معاونت امور حج و زیارت

ضوابط و شرایط معاون و مأمور پذیرایی کاروانهای حج تمتع سال 9315

اداره کل امور کارگزاران

f
الف  -شرایط عمومی :
 -1تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران
 -2مسلمان و پایبند به فرایض دینی و مذهبی
 -3رعایت ظواهر و شئونات اسالمی
 -4اعتقاد و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی و اصل والیت فقیه
 -5نداشتن سوء پیشینه كیفری و اخالقی و سیاسی ( ارائه گواهی عدم سوء پیشینه )
 -6عدم استعمال مواد مخدر و روان گردان و دخانیات
 -7برخورداری از حسن شهرت  ،اخالق حسنه ،خوش رفتاری ،امانت داری و سعه صدر
 -8برخورداری از توانایی الزم جهت انجام كارهای محوله به تشخیص مدیر حج وزیارت استان مربوطه
 -9برخورداری از سالمت كامل جسمانی و روحی به تشخیص مراجع ذیصالح (نداشتن نقص عضو موثر )
یادآوری :كلیه عوامل كاروان ملزم به ارائه گواهینامه صحت سالمت از مركز پزشکی حج و یا مراكز معتبر
میباشند.
 -11عدم اشتغال در مشاغلی كه طبق مقررات تصدی آنها مانع مسئولیت در امور حج و زیارت میشود.
روحانیون ،قضات و كاركنان دولت در سطح شهرداران ،بخشداران ،فرمانداران ،مدیران كل و مشاغل هم تراز آن و
سطوح باالتر و كلیه افرادی كه مشمول مصوبه شماره  481/61698مورخ  84/11/4هیأت محترم وزیران می باشند
نمی توانند به عنوان عوامل اجرایی انتخاب شوند .همچنین انتخاب و معرفی كارمندان حج و زیارت و بعثه مقام معظم
رهبری اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی به عنوان عوامل اجرایی كاروانها مجاز نیست .در مورد كاركنان نیروهای
مسلح اعم از نیروی انتظامی و سازمانهای وابسته ،وزارت دفاع و سازمانهای وابسته و اعضای نیروهای سه گانه هوائی،
زمینی و دریائی ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مفاد دستورالعمل شماره /111/1_56حج و زیارت مورخ
 1391/1/14معاونت نیروی انسانی ستاد كل نیروهای مسلح كه طی بخشنامه شماره /24142م 12/مورخ
 1391/1/21به دفاتر حج و زیارت استانها ابالغ شده است مالک عمل می باشد.
توضیح : 1عدم اشتغال متقاضیانی كه در شغلهای مورد اشاره در بند  11این دستورالعمل ممنوع اعالم گردیده باید
از طریق اظهارنامه كتبی هر متقاضی و تأیید مدیر كاروان و بررسی مدارک در زمان انتخاب ،محرز و مدارک و
اظهارنامه ها در سیستم ثبت شود.
توضیح : 2افراد نظامی و انتظامی اعم از پرسنل ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی و سازمانها و واحدهای تابعه كه
بازنشسته یا بازخرید و یا به هر دلیل رها شده محسوب می گردند در صورت ارائه مجوزكتبی سازمان حفاظت
اطالعات مربوطه ،بکارگیری آنها طبق ضوابط بالمانع می باشد.
تأكید می نماید معرفی شاغلین در نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانهای وابسته اعم از كادر رسمی و یا غیررسمی،
اعم از افراد نظامی و یا غیرنظامی و افزارمند در سمتهائیکه ممنوع اعالم شده است مجوزی ندارد لذا در این رابطه
مدیر حج و زیارت استان و مدیر كاروان مربوطه پاسخگو خواهند بود.
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 -11تأهل  :داشتن همسر دائمی و رسمی
توضیح :متأهل بودن و داشتن همسر دائمی به وسیله اظهار متقاضی و تأیید مدیر و بررسی شناسنامه یا عقدنامه محرز
میگردد.
 -12در لیست محدودیت اعزام و یا افراد معاف از خدمت سازمان حج و زیارت نباشند.
 -13طی دوره آموزشی و ارائه گواهینامه قبولی مرتبط با سمت اعزام
 -14داشتن كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
 -15آشنائی با احکام شرعی و مناسک حج
 -16اعزام یك سال در میان :عدم تشرف در حج تمتع سال  94به عنوان مدیر و عوامل اجرایی كاروانها یا مجموعه ها
تبصره  :1مدیر و كادر آشپزخانههای مركزی مستثنی می باشند.
تبصره :2عواملی كه در حج تمتع سال  94با كاروانهای زائران ایرانی خارج از كشور مشرف شدهاند نیز نمیتوانند با
كاروانهای عادی مشرف شوند ،لکن اعزام آنها با كاروانهای مذكور بالمانع است؛ و عواملی كه در حج تمتع سال 94
با كاروانهای عادی مشرف شدهاند میتوانند با كاروانهای زائران ایرانی خارج از كشور مشرف شوند.
-17

بومی بودن :عوامل انتخاب شده باید بومی شهرستان مدیر كاروان باشد.

ب  -شرایط اختصاصی:
 -1معاون كاروان :
 -1-1سن:
 -1-1-1برای آندسته از معاونین منتخب كه برای اولین بار با این سمت مشرف می شوند حداقل 31
و حداكثر  51سال (متولدین ابتدای سال  1345تا پایان سال  1365قابل قبول است )
 -2-1-1برای آن دسته از معاونین منتخب كه سابقه قبلی معاونت كاروان حج تمتع دارند حداقل 31
و حداكثر  61سال (متولدین ابتدای سال  1335تا پایان سال  1365قابل قبول است )
 -2-1سابقه اجرایی :داشتن یکی از سوابق تشرف ذیل:
 -1-2-1حداقل یک سفرسابقه مدیریت یا معاونت كاروان یا مجموعه حج تمتع
 -2-2-1حداقل دو سفر سابقه تشرف به عنوان عوامل اجرایی كاروان یا مجموعه حج تمتع
 -3-2-1حداقل دو سفر سابقه تشرف به عنوان ناظر یا بازرس كاروانهای حج تمتع
 -4-2-1حداقل دو سفرسابقه خدمت در ستادهای حج تمتع
تبصره :به جای یکسفر سابقه حج تمتع شش سفر سابقه اجرایی عمره یا مدیریت عتبات كه حداقل سه
سفر آن اجرایی عمره باشد ،قابل قبول است.
تذكر :مدیران كاروانهای منتخب حج سال  94كه سابقه قبلی مدیریت كاروانهای حج تمتع ندارند
می بایست معاون خود را الزاماً از میان مدیران و یا معاونین با سابقه و واجد شرایط معرفی نمایند.
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 -3-1مدرك تحصیلی:
داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس برای معاون كاروان الزامی است.
تبصره :1معرفی دانشجویان دانشکده های علمی كاربردی حج و زیارت كه تا قبل از تاریخ اعزام موفق
به اخذ مدرک تحصیلی فوق دیپلم حج و زیارت شوند با رعایت سایر ضوابط بالمانع است.
تبصره :2برای آندسته از معاونین منتخب كه سابقه قبلی مدیریت و یا معاونت كاروان حج تمتع دارند
مدرک تحصیلی حداقل دیپلم كفایت می كند.
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شرایط اختصاصی مأمور پذیرایی سال اولی:
 -1-2سن :داشتن حداقل  25و حداكثر  45سال ( متولدین ابتدای سال  1351تا پایان سال  1371قابل قبول
است )
-2-2

مدرك تحصیلی :داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
تبصره :معرفی دانشجویان دانشکده های علمی كاربردی حج و زیارت كه تا قبل از تاریخ اعزام موفق به
اخذ مدرک تحصیلی فوق دیپلم حج و زیارت شوند با رعایت سایر ضوابط بالمانع است.

 -3-2سابقه تشرف :داشتن یك سفر سابقه اجرایی عمره یا عتبات عالیات عراق
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شرایط اختصاصی مامور پذیرایی:
 -1-3سن :داشتن حداقل  25و حداكثر  55سال ( متولدین ابتدای سال  1341تا پایان سال  1371قابل قبول
است)
 -2-3مدرك تحصیلی :داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 -3-3سابقه تشرف :داشتن حداقل یک سفر سابقه اجرایی حج تمتع
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