
ثبت نام  عمره  سامانه فاخر

مراجعه به سامانه فاخر به آدرس
Fakher.haj.ir

ورود به این  –ثبت نام در سامانه فاخر 
انتخاب  –ایجاد گروه جدید برای خود  -سامانه

استان محل اعزام

ثبت افراد همراه شخص و تایید نهایی

آیا کلیه افراد گروه دارای الویت اعزام 
می باشند؟

تایید نهایی و ورود به صفحه ثبت نام مقدماتی

ورود به صفحه جست و جوی گروه زیارتی در 
روز ثبت نام مقدماتی

جست و جوی گروه مورد نظر بر اساس تاریخ، شهر اعزام، قیمت، 

مقصد و انتخاب گروه از لیست و ثبت نام مقدماتی در گروه سپس 

مراجعه به دفاتر کارگزاری مندرج در رسید ثبت نام مقدماتی ظرف 

ساعت و قطعی نمودن ثبت نام 72مدت 

عدم تایید نهایی 
لیست

خیر

بله



ثبت نام عتبات عالیات 
عراق

نوع ثبت نام متقاضی

مراجعه متقاضی به دفتر زیارتی
Atabat.haj.irمراجعه متقاضی به سایت 

پس از مشخص شدن تاریخ قرعه کشی

پیش ثبت نام  عادی

 ورود مدیر دفتر زیارتی به سایت 
atabat.org.haj.ir

و مشاهده لیست تاریخ های اعزام های موجود

انتخاب تاریخ اعزام مورد نظر متقاضی و رزرو 
فرد در گروه مربوطه و چاپ رسید رزرو در گروه 

مراجعه متقاضی به دفتر زیارتی دارای سهمیه 
اعزام در تاریخ مذکور به همراه رسید رزرو در 

آن تاریخ و تحویل مدارک لزم از قبیل 
پاسپورت و عکس

در یافت مدارک توسط دفتر زیارتی و ثبت نام 
قطعی متقاضی در گروه مربوطه و چاپ فیش 

پرداخت هزینه سفر یا پرداخت آنالین 

مشاهده لیست گروهها و تاریخ اعزام و انتخاب 
تاریخ اعزام مورد نظر و رزرو در گروه

مراجعه به دفتر زیارتی مربوطه و ارائه مدارک از 
قبیل پاسپورت و عکس



پیش ثبت نام متقاضی تشرف به عتبات عالیات عراق

Atabat.haj.irمراجعه متقاضی تشرف به عتبات عالیات به سایت 
در نوبت زمانی مشخص شده

نوع روش ثبت نام

.نفر ثبت نام می نمایند 10 تا 1متقاضیان از نفر به صورت کامل ثبت نام می نمایند 35حتما 

تطبیق اطالعات کد ملی و مشخصات متقاضی با اطالعات ثبت احوال

آیا اطالعات ثبتی با اطالعات ثبت احوال 
مطابقت دارد؟

اطالعات موجود در پاییاه ثبت احوال کشور مبنای عمل 
است

نمایش اطالعات ثبت شده توسط متقاضی

کنترل اطالعات توسط متقاضی و در صورت صحت اطالعات انتخاب گزینه تایید و 
قطعی نمودن پیش ثبت نام 

دریافت کد رهییری و تخصیص آن به گروه ثبت نامی



ثبت نام حج تمتع

مراجعه سپرده گزار به سایت رزرو جهت تکمیل اطالعات
Reserve.haj.ir

مراجعه به حج و زیارت استان جهت راهنمایی و بررسیآیا سند مربوطه در سیستم یافت شد؟

ورود به سیستم و تکمیل اطالعات مربوطه و ثبت شماره 
همراه و دریافت کد پیییری

مراجعه به سایت رزرو در زمان اعالم شروع ثبت نام نام 
توسط حج و زیارت و ورود به سایت با کد ملی و کد 

پیییری دریافتی در زمان تکمیل اطالعات

مشاهده کاروان های موجود در سیستم و انتخاب یکی از 
کاروانها و انجام عملیات رزرو در آن

دریافت پرینت تاییدیه انجام رزرو در کاروان مربوطه

بله

خیر
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