
 ل ی تحص رانی + تعرفه و زمان صدور + فرم درخواست | ا یخدمت المثن  انی کارت پا

کارت پایان خدمت از جمله مدارک بسیار مهم برای آقایان است و در صورت مفقودی، محدودیت های بسیاری را برای آقایان به  

و پرداخت   10پلیس + همراه دارد. اما راه حلی که در این شرایط وجود دارد اخذ کارت پایان خدمت المثنی می باشد که با مراجعه به 

 . هزینه ی مربوطه ممکن می شود 

در این مقاله به بررسی نحوه ی درخواست کارت پایان خدمت المثنی،تعرفه و زمان صدور آن،مدارک موردنیاز در زمان ثبت  

 درخواست و چگونه آماده سازی آگهی مفقودی کارت معافیت سربازی و پایان خدمت می پردازیم. 

 

 مراحل اخذ کارت پایان خدمت المثنی

رت پایان خدمت الزم است انجام دهید،مراجعه به آخرین مکان هایی است که کارت خود را ارائه  اولین کاری که پس از گم شدن کا

.پس از اطمینان از مفقودی کارت پایان خدمت خود  داده اید فراموشی کارت پایان خدمت در هریک از این مکان ها بسیار رایج است

 د.می توانید برای دریافت کارت پایان خدمت المثنی اقدام نمایی 

همانطور که می دانید برای ثبت مدارک شناسایی مفقود شده مانند شناسنامه و کارت ملی و مدارکی از این قبیل الزم است به دفاتر  

ثبت احوال و یا پست مراجعه نمایید همچنین پیگیری این مدارک از طریق سایت های این دو مرکز و به صورت مجازی هم ممکن  

کارت پایان خدمت مفقود شده در هیچ یک از این دو مرکز امکان پذیر نمی باشد چرا که اطالعات در   می باشد. اما امکان پیگیری

  10به دفاتر پلیس +سازمان ثبت احوال کشور و یا شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران ثبت نمی شود بنابراین الزم است 

 . را گام به گام انجام دهیدلی را که در ادامه به آن پرداخته شده است حمرا مراجعه کرده و 

  هی و الزم است که کلمکان پذیر نمی باشد  ا یکی به صورت الکترون   ،یخدمت به صورت المثن  انی کارت پا افتی دردر ابتدا باید بدانید که 

، مراجعه کنند  10+  س ی با در دست داشتن مدارک الزم، به دفاتر پل  ،یخدمت به صورت المثن  انی کارت پا افت ی در یبرا  ،یافراد متقاض

 مراحل این امر به شرح زیر است: انجام دهند. ی را به صورت حضور د خو  یخدمت المثن  انی و مراحل مربوط به گرفتن کارت پا

 از گم شده کارت پایان خدمت خود اطمینان حاصل نمایید. •

 در دو نوبت و به فاصله یک ماه چاپ کنید.  امه کثیراالنتشارمفقودی کارت پایان خدمت خود را در روزن  •

 مراجعه نمایید. 10س از کسب اطمینان از مفقودی کارت پایان خدمت به دفاتر پلیس+ پ  •

 مدارک الزم برای اخذ کارت پایان خدمت المثنی را آماده کرده و تحویل افسر مربوطه دهید.  •

 ه پستی و پیامک را از طریق دستگاه خودپرداز پرداخت نمایید.هزینه ی صدور کارت پایان خدمت که شامل هزین  •

 خود را مبنی بر صدور کارت پایان خدمت المثنی کامل نمایید.  در مرحله ی آخر کافی است درخواست •

 

 مدارک الزم برای دریافت کارت پایان خدمت المثنی 

مجدد کارت،پس از   گشته است باید جهت صدور  ءرفته و یا امحامشمولینی که کارت پایان خدمت آن ها مفقود شده و یا به سرقت 

مراجعه کرده و درخواست خودشان را   10+  س ی با در دست داشتن مدارک الزم، به دفاتر پله از مفقودی کارت خود، ما 4گذشت  

 .ند ی ثبت نما ،یخدمت المثن  انی کارت پا افتی در یبرا

ثبت   ی را برا ری مدارک ز ستی با یخدمت، م انی در صورت گم شدن کارت پا ز،ی مسلح ن  ی ها روی به ذکر است، که کارکنان ن  الزم

خدمت   انی کارت پا افتی در یکه برا ی خود ارائه کنند. مدارک یخدمت  گانی خودشان، به   یخدمت سرباز انی کارت پا یدرخواست المثن 

 ی الزم است شامل موارد زیر است: المثن 

که در دو نوبیت و به فاصله یک ماه چاپ شده   پایان خدمت خود را در روزنامه کثیراالنتشاری آگهی مفقودی کارت متقاضی باید گواه

 به دفاتر پلیس تحویل دهد. است را 

 اصل شناسنامه عکس دار باید ارائه داده شود 

 اصل کارت ملی متقاضی باید ارائه شود. 



که مراجعه   10این عکس در همان دفاتر پلیس+ازائه شود.عکس بیومتریک درخواست کننده ی کارت پایان خدمت المثنی الزم است 

 کرده اید گرفته خواهد شد. 

 ء شود. همچنین فرم درخواست کارت المثنی باید تکمیل و امضا

در صورتی که کپی از کارت پایان خدمت مفقود شده وجود داشته باشد می تواند در روند آماده شدن کارت پایان خدمت المثنی کمک  

 کننده باشد.

اگر کارت پایان خدمت شما آسیب دیده است و برای دریافت کارت المثنی اقدام کرده اید بهتر است الشه ی کارت پایان خدمت خود را  

 برای تسریع روند آماده سازی کارت المثنی تحویل نمایید.

 متقاضی باید اصل آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی مربوطه را هم ارائه دهد. 

 ن مدرک تحصیلی و یا گواهی مربوط به آن مورد نیاز است. همچنین کپی آخری 

 نیز ضروری است.  باشد دهی رس یدفتر اسناد رسم دیی برگ تعهد که به تأ ای دو  ه ی شمار ۀ برگ ۀارائ 

 

 

 تعرفه دریافت کارت پایان خدمت المثنی 

آنها را با   شی و فنمایید  زی وار  ی مشخص شدههارا به حساب   ر ی ز یهانهی هز دی با یالمثن  یخدمت سرباز انی کارت پا افتی در یبرا

 .دی ده لی تحو ۱۰+س ی مدارک الزم به پل گری د

 

 یدولت  یها حساب  ،یبانک مل ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۷۰۰۵ ۀ )دوازده هزار تومان( به حساب شمار لایر ۱۲۰٫۰۰۰ مبلغ

 یی وزارت امور اقتصاد و دارا ،یبانک مل ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۴۰۰۰ ۀ )هزار تومان( به حساب شمار لایر ۱۰٫۰۰۰ مبلغ

 صدور کارت هوشمند   ۀن ی هز ،یبانک مل ۰۱۰۶۳۷۴۴۷۹۰۰۳ ۀ)هشت هزار تومان( به حساب شمار لایر ۸۰٫۰۰۰ مبلغ

  ی اخدمت بر انی پا یو کارت المثن  ی سرباز تی معاف یگرفتن کارت المثن  نهی داخل کشور است. هز نی مشمول یمبالغ برا نی ا البته

 مشخص می شود. در آن کشور  رانی سفارت ا  یهامتفاوت است و طبق دستورالعمل  یخارج از کشور کم نی مشمول

 

 درخواست کارت پایان خدمت المثنی برای متقاضیان خارج از کشور 

و تائید فرم تعهد  ها و یا سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل اقامت خود این افراد می توانند با مراجعه به نمایندگی 

با این   مربوطه و ارسال مدارک از طریق سفارت به وزارت امور خارجه نسبت به دریافت کارت پایان خدمت المثنی اقدام نمایند.

ارت امور خارجه به کشور مقصد ارسال خواهد  از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی صادر و از طریق وز عمل،هماهنگی های الزم 

، والدین و یا وکیل قانونی  پس از طی شدن مراحل قانونی و تائید فرم تعهد توسط سفارت یا نمایندگی ایران در کشور مقصد شد.

شد.همانطور    و از این طریق به درخواست انان رسیدگی خواهد مشمول به دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی در داخل کشور مراجعه 

 بسته به خدمات ارائه شده متفاوت خواهد بود. که اشاره شد هزینه درخواست کارت المثنی برای این متقاضیان 

 خارج از کشور انی متقتض ی برا  یمدارك الزم اخذ كارت خدمت المثن 

  یکردن مراحل ی و ط ر ی مدارک ز هی فرصت با ته نی رد اول دی خدمتشان مفقود شده است با انی که کارت پا ی خارج از کشور انی متقاض

 :است ری مدارک شامل موارد ز نی .اندی اقدام نما یکارت المثن  افتی ذکر شده است به جهت در نی از ا ش ی که پ 

 

 



 درخواست صدور کارت  برگه

 یخدمت قبل انی پا ای و   تی کارت معاف یکپ 

 د ی و سف اهی س  یپرسنل عکس

 ت ی احراز هو برگه

 تعهد برگه

 .اگر وجود دارد کارت  الشه 

 هزار تومان  8هزارتومان و  12هزار تومان، 10مبالغ   پرداخت

 

 :است  ری به شرح ز رندی مبالغ صورت پذ ی زی وار دی که با ییها و حساب ها نه ی هز تعرفه

 .در صورت وجود، الشه کارت یجهت صدورکارت هوشمند المثن  لایر ۱۹۰،۰۰۰مبلغ  پرداخت

مدارک به   هی کرده و به همراه کل دیی را تا انی امضاء متقاض یو گواه  تی احراز هو ی برگ ها یاسالم ی جمهور یندگی نما ا ی و  سفارت 

را به شماره حساب   انی اخذ شده از متقاض ری وزارت امور خارجه موظف است مقاد نی .همچن دی نما یوزارت امور خارجه ارسال م

 :ندی به سازمان اقدام نما یزی وار یها  ش ی نسبت به ارسال ف انهو ضمنا به صورت ماه  زی وار ل ی ذ یها

 شعبه  ینزد بانک مل بای س ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۷۰۰۵به حساب شماره  لایر ۱۰۰،۰۰۰ مبلغ

 شعبه ناصرخسرو   رانی ا ی بانک مل –  ییوزارت اقتصاد و دارا ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۴۰۰۰به حساب شماره  لایر ۱۰،۰۰۰ مبلغ

صدور    نهی ) مخصوص ( هز  ی شمال ییبه عالمه طباطباشع یبانک مل بای س ۰۱۰۶۳۷۴۴۷۹۰۰۳به حساب شماره  لایر ۸۰،۰۰۰ مبلغ

 .کارت هوشمند

 

 

 یخدمت سرباز انی اخبار کارت پا نی آخر

 ی روز بعد از اتمام سرباز ۱۵خدمت حداکثر  انی پا یهاکارت  لی تحو

روز   ۱۵تا   حداکثر تا  ی و نها می خدمت ندار انی پا یهاارائه کارت  ی برا  یداشت: در حال حاضر مشکل انی باره ب  نی در ا ی مهر  سردار

 انی کارت پا افت ی در یبرا ی فرد  اگر نی . همچن رسدی پست به دست افراد م قی خدمت از طر انی پا یهاخدمت،کارت  انی پس از پا

که از آن اعزام شده   ییجا  ای محل تولد  ی عموم فهی تواند بعد از اتمام دوره خدمت به سازمان وظی مواجه شود، م یخدمتش با مشکل

که افراد در پرونده خودشان   ی پست به آدرس قی خدمت تنها از طر انی کارت پا ،یکند.به گفته و  یریگی ت، مراجعه کند و مورد را پ اس

 ریی آدرسش تغ ای ناجا افزود: اگر فرد در محل حضور نداشته باشد و  ی معمو فهی سازمان وظ سی اند، ارسال خواهد شد. رئ ثبت کرده 

به   تواندی اداره پست جواب نگرفت م قی کند و اگر از طر یری گی پست مراجعه کند و مسئله را پ  ی به باجه مرکز تواندی کرده باشد م

 .شأن مراجعه کند ه ی محل اعزام اول یعموم فه ی وظ یهامعاونت

 ۱۴۰۱سال  سربازان متاهل در  حقوق 

اعالم کرد حداقل حقوق   یون ی زی در مصاحبه تلو ، یاسالم یبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ونی سی کم سی رئ  ییبابا یحاج

در    یاسالم ی برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ونی سی کم  س ی است. رئ  دهی مجلس رس ب ی و به تصو نیی تع ندهی سربازان در سال آ

% حداقل حقوق  ۹۰حقوق سربازان مصوب شده است، سربازان متاهل حقوقشان معادل   ۱۴۰۱سال   یبرا خصوص اظهار داشت:  نی ا

  ۵۰۰و  ونی لی م ۴مبلغ  ۱۴۰۱سال   یتومان بوده است پس حداقل حقوق سربازان متاهل برا  ونی لی م ۵مبلغ امسال  نی باشد. ا یافت ی در

 . شده است نیی هزار تومان تع



 

 مطالب  خالصه 

است که کارت خود را ارائه   ییمکان ها نی به آخر د،مراجعهی خدمت الزم است انجام ده  انی که پس از گم شدن کارت پا یکار نی اول

خدمت خود   انی ت پاکار یاز مفقود نانی است.پس از اطم جی را اری مکان ها بس نی از ا  کی خدمت در هر انی کارت پا ی فراموش  دی داده ا

در روزنامه   یمفقود  یگام اقدام به ثبت آگه نی که در اول بی ترت  نی .بددیی اقدام نما یخدمت المثن  انی پاکارت  افت ی در یبرا دی توان  یم

داده شده است. در صورت وجود   حی مقاله توض نی کارت در ا نی مراحل و تعرفه و زمان صدور ا ی. ادامه  دیی االنتشار نما ری کث 

 . دیی تماس حاصل فرما ل ی تحص رانی ا ارشناسانبا ک شتری اطالعات ب  افتی و در نبارهی در ا یهرگونه سوال


