صفا هشٍُ

إِّنَ الّصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اهللِ

تیواسیْای ضایغ دس سفش حح

تْذاضت ضخصی

اص ضایغ تشیي تیواسیْا دس حح هی تَاى  :گشفتاسیْای تٌفسی -

 -1ضستطَی دست ّا :تایذ تَخِ داضت مِ دستْا ًقص ػوذُ ای

گشفتاسیْای ػضالًی -استخَاًی  -ػَد تیواسی ّا ٍ اختالالت

دس اتتال تِ تیواسیْا داسًذ حتوا قثل اص هصشف ّش ًَع خَسامی یا

سٍاًی  -ػشق سَص  -یثَست  -هسوَهیت غزایی سا ًام تشد.

آضاهیذًی ٍ ًیض پس اص خاسج ضذى اص تَالت تایذ دستْا سا تا آب ٍ

تْذاضت هحیظ ّتل ٍ ضخصی

 -2مَتاُ ًگِ داضتي ًاخي :هینشٍب ّا ٍ مثافات هی تَاًٌذ صیش

تْذاضت هحیظ ّتل اص خولِ ٍظایفی است مِ تش ػْذُ

ًاخي تلٌذ خوغ ضذُ ٍ تاػث تشٍص تیواسی هی ضًَذ.

هذیش هدوَع هی تاضذ ٍ ایطاى تایستی تِ هَاسد ریل

ً -3ظافت ٍ ضستطَی پاّا :تَی ًاهغثَع پای ضوا دیگشاى سا هی

تَخِ ًوایذ:

آصاسد .حتی االهناى سٍصی ینثاس پاّا سا تا آب ٍ صاتَى تطَئیذ تا

تاصدیذ ملی هحل اسناى صائشیي دس هنِ هنشهِ ٍ هذیٌِهٌَسُ،
فْشست ًوَدى هطنالت ٍ اقذاهات دس خْت سفغ ًقایص .
تحَیل گشفتي هَادضذػفًَیمٌٌذُ اص ٍاحذ تْذاضت هشمض پضضنی

ًطشیِ ًسین ٍحی (ضواسُ ّطت)
ٍیژُ ماسٍاًْای حح توتغ  94استاى قضٍیي

صاتَى تطَئیذ.

دس ضوي اص تیواسیْای قاسخی پا دس اهاى تواًیذ.
 -4استحوام سٍصاًِ :حتی االهناى سٍصی ینثاس حوام مشدُ ٍ
دٍش تگیشیذ .هَاظة تاضیذ دس صهاى استحوام داخل ٍاى ٍ یا مف
حوام لیض ًخَسیذ.

ٍ ضستطَ ٍ ضذػفًَی مشدى ظشٍف ٍ قسوتْای هختلف ّتل .

ً -5ظافت لثاس :لثاسْای خَد سا هنشسا تؼَیض ًوَدُ ٍلی آًْا

تشسسی هحل اسناى اص ًظش ٍخَد حطشات هَری ٍ سن پاضی هحل

سا تشای خطل ضذى دس ّش خایی پْي ًنٌیذ.

قثل اص اسناى صائشیي

 -6استشاحت :دس عَل سٍص الصم است مِ چٌذ ساػتی سا تِ خَاب

تاصدیذ ملیِ سیفَىّای تَالتّا ٍ اقذام دس خْت سفغ ًقایص.

ٍ استشاحت ماهل تپشداصیذ ٍ ًظن استشاحت خَد سا حفظ مٌیذ.

تاصدیذتَسی اتاقْا ٍسشٍیسّای تْذاضتی ،تَْیِ فضاّا،

 -7تاد سشد :تا تذى گشم ٍ ػشق مشدُ دس هقاتل َّای سشد

تَخِ ٍیژُ تِ فضاّای آضپضخاًِ ٍ اًثاس هَادغزایی

مَلشّای گاصی قشاس ًگیشیذ صیشا دچاس سشها خَسدگی خَاّیذ

تذاسك هحلیخذاگاًِ خْت ٍیضیت ،هؼایٌِ تیواساى

ضذ -8 .ػذم استؼوال دخاًیات :دس ػشتستاى استؼوال دخاًیات

تْیِ سغلّای صتالِ دس تواهی اتاقْا ، ،دستطَییّا ٍ غیشُ.

دس اهامي ػوَهی هوٌَع هی تاضذ.

تَخِ تِ دستَسالؼولّا ی ماسضٌاساى هشمض پضضنی
ًظافت ٍ ضستطَی هحیظ آضپضخاًِ ٍ سشٍیسّای تْذاضتی،
دستطَئی ،تَالت ،حوام ،دستگیشُّا ٍ ًشدُ ساُ پلِّا.
تَخِ ٍیژُ تِ ًظافت فشدی خذهِ
عشح تَسؼِ اعشاف هسدذالحشام

تخلیِ صتالِّا دس صهاى هٌاسة

تْذاضت ًَضیذى:
 .1استفادُ اص ًَضیذًی ّای گاصداس (صیاد )تَصیِ ًوی
ضَد .سؼی مٌیذ اص آب یا دٍؽ من ًول استفادُ مٌیذ.
 .2تِ ّیچ ٍخِ اص آتخَسی ّای ػوَهی ٍ تذٍى لیَاى
اختصاصی آب ًٌَضیذ.

حول ٍ ًقل حح

 .3اص ًَضیذى آب ٍ هایؼات تسیاس سشد ،پشّیض مٌیذ.
پیطگیشی اص گشهاصدگی:
 .1دس ساػات تسیاس گشم سٍص اص ّتل خاسج ًطَیذ .تْتشیي
صهاى خشٍج اص ّتل قثل اص ساػت  11صثح ٍ تؼذ اص ساػت
 5تؼذ اص ظْش هی تاضذ.

دس هذیٌِ هٌغقِ هشمضی ًضدیل حشم هَسد تَخِ تسیاسی اص

-5دس حفظ تْذاضت ػوَهی دس اتاق تاى مَضا تاضیذ ٍ آضغال ٍ

مطَسّاست ، ،تا ایي حال ساختواًْای ًسثتا هغلَتی تا قیوت ٍ

هاًذُ خَسامی ّا سا دس سغل صتالِ تشیضیذ.

میفیت هٌاسة تشای ّوَعٌاى اخاسُ ضذُ است.

ّ-6ویطِ تؼذ اص خَاب ،تخت خَد سا هشتة مٌیذ ٍ ٍسائل ضخصی

تفاٍت ّتل دس هذیٌِ ٍ هنِ ایي گًَِ است مِ ّتل دسخِ یل هذیٌِ

ٍ ٍسائل خَاب خَد سا تطنل هٌظوی دس اتاق قشاس دّیذ.

هٌَسُ ّتل ػالی است ،اها دسخِ یل دس هنِ هنشهِ تا دسخات
پائیي تش تٌاسة داسدّ ،تلْایی هاًٌذ هذیٌِ دس ضْش هنِ دس دستشس

 .2اص پیادُ سٍی دس آفتاب خَدداسی مٌیذ صیشا هَخة من

ًیست .تفاٍت قیوت ّتلْا دس هنِ اهش عثیؼی است ،چَى تا تَخِ تِ

ضذى آب تذى ٍ خستگی ٍ گشهاصدگی ضوا خَاّذ ضذ.

موثَد ّتل دس اعشاف خاًِ خذا ،ایي هطنل تشقشاس است ،هگش ایي

پیطگیشی اص گن ضذگی:

مِ تا اخشای عشح تفصیلی ساخت ّتلْا دس اعشاف تیت اهلل
الحشام ،اسناى ًضدیل تش تِ حشم اهي الْی تشای آیٌذُ حل ضَد.

 .1هحل ّتل خَد سا ًطاًِ گزاسی مٌیذ.

تْذاضت دّاى ٍ دًذاى:
ّش تاس تؼذ اص غزا خَسدى هخصَصا دس ضة قثل اص خَاتیذى تایذ

هْاستّای صًذگی تَاًاییّایی ّستٌذ مِ تا توشیي هذاٍم پشٍسش
هییاتٌذ ٍ ضخص سا تشای سٍتِسٍ ضذى تا هسایل سٍصاًِ صًذگی،
افضایص تَاًاییّای سٍاًی ،اختواػی ٍ تْذاضتی آهادُ هیمٌٌذ.

حقَق ّن اتاقی ّا دس حح

دًذاًْای خَد سا هسَاك ًوائیذ.
هشمض پضضنی حح دس ایام ػوشُ خذهات دًذاًپضضنی ًذاضتِ ٍ

تیواسستاًْای سؼَدی ًیض دس حذ مطیذى دًذاى اقذام هی مٌٌذ

تفاٍت هسني هذیٌِ تا هنِ
دسهنِ ٍضؼیت خغشافیایی ضْش هتفاٍت اص هذیٌِ است ٍ مَّستاًی
هی تاضذ دس ساستای تَسؼِ حشم دس هنِ تؼذاد قاتل تَخْی اص
ّتلْای هَسد استفادُ حداج ّوِ مطَسّا تخشیة ضذُ اًذ ٍ دس
تشخی ًقاط تاهیي ّتل تا هحذٍدیت هَاخِ ضذُ است .توام
مطَسّای اسالهی تشای اسناى حداج خَد دسهنِ ٍ هذیٌِ تالش
هیمٌٌذ ٍ دس تاصاس ػشتستاى سقاتت داسًذ.

تشخَسد تا آًاى خَش اخالق ٍ هتثسن تاضیذ.
-8اص ّن صحثتی تا دٍستاىتاى مٌاسُ گیشی ًنٌیذ ٍ دس
صحثتّای هفیذ تا آًاى ضشمت مٌیذ.
-9دس سخٌاى خَد اص پشحشفی ٍ هضاحوت تشای خَاب ٍ هغالؼۀ
ّن اتاقی ّا پشّیض مٌیذ ٍ خاًة اػتذال سا ًگِ داسیذ .ادامً دارد

اسصضیاتی سفش ٍ ػَاهل اخشایی

هْاستْای صًذگی

 .2آدسس ،ضواسُ تلفي ٍ هطخصات هذیش ساٌّوا سا ّویطِ
تِ ّوشاُ خَد داضتِ تاضیذ.

-7دس ّوِ حال ،احتشام ّوسفشّایتاى سا هشاػات مشدُ ٍ دس

سازمان حج وزیارت برای ارتقا سطح کمی و
کیفی خدمات به زائریه تمام عوامل اجرایی و
واحدهای مرتبط در حج را از طریق ارزشیابی
مورد وقد و بررسی قرار می دهد و ساماوه
سامفا برای اهداف ذیل ایجاد شده است
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-1دس اٍلیي تشخَسد تا ّن اتاقی ّایتاى ،تا سٍیی گطادُ ٍ خٌذاى

 - 2تعییه استزاتژی بزای سوق بً اٌداف ساسمان

تا آًْا تشخَسد ًوَدُ ٍ اص دٍستی تا آًْا ضادی ٍ سضایت خَد سا

 - 3کىتزل بز کلیً فزآیىدٌا و خدمات و مىابع اوساوی

اتشاص مٌیذٌّ-2 .گام اٍلیي ٍسٍد تِ اتاقتاى ،خای تْتش ٍ تخت

 - 4ارسیابی و وظزسىجی اس سائزیه ساسمان حج و سیارت

هٌاسة تش سا تِ ّن اتاقی ّایتاى تؼاسف مٌیذ ٍ اص پیص دستی دس
تصشف خای تْتش خذا پشّیض مٌیذ-3 .دس تشخَسد تا دٍستاى ٍ ّن
اتاقی ّاّ ،وَاسُ دس سالم مشدى پیص قذم تاضیذ-4 .چوذاى ٍ
سایش ٍسائل خَد سا دس اتاق هٌظن ٍ دس خای هٌاسة هاًٌذ صیش تخت
قشاس دادُ ٍ اص ایداد هضاحوت تشای دیگشاى ٍ ضلَؽ مشدى فضای
اتاق پشّیض مٌیذ.

 - 5مقایسً وضعیت پیشزفت ٌز دوري وسبت بً دوري
ٌای گذشتً بز اساس استزاتژی ٌای تعییه شدي
 - 6ارایً راٌکار ٌای سیستمی بزای ویل بً اٌداف
کالن ساسمان

