
توضیحاتحوزه فعالیتآدرس نام پایگاه
httpsسامانه رزرو تمتع haj haj ir:// 94. . مردم از طریق  اینترنت می توانند از منزل در کاروان مدنظر ثبت نام نمایندتمتع/

httpثبت نام تمتع(کاروان) wwwhajkarevan ir:// . . مردم با حضور در دفتر زیارتی می توانند کاروان خود را انتخاب نمایندتمتع/
httpنقل و انتقال تمتع shift haj ir:// . . مردم می توانند در یکی از دفاتر زیارتی مجاز نقل وانتقال انجام نمایندتمتع/

httpسهمیه تمتع sahmieh haj ir:// . . ارگانهاي خاص اعم از بنیاد شهید و غیره سهمیه دریافتی را بصورت الکترونیک ثبت می تمتع/
نمایند

http wwwatabat org ir:// . . .
http wwwhajatabat ir:// . .

httpفهداك fahdak ir:// سامانه ثبت ارزشیابی از کاروانهاي عتبات عالیاتعتبات.
httpروادید انفرادي عتبات samah haj ir:// . . اخذ روادید انفرادي از طریق دفاتر زیارتیعتبات/

httpسامانه پیش ثبت نام عتبات wwwatabat haj ir:// . . . مردم از طریق  اینترنت می توانند از منزل در کاروان مدنظر ثبت نام نمایندعتبات/
httpسامانه تفویج (پالن عتبات) shms login php://188.121.159.158/ / اخذ پالن هتل هاي عتبات از طریق سایت توسط دفاتر زیارتیعتبات.

httpsسامانه رزرو عمره fakher haj ir:// . مردم از طریق  اینترنت می توانند از منزل در کاروان مدنظر ثبت نام نمایندعمره.
httpsثبت نام عمره(کاروان) wwwumrah ir:// . . مردم با حضور در دفتر زیارتی می توانند کاروان خود را انتخاب نمایندعمره/

httpsنقل و انتقال عمره wwwumrah ir:// . . مردم می توانند در یکی از دفاتر زیارتی مجاز نقل وانتقال انجام نمایندعمره/

httpسهمیه عمره sahmieh umrah ir:// . . ارگانهاي خاص اعم از بنیاد شهید و غیره سهمیه دریافتی را بصورت الکترونیک ثبت می عمره/
نمایند

httpثبت نام زوج جوان ziarat haj ir:// . . زوج هاي جوان می توانند درخواست هاي اعزام خود را در سایت ثبت نمایندعمره/
httpsسامفا samfa haj ir:// . سامانه ثبت ارزشیابی از کاروانهاي حج و عمرهعمره و حج.

عتبات مردم با حضور در دفتر زیارتی می توانند کاروان خود را انتخاب نمایندثبت نام عتبات

خدمات الکترونیکی واگذار شده به بخش خصوصی توسط مدیریت حج و زیارت گیالن


