
  Isaar.ir | رقمی ایثارگری 12دریافت کد 

ی داوطلبرراک کنکررور ارتش، سپاه، بنیاد شهید ، نیروی انتظامی و غیره یکی از موضوعاتی است که برررا دریافت کد ایثااارگری

 .تواند در ارتقا رتبه داوطلباک موثر باشداهمیت بسزایی دارد. بهره مندی از سهمیه ها بخصوص سهمیه ی ایثارگراک می

هنگررام   جررام دهنررد و بررهدریافت کد ایثارگری انبنابراین کلیه مشمولین این سهمیه در زماک ثبت نام باید اقدامات الزم را برای  

آزمرروک سراسررری ورودی دانشررگاه هررا و  با توجه به شررروز زمرراک ثبررت نررام .در آزموک سراسری درج کنند نام نویسی آک را

ز دیررده مرری شررود. کلیرره داوطلبرراک بایررد در مؤسسات آموزش عالی، حساسیت های زیادی نسبت به این ماراتوک سرنوشررت سررا

 .اعمال آک ها اطالعات الزم را بدست آورندزماک ثبت نام از ضوابط مندرج در دفترچه از جمله بخش سهمیه ها و شیوه 

 12رقمرری ایثررارگری نیررروی انتظررامی و دریافررت کررد   12در اینجا با توجه به اهمیت دریافت کد ایثارگری ارتش، دریافت کد  

 .رقمی ایثارگری بنیاد شهید اطالعاتی راجع به سهمیه ها در اختیارتاک قرار می دهیم

  

 

 ایثارگراکدریافت کد 

  

، نحرروه گرررفتن کررد دوازده رقمرری ایثررارگری، دریافررت کررد ایثررارگری  جهت دریافت مشاوره در مورد

نحوه گرفتن کد ایثارگری ارتش، نحوه گرفتن کررد ایثررارگری سررپاه، راهنمررای تصررویری دریافررت کررد 

کور، درصدی در کن 25درصدی در کنکور، سهمیه   5ها در کنکور، سهمیه  ایثارگری، تاثیر سهمیه

رقمرری ایثررارگری و سررهمیه بنرردی  12راهنما دریافت کد ایثارگری، سامانه دریافت کد ایثارگری، کد  

 ایررراک تحصرری از طریق تلفن ثابت با مرکررز مشرراوره  از سراسر کشور کنکور بر اساس ایثارگراک

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-12-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/


  .حاص  فرمایید تماس

  تماس از سراسر کشور 9099072952

 تماس از استاک تهراک 9099072952

 شب حتی ایام تعطی  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدوک گرفتن کد پاسخگویی از 

  

  

 

 رقمی ایثارگری سپاه  12دریافت کد 

  

  رقمی ایثارگری 12توضیحاتی کلی در مورد دریافت کد 

مواردی همچوک سهمیه بهیاراک، سهمیه خانواده شهداء، رزمندگاک، ورودی دانشگاه ها  ثبت نام کنکور سراسری  هر ساله در  

 .همیه ایثارگری اعمال می شودسهمیه مناطق و س

 .سهمیه ایثارگری شام  حال افرادی همچوک فرزنداک و همسر شهداء، فرزنداک و همسر آزادگاک و جانبازاک می شود

درصد و فرزند و همسر رزمندگانی که سررابقه حرررور در جبهرره را دارنررد مرری  25بعالوه، همسر و فرزند جانبازاک کمتر از 

 .راک استفاده کنندتوانند از سهمیه ایثارگ

کلیه داوطلباک متقاضی این سهمیه باید در زماک انجام ثبت نام آزموک سراسری کلیه اقدامات الزم را جهت دریافررت کررد انجررام 

 .دهند

 .دریافت کد از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی اعالم شده و با طی مراحلی برای هر کدام از مشمولین انجام می شود 

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 .روی لینک کلیک کنید سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد دریافتجهت  

  

 سهمیه بندی ایثارگران در کنکور سراسری

داوطلبانی می توانند در کنکور سراسری از سهمیه ایثارگری استفاده کنند که دارای کارت ایثارگری باشند. معموال هررر سرراله 

 25درصررد و   5ها مختص افراد ایثاگر است که آنها را به دو دسته مختلف سهمیه  ای در دانشگاهدرصد ظرفیت هر رشته  30

 :کنیمادی که شام  این گروه قرار می گیرند، اشاره میکنند. حال در زیر به افردرصد تقسیم می

جانبررازاک    های مختلررف مخررتص ایررن گررروه اسررت.ای در دانشگاهدرصد ظرفیت هر رشته  5درصد: حدود    5سهمیه ایثاگراک  

در  درصد و همسر و فرزنداک آنها، همسر و فرزنداک رزمندگاک با حداق  شش مرراه سررابقه حرررور داوطلبانرره  25پایین تر از  

 .جبهه شام  این افراد می شوند

ایررن   ها برای مشمولین گروه قرار دارد کهای در دانشگاهدرصد ظرفیت هر رشته  25درصد: هر ساله    25سهمیه ایثارگراک  

درصررد و برراالتر و همسررر و فرزنررداک آنهررا  25افراد شام  همسر و فرزنداک شهدا، آزادگاک همسر و فرزنداک آنها، جانبررازاک 

 .ندباشمی

قوانین هر سال کنکور با قوانین سررال گتشررته فررره داشررته باشررد. لررتا شررما   البته این اعداد و ارقام تقریبی هستند و ممکن است

توانیررد بررا کارشناسرراک ایررراک تحصرری  در ارتبرراط جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد سهمیه ایثارگراک کنکور سراسری می

 .باشید

  

 .روی لینک کلیک کنید رتبه قبولی پزشکی سهمیه ایثارگراکجهت اطالز از 
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  رقمی ایثارگری ارتش چگونه انجام می شود؟ 12دریافت کد 

 .شوندwww.aja.ir کلیه متقاضیاک دریافت کد ایثارگری ارتش برای ثبت نام آزموک سراسری باید وارد سایت 

ورود به سایت از طریق منوی سمت راست بخررش شررهداء و ایثررارگراک به این صورت که فرد جهت دریافت کد، باید پس از  

 .را انتخاب کند و از این بخش وارد قسمت کد رهگیری ایثارگراک و بعد کد رهگیری پایوراک وظیفه شود

 .پس از طی این مراح  فرد می تواند با درج کد ملی خود کد ایثارگری ارتش را دریافت کند

  

 .روی لینک کلیک کنیدکد پیگیری ایثارگری ارتش  موردجهت کسب اطالعات در 

  

  کرد؟چگونه می توان کد ایثارگری سپاه را دریافت 

برای داوطلب میسر است. پس از ورود به این سامانه، وارد کردک isaar.ir اخت کد ایثارگری سپاه از طریق ورود به سامانه 

مشررکلی وجررود نرردارد و مرری اطالعات فردی اگر پیغام مجاز به استفاده از سهمیه ایثارگری سپاه را دریافت کردیررد کرره دیگررر 

 .توانید جهت گرفتن این کد مهم سپاه و بعد هم ثبت نام در کنکور اقدام کنند

روز و در صررورت مشرراهده دوبرراره پیغررام در حررال بررسرری برره بنیرراد   15اما در صورت عدم دریافت این پیغررام بایررد پررس از  

 .مراجعه بفرمایید

دوازده رقمی سپاه، باید پرینتی از آک تهیه کنید و آک را تا اتمام مراح  ثبت نررام به خاطر داشته باشید که بعد از گرفتن این کد  

 .کنکور سراسری در نزد خود نگهداری نمایید

 .اییدتماس حاص  فرم ایراک تحصی جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه دریافت این کد مهم می توانید با مشاوراک 

  

 .روی لینک کلیک کنید کارنامه قبولی پزشکی ایثارگراکنمونه جهت دریافت 
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 رقمی ایثارگری نیروی انتظامی  12دریافت کد 

  

 راهنمای تصویری اخذ کد ایثارگری سپاه

 :توانند برای گرفتن کد خود طبق روال زیر اقدام کننداز کد ایثارگری سپاه استفاده کنند می  کلیه داوطلبانی که قصد دارند

مراجعه کرده و سپس بر روی “خدمات پر کاربرد” در منوی سررمت چررن ماننررد تصررویر زیررر کلیررک  isaar.ir ابتدا به سایت

 .کنید

  

 

 رقمی سپاه ۱۲مراح  اخت کد 

  

سپس در صفحه ای که به شما نشاک داده می شود، از ستوک سمت راست گزینه ی “اسررتعالم ایثررارگر یررا وابسررته” را انتخرراب 

 .نمایید



 

 رقمی سپاه ۱۲دریافت کد 

  

در مرحله ی بعدی، جهت استعالم، کد ملی و تصویر امنیتی را در کادرهای مربوطه وارد کرده و بر روی “استعالم” کلیک 

 .کنید.سپس کد منتشر شده را دریافت و ذخیره کنید تا برای آزموک سراسری و موارد دیگر آک را استفاده کنید

  

 

 اهرقمی سپ ۱۲استعالم کد 

  

 رقمی ایثارگری نیروی انتظامی 12نحوه دریافت کد 

مرکز انتظامی و خدماتی ناجا همواره امر رسیدگی و تکریم خانواده های ایثارگراک، جانبازاک و همین طررور خررانواده شررهداء 

 .را از جمله الویت های خود می داند



کنررد. از این رو، این سازماک از ارائه امکانات و خدمات رفاهی به این افراد و خانواده های محترم از هیچ کوششی دریغ نمی

 .اشاره کرد سهمیه ایثارگری در آزموکاز جمله این خدمات می تواک به 

رقمرری  12افراد مشمول سهمیه ایثارگری نیروی انتظامی باید قب  از انجام ثبت نررام در آزمرروک سراسررری نسرربت برره اخررت کررد  

 .ایثارگری نیروی انتظامی اقدامات الزم را انجام دهند

می دانید نحوه دریافت این کد دوازده رقمی چگونه است و چطور می تواک برای گرفتن ایررن کررد مهررم تررا قبرر  از ثبررت نررام اما  

 اقدام کرد؟

به دلی  اهمیت این موضوز نقش این کد در هر چه بهتر شدک رتبه کنکور شررما برررای اطررالز از شرریوه گرررفتن کررد ایثررارگری 

 .  تماس حاص  فرماییدنیروی انتظامی با مشاوراک ایراک تحصی

  

 دریافت کد ایثارگری بنیاد شهید

رقمرری ایثررارگری بنیرراد  12آیا شما هم مشمول سهمیه ایثارگری بنیاد شهید هستید؟ آیا می دانید چگونه می تواک برای اخررت کررد 

 شهید اقدام کرد؟

، می توانید از کمک مشاورانی خبره و اگر می خواهید جواب سواالت خود را در زمینه نحوه گرفتن این کد مهم دریافت کنید

 .باتجربه در این زمینه استفاده نمایید

  

 .روی لینک کلیک کنید تخمین رتبه ایثارگراکجهت اطالز از  

 

 

 Isaar.ir سامانه
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  ایثارگران در نظر گرفته شده است؟چه شرایطی برای استفاده از سهمیه 

آیا می دانید چه افرادی امکاک استفاده از سهمیه ایثارگراک و کد ایثارگری را دارند؟ باید عرررک کنرریم کرره کسررانی مرری تواننررد 

 .جهت استفاده از سهمیه ایثارگراک و کد ایثارگری اقدام کنند که از کارت ایثار برخوردار باشند

داوطلب که کد دوازده رقمی ایثارگری هر ساله و برای هر کنکور سراسری متفرراوت اسررت. بعررالوه، قاب  توجه شما دوستاک  

رقمرری  12داوطلبانی که در دوره های روزانه یک بار از سهمیه خود استفاده کرررده انررد دیگررر برره هرریچ وجرره امکرراک اخررت کررد 

 .ایثارگری و استفاده از آک را ندارند

های دیگررری ماننررد رزمنرردگاک، خررانواده شررهدا، توانید از سررهمیهما عالوه بر سهمیه ایثارگری میالبته به یاد داشته باشید که ش

کنید که جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد آنها می توانید با    بهیاری، مناطق محروم و مناطق در کنکور سراسری استفاده

 .کارشناساک ایراک تحصی  تماس بگیرید

  

 .روی لینک کلیک کنید استفاده مجدد از سهمیه ایثارگریجهت دریافت 

   

، شرایط دریافت کد دوازده رقمی ایثارگری بنیاد شهید، شرررایط دریافت کد ایثارگریبرای آگاهی از  

دریافت کد دوازده رقمی ایثررارگری نیررروی انتظررامی، شرررایط دریافررت کررد دوازده رقمرری ایثررارگری 

سپاه، شرایط دریافت کد دوازده رقمی ارتش، مراحرر  گرررفتن کررد ایثررارگری، مشررمولین دریافررت کررد 

هررا و سررامانه ضوابط اسررتفاده از کررد ایثررارگری در آزموک   کور،ایثارگری، تاثیر کد ایثارگری در کن

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکررز مشرراوره ایررراک تحصرری  تمرراس دریافت کد ایثارگری  

  .ییدحاص  فرما

  تماس از سراسر کشور 9099072952

 (تماس از استاک تهراک) 9099072952

 شب حتی ایام تعطی  1صبح الی  8از  پاسخگوییتماس از طریق تلفن ثابت بدوک گرفتن کد 

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/


 

 دریافت کد ایثارگری ارتش 

 

 خالصه مطلب

باشررد. برره هستند، سررهمیه ایثررارگری می  یکی از مهم ترین بخش هایی که در قبولی کنکور و آزموک های سراسری تاثیر گتار

استفاده کنند. به همین دلی  ما در ایررن مقالرره در مررورد کررد توانند از این موهبت  طوری که داوطلباک با گرفتن کد ایثارگری می

ایثارگری و نحوه گرفتن آنها صحبت کردیم تا شما بتوانید آنها را به راحتی دریافت و استفاده کنید. هم چنین در مورد تاثیرات 

از مرروارد برراال درصدی در کنکور سراسری صحبت کردیم. لتا اگررر شررما جررزو مشررمولین هررر کرردام  25درصدی و   5سهمیه  

 .باشید میتوانید با گرفتن کد ایثارگری از آک استفاده کنیدمی

هر گونه مشاوره در این مورد داشته باشید کارشناساک ایراک تحصی  در تمام ساعات شبانه روز پاسررخگوی    حال اگر نیاز به

 .شما هستند

  

 مطالب مرتبط

 مشاوره تحصیلی کنکور سراسری

 مشاوره کنکور آنالین

 مشاوره کنکور به روش برتر و حرفه ای

 شرایط اخت کارت ایثار

  سامانه ثبت نام کارت ایثارگراک

 اطالعات یکپارچه ایثارگراکسیستم جامع   – سامانه سجایا

 استعالم کسری خدمت ایثارگراک

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://irantahsil.org/concours-counseling/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7/
https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 پرونده جانبازی با کد ملیپیگیری  

 سهمیه ایثارگراک در کنکور

 دریافت کد ایثارگری

 

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/

