
سال دفاع مقدس افراد زیادی به صورت داوطلبانه به واسطه چهار ارگان سپاه، ارتش، بسیج و جهاد سازندگی  8در زمان  

ناپذیری وارد شد به همین های این افراد خسارات جبرانهای جنگ اعزام شدند. پس از جنگ تا به اکنون به خانوادهبه میدان

 .ها خدماتی در نظر گرفته شودها و برخی بازماندهافراد، خانوادهسبب تصمیم بر این شد تا برای این 

های این عزیزان برای بررسی خدمات به سامانه ایی ترتیب داده شد تا تمامی این افراد و یا خانوادهبه همین منظور سامانه

شوند. قصد داریم در این مقاله به  مندی از این خدمات مطلعاستعالم سابقه جبهه با کد ملی مراجعه کنند تا از فرآیند بهره

 .پردازیمصورت کامل و جامع به بررسی و آشنایی با فرآیند استعالم سابقه جبهه می

  

تعالم استوانید از سامانه ارگان مربوطه نسبت به قابل انجام است می غیرحضوریاطالعیه: دریافت سوابق جبهه به صورت 

 .کمک بگیرید سوابق جبهه

  

  م ساقهه بههه قا د  می سامانه استعال
  

های حق علیه باطل اعزام سال جنگ ایران و عراق افراد بسیاری به صورت داوطلبانه و انجام وظیفه به جبهه 8در زمان 

 .شدند

هایی همچون ارتش، سپاه، بسیج و جهاد سازندگی ثبت نام شدند و به همین دلیل سابقه حضور این این افراد به واسطه ارگان

های شکل گرفت. به علت جبران و به نوعی قدردانی از خساراتی که به رزمندگان وارد شد تسهیالت و در این ارگانافراد 

 .های این عزیزان ترتیب داده شدخدماتی برای این افراد و خانواده

 .مندی از این خدمات سابقه زمان حضور فرد در جبهه بسیار مهم استاما برای بهره

ایی نیاز به حل مشکل و یا درخواستی داشت باید به صورت حضوری به واحد اعزامی و ارگان رزمنده های گذشته اگرسال

داد کرد و با کمک مسئولین فرآیند استعالم سابقه خود در جبهه را انجام میموردنظر خود به صورت حضوری مراجعه می

 .کردو بعد از آن برای استفاده از امکانات موردنیاز خود اقدام می

های این اشخاص به همین صورت قابل انجام است اما دیگر الزم به مراجعه اگرچه امروزه پاسخگویی به کلیه درخواست

  .فرد به صورت حضوری در ارگان مربوطه نیست

ته داشزمانیکه تمامی رزمندگان، جانبازان، خانواده این عزیزان و همچنین خانواده شهدا نیاز به استفاده از این تسهیالت را 

 .بایست از سامانه استعالم سابقه جبهه کمک بگیرندباشند می

  

 استعال م ساقهه بههه سپاه

  

هایی بود که نسبت به اعزام نیروهای وظیفه خود اقدام کرد و داوطلبین را به جبهه جنگ ایران و سپاه هم یکی از ارگان

  .کردعراق اعزام می



نند توای اسالمی به مناطق جنگی اعزام شدند از کارت ایثارگری برخوردارند میکلیه رزمندگانی که به واسطه سپاه جمهور

 .مراجعه کنندisaar.ir برای استعالم سابقه خود به آدرس اینترنتی 

  

 راهنمای استعال م ساقهه حضور در بههه سپاه

  

توانید به لیست مراجعه کنید و بعد از ظاهر شدن صفحه نخست سایت می isaar.ir الزم است ابتدا به آدرس اینترنتی سایت

 .موجود در سمت چپ سایت مراجعه کنید و روی گزینه "خدمات پرکابرد" کلیک کنید

  

 

  

 شود، نخستین گزینه لیستی از خدمات الکترونیکی عمومی است. اکنون بایدایی برای شما ظاهر میبعد از انتخاب صفحه

 .روی گزینه استعالم ایثارگر یا وابسته مطابق تصویر زیر کلیک کنید

  

https://www.isaar.ir/


 

  

در این مرحله در صفحه ظاهر شده مانند تصویر زیر باید کدملی و کد امنیتی را وارد کنید و روی گزینه استعالم کلیک کنید 

 .صورت گیرد  سامانه استعالم سابقه جبهه با کد ملی تا این فرآیند با استفاده از

  

 

  



 استعال م ساقهه بههه ارتش

  

های جنگ اعزام کرد، ارتش بود. تمامی کسانی که به واسطه های مهمی که افراد بسیاری را به جبههیکی دیگر از ارگان

aja.ir تواند برای استعالم از سوابق خود به آدرس اینترنتی این ارگان به جنگ رفتند و از کارت ایثار برخوردارند می
 .مراجعه کنند

  

 نحوه استعال م ساقهه حضور در بههه ارتش

  

 

  

مراجعه کردید، مانند تصویر باال به لیست سمت راست صفحه نخست سایت بروید و  aja.ir بعد از اینکه به آدرس اینترنتی

 .روی گزینه کدرهگیری ایثارگران کلیک کنید

شود که دو گزینه "کدرهگیری وظیفه" و "کدرهگیری پایوران" نشان داده خواهد شد که با در نظر کشویی باز می برای شما

 .ها را انتخاب کنیدگرفتن نوع اعزام خود قادر خواهید بود یکی از این گزینه

اره کارت، شماره توانید کدملی ، شمدهد در این صفحه در صورت لزوم میتصویر زیر گزینه پایوران را نشان می

 .کارگزینی را وارد کنید و نسبت به استعالم سوابق خود اقدام کنید

  

https://www.aja.ir/portal/home/


 

  

توانند نسبت به استعالم سابقه جبهه خود اقدام کنند و با مورد قبل تفاوتی کنند میافرادی که گزینه کدرهگیری را انتخاب می

 .توان در این بخش کدملی خود را وارد کنیدندارد اما فقط می

  

 

  

که در  مراحل اخذ دسری خ مت بههه پ رتوانند از مقاله افرادی که قصد دارند از سوابق جبهه پدر خود مطلع شوند می

 .منتشر شده مراجعه کنند تا با این روش بیشتر آشنا شوند ایران تحصیلسایت 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87-%d9%be%d8%af%d8%b1/
https://irantahsil.org/


 استعال م ساقهه بههه بهاد سازن گ 

  

ابالغ شد، برای کلیه رزمندگان جهادگر  ایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزیبا توجه به بخشنامه 1399در پاییز سال 

ها موظف شدند تا کلیه های جهاد کشاورزی در کلیه استاندستور صدور کارت ملی صادر شد و رئسای سازمان

 .های الزم برای انجام این دستورات را اجرایی کنندزیرساخت

سال دفاع  8ایجاد شد تا کلیه جهادگرانی که در  isarjahad.maj.ir ایی به آدرس اینترنتیدر نهایت برای این امر سامانه

 .اند بتوانند در آن تشکیل پرونده دهندمقدس حضور داشته و در این راه از خوگذشتگی کرده

بعد از اینکه این عزیزان در سامانه مذکور مدارک خود را وارد کردند به واسطه کمیسیون ویژه، این اطالعات و مدارک 

شد. در نهایت با تکمیل فرآیند د نقص در مدارک و مشخصات در پنل فرد به او اطالع داده میبررسی شد و در صورت وجو

 .مذکور افراد قادر بودند تا به واسطه این سامانه نسبت به استعالم سابقه جبهه جهادسازندگی اقدام کنند

  

 

  

 استعال م ساقهه بههه نیروی انتظام 

  

انتظامی به مناظق جنگی رفتند قادر هستند با مراجعه به یگانی که در آن خدمت کردند کلیه رزمندگانی که به واسطه نیروی 

  .تاییدیه خود را دریافت کنند

 .گیردشدگان ژاندرمری تعلق میدهد و به کلیه اعزاماین تاییدیه همچون کارت ایثار است و سابقه جبهه را نشان می



ریافت به د  به صورت غیرحضوری نسبت  هید و امورایثارگران یا سامانه هاتفتوانند به واسطه سامانه بنیاد شاین افراد می

 .تاییدیه نیروی انتظامی اقدام کنند

  

مراجعه  aja.irبایست به سامانه اختصاصی این ارگان به آدرس اینترنتی می استعالم سوابق جبهه رزمندگان ارتش برای

 .کنید

  

 بههه قا د  می اخهار پیرامون سامانه استعال م ساقهه 

  

ها، آمریکا در حال اخراج خفت ترین فتح خود/ به برکت خون سردار دلسابقهالمللی مقاومت در آستانه بیجبهه بین 

  بار از منطقه است

شهید حاج قاسم سلیمانی نماد بارزی »رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی حسینعلی شهریاری بین کرد: 

غیرت و دفاع از مظلومین بود و هنوز هم نام پر افتخار این شهید بزرگ لرزه بر اندام مستکبران جهان می از عزت، 

این فرد افزود در حال حاضر شاهده اخراج خفت بار آمریکا از منطقه هستیم که این مسئله به برکت خون پاک « اندازد.

 .سردار شهید سلیمانی است

 ار به رزمندگان جهادکشاورزی اعالم شدبرنامه زمانبندی اهدای کارت ایث 

اند کارت سال دفاع مقدس اعزام شده 8برای تمامی افرادی که به واسطه ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی به جبهه جنگ 

 .گیردشناسایی رزمندگی تعلق می

  

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطالب

های مختلف به مناطق جنگی اعزام شدند دارای سابقه جبهه هستند به سال دفاع مقدس به واسطه ارگان 8در کلیه افرادی که 

هایشان خدماتی در نظرگرفته شود تا بخشی از از خودگذشتگی همین سبب تصمیم گرفته شد تا برای این عزیزان و خانواده

 .این افراد جبران شود

ها مراجعه کنند و از بایست به صورت حضوری به این ارگانهایشان میا خانوادهبه همین سبب در گذشته این عزیزان ی

به راحتی و به صورت  سامانه استعال م ساقهه بههه قا د  می توانند با استفاده از سوابق خود مطلع شوند اما امروزه می

و جامع به راهنمای تصویری غیرحضوری نسبت به استعالم سوابق خود اقدام کنند. در این مقاله به صورت کامل 

 .ایمپرداخته

 


	سامانه استعلام سابقه جبهه با کد ملی
	استعلام سابقه جبهه سپاه
	راهنمای استعلام سابقه حضور در جبهه سپاه
	استعلام سابقه جبهه ارتش
	نحوه استعلام سابقه حضور در جبهه ارتش
	استعلام سابقه جبهه جهاد سازندگی
	استعلام سابقه جبهه نیروی انتظامی
	اخبار پیرامون سامانه استعلام سابقه جبهه با کد ملی

	خلاصه مطالب


