
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  و  انتخاب کاروان و پرداخت الکترونیکی هزینۀ سفر

  مراجعه به کارگزار جهت تحویل گذرنامه و عکس

  عتبات عالیاتاقدام کننده : زائر 

 دقیقه20مدت زمان الزم : 

   ان طبق لیست مانیسفستبراي زائرروادید صدور 

               سفارت کشور عراق زیر نظر:  اقدام کننده

  یک الی دو روزمدت زمان الزم : 

 خیر

  درخواست  اعزام به 

  عتبات عالیات عراق 

 قطعی بطور زائر آیا

 دارد؟ اعزام به تصمیم

  »در سازمان حج و زیارتعراق فرآیند اعزام زائران عتبات عالیات «

وضعیت مرزي کاروان 

 عتیات عالیات

  تکمیل اطالعات هویتی و گذرنامه اي زائر ان کاروان

  اقدام کننده : کارگزار زیارتی 

 دقیقه20مدت زمان الزم : 

  ثبت انصراف زائر و چاپ عدد کنترلی جهت اخذ هزینۀ سفر از بانک
  اقدام کننده : کارگزار زیارتی 

 دقیقه20مدت زمان الزم : 

  

   

  

  هزینۀ سفر به زائر منصرف از تشرف  عودت

                                    
 دقیقه30مدت زمان الزم : 

  

 اقدام کننده : بانک ملی ایران

 بله

  آموزش توجیهی زائران کاروان 

  اقدام کننده : کارگزار زیارتی 

 ساعت 4الی  2مدت زمان الزم : 

  

  چاپ مانیفست زائران جهت اخذ روادید

  اقدام کننده : کارگزار زیارتی 

 دقیقه 30مدت زمان الزم : 

  

  اخذ مانیفست کاروان و ارسال به سفارت کشور عراق

  اقدام کننده : شرکت مرکزي دفاتر کارگزاري استان 

 دقیقه 30مدت زمان الزم : 

  

 خیر

 بله

ثبت نام زائر در کاروان کارگزار زیارتی عامل و 
  صدور فیش بانکی پرداخت هزینه سفر

  مقدماتی زیارتی کارگزاراقدام کننده : 

 دقیقه 30مدت زمان الزم : 

  

  و  مراجعه به بانک پرداخت هزینه سفر بصورت الکترونیکی یا 

   مراجعه به کارگزار عامل جهت تحویل گذرنامه  و فیش پرداختی

  عالیات عتبات زائراقدام کننده : 

 متغیرمدت زمان الزم : 

  

آیا زائر در سامانه پیش ثبت 

نام عتبات عالیات ، ثبت نام 

 کرده است؟

  صدور حواله استفاده از رستوران

  بین راهی 

  شرکت مرکزي دفاتراقدام کننده : 

  کارگزاري استان  

 دقیقه 30مدت زمان الزم : 

  

انتقال زائر  تا مرز کشور عراق  جهت  انتقال به شهر 
نجف اشرف  از طریق اتوبوس هاي  شمسا در داخل 

  خاك  کشور عراق

اقدام کننده :  شرکت اتوبوسرانی  طرف قرار داد زیر 

  نظر  

 یک روز مدت زمان الزم : 

 زمینی
 هوایی

  بلیط هواپیما براي زائرانصدور 

  اقدام کننده : شرکت مرکزي دفاتر

  کارگزاري استان  

 ساعت 5مدت زمان الزم : 

  

  انتقال زائر  از ایستگاه مبدأ تا فرودگاه بغداد 

  و یا نجف اشرف

  اقدام کننده : سازمان هواپیمایی کشوري

  
متناسب با بعد مسافت ایستگاه مدت زمان الزم : 

  پروازي


