
بسمه تعالی   

  مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبیمدارک الزم جهت ارائه به 

 (0011)اسفندماه سالدر خصوص فراخوان جذب معاون آموزشی عتبات

  به در سامانه جامع کارگزاران میبایست ذیلاشاره شده در   کلیه صفحات مدارک اصل قابل ذکر است  

 بارگذاری شود.  ن وتصاویر اسکقسمت   kargozaran.haj.irنشانی اینترنتی  

 .  لحاظ گردد( 033کیلوبایت  و رزولیشن یا دقت تصویر 033حجم تصاویر    ر هنگام  اسکن)د 

  به حج و زیارت استان جهتارائه اصل کلیه مدارک مورد اشاره در ذیل در زمان مراجعه  همچنین 

 ت.ضروریسدر سامانه جامع کارگزاران شده  درج   اطالعات تایید   

 :مدارک الزم 

 (0*0قطعه عکس رنگی جدید پشت زمینه سفید ) 6 - 

   اصل آخرین مدرک تحصیلی - 

 برای کارمندان و گواهی آخرین وضعیت شغلی برای  سایر یا بازنشستگی اصل آخرین حکم کارگزینی - 

 مشاغل   

   و همسرمتقاضی اصل کارت ملی  - 

 اصل شناسنامه همسر  و  متقاضیشناسنامه اصل  - 

 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  - 

 از نهادهای متولی )در صورت با عنوان حج و زیارتفعال،جبهه،جانبازی،اسارت  یبسیجاصل معرفی نامه  –

 دارا بودن( 

 استانتمتع پزشکان حج گواهی تاییدیه سالمت جسمانی از اصل  - 

 عدم اعتیاد از مراجع   گواهی و فاتر الکترونیک قضاییاز د اصل  گواهی دال بر عدم سوء پیشینه - 

  (اخذ معرفی نامه از این مدیریت   )پس از انتظامی   

 مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی                                                     

 





 دستورالعمل نحوه احراز سالمت جسمانی و روانی کارگزاران حج وزیارت 

کلیه کارگزاران حج و زیارت می بایست در بدو ورود به این حوزه و ادوار مختلف با 

صالحدید سازمان و متناسب با حوزه عملیاتی نسبت به دریافت گواهی صحت و 

 سالمت جسمانی و روانی به شرح ذیل اقدام نمایند.

 :)در صورت نیاز و بنا به تشخیص پزشک محترم حج تمتع(برای بدو ورود 

 تکمیل فرم خود اظهاری  -1

 انجام آزمایشات روتین، متناسب با رسته تخصصی مربوطه به اضافه: -2

 آزمایش خون :  -الف 

  (FBS+HbA1c)قند  -

  (TG,CHol,LDL,HDL)چربی  –

 (ALT,AST,ALP)کبد  –

  BUN، اوره  Cr، کراتینین  Hb، هموگلوبین WBCگلبول سفید  -

 (B  Hbs) Ag، هپاتیت PIT، پالکت  ESR گلبول قرمز سدیمانتاسیون -

 (U/A)آنالیز ادرار  آزمایش ادرار : -ب 

  (B)، خون (OVA)، تخم انگل (Para)آزمایش مدفوع : انگل  –ج 

 (EKG)نوارقلب  – د

 (CXR)عکس قفسه سینه  – ه
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