه مقام معظم رهبریبذهبی ات ممراسماطالع از زمان برگزاری کسب  4

 های فهداک و تحویل به ستاد و ممهور نمودن قسمت دوم از فرم گزارش سفر مدیران در روز آخر استقرار)مخصوص شهرهای مقدس کربال و نجف(.تکمیل فرم 5

 بروز مشکالت احتمالی فرهنگی، امنیتی و اخالقی. ازپیشگیری  رفت و آمد آنان جهت حضور زائران در هتل و مستمر برکنترل و نظارت  6

 .هماهنگی الزم  با مدیر هتلو انجام  تل(  و اوقاتی که برای این کار تنظیم شدهه -حرم –زمان های تعیین شده برای استفاده از نقل )هتل رسانی اطالع  

 های دور دست.در البی هتل و در دسترس بودن مدیر برای رفع مشکالت احتمالی و نظارت بر سرویس حمل و نقل هتل به حرم، در مورد هتلحضور  7

 راموبایل  امانات، قسمت نزد گذاشتن تامان به صورت در لذا. است ممنوع کوفه و سهله مساجد همچنین و مطهر هایحرم داخل به دوربین و موبایل ورود که نیا خصوص در زائران ییراهنما 8
 .نمایند خاموش

 زیارت دورره در نجف اشرف:انجام  9

 احد امنیتی جهت انجام زیارت دوره و دریافت شماره تلفن راننده برای هماهنگی های الزم.هماهنگی با مدیر هتل و واحد حمل و نقل و و 9-1

 اعت و محل قرار کاروان جهت عزیمت.تعیین روز، سزائرین و دوره به  اعالم برنامه زیارت 9-2

 فراخوان زائران در ساعت مقرر در البی هتل، تهیه لیست حاضرین و راهنمایی آنان جهت سوار شدن به اتوبوس. 9-3

 اخذ اقالم پذیرایی خصوصا چند بسته آب صحه خنک به تعداد مورد نیاز و توزیع آن در اتوبوس. 9-4

 اجرایی با روحانی/مداح کاروان جهت ارائه توضیحات الزم به زائران در طی زیارت دوره در مسجد کوفه و یا مسجد سهله.هماهنگی  9-5

 رسیدن به پارکینگ و راهنمایی زائران در خصوص مسیر حرکت و محل توقف اتوبوس و چگونگی بازگشت به پارکینگ در صورت جدا شدن از کاروان. 9-6

 داری و ورود به مسجد و انجام اعمال مستحبّی با ارائه توضیحات توسط روحانی/مداح کاروان.ها به امانتزائران جهت تحویل تلفن همراه و کفشراهنمایی  9-7

 السّالم.مام علی علیهزدید از مرقد میثم تمّار و منزل اجمعی برای بافراخوان زائران جهت خروج از مسجد و تحویل وسایل و راهنمایی آنها جهت حرکت دسته 9-8

 وس و حصول اطمینان از جانماندن هیچیک از آنها.سوار شدن به اتوبعزیمت به پارکینگ و جهت  آنانراهنمایی و نظارت بر پراکنده نشدن زائران  9-9

 جانماندن هیچیک از وسایل آنها در اتوبوس.بازگشت زائران به هتل و راهنمایی آنها جهت پیاده شدن و تفتیش اتوبوس جهت حصول اطمینان از  9-10

 الغطا، مقبره صاحب جواهرالکالم،ریزی برای بازدید از سایر اماکن زیارتی نجف اشرف و اعالم به زائران جهت همراهی داوطلبین)مقبره شیخ جعفر کاشفهماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامه 9-11
 راقد حضرت هود و صالح و...( السّالم، ممقبره شیخ طوسی، مقبره صافی صفا، منزل حضرت امام خمینی)ره(، قبرستان وادی
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 ادامه( 11)

تمهیدات 

ایّام حضور 

کاروان در 

شهرهای 

مقدّس و 

اقامت در 

هتل و 

انجام 

زیارت 

 دوره

 وسایر اماکن زیارتی داخل حرم  وعلمای مدفون اعم از شیخ عباس قمی، شیخ انصاری و... ازدید زائران از مراقد ریزی جهت اجرای برنامه حرم شناسی و بهماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامه 9-12
 همچنین اجرای برنامه وداع در شب آخر حضور.

 زیارت دوره در کربالی معالّ:انجام  10

 احد امنیتی جهت انجام زیارت دوره.هماهنگی با مدیر هتل و و 10-1

ام صادق العباس، مقام امام زمان)عج(، مقام امریزی برای بازدید از اماکن زیارتی کربال و اعالم به زائران جهت همراهی آنان)خیمه گاه، تلّ زینبیه، کفّهماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامه 10-2
 السّالم( و... علیه

 اعت و محل قرار کاروان جهت عزیمت.تعیین روز، سن و ازائردوره به  اعالم برنامه زیارت 10-3

 فراخوان زائران در ساعت مقرر در البی هتل، تهیه لیست حاضرین. 10-4

 اخذ اقالم پذیرایی خصوصا چند بسته آب صحه خنک به تعداد مورد نیاز و توزیع آن. 10-5

 زائران در طی زیارت دوره.هماهنگی اجرایی با روحانی/مداح کاروان جهت ارائه توضیحات الزم به  10-6

 راهنمایی زائران در خصوص مسیر حرکت نسبت به هتل محل اقامت و چگونگی بازگشت به هتل در صورت جدا شدن از کاروان. 10-7

 روحانی/مداح کاروان.های زیارتی با ارائه توضیحات توسط ها و ورود به مکانداریها به امانتراهنمایی زائران جهت تحویل تلفن همراه و کفش 10-8

 مینان از جانماندن هیچیک از آنها در طی مسیر.جمعی و حصول اطعزیمت دستهجهت  آنانراهنمایی و نظارت بر پراکنده نشدن زائران  10-9

 اجرای برنامه وداع در شب آخر مدفون و سایر اماکن زیارتی داخل حرم و همچنینسی و بازدید زائران از مراقد علمای ریزی جهت اجرای برنامه حرم شناهماهنگی با روحانی/مداح کاروان و برنامه 10-10
 حضور.
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تمهیدات 

الزم برای 

امور 

درمانی، 

بهداشتی و 

 امداد

 شدن انجام موارد زیر:نشدن آنان و در صورت گمنظارت بر رفت و آمد بهینه زائران و گم 1

 کنترل مسیر حرکت زائر از هتل تا حرم و داخل حرم  1-1

 مراجعه به دفتر گمشدگان )مفقودین( حرم  1-2

 امداد و پیگیری ولومساطالع رسانی به  1-3

 امداد لوسومستاد برای ادامه مسیر و تحویل گذرنامه زائر مفقود شده بعالوه کپی مانیفست به  ولینومسدر صورت پیدا نشدن زائر تا زمان حرکت، کسب تکلیف از  1-4

 آشنا نمودن زائرین به محل های استقرار درمانگاه ها و کلینیک های پزشکی. 2

 تاکید به زائران برای همراه داشتن کارت شناسایی در صورت مراجعه به مراکز درمانی بهداشتی. 3

 انجام موارد زیر: ،نظارت بر وضعیت صحت و سالمتی زائران  و درصورت بیماری زائر 4

 ترین درمانگاه مرکز پزشکی  همراهی زائر و رساندن او به نزدیک 4-1

 تا حصول نتیجهپیگیری  و ول امدادورسانی به مس اطالع ،حال بودن زائر و نیاز به آمبوالنس درصورت بد 4-2

 به همراه بیمارو یک سری کپی مانیفست زائر گذرنامه ارائه اصل  شدن زائر، نیاز به بستریدرصورت  4-3

 در صورت فوت بیمار در هر یک از مراحل سفر انجام موارد زیر: 5

 و تحویل مدارک الزم)گذرنامه، کپی مانیفست و ...( امداد و پیگیری ستاد و هماهنگی با ایشان ولومسرسانی به  اطالع 5-1

 متوفی دفن محل برای تکلیف کسب درخصوص ایشان با هماهنگی و ایران در زائر خانواده به دفتر زیارتی و حج و زیارت استان و نهایتا اطالع رسانی 5-2

 بازگشت به ایران جهت اقدامات و تشریفات انجام یا و فوت محل در تدفین جهت اداری مراحل انجام 5-3

 غیرمترقّبه و نیاز به بازگشت اضطراری و انفرادی زائر، انجام موارد زیر:در صورت بروز موارد  6

 کلیفت کسب و شمسا ستاد ولومس با موضوع طرح 6-1

 هماهنگی با واحد امداد و پیگیری 6-2

 هماهنگی با واحد حمل و نقل هوایی جهت اخذ بلیط و انجام مراحل خروج 6-3

 مربوطهپیگیری انجام مراحل اداری  6-4

 به مسوول امداد)گذرنامه نباید تحویل زائر شود( تحویل گذرنامه زائر و یک کپی از مانیفست 6-5

 انجام مراحل اداری جهت حذف نام زائر مربوطه از مانیفست برای جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی در مرز خروج از عراق و ورود به ایران 6-7

 (ارند.ساعت پس از ورود به ایران تحت پوشش بیمه عمر، حوادث، درمان و بار قرار د 120ساعت قبل از ورود به عراق تا  48زائران از کلیه )امور بیمه ای  7
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تمهیدات 

خروج 

کاروان از 

هتل و 

عزیمت به 

فرودگاه و 

یا عزیمت 

به سایر 

شهرهای 

 مقدس

 خروج از هتل و انتقال زائران. حمل و نقل برای اعالم زمان ولمسوهماهنگی با مدیر هتل و  1

 های خود و قراردادن آن در قسمتی از البی هتل در شب آخر حضور.ها و ساکراهنمایی زائران جهت انجام زیارت وداع و تنظیم چمدان 2

 در البی جهت خروج از هتل. اعالم زمان تحویل کلید و تاکید بر حضور به موقع 3

 .)درصورتیکه در برنامه سفر هست( و سرد نمودن آب یا آب میوه هماهنگی قبلی جهت اخذ بسته غذایی زائران برای زمان خروج از هتل 4

 و داروهای ضروری در کیف دستی.ها به البی با هماهنگی مدیر هتل و راهنمایی زائران جهت همراه داشتن لوازم ها و ساکاعالم ساعت انتقال چمدان 5

 فراخوان زائران جهت حضور به موقع در البی هتل. 6

 ها و تحویل آن به مدیر هتل.دریافت کلید اتاق 7

 دریافت اصل مانیفست و گذرنامه های زائران و کنترل صحّت و شمارش دقیق آنها. 8

 .آنان وسایلزائر و ها جهت جا نماندن بازدید دقیق اتاق 9

 راهنمایی زائران جهت دریافت پول و اشیاء قیمتی خود از صندوق امانات هتل. 10

 .دریافت تغذیه احتمالی زائران و انتقال به اتوبوس 11
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تمهیدات -14

عزیمت 

کاروان به 

مراقد شریفه 

سامرّا، 

زاده امام

سیّدمحمّد و 

دوطفالن 

 مسلم

 السّالم()علیهم

 السّالم.جرایی با روحانی/مداح کاروان جهت زیارت مراقد شریفه سامرا، سیدمحمد و دوطفالن مسلم علیهماریزی و هماهنگی برنامه 1

 ممنوعیت سوار نمودن مسافر خارج از مانیفست و یا بدون معرفی نامه ستاد 2

 نش با زائرانونه درگیری و تدرون اتوبوس با همکاری نیروی امنیتی و در صورت ورود، انجام تدبیر الزم برای پیش گیری از هرگجلوگیری از ورود متکدیان و افراد دست فروش به  3

 ها در نزدیکی حرم و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن از اتوبوس و عدم همراه آوردن وسایل غیرضرور.عزیمت کاروان و رسیدن به پارکینگ اتوبوس 4

 راهنمایی زائران در خصوص مسیر منتهی به حرم و بازگشت به پارکینگ و محل استقرار اتوبوس. 5

 ای و اتالف وقت.های طی مسیر و عدم خرید اجناس برای پیشگیری از بروز مشکالت حاشیهفروشر اهنمایی زائران جهت عدم توجه به دست 6

 زم توسط روحانی)مداح( کاروان.زائران جهت تجدید وضو و تجمع مقابل تابلوی کاروان با ارائه توضیحات الجمعی به سمت حرم و راهنمایی عزیمت دسته 7

 هماهنگی اجرایی با روحانی/مداح کاروان و اعالم ساعت و محل قرار زائران جهت بازگشت به پارکینگ و ادامه مسیر. 8

 قرار زائران در داخل حرم با ارائه توضیحات توسط روحانی)مداح(. هماهنگی اجرایی با روحانی/مداح کاروان و اعالم محل 9

 های خاص و خروج از حرم.عزیمت به داخل حرم و برگزاری مراسم و راهنمایی زائران جهت زیارت مکان 10

 هماهنگی اجرایی با دفتر شمسا و اخذ ناهار و میوه زائران زاده سیدمحمد:مخصوص امام 11

 هماهنگی با زائران و تنظیم قرار بعد از زیارت جهت صرف ناهار)در محوطه امام زاده و یا در اتوبوس( زاده سیدمحمد:اماممخصوص  12

 حضور در محل قرار زائران و حصول اطمینان از حضور همه زائران و راهنمایی آنان جهت عزیمت به پارکینگ و سوار شدن به اتوبوس. 13

 حضور همه زائران در اتوبوس و جانماندن هیچیک از آنان.حصول اطمینان از  14
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تمهیدات 

حضور در 

فرودگاه 

جهت 

بازگشت به 

کشور 

)اعزام 

 هوایی(

 .یا نماینده ستاد در فرودگاه ربط ستادذی ولینومساخذ آخرین اطالعات پروازی از  1

 زائران جهت حضور به موقع در البی هتل برای عزیمت.رسانی به اطالع 2

 .قبل از موعد مقررآن سازی جهت آمادهو راهنمایی زائران اطالع از زمان انتقال بار  3

 بوس جهت انتقال زائران به پارکینگ.هماهنگی با مدیر هتل برای تحویل به موقع مینی مخصوص کاظمین: 4

 هتل و راهنمایی زائران جهت سوار شدن جهت انتقال به پارکینگ. ها در نزدیکترین نقطه بهبوسکسب اطالع از استقرار مینی مخصوص کاظمین: 5

 ائران جهت انتقال بار و وسایلشان به آن.ترین مکان به هتل و راهنمایی زکسب اطالع از استقرار اتوبوس در نزدیک 6

 زائران و حضور و غیاب و شمارش آنان.حصول اطمینان از سوار شدن همه  7

 حرکت به سمت فرودگاه با هماهنگی مسوولین ذیربط. 8

 تحویل گذرنامه ها به زائران در زمان حرکت به سمت فرودگاه. 9

 ای.های نوبهراهنمایی زائران نسب به اهمیت حفظ و نگهداری و در دسترس بودن گذرنامه جهت بازرسی 10

 فرودگاه و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن و ورود به سالن فرودگاه.رسیدن به  11

 های آن و حصول اطمینان از جانماندن بار و وسایل زائران.بازدید اتوبوس و صندوق 12

 اخذ نوبت با ارائه اصل مانیفست به مامور عراقی در گیت خروجی. 13

 اساس شماره مانیفست در مقابل گیت خروجی.های منظم بر راهنمایی زائران جهت تشکیل صف 14

 ها.ها به گیت خروجی و نظارت بر درج مهر خروج بر گذرنامهارائه اصل مانیفست و گذرنامه 15

 .اساس شماره مانیفست هدایت زائران جهت تحویل بار بر 16

 عنوان آخرین نفر. کلیه زائران از گیت گذرنامه و عبور مدیر کاروان بهعبور حصول اطمینان از  17

 و اطمینان از جانماندن هیچیک از آنان از پرواز. جهت سوارشدن به هواپیما آنهاهدایت حصول اطمینان از حضور کلیه زائران و  18

 نظارت وکنترل سالن پس از خروج همه زائران و اطمینان از جانماندن وسایل آنان. 19

 ر.هر ورود به کشوزائران جهت پیاده شدن از هواپیما و حضور در فرودگاه و انجام تشریفات گمرکی و ممهور نمودن گذرنامه به م رسیدن به فروودگاه مبداء و راهنمایی 20
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 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت
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تمهیدات 

عزیمت 

کاروان به 

پایانه مرزی 

و بازگشت 

به کشور 

)اعزام 

 زمینی(

 ربط ستاد ایران جهت عزیمت به پایانه مرزی.ولین ذیمسواخذ آخرین اطالعات از  1

 رسانی به زائران جهت حضور به موقع در البی هتل برای عزیمت.اطالع 2

 ائران جهت انتقال بار و وسایلشان به آن.ترین مکان به هتل و راهنمایی زکسب اطالع از استقرار اتوبوس در نزدیک 3

 .زائر در البی هتل جهت حمل به محل استقرار اتوبوس و تحویل بار به راننده اتوبوستعیین زمان استقرار بار  

 حصول اطمینان از سوار شدن همه زائران و حضور و غیاب و شمارش آنان. 4

 حرکت به سمت پایانه مرزی با هماهنگی مسوولین ذیربط. 5

 مرزی. تحویل گذرنامه ها به زائران در زمان حرکت به سمت پایانه 6

 ای.های نوبهراهنمایی زائران نسب به اهمیت حفظ و نگهداری و در دسترس بودن گذرنامه جهت بازرسی 7

 های آن.رسیدن به پایانه مرزی عراق و راهنمایی زائران جهت پیاده شدن از اتوبوس و تاکید بر جانماندن وسایلشان در اتوبوس و صندوق 8

 .اتوبوس و اعالم ساعت ورود به مرز ایران جهت استقرار به موقع اتوبوس و هماهنگی با رستوران بین راهی هرانند هماهنگی با دفتر زیارتی و 

 ران.های آن و حصول اطمینان از جانماندن بار و وسایل زائبازبینی و کنترل اتوبوس و صندوق 9

 و رعایت نوبت. رسیدن به سالن خروجی مرز عراق و راهنمایی زائران جهت حفظ نظم 10

 های ورودی مرز ایران.از آقایان زائر جهت انتقال بار تا گیت یهماهنگی و جلب همکاری تعداد 11

 ناسایی آنان جهت انتقال بار زائران تا گیت ورودی مرز ایران.شهای عراقی و اخذ کارت گاریبرای دراختیار گرفتن هماهنگی  12

 و انجام تشریفات الزم جهت ورود زائران به داخل کشور.هماهنگی با امور اداری مرزی  13

 های ورودی عراقی و ثبت مهر خروج از عراق.راهنمایی زائران جهت تشکیل صف مقابل گیت 14

 گذرنامه به منظور کنترل وسایل.رزی قبل از رسیدن به قسمت کنترل گاه مقابل پایانه ممرز ایران و تجمع در مقابل محل استراحتبه راهنمایی زائران جهت ورود  15

 ثبت مهر ورود به کشور در گذرنامهتذکر به زائران برای کنترل  

 نظارت بر انتقال تمامی وسایل و بار زائران به محل تجمع آنان و راهنمایی زائران جهت ورود به مرز کشور. 16

 نمودن فرم گزارش سفر.مراجعه به دفتر نمایندگی شمسا جهت تحویل فرم فهداک و ممهور  17

 های زائران بر اساس ترتیب پیاده شدن آنان در طول مسیر در اتوبوس.ها و ساکچیدمان منظم چمدان 18

 های فهداک و تحویل آن به نماینده مستقر در مرز.تکمیل دقیق فرم 19

 امکانات داخلی آن و موجود بودن آب خنک.مراجعه به قسمت مربوطه و تحویل اتوبوس و حصول اطمینان از صحت تجهیزات و  20
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 عناوین

 اقدامات

 

 هاشرح فعالیت

ادامه(  16)

تمهیدات 

عزیمت 

کاروان به 

پایانه مرزی 

و بازگشت 

به کشور 

)اعزام 

 زمینی(

 شدن احتمالی در طی مسیر. های پیادهها و زمانها بر اساس مکانراهنمایی زائران جهت سوار شدن به اتوبوس و چیدمان وسایلشان در صندوق 21

 حصول اطمینان از حضور همه زائران با انجام حضور و غیاب و شمارش آنان و حرکت به سمت شهر مبداء. 22

 رسیدن به ایستگاه بین راهی جهت استراحت و صرف غذا و نظارت بر پذیرایی از زائران. 23

 اطمینان از جانماندن هیچیک از آنان.راهنمایی زائران جهت سوار شدن به اتوبوس و حصول  24
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تمهیدات 

شهر مبداء 

 و پایان سفر

 .اقدامات بعدیپایانه مسافری شهری و یا محل قرار از پیش تعیین شده کاروان و راهنمایی زائران جهت فرودگاه مبداء، ورود به  1

 .در اتوبوس و محوطه بار زائرانحصول اطمینان از جانماندن  2

 خداحافظی با زائران و طلب حاللیت از آنان. 3

 تکمیل دقیق گزارش سفر در سامانه فهداک کارگزار.  4

 .شناسی سفر و ارائه آن حداکثر تا یک هفته بعد از بازگشتآسیبمختصر سفر با قید  تهیه گزارش 5

 کارگزاران استان.مهر و امضاء مدیر و روحانی و تحویل آن به شرکت مرکزی  کاروان ممهور بهکرد تنخواه فرم هزینهتنظیم و تکمیل  6

 تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد معاون آموزشی 7
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 های مورد استفاده در کاروان عتبات عالیاتفرم( و

 (1فرم شماره )

 «کاروان عتبات عالیات  زائرانمشخصات اولیه لیست » 

       139/           /ام:         نام دفتر خدمات زیارتی:                                             شماره کارگزاری:                             تاریخ اعز

 مندیتوانمهارت و  وضعیت جسمی سن تلفن همراه تلفن منزل نام و نام خانوادگی زائر ردیف
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 (2فرم شماره )

 «کاروان عتبات عالیات  زائرانهای نسبتلیست » 
 

       139یخ اعزام:         /      /     تار                                         شماره کارگزاری:       نام دفتر خدمات زیارتی:                                           

          سال: 2زیر  زائرانعداد ت                           زن:      زائرانتعداد                    مرد:        زائرانتعداد                         :    زائرانکل تعداد 

 تعداد نفرات هانسبت زائراننام و نام خانوادگی  ردیف
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 (3فرم شماره )

 «عتبات عالیات زائرانجدول اسکان »
 

       139اریخ اعزام:         /      /     ت                شماره کارگزاری:                                                              نام دفتر خدمات زیارتی:                            

 سال: 2زیر  زائرانعداد ت                    زن:           زائرانتعداد                     مرد:     زائرانتعداد                           :   زائرانتعداد کل 

  :               سایر:اد اتاق پنج نفرهتعد                   تعداد اتاق چهار نفره:           :               اتاق سه نفرهعداد ت                         تعداد اتاق دو نفره:

 زائراننام و نام خانوادگی  ردیف
 تعداد

 نفرات

 شماره

 اتاق نجف

شماره 

 کربالاتاق

شماره 

 کاظمیناتاق

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      



 نامه اجرایی کاروان عتبات عالیات عراقآیین  -اداره کل امور کارگزاران 

(31) 

 

 (4فرم شماره )

 «عتبات عالیات زائرانصورت وضعیت حمل و نقل »

 الف( مشخصات دفتر زیارتی اعزام کننده:

 فن ثابت:تل                      نام دفتر خدمات زیارتی:                                                     کدکارگزاری:                  

 لفن همراه:ت              نام و نام خانوادگی مدیر عامل:                                                                                          

 :ب( مشخصات عوامل اجرایی کاروان

 لفن همراه:تتلفن ثابت:                                                                                       و نام خانوادگی مدیر راهنما: نام

 همراه: تلفن ثابت:                                   تلفن                     :                          )مداح(نام و نام خانوادگی روحانی

 :ج( وضعیت اعزام کاروان

 راس ساعت:       139.................................  مورخ       /       /        روز  تاریخ حرکت از مبداء:

               (:زائرانمبداء حرکت )محل تجمع 

 ام شرکت حمل و نقل:ن راننده:                                                  تلفن همراه:                                        نام د( مشخصات راننده:  

 

  اتوبوس  ورودی 

 

 راننده

                 2و    1شماره صندلي : 

 مدیر راهنما
      4و    3شماره صندلي : 

 )مداح(روحانی

 5شماره صندلي : 

 نام زائر:

  6شماره صندلي : 

 نام زائر:

  7شماره صندلي : 

 نام زائر:

  8شماره صندلي : 

 نام زائر:

  9شماره صندلي : 

 نام زائر:

  10شماره صندلي : 

 نام زائر:

  11شماره صندلي : 

 نام زائر:

  12شماره صندلي : 

 نام زائر:

  13شماره صندلي : 

 نام زائر:

  14شماره صندلي : 

 نام زائر:

  15شماره صندلي : 

 نام زائر:

  16شماره صندلي : 

 نام زائر:

  17شماره صندلي : 

 نام زائر:

  18شماره صندلي : 

 نام زائر:

  19شماره صندلي : 

 نام زائر:

  20شماره صندلي : 

 نام زائر:

  21شماره صندلي : 

 نام زائر:

  22شماره صندلي : 

 نام زائر:

  23شماره صندلي : 

 نام زائر:

  24شماره صندلي : 

 نام زائر:

 ورودی عقب اتوبوس
  26شماره صندلي : 

 نام زائر:

  25شماره صندلي : 

 نام زائر:

  30شماره صندلي : 

 نام زائر:

  29شماره صندلي : 

 نام زائر:

  28شماره صندلي : 

 نام زائر:

  27شماره صندلي : 

 نام زائر:

  34شماره صندلي : 

 نام زائر:

  33شماره صندلي : 

 نام زائر:

  32شماره صندلي : 

 نام زائر:

  31شماره صندلي : 

 نام زائر:

  38شماره صندلي : 

 نام زائر:

 37شماره صندلي : 

 نام زائر: 

  36شماره صندلي : 

 نام زائر:

  35شماره صندلي : 

 نام زائر:

  42شماره صندلي : 

 نام زائر:

  41شماره صندلي : 

 نام زائر:

  40شماره صندلي : 

 نام زائر:

  39شماره صندلي : 

 نام زائر:

     

 و نسخۀ دوم در بایگانی دفتر زیارتی نگهداری شود. کارواننسخه اول نزد مدیر، این فرم باید در دو نسخه تنظیم شود
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 نیاز مدیران کاروانهاولین اجرایی ستادی و سازمانی، مورد ومسهای تلفنشماره ( ز

 شماره تلفن ولومس ستاد

 پایانه مرزی
 09183403611 نماینده شرکت شمسا در مرز مهران

 09163322852 نماینده شرکت شمسا در مرز شلمچه

 09163099935 نماینده شرکت شمسا در مرز چزابه

 نجف اشرف

 07821730564 بیمهل امداد و مسوو

 07815317992 ل امنیتمسوو

 07817875055 تغذیهتدارکات و ل مسوو

 07817919413 ل اسکانمسوو

 07806547575 ل حمل و نقلمسوو

 07807248350 امور فرودگاهیل مسوو

 07827738051 1مسوول منطقه 

 07832875912 2مسوول منطقه 

 07815318005 مسوول ستاد

 07832876034 ل بازرسی حج و زیارتمسوو

 07700048491 حراست حج و زیارتل مسوو

 کربالی معال

 07822499037 بیمه ل امداد ومسوو

 07803781272 ل امنیتمسوو

 07802644254 تغذیهتدارکات و ل مسوو

 07802643233 ل اسکانمسوو

 07704401411 ل حمل و نقلمسوو

 07802643389 1مسوول منطقه 

 07822209006 2مسوول منطقه 

 07804227094 ستادمسوول 

 07832933842 ل بازرسی حج و زیارتمسوو

 07806189936 ل حراست حج و زیارتمسوو

 کاظمین

 07817654093 مسوول امداد و بیمه

 07818409403 ل امنیتمسوو

 07815307610 تغذیهتدارکات و ل مسوو

 07817061783 ل اسکانمسوو

 07815762331 ل حمل و نقلمسوو

 07818280661 امور فرودگاهی بغدادل مسوو

 07810568679 مسوول منطقه

 07817160694 ل ستادمسوو

 07832876032 ل بازرسی حج و زیارتمسوو

 07832987748 ل حراست حج و زیارتمسوو

 


