
   1399حج تمتع سال  درکاروانهاي نامثبتدرخصوص اطالعیه سازمان حج و زیارت 
 

  بترتیب اولویت: نام در کاروانهابندي ثبتجدول زمان
و ساعت  ختاری  مالحظات مهم

 نامشروع ثبت
  اولویت  مشمولین تشرف

 هب نام اولیهرزرو و ثبت انتخاب کاروان، بایست برايواجدین شرایط می
 72آن (حداکثرمراجعه و پس از  http://reserve.haj.ir :سامانه
  بهمراه مدارك الزم به مدیرکاروان مربوطه مراجعه نمایند.  )ساعت

ظرفیت خالی کاروان  رزرو ایشان باطل ودرصورت عدم مراجعه بموقع 
  طبق برنامه زمانبندي دراختیار دارندگان سایر اولویتها قرار خواهد گرفت.

09/12/1398  
 صبح 10ساعت 

 

گذاري تا تاریخ آندسته از دارندگان قبوض ودیعه
که قبال نسبت به تکمیل اطالعات و  31/01/6138

دریافت کد رهگیري از سامانه: 
http://reserve.haj.ir انداقدام نموده  

  اصلی
  

 صرفاًعمومی نبوده و گذاري فراخوان این دسته از دارندگان قبوض ودیعه
جهت اطالع از ظرفیتهاي  به سامانه هاجهت فراهم شدن امکان مراجعه آن

از اینرو  ،باشدخالی احتمالی و درصورت تمایل رزرو دراین ظرفیتها می
افراد باتوجه به این استان براي پذیرش  حمطلقاً ظرفیت جدیدي در سط

ن نام قطعی از ایباشد و تاکید میگردد که ثبتشیوه فراخوان متصور نمی
  راد منوط به وجود ظرفیت خالی است اف

بینی شده ظرفیت کاروانها در بدیهی است چنانچه تا قبل از زمان پیش
  نام متوقف خواهد شد.امر ثبت هریک از استان و شهرستانها کامل گردد

21/12/1398  
 صبح  10ساعت 

  15/02/1386 تاریخ تا گذاريودیعه دارندگان قبض
با  http://reserve.haj.irکه قبالً در سامانه:

تکمیل و بروزرسانی اطالعات خود کد رهگیري 
 اند دریافت نموده

  خیرهذ

 ظرفیتهاي خالی موجود در کاروانها توسط دفاتر حج و زیارت 21/12/1398از تاریخ در زمان مقرر  اولویتهاي اصلیدرصورت عدم مراجعه توجه مهم: 
  .تکمیل خواهد شد )15/2/1386گذاري تا (دارندگان قبوض ودیعهذخیره استانها با فراخوان از اولویتهاي 

 
  :در استانها هاکاروان و درج مشخصات اعالم تاریخ

کلیه 
  هااستان

 مدیران  نامثبتاعالم اسامی، نشانی و تلفن دفاتر 

  نامثبتزمان، روز وتاریخ شروع   و مشخصات کاروانهاي حج تمتع در سطح استان 

09/12/8139 روز صبح 10ساعت   12/1398/ 7و 8  
 

 متقاضیان: نامثبتنحوه مراجعه و 

صورت هب و زیربا مراجعه به نشانی اینترنتی متقاضیان ز ا 1399حج تمتع سال نام اولیه در کاروانهاي انتخاب کاروان و ثبت
کرده بادرت م محل سکونت خود استان هايکاروانیکی از در  نام اولیهثبتنسبت به ابتدا بایست می متقاضیانو  بودهغیرحضوري 

گذاري خود اصل قبض ودیعه پس از تحویل ومراجعه مربوطه  کاروانمدیر به  )ساعت 72ظرف حداکثر ( و سپس در مهلت مقرر
اریز باقیمانده و و پزشکی اخذ تائیدیهواول هزینه سفر، انجام معاینات  بخشتحویل مدارك، واریز  از قبیلرا ( ناممراحل ثبت سایربه مدیر کاروان 

 http://reserve.haj.ir      نمایندنهایی  و پیگیريبموقع  هزینه سفر)
 

  :ضروري و الزم نکات
  http://reserve.haj.irاطالعات تکمیل و بروزشده متقاضی در سامانهبا میسر خواهد بود که متقاضی در کاروانهایی  نامثبتانتخاب و 

 .)اعزام و سایر اطالعات درج شده از سوي فرد در سامانه تکمیل اطالعات(از حیث استان و شهرستان محل  مطابقت داشته باشد
 
 
 
 

  مراجعه فرمائید https://Azsharghi.haj.irبه سایت حج و زیارت آذربایجان شرقی  99جهت مطالعه کامل اطالعیه ثبت نام حج تمتع 


