
ما در این مطلب قصد داریم به بررسی جزییات مربوط به ثبت نام   .راه اندازی گردید سامانه ثبت نام کارت ایثارگران

نام در سایت ایثارگران بپردازیم. پس از ورود به سیستم جدید من کارت  من کارت المثنی ایثارگران و همچنین ثبت 

 ایثارگران می توانید برای تکمیل فرم اقدام نمایید. در صورتی که در رابطه با من کارت ایثارگران چیست؟ اطالعاتی

ندارید، حتما این مقاله را تا انتها بخوانید. ایثارگران محترم می توانند در صورت گم کردن کارت برای ثبت نام من  

کارت المثنی ایثارگران اقدام نمایند. ثبت نام در سایت ایثارگران تنها برای افراد واجد شرایط امکان پذیر است. برای 

شناسان ما که شماره های آنان در وب سایت موجود می باشد تماس حاصل نماییدانجام به موقع ثبت نام می توانید با کار . 

پس از تکمیل اطالعات در سامانه ثبت نام کارت ایثارگران می توانید به من کارت خود دسترسی داشته باشید تا از کلیه 

یز از جمله سواالتی است که خدمات مربوط به کارت هوشمند شهروندی ایثارگران استفاده نمایید. هزینه این کارت ن

ممکن است برای شما به وجود آید که در این رابطه کارشناسان ما می توانند به شما کمک نمایند. الز به ذکر است مه 

کارت های قبلی ایثارگران عزیز فاقد اعتبار بوده و تنها امکان استفاده از کارت های هوشمند برای ایثارگران محترم 

 .وجود خواهد داشت

  

  

  

 :اطالعیه

برای ایثارگران سپاه، ارتش وجود خواهد داشت سامانه ثبت نام کارت ایثارگرانامکان درخواست من کارت در  . 

  

  

 سامانه ثبت نام کارت ایثارگران

همانطور که میدانید کارت ایثارگران، کارتی است که روی آن اطالعات هویتی فرد به همراه مدت زمان حضور وی در 

ج می شودجبهه در . 

افراد هم از روش حضوری و هم از روش اینترنتی می توانند برای دریافت این کارت اقدام نمایند که ما در ادامه قصد  

ایثارگران را خواهیم داشتمعرفی و بررسی سامانه ثبت نام کارت  . 

رتش جمهوری اسالمی ایران، دریافت و ثبت نام در سایت ایثارگران از طریق مراجعه به سامانه پایگاه اطالع رسانی ا

انجام خواهد شد. با مراجعه به این آدرس شما می توانید امکانات متنوعی را دریافت کنید که  aja.ir به نشانی

شامل،آگاهی های استخدام ارتش، دریافت کد رهگیری پایوران و کد رهگیری وظیفه، آخرین اخبار ارتش و اطالعات 

می شود ثارگرانمربوط به دریافت کارت هوشمند ای . 

سامانه دریافت و ثبت نام کارت هوشمند ایثارگران سپاه و استعالم این کارت با کد ملی، سایت پایگاه اطالع رسانی بنیاد  

که در آدرس شهید و امور ایثارگران سپاه بوده   isaar.ir   شده است. کاربران این سامانه، با ورود به آن، می  واقع

مانند، سامانه خدمات الکترونیک، سامانه شفافیت، سامانه شمسا و آخرین اخبار مرتبط با   توانند از خدمات بسیاری

ایثارگران سپاه، استفاده نمایند. توجه داشته باشید که ایثارگران سپاه، برای دریافت و ثبت نام کارت هوشمند ایثارگران 

کرده باشند. در این سامانه ها امکان دریافت و  سپاه، باید در سایت مزبور، به بخش سامانه خدمات الکترونیک مراجعه

 .ثبت نام من کارت المثنی ایثارگران نیز وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد

  

  

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/


 سامانه دریافت کارت ایثارگران ارتش 

تا کارت آن افرادی که دارای شرایط دریافت کارت های ایثارگری می باشند، الزم است یک سری مراحل را طی کنند 

ها تحویل داده شود. نحوه ثبت نام در سایت ایثارگران، برای هر یک از ارگان های سپاه و ارتش متفاوت بوده که در 

ادامه برای هر یک از آن ها توضیحاتی را ارائه می کنیم. برای ثبت نام کارت ایثارگری ارتش و سپاه الزم است افراد 

ت نام کرده و سپس مراحل ثبت نام خود را تکمیل نماید. در این قسمت ابتدا به ابتدا در سایت های این دو ارگان ثب

 .بررسی نحوه دریافت کارت ایثارگری ارتش و سپس به نحوه دریافت کارت ایثارگری سپاه خواهیم پرداخت

ماه   3ز برای دریافت کارت ایثارگری ارتش می توانید به دو روش حضوری و غیر حضوری اقدام کنید. اگر بیشتر ا

سابقه خدمت در جبهه را داشته اید، الزم است حضوری به یگان خود مراجعه کرده و برای دریافت کارت اقدام نمایید.  

واقع شده است   aja.ir اما برای روش غیر حضوری نیاز است به سامانه تعیین شده مراجعه کنید. این سامانه در آدرس

و دریافت اطالعات مورد نیاز می توانند مراحل را به پایان برسانند. برای ثبت  که تمامی افراد با مراجعه به این سامانه 

 .نام من کارت المثنی ایثارگران ارتش باید به سامانه مخصوصی مراجعه کنید که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه

 .کلیک کنید سامانه دریافت کارت ایثارگری ارتش برای ورود به

  

  

 سایت ثبت نام کارت ایثارگری سپاه

بوده و سربازان بسیاری را جهت آمادگی برای جنگ اعزام کرده است. در  سپاه یکی از ارگان های مهم در زمان جبهه 

ایثارگری دو روش حضوری و اینترنتی وجود دارد که ما قصد بررسی روش اینترنتی را  سپاه نیز برای دریافت کارت

هه را داشته باشند تا به روز سابقه فعالیت در جب 45داریم. افرادی که از طریق سپاه به جبهه اعزام شده اند باید بیشتر از 

 .آن ها کارت ایثارگری تعلق بگیرد

و طی کردن مراحل کارت ایثارگری خود را  isaarit.isaar.ir افراد می توانند با مراجعه به سایت ایثار سپاه به نشانی

 .دریافت نمایند

تدا افراد با مراجعه به مراکز بنیاد  نکته مهم این است که برای ثبت نام در سایت ایثارگران در این سایت الزم است که اب

شهید سپاه، برای استفاده از خدمات الکترونیک ثبت نام کرده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور به این سامانه وارد  

 .شوند و درخواست خود را به صورت غیر حضوری برای دریافت این کارت ثبت نمایند

ایثارگران سپاه باید به سامانه مخصوصی مراجعه کنید که در ادامه به آن اشاره خواهیم  برای ثبت نام من کارت المثنی 

 .کرد

  

  

 :اطالعیه

https://www.aja.ir/portal/home/?1710512/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aja.ir/portal/home/?1710512/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aja.ir/portal/home/?1710512/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 .کلیک کنید سامانه دریافت کارت ایثارگری سپاه برای ورود به

  

  

یثارگرانشرایط درخواست در سامانه ثبت نام کارت ا  

ایثارگران محترمی که به مدت سه ماه رزمنده جبهه بوده اند می توانند درخواست صدور کارت هوشمند ایثارگری را 

بدهند. این کارت نشان دهنده حضور فرد در جبهه می باشد و در واقع برای تجلیل از سربازان هشت سال دفاع مقدس  

یه ایثارگران نمی توانند این کار را دریافت نمایید. در واقع در صورتی در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که کل

ماه برسد، امکان دریافت کارت را خواهند داشت 30که مدت زمان حضور در جبهه به  . 

کارت ایثارگری در دو ارگان ارتش و سپاه قابل دریافت می باشد. رزمندگان عزیز در صورتی امکان دریافت کارت  

ماه  ۳۰ی را خواهند داشت که مجموعه عدد درصد جانبازی و همچنین مدت حضور در جبهه آنها به هوشمند ایثارگر

برسد و این زمان مطابق با مستندات و مدارک موجود رزمندگان و ایثارگران باشد. از مزایای داشتن کارت ایثارگری  

 .در زیر به آنها اشاره خواهیم نمود

ارندگان آن در نظر گرفت، معافیت فرزند آنها از خدمت نظام وظیفه می باشد.  توان برای داز جمله مزایایی که می

د؛این است که امکان بازنشستگی برای دارنده کارت هوشمند  دریافت حق بیمه برای کلیه دارندگان این کارت نام بر

که همه ایثارگران   فراهم شده است. در رابطه با زمان ارائه کارت جای نگرانی وجود نخواهد داشت زیرا تا زمانی

 .بتوانند این کارت را دریافت نمایند امکانات صدور نیز وجود خواهد داشت

برای ثبت نام در سایت ایثارگران در سامانه های یاد شده یک سری شرایط تعیین شده است که الزم است افراد واجد آن  

توجه داشته باشید که بر خالف مراحل و سامانه  همراه ما باشید تا این شرایط را بررسی کنیم.شرایط باشند. در ادامه 

های متفاوت تعیین شده برای سربازهای ارتش و سپاه، شرایط تعیین شده برای هر دو ارگان یکسان است و تفاوت  

 .چندانی ندارد

آن   روز یا بیش تر در جبهه حضور داشته باشند. در صورتی که کم تر از این مقدار حضور ۴۵رزمندگان باید حداقل  

 .ها بوده نمی توانند کارت را دریافت کنند

باید مدارک و اطالعات مبنی بر این حضور وجود داشته و در سامانه های مربوط به هر ارگان بارگذاری شده و دیده  

 .شود

 :واجدین شرایط دریافت کارت ایثارگری می توانند جزء هر کدام از گروه های زیر باشند 

در جبهه حضور داشته اند ۱۳۶۷مرداد  ۲۹تا  ۱۳۵۹هریور سال ش ۳۱افرادی که از تاریخ  . 

رزمندگان پایور )شاغل یا بازنشسته(، نیروی انتظامی )شهربانی، مستخدمین کمیته انقالب اسالمی، ژاندارمری و پلیس 

نیتی جنگیده اندقضایی( که در مناطق عملیاتی، جنگی و یا ام  . 

شهربانی، ژاندارمری ( کارکنان وظیفه ) کمیته انقالب اسالمی،   

که در زمان دفاع مقدس تحت اختیار نیروهای انتظامی بودند    پاسداران افتخاری، جوانمردان و نیروهای مردمی رزمنده

 .نیز در این گروه قرار می گیرند 

  

  

https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr
https://isaarit.isaar.ir/sayba/relatedisgr


 راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه ایثارگری آجا 

م در سایت ایثارگران ارتش به صورت غیر حضوری در سامانه  همانطور که در موارد قبلی اشاره کرده بودیم ثبت نا

ی کنیمآجا انجام می شود. در این قسمت همراه ما باشید تا راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه ایثارگری آجا را بررس . 

ای وارد شدن به را وارد کرده و جستجو کنید. بر aja.ir ابتدا نشانی اینترنتی سامانه ارتش جمهوری اسالمی ایران یعنی 

 .سامانه می توانید از هر وسیله ای اعم از گوشی موبایل و یا لپ تاپ استفاده نمایید

  

  

 

  

  

 .عموماً اولین آدرسی که نشان داده می شود، سامانه آجا خواهد بود. پس روی آن کلیک کنید تا وارد شوید

راست این سایت گزینه با نام کارت ایثارملی را مشاهده  حال شما به صفحه اصلی سایت وارد شده اید که در منوی سمت  

 .خواهید کرد که باید روی آن کلیک کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/ثبت-نام-در-سایت-ایثارگران.jpg


 

  

  

 .در این سایت همچنین امکان دانلود فرم های مختلفی نیز مانند فرم خود اظهاری و غیره وجود خواهد داشت

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/سامانه-ثبت-نام-کارت-ایثارگران.jpg


 

  

  

 نحوه دریافت کارت ایثارگران سپاه

نتی ثبت نام در سایت ایثارگران رزمندگانی که تحت هدایت ارتش بودند بیان کردیم و در این در بخش قبل روش اینتر

قسمت قصد داریم این روش را برای سربازان سپاه بررسی کنیم. توجه داشته باشید که در سامانه سپاه داشتن نام کاربری  

 .و رمز عبور ضروری است

سامانه هم الزم است به نزدیک ترین یگان سپاه یا مراکز بنیاد شهید این  برای دریافت نام کاربری و رمز عبور این 

 .ارگان مراجعه کنید

 :پس از دریافت این مورد نیز باید مراحل زیر را طی کنید

را در مرورگر گوشی موبایل یا سیستم   isaarit.isaar.ir در اولین قدم الزم است آدرس اینترنتی سایت ایثار سپاه یعنی

تجو نماییدرایانه جس . 

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/ثبت-نام-من-کارت-المثنی-ایثارگران.jpg


 

  

  

 .احتماالً اولین سایتی که مشاهده خواهید کرد، مقصد مورد نظر شما است که باید روی آن کلیک کنید

در ادامه به صفحه اصلی این سایت وارد شده و سه باکس مختلف با عناوین »خدمات الکترونیکی عمومی«، »خدمات  

رت ایثارگری نیاز است  »دولت الکترونیک« را می توانید ببینید. برای دریافت کا الکترونیکی کارمندان و ایثارگران« و 

 .که گزینه درخواست صدور کارت را بزنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/سامانه-ایثارگران-سپاه.jpg


 

  

  

سپس پنجره ای مانند زیر را مشاهده خواهید کرد که از شما نام کاربری و رمز عبور را می خواهد. پس از وارد کردن  

اید وارد کرده و سپس گزینه ورود را بزنیداین موارد یک کد امنیتی را نیز ب . 

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/سامانه-ایثارگران-ارتش.jpg


 

  

  

  

 بر روی لینک کلیک کنید برای ورود به سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران

  

  

 راهنمای سامانه ثبت نام کارت ایثارگران 

برای دریافت کارت از سامانه ثبت نام کارت ایثارگران ابتدا باید اطالعات خود را در پایگاه اطالع رسانی آجا وارد و 

ل نمایید. بنابراین جهت اتصال به سامانه و تکمیل اطالعات مراحل زیر را الزم است طی نماییدتکمی . 

شوید و بر روی سامانه تکمیل اطالعات ایثارگران آجا کلیک نمایید. در تصویر زیر به   aja.ir ابتدا وارد سامانه

 .صورت واضح قسمت مورد نظر مشخص شده است

ایثارگری خود را در سامانه آجا ثبت نمایید، الزم است شماره کارت و شماره ملی خود را برای اینکه بتوانید اطالعات 

ماره کارت ملی که بر روی کارت ایثار شما درج شده  که بر روی کارت ایثار درج شده است وارد نمایید. چنانچه ش

د شما را در صورت مغایرت نخواهد  است اشتباه باشد؛ در سامانه همان شماره اشتباه را وارد نمایید زیرا امکان ورو

 .داد

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/wp-content/uploads/2022/03/سامانه-من-کارت-ایثارگران.jpg


ایثارگران محترمی که پس از وارد نمودن شماره کارت و شماره پیگیری موفق به ثبت نام در سایت ایثارگران نشده می 

)تماس از استان تهران( از طریق تلفن  9099072952  )از سراسر کشور( و 9099072952توانند با شماره های 

شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید 12صبح الی  8پاسخگویی از د ثابت بدون گرفتن ک . 

چنانچه اطالعات کارت خود را به درستی وارد نمایید، وارد صفحه ای همانند تصویر زیر خواهید شد که برای ثبت  

که شامل  اطالعات تکمیلی ایثارگری نمایش داده خواهد شد. در قسمت اول این صفحه شما می توانید اطالعات هویتی 

حه وجود دارد، قابل  سریال شناسنامه و جنسیت می باشد را مشاهده و وارد نمایید. سایر اطالعاتی که در این صف

 .ویرایش و تکمیل نخواهد بود و صرفاً بر اساس کارت ایثارگری قرار داده شده است

ت هویتی اصلی مطابقت ندارد، می چنانچه اطالعات هویتی وارد شده در سامانه ثبت نام کارت ایثارگران با اطالعا

توانید در قسمت مربوط به اطالعات هویتی که در سامانه کارت ملی مغایرت دارد، بررسی نموده و پس از انتخاب آن 

پشت سر بگذرانید. دقت داشته باشید در صورت عدم تطابق اطالعات کارت هوشمند الزم به اصالح   سایر مراحل را

ورت مغایرت بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنیدخواهد بود و همچنین در ص . 

پس از اینکه اطالعات هویتی خود را در ثبت نام در سایت ایثارگران تکمیل نمودید، در مرحله بعدی الزم است 

اطالعات سکونت خود را در قسمت اطالعات سکونت فعلی را وارد نمایید. دقت داشته باشید که کارت ایثارگری شما  

سکونتی که وارد نموده اید با دقت و به صورت صحیح وارد کنید. چنانچه اطالعات وارد شده درست در همان محل 

 .باشد، باکس مورد نظر به رنگ سبز در خواهد آمد

همچنین اطالعات    برای ورود اطالعات کارت ایثارگری الزم است برای بارگذاری عکس شخصی، کارت ملی و

ید کلیک  ارگزاری مفید اقدام نموده و پس از وارد کردن کد امنیتی بر روی دکمه تایشناسنامه در قسمت های تعیین شده ک

و با پس زمینه سفید و فرمت  3*4کنید. تصویر مورد نظر باید در اندازه   jpg    بارگذاری شود. حجم تصویر مورد نظر

را با استفاده از نرم افزارهای   کیلو بایت بیشتر باشد. بنابراین در صورتی که این حجم زیاد است آن ۱۰۰نباید از 

 .موجود کم کنید

پس از    برای دکمه تایید پیغام کلیک کنید.  در صورت اطالعات وارد شده شما به صورت کلی و سنی باشد پس از آن

عنوان اطالعات شما با موفقیت ثبت شد دریافت خواهید نموداتمام پیغامی با  . 

اطالعات را اشتباه وارد نموده باشید و تمامی گل های شما به تایید رسیده باشد حتماً برای  چنانچه به اشتباه یکی از 

 .بررسی و تصحیح اطالعات خود اقدام نمایید

  

 .بر روی لینک کلیک کنید  برای اطالع از سهمیه ایثارگران در کنکور

  

 امکانات سامانه ثبت نام کارت ایثارگران 

در این قسمت همراه ما باشید تا امکانات سامانه ثبت نام کارت ایثارگران را بررسی کنیم. برای بررسی امکانات نیاز  

بتدا بدانید که به سامانه ایثارگران ارتش وارد شده اید یا سپاه. به طور مثال امکانات سامانه ثبت نام ایثارگران سپاه  است ا

 :شامل موارد زیر می شود

  

 امکانات سامانه ثبت نام کارت ایثارگران سپاه 

 نمایشگاه کارافرینان و نخبگان خدمات الکترونیکی عمومی

وابسته استعالم ایثارگر یا   خدمات الکترونیکی ایثارگران و کارمندان 

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/


 ثبت نام خدمات الکترونیک ایثارگران استعالم معرفینامه

 فیش حقوقی ایثاگران جستجوی مزار شهدا 

 فیش حقوقی کارمندان  ارتباط با بنیاد

 درخواست صدور کارت  خدمات الکترونیکی عمومی

 پیشنهادات ثبت و پیگیری درخواست ها

پیگیری شکایاتثبت و     

  

  

از جمله امکانات سامانه ثبت نام کارت ایثارگران ارتش نیز می توان به این موارد اشاره کرد که در آن امکان دریافت  

ی وجود خواهد داشتکد رهگیری ایثارگران و کارت ایثارگری مل . 

  

  

 امکان ثبت نام کارت ایثارگران به صورت حضوری هم وجود دارد؟

همانطور که در موارد فوق بررسی کردیم این امکان هم برای کارت ایثارگری سپاه و هم برای کارت ایثارگری  بله 

ارتش وجود دارد که افراد به صورت حضوری مراجعه نمایند. دقت داشته باشید که هنگام مراجعه حضوری ارائه  

 : مدارک ذیل الزامی است

د زیر خواهد بودمدارک برای کارت ایثارگری ارتش شامل موار . 

 اصل شناسنامه رزمنده، همسر و فرزندان او به همراه کپی از تمام صفحات آن ها  •
 اصل کارت ملی رزمنده، همسر و فرزندانش به همراه کپی پشت و رو از همه آن ها •

 اصل و کپی کارت پایان خدمت خود رزمنده  •
 کپی از آخرین مدرک تحصیلی رزمنده •
ندهدو قطعه عکس پرسنلی خود رزم •  

 .مدارک برای کارت ایثارگری سپاه شامل موارد زیر خواهد بود

 اصل شناسنامه رزمنده سپاهی، همسر و فرزندانش به همراه کپی از تمامی صفحات شناسنامه هایشان •
 اصل کارت ملی شناسنامه رزمنده، همسر و فرزندانش به عالوه کپی پشت و رو از همه آن ها  •

از خود رزمنده سپاهی  زمینه سفید 4*  3دو قطعه عکس   •  
 اصلی و کپی کارت پایان خدمات رزمنده •

  

  

 ایرادات رایج موجود در سامانه ثبت نام کارت ایثارگران



الزم است تمامی اطالعات کامالً صحیح در سامانه موارد شود. بعد از وارد کردن اطالعات نیز به موارد زیر توجه 

 .داشته باشید

روی کارت ایثار اشتباه باشد، برای ورود به سامانه، همان شماره ملی اشتباه باید وارد شوداگر شماره ملی مندرج بر   . 

اگر با شماره کارت ایثار و شماره ملی مندرج بر روی کارت موفق به ورود به سامانه نشوید، می توانید با شماره های  

 .پشتیبانی تماس بگیرید

العات شناسنامه ای ایثارگر مطابقت نداشته باشد، باید گزینه »اطالعات اگر اطالعات هویتی غیر قابل ویرایش با اط 

 .هویتی درج شده در سامانه با شناسنامه و کارت ملی مغایرت دارد« را انتخاب کنید تا ادامه مراحل طی شود

عنی باید دوباره  در صورتی که دکمه انتخاب را تایید کنید و پیغام »اطالعات با موفقیت ثبت شد« نمایش داده نشود، ی 

 .اطالعات وارد شده بررسی گردد

  

 :اطالعیه

سپاه برای واجدین شرایط، در مدت زمان کوتاه، به صورت غیر حضوری و   تمامی مراحل درخواست کارت ایثارگری

 .انجام می گیرد www.isaar.ir از طریق سایت ایثار

  

  

 نحوه دریافت کارت ایثارگری کارکنان وظیفه 

در سامانه ثبت نام کارت ایثارگران که مدت   1367/05/27  الی 1359/06/31  کارکنان وظیفه خدمت آجا که از تاریخ

خدمت وظیفه سربازی آنها در مدت عملیات سپری کرده اند می توانند با مراجعه به یگان خدمتی، کارت پایان خدمت  

نیاز برای دریافت کارت ایثارگری رزمندگان کارکنان وظیفه  وظیفه عمومی را دریافت نمایند. در زیر به مدارک مورد 

 .اشاره خواهیم نمود

از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت ایثارگری شامل : کپی کارت پایان خدمت، کپی کارت ملی و شناسنامه، 

سکونت و تکمیل فرم  می باشد. جهت ارسال آثار خود می توانید با مراجعه به اداره پست محل  4*3قطعه عکس  2

 .مورد نظر پس از ارسال مدارک در سامانه ثبت نام کارت ایثارگران من کارت ایثارگری را دریافت نمایید

در واقع هدف از ارائه این کارت برای کلیه رزمندگان دفاع مقدس این است که به سرعت شناسایی شده اطالع رسانی  

ه تا ایثارگران میهن عزیزمان های مربوطه به سهولت انجام شدازمانهای الزم در رابطه با رزمندگان و همچنین س

 .بتوانند به راحتی از خدمات الزم و احقاق حق خود دریافت نمایید 

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید برای مشاهده نمونه کارنامه قبولی پزشکی ایثارگران

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 من کارت ایثارگران چیست؟

اقدام    عات خود در سامانه ثبت نام کارت ایثارگرانبرای رزمندگانی که تا به حال جهت صدور کارت و یا ثبت اطال

در پاسخ به این سوال باید بگوییم من کارت   من کارت ایثارگران چیست؟ننموده اند ممکن است این سوال مطرح شود که 

که  مشخصات فردی مالک کارت تماماً در حافظه آن ثبت شده است. بنابراین؛ کلیه خدماتی  یک کارت هوشمند است که

رای دارندگان آن در نظر گرفته شده است در صورت دارا بودن آن این کارت قابل دریافت خواهد بودب . 

در واقع هدف از ارائه این کارها، یکپارچه کردن خدمات حمل و نقل در تمامی حوزه های عمومی شهری همانند: 

ای خدماتی، استفاده از مراکز فرهنگی قطار های شهروندی یا همان مترو، دوچرخه، خودروه اتوبوسرانی، تاکسیرانی،

هنری و ورزشی و همچنین پارکینگ می باشد. کنترل ورود به محدوده طرح ترافیک از دیگر خدمات استفاده از این  -

 .کارت خواهد بود

های مختلف سازمان خدماتی و تجاری  توان به احراز هویت شهروندان در بخشاز دیگر اهداف من کارت شخصی می

نمود. الزم به ذکر است که امکان استفاده از کارت های قدیمی برای گروه های مختلف وجود نخواهد داشت. اشاره 

توسعه تجارت الکترونیک و زندگی شهروندی بر اساس آخرین تکنولوژی های روز از جمله اهداف این خدمت می 

 .باشد

% مقیم مشهد مقدس 70اده شهدا و خانواده جانبازان  % و باالتر، آزادگان، خانو25جانبازان  من کارت ایثارگران برای 

 .رایگان است. یعنی این افراد می توانند از خدماتی که توسط من کارت ارائه می شود رایگان استفاده کنند

بار در ماه از خدمات حمل و نقل عمومی شود که در صورت عدم استفاده این  60البته خدمات رایگان شامل استفاده از 

ه ماه آینده منتقل نخواهد شد و می سوزدامکان ب . 

 :به عالوه با داشتن من کارت ایثارگری افراد دارنده می توانند از مزایای زیر نیز بهره مند باشند

 دریافت تخفیف کاال و خدمات  •
 احراز هویت در مبادی ورودی و خروجی  •

 احراز هویت الکترونیکی در بخش های فعال شهر  •
شهروندی وعضویت در گروه   • ... 

اگر در رابطه با ثبت نام من کارت المثنی ایثارگران نیاز به اطالعات بیشتری داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس  

ه شودبگیرید تا اطالعات الزم در اختیار شما قرار داد . 

  

  

 اخبار پیرامون کارت ایثارگران

ی زمانی تعیین نشده استبرای دریافت کارت ایثارگری رزمندگان، هیچ محدودیت . 

گردنددرصد سهمیه استخدامی برخوردار می ۵قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از  ۲۱بر اساس ذیل ماده  . 

درصد وباالتر، فرزند و  25افراد جانبازان  در خبرها آمده است که مشمولین بهره مندی ازامتیاز فوق العاده ایثارگری 

 .همسر شهید می باشند

برها آمده است برای پیگیری کارت ایثارگری نیاز است افراد از طریق یگان خدمتی که درخواست خود را ثبت  درخ

 .کرده اند، اقدام نمایند



دقت داشته باشید که با توجه به کثرت تعداد رزمندگان در هر یک از یگان های ارتش و سپاه، ممکن است که زمان  

یثارگری برای افراد  باشد و حتی تا چند ماه طول بکشد. پس از اینکه کارت اصدور کارت های ایثارگری کمی زمان بر 

 .صادر شد، این کارت به آدرس پستی ایثارگران ارسال خواهد شد 

  

  

 خالصه مطلب

ارائه نماییم. چنانچه برای ورود   سامانه ثبت نام کارت ایثارگراندر این مقاله تالش نمودیم تا اطالعاتی را در رابطه با 

به سیستم جدید من کارت ایثارگران دچار مشکلی می باشید و یا به دنبال کسب اطالعات بیشتر در رابطه با من کارت 

ایثارگران چیست؟ هستید، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. همچنین انجام امور مربوط به ثبت نام من کارت  

رگران و ارائه راهنمایی در رابطه با ثبت نام در سایت ایثارگران از دیگر خدمات مرکز ما خواهد بود. المثنی ایثا

 .کارشناسان ما همه روزه حتی ایام تعطیل در ارائه خدمات به شما آماده خواهند بود

  

  

 


