
شروع

مراجعه نماینده شرکت زیارتی به مدیریت حج و زیارت استان به منظور 
)قبال اطالعات اسکن و ارسال شده است( ارائه مدرک مربوطه

آیا مدارک مورد تایید است؟

انتقال و صدور معرفی نامه به دفترخانه و  تایید اولیه و سیستمی نقل و
)بدون ارسال اطالعات به بانک(بانک 

آیا صلح نامه تنظیم شده است؟

رویت صلح نامه و تایید ادامه فرآیند

ارسال اطالعات افراد به بانک

پایان

متوقف ماندن عملیات تا هنگام 
تنظیم صلح نامه و تایید استان

پایان -لغو عملیات 

نقل و انتقال سند با کد خدمت 
»ثبت و کنترل و رسیدگی به نقل و انتقال قبوض حج تمتع در سطح استان« 

خیر

بله

خیر

بله



فرآیند کلی انتقال کارت ثبت نامی

انتقال دهنده 
و گیرنده 

دفتر 
کارگزاری

دفتر حج و 
زیارت

مراجعه انتقال گیرنده و انتقال دهنده 
به دفتر کارگزاری

-فرم الف{تکمیل در خواست برابر نمونه 
 و کرادم لیوحت ،}کمسیون-خویشاوندی یا ب

مستندات به کارگزار

بررسی اولیه، احراز نسبت یا دلیل مربوطه و تطبیق 
با ضوابط و درج اطالعات انتقال دهنده و گیرنده با 

انتخاب نوع انتقال در سیستم

اسکن مدارک انتقال دهنده و انتقال گیرنده در 
سامانه که مبین نسبت خویشاوندی یا دلیل ذکر 

شده باشد

چاپ سیستمی برگه رسید 
دریافت درخواست و مدارک نقل 

و انتقال 

ارسال درخواست انتقال به طور سیستمی و ممهور 
نمودن درخواست اخذ شده از سیستم به مهر و 

امضاء کارگزار و پیوست نمودن سابقه کامل مدارک 
مثبته و مراجعه کارگزار به دفتر حج و زیارت استان 

به همراه اصل مدارک

دریافت، رسیدگی و کنترل مدارک با سوابق اسکن 
شده و احراز نسبت و یا دلیل ذکر شده و تطبیق با 

سوابق

پس از طی نمودن مراحل مقرر، تایید و ارسال 
سیستمی درخواست به کارگزار و مهر و امضاء 
سوابق توسط مسئول رسیدگی کننده در استان

مراجعه کارگزار به دفتر کارگزاری به همراه فرم و 
سوابق تایید شده دفتر حج و زیارت 

اسکن برگه تایید دفتر حج و زیارت در سامانه

چاپ مجوز نقل و انتقال جهت 
ارائه به بانک

دریافت مبلغ حق الزحمه
مراجعه انتقال دهنده و انتقال گیرنده به بانک 

عامل

پایان
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