ادرس سایت https://reserve.haj.ir :
-1در ابتدا یادآور می شود ثبت اطالعات در این سایت بمنظور اعالم آمادگی زائر
برای تشرف درحج سالجاری میباشد و در صورت وجود ظرفیت متعاقبا از سوی
سازمان برای تشرف از آنان دعوت و یا ( فراخوان) اعالم خواهد شد .
این صفحه جهت مطالعه متقاضیان و قبول شرایط آن با کلیک بر روی کادرمشخص گردیده و ادامه روند ثبت اطالعات را طی خواهند نمود.

 -2صفحه جستجو اطالعات زائر  :در این صفحه مشخصات خواسته شده وارد گردد
و درانتها حاصل جمع عدد های داده شده در (کپچا ) وارد شود.

 -3صفحه اطالعات زائر  :در این صفحه میبایست اطالعات خواسته شده یا اقالمی که
با * مشخص گردیده بدرستی وارد شود  .شایان ذکر است چنانچه فرد دارای تاییدیه
ثبت احوال باشد  5قلم اطالعات شناسنامه ای آن دارای زمینه خاکستری بوده وغیر
قابل تغییر میباشد فلذا چنانچه مشاهده کردید اطالعات اصلی فاقد رنگ میباشد
خواهشمند است اطالعات را با دقت ثبت فرمائید.

-4صفحه تایید صحت اطالعات :دراین صفحه همانطورکه مشاهده میشودکلیه
اطالعات وارد شده از سمت شما نمایش داده می شود و چنانچه نیاز به ویرایش بود
می توانید با فشردن کلید (ویرایش اطالعات ) به صفحه قبل مراجعه و مجددا اطالعات
صحیح را وارد نمایید و درغیراینصورت میتوانید با فشردن کلید ادامه به صفحه تایید
شماره همراه طی مسیر نمایید .

-5صفحه تایید شماره تلفن همراه :
در این صفحه با ورود شماره تلفن همراه و کلیک بر روی کلید''در خواست ارسال کد
تایید’’ نسبت به دریافت کد تایید بر روی تلفن همراه خود اقدام فرمایید و با ورود کد
تایید ارسال شده و فشردن کلید ادامه به صفحه پایانی راهنمایی خواهید شد .

-6صفحه پایانی یا اعالم شماره کد رهگیری :
در صفحه پایانی تمامی اطالعات وارد شده و نهایی گردیده با پیغام ( اطالعات با
موفقیت ثبت شد با کد رهگیری  .....به شما نمایش داده می شود در صورت امکان
چاپ نمایید و در غیر اینطورت با یادداشت کد رهگیری و نگهداری آن تا ثبت نام
نهایی اقدام فرمایید

حذف زائر از پیش ثبت نام حج تمتع توسط کارگزار در سامانه shift.haj.ir
درصورتیکه زائری بعد از ثبت در سامانه پیش ثبت نام ،منصرف گردد و با توجه به
اینکه ممکن است سندی فاقد کد ملی بوده و به اشتباه یک کد ملی دیگر برای آن
سند ثبت گردد ،لذا امکان حذف آن (پیش ثبت نام متقاضی) در سامانه shift.haj.ir
فراهم گردیده تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

