
 )سابقه با( 99 تمتع حج ذابح
 15/10/1398فراخوان شروع تاریخ
 30/10/1398:  فراخوان پایان تاریخ

 سابقه اب ذابح عنوان به اعزام متقاضی که شرایط واجد افراد از آندسته:  فراخوان در شرکت شرایط 
 ثبت را خود درخواست و نموده شرکت حاضر فراخوان در بایست می باشند می 99 تمتع حج

 . نمایند
 یانمتقاض به و کرد نخواهد ایجاد متقاضی انتخاب براي تعهدي فراخوان این در شرکت است بدیهی
 .شد خواهد رسانی اطالع مقرر زمان در شده پذیرفته محترم

  عمومی شرایط: الف
  ایران اسالمی جمهوري کشور تابعیت-1 
  مذهبی و دینی فرایض به پایبند و مسلمان-2 
  اسالمی شئونات و ظواهر رعایت-3 
  قیهف والیت اصل و اساسی قانون و ایران اسالمی جمهوري مقدس نظام به پایبندي و اعتقاد-4 
  سیاسی و اخالقی و کیفري پیشینه سوء نداشتن-5 
  دخانیات و گردان روان و مخدر مواد استعمال عدم-6 
  صدر سعه و داري امانت رفتاري، خوش حسنه، اخالق ، شهرت حسن از رخورداريب-7 
 اناست وزیارت حج مدیر تشخیص به محوله کارهاي انجام جهت الزم توانائی از برخورداري-8 

  مربوطه
  ذیصالح مراجع تشخیص به روحی و جسمانی کامل سالمت از برخورداري-9 
 می رتزیا و حج امور در مسئولیت مانع آنها تصدي مقررات طبق که مشاغلی در اشتغال عدم-10 

 . شود
 آنها، نمعاونی و وزرا مجلس، نمایندگان قضات، روحانیون،: از عبارتند مشاغل از ایندسته        

 و کل دیرانم شهرها، کالن و استانها مراکز شهرداران و فرمانداران استاندار، معاونین و استانداران
 وزهح و زیارت و حج سازمان کارمندان مسلح، نیروهاي پرسنل باالتر، سطوح و آن تراز هم مشاغل

 اردادقر یا و قراردادي پیمانی، رسمی، مستخدم از اعم( زیارت و حج امور در فقیه ولی نمایندگی
 . هستند ممنوعه مشاغل زمره در سعادت زیارتی فرهنگی موسسه کارکنان و) اي پروژه



  رسمی و دائمی همسر داشتن-11 
  نباشند زیارت و حج سازمان خدمت از معاف افراد لیست در-12 
  اعزام سمت با مرتبط قبولی گواهینامه ارائه و آموزشی دوره طی-13 
  دائم معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان کارت داشتن-14 

  اختصاصی ضوابط: ب
 سال 55 حداکثر سن داشتن-1
  سیکل تحصیلی مدرك حداقل داشتن -2
 تمتع حج قربانگاه ذابح اجرایی سابقه داشتن -3
  استعالمات: ج 

 مرحله وارد شرایط تائید صورت در و بررسی وي شرایط فراخوان در متقاضی شرکت از پس
 . شود می استعالمات

 : از عبارتند استعالمی واحدهاي
  مربوطه استان زیارت و حج دفتر-1 
 روانی و جسمانی سالمت بررسی واحد-2 
 ارزشیابی-3 
 
 

 
 
 


