
 

 
 

نسبت به قبل بسیار ساده تر شده است و شما می توانید در  کارت بسیج فعال امروزه گرفتنچگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟ 

در گذشته اگر قصد داشتید که کارت بسیج فعال را بگیرید باید حتما .خود را دریافت کنید بسیج فعال طی مدت کوتاهی کارت

ماه عضو عادی بسیج می بودید و سپس با گذراندن دوره میدان تیر و شرکت در حلقه های صالحین موفق به  ۶به مدت 

ماه  ۶از به سپری کردن دریافت کارت بسیج فعال می شدید. اما با توجه به تغییر قوانین مربوط به بسیج فعال امروزه برای نی

برای تبدیل شدن به بسیج فعال نیست و تبدیل عضویت شما از عادی به فعال تا حد زیادی بستگی به نظر فرمانده شما در 

 .پایگاه بسیج دارد.در کنار ما در این مقاله عکس کارت بسیج فعال جدید و تغییرات آن را به طور کامل بیان کردیم

مزایای قابل توجهی می شوند که از این جمله می توان به بیمه خدمات درمانی کادر بسیج، شرکت کارت بسیج فعال ، شامل 

در دوره های تکمیلی مختلف، کسری خدمت سربازی، قرار گرفتن در الویت استخدام سازمان های دولتی و دریافت امریه 

عال را توضح داده ایم. در این مقاله با ایران ما در این مقاله دو روش اخذ سریع گرفتن کارت بسیج ف.اشاره کرد سربازی

 .احصیل همراه باشید

  

 :تمام این بسیجیان به چهار دسته زیر تقسیم میشوند

 بسیجی فعال بسیجی عادی

 بسیجیان کادر بسیجیان ویژه

آموزش عمومی عموم قشرها معتقد به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هستند که پس از گذراندن دوره  :بسیجی عادی

 .گردندبه عضویت بسیج درآمده و سازماندهی می

  

های آموزشی آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط الزم بوده و پس از گذراندن دوره :بسیجی فعال

 .کنند.این افراد میتوانند با ایت درجه کسری خدمت دریافت کنندسازمان دهی شده و با سپاه همکاری می

  

های یک پاسدار را دارا شوند افرادی هستند که صالحیتاین گروه که به پاسدار افتخاری هم شناخته می :بسیجیان ویژه

گردند. بسیج ویژه مربوط به یک گردان میباشد و های الزم در این زمینه سازماندهی میباشند و پس از گذراندن آموزشمی

که دارای درجه هستند )باتوجه به مدرک تحصیلی( و حقوق دریافت میکنند  در واقع یک امتیاز محسوب میشود. افرادی

ساله در سپاه محسوب میشود. این قانون در همه  5الی  3میبایست هرروز در حوزه حضور پیدا کنند. یک نوع استخدام 

 .استان ها میباشد

  



 

 
 

 .رسنداز عضویت می های خاص به این سطحکه بسیجیان فعال پس از گذراندن دوره :بسیجیان کادر

  

 .کلیک کنید نحوه محاسبه کسری خدمت بسیج فعال و عادیبرای اطالع از 

  

 چگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟

در پاسخگویی به سوال چگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟ امروزه گرفتن کارت بسیج فعال نسبت به قبل بسیار ساده تر شده 

 .را دریافت کنید است و شما می توانید در طی مدت کوتاهی کارت بسیج فعال خود

ماه عضو عادی بسیج می بودید و سپس با  ۶در گذشته اگر قصد داشتید که کارت بسیج فعال را بگیرید، باید حتما به مدت 

 .گذراندن دوره میدان تیر و شرکت در حلقه های صالحین، موفق به دریافت کارت بسیج فعال می شدید

ماه برای تبدیل شدن به بسیج فعال نیست و  ۶با توجه به تغییر قوانین مربوط به بسیج فعال امروزه برای نیاز به سپری کردن 

 .تبدیل عضویت شما به فعال، تا حد زیادی بستگی به نظر فرمانده شما در پایگاه بسیج دارد

اخذ کارت بسیج فعال واجد شرایط کند، اما هنوز هم نیاز اگر فرمانده صالح بداند، می تواند در مدت کوتاهی شما را برای 

 .است تا دوره میدان تیر و حلقه های صالحین را سپری کنید

سال سن داشته باشید  ۱۵البته دقت داشته باشید که برای گرفتن کارت بسیج فعال شرایط سنی وجود دارد و شما باید حداقل 

 .سیج باشیددر غیر این صورت فقط می توانید عضو عادی ب

 :به طور خالصه اگر بخواهیم مراحل دریافت سریع کارت بسیج فعال را توضیح دهیم، ترتیب آن بدین شرح است

 .ابتدا باید به عضویت عادی بسیج در بیایید -1

 .سپس باید در حلقه های صالحین شرکت فعال و مستمر داشته باشید -2

 .تبدیل عضویت شما از عادی به فعال به میدان تیر فرستاده می شوید در صورت صالح دید فرمانده پایگاه خود برای- 3

 .پس از گذراندن آموزش های الزم گواهی دوره مقدماتی بسیج به شما اعطا می گردد- 4

 .پس از آن در صورت تایید مسئول حفاظت پایگاه به عنوان عضو فعال شناخته خواهید شد -5

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 
 

 اطالعیه

حیت شما توسط فرمانده پایگاه به وسیله فرمی انجام می شود که استعالم حفاظتی نام دارد؛ که در دقت داشته باشید تایید صال

 .آن شما به طور کامل باید مشخصات خود را وارد کنید

  

 

  

 دریافت کارت بسیج فعال دانشگاهی

امری ضروری به شمار می رود و میزان  چگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟ثبت فعالیت بسیج دانشگاه، اهمیت فوق العاده ایی داشته و

 . ساعت در هفته میباشد 6ساعت در ماه و برای اعضای فعال  6حضور برای اعضای عادی 

 شرایط اخذ سریع فعال شدن در بسیج دانشگاهی



 

 
 

م پذیرد تا طی گذراندن دوره مربوطه و شرایط الزپایگاه بسیج دانشگاهی برای جایگزین شدن افراد فعال خود عضو می

بعضویت فعال در آیند و از مزایای آن استفاده کنند این افراد از میان کسانیکه معتقد به نظام جمهوری اسالمی و والیت 

 :شوندمطلقه فقیه و رعایت شئونات اسالمی را دارا باشند انتخاب شده و از عادی به فعال تبدیل می

 .ـ کارکنان رسمی یا پیمانی یا قراردادی دانشگاه باشند 1

 .ماه عضو عادی بوده باشند 6سال از خدمت آنان گذشته و یا  5ـ حداقل  2

 .ـ آمادگی جسمی و روحی جهت فعالیت در بسیج بصورت فعال باشند 3

 .ـ آموزشهای مقدماتی و تکمیلی بسیج را بگذارنند 4

 .روز یکبار داشته باشند 15ـ آمادگی عضویت در گروههای صالحین و آموزش مربوطه را هر  5

 .آمادگی جهت شرکت در کالسهای دفاع شخصی را داشته باشند ـ 6

 .ساعت در بسیج خدمت نمایند 4ای ـ در هفته دوبار و جمعا هفته 7

 .ـ آمادگی جهت تکمیل پرونده عقیدتی و نماز و قرآن و حفاظت را داشته باشند 8

مه و کارت ملی و مدرک تحصیلی و کارت پایان ـ فرمهای مربوطه را پر نموده و مدارک الزم عکس و فتوکپی شناسنا 9

 .خدمت در اسرع وقت را تحویل دهند

 اطالعیه

فعالیت در بسیج داوطلبانه بوده و بسیجیان با ساعتهای های مختلف در بسیج فعالیت می نمایند لذا میزان ارتباط با رده های  

 .محوله محسوب میشودمقاومت در واقع اعالم آمادگی جهت پذیرش مسئولیت و ماموریت های 

  

 :مدارک الزم جهت عضویت در بسیج

 3*4دو قطعه عکس  -1

 کپی شناسنامه -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی آخرین مدرک تحصیلی -4

 کپی حکم کارگزینی -5

 (کپی کارت پایان خدمت یا معافیت )برادران -6

 مراجعه به دفاتر بسیج و تکمیل فرم ها -7

  



 

 
 

 مزایای کارت بسیج فعال

پاسخ به سوال چگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟و یا گرفتن کارت بسیج فعال مزیتی هم دارد باید بگوییم که مزایای کارت در 

 بسیج بسیار است. ما آن ها را توضیح مبدهیم

 امتیازات درمانی ویژه بسیجیان 

ی سه ماه سابقه جبهه در قالب طرح سال فعالیت و همچنین رزمندگان دارا ۲بیمه خدمات درمانی بسیجیان فعال با حداقل  -۱

 .ق ا س( اقدام می گردد) ۲۰۱بیمه شفاء و ماده 

  

 .دستورالعمل و نحوه چگونگی استفاده از بیمه خدمات درمانی در اختیار نواحی می باشد -۲

  

 .ارائه خدمات درمانی مستقیم در مراکز درمانی تابعه -۳

  

 .ارائه خدمات مدد کاری به بسیجیان -۴

  

 ری خدمت بسیج فعال دانش آموزیکس 

  

 مراجعه به حوزه مقاومت بسیج محل عضویت بسیج (۱

  

 بررسی پرونده توسط نیروی انسانی بسیج حوزه(2

  

 در صورت تکمل بودن ارجاء پرونده به ناحیه مقاومت بسیج(3



 

 
 

  

 آن به سپاه استانیپس از تایید نیروی انسانی بسیج ناحیه و تکمیل فرم مخصوص کسری خدمت ، و ارسال  (4

  

تایید پرونده و ارسال فرم تایید شده کسری خدمت. دانش آموزانی که درس آمادگی دفاعی سوم راهنمایی و دوم دبیرستان  (5

ماه کسر  2را گذرانده و در یکی از رده های مقاومت بسیج نیز آموزش های تکمیلی را سپری کنند، از خدمت سربازی آنها 

 .خواهد شد

  

  

 عیهاطال

که درس آمادگی دفاعی را در سال سوم راهنمایی و سال دوم دبیرستان می گذرانند، مشروط بر اینکه دوره   دانش آموزانی

ماه از خدمت دوره آموزشی سربازی این دسته از  2آموزشی تکمیلی را نیز در یکی از رده های مقاومت بسیج بگذرانند، 

 .ه کفایت از آموزش حساب می شودما 2دانش آموزان کسر می شود؛ به عبارتی 

  

  

 کسری خدمت بسیج فعال 

کسری خدمت  بسیج فعال،فعالیت دارند به آنها حداکثر شش ماه کسر خدمت تعلق می گیرد .جهت دریافت بسیجیانی که در

سیج می بایست مراحل زیر را طی نمایید. در ابتدا می بایست حضورا به حوزه مقاومت بسیج محل عضویت ب بسیج فعال

مراجعه نمایید .و پس از اینکه پرونده در خواستی شما توسط نیروی انسانی بسیج حوزه بررسی گردید ،در صورت تکمیل 

بودن ، پرونده به ناحیه مقاومت بسیج ارجاء خواهد شد و پس از تایید نیروی انسانی بسیج ناحیه ،می بایست فرم مخصوص 

اه استانی ارسال نمایید ،پس ار اینکه پرونده تایید گردید می بایست فرم تایید کسری خدمت خود را پر نموده و آن را به سپ

 . خود را ارسال نمایید کسری خدمت شده

 گذراندن دوره های کاربردی 

از وقتی که وارد بسیج می شوید و زمانی که به عضویت فعال بسیج در می آیید، برای شما دوره های متعددی در زمینه های 

 .می شود که می توانید از هر نظر پیشرفت کنید مختلف برگزار



 

 
 

به عنوان مثال دوره میدان تیر یکی از آموزش های نظامی است که در طی یک روز برگزار می شود و شما با مفاهیم 

نظامی آشنا می شوید. عالوه بر مهارت های نظامی بر روی مهارت های اجتماعی، تحصیلی و فردی شما هم برنامه ریزی 

 .نجام می شود و کارگاه هایی در این مورد برگزار می شودهایی ا

 بیمه بشیر 

 .در چند سال اخیر سازمان بسیج مستضعفین برای اعضای فعال بسیج بیمه ای را تحت عنوان بیمه بشیر در نظر گرفته است

سال سابقه عضویت فعال بسیج را دارند، تعلق می گیرد و خدمات درمانی را در  ۲این بیمه برای کسانی که حداقل به مدت 

 .مراکز درمانی تحت قرارداد با بسیج ارائه می دهد

 استفاده از دوره تکمیلی 

درخواست بدهند. )دوره تکمیلی  دوره تکمیلی بسیج فقط افرادی که دارای کارت بسیج فعال هستند می توانند برای گذراندن

 (وره ای شبیه به دوره آموزش نظامی خدمت می باشد ولی به مراتب از آن آسان تر می باشدبسیج د

  .عکس کارت بسیج فعال جدید را در ادامه مقاله مشاهده می نمایید 



 

 
 

 

  

 مزایای کارت بسیج فعال بانوان

 : برخی از مزایای کارت بسیج فعال برای بانوان

 (دانشگاه آزاد با مزایای کارت بسیج فعال برای بانوان امتیازی مخصوص سهمیه 100صدور گواهی -1

 (صدور گواهی اولویت استخدام )مزایای کارت بسیج فعال برای بانوان-2

اگر در نیروهای مسلح استخدام شوید فیش حقوقی شما از مابقی هم خدمتی هایتان بیشتر خواهد بود مزایای کارت بسیج -3

 (فعال برای بانوان

 انواع گواهی های عضویت و معرفی نامه ها استفاده کنیدمی توانید از -4



 

 
 

با یک کپی از کارت فعال و یک قطعه عکس می توانید در بیشتر کتابخانه های عمومی کشور به صورت رایگان عضو -5

 .شوید

 می توانید از وام های قرض الحسنه و وام های اشتغال بسیج استفاده نمایید-6

 .ههای بسیجیان استفاده نماییدمی توانید از خدمات فروشگا-7

 از خدمات بیمه تکمیلی در صورت وجود تسهیالت می توانید بهرمند شوید-8

از خدمات پایگاهی که در آن فعالیت می کنید می توانید بهرمند شوید. )شامل اردوهای مختلف و تسهیالت ویژ آن پایگاه -9

 (...و

  

 .کلیک کنید سامانه دریافت کد رهگیری بسیج فعالبرای اطالع از 

  

 تمدید کارت بسیج فعال

چگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟ در ابتدا برای این که بتوانید کارت بسیج فعال دریافت کنید، ملزم هستید در پایگاه بسیج 

 .فعالیت کنید و در برنامه های مختلف شرکت کنید

که بدون هیچ کاری عضویت فعال شما  باید این نکته را بدانید که پس از دریافت کارت بسیج فعال به این گونه نمی باشد

 .تمدید شود؛ بلکه برای این که سابقه بسیج فعل شما زیاد شود، باید به طور مستمر فعالیت داشته باشید

برای این که عضویت فعال بسیج شما باطل نشود )در بسیج از اصطالح راکد شدن استفاده می شود(، بایستی حداقل در هفته 

 .گاه بسیج فعالیت داشته باشیدساعت در پای ۶به مدت 

سال تمدید می شوند. البته مالک اصلی میزان فعالیت شما  ۲کارت های بسیج فعال با استفاده از برچسب هایی و به مدت 

 .می باشد که مخصوص سازمان بسیج است” ناب“کارت شما نمی باشد، بلکه میزان سابقه شما در سامانه 

مواردی که به عنوان مزیت در بسیج ذکر شد، تعالی شخصیتی مهم ترین مزیت و دلیل برای در آخر باید بگویم که عالوه بر 

عضویت در بسیج می تواند باشد؛ زیرا همانطور که گفته شد عالوه بر فعالیت های نظامی، فعالیت های عمده ای در زمینه 

 .های فرهنگی برای افراد صورت می گیرد

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/


 

 
 

 .کلیک کنید  استعالم و اخذ کسری خدمت بسیج نظام وظیفهبرای اطالع از 

  

 مزایای کارت بسیج جدید

 .ب کارت استهای بیومتریکی صاحاز امکاناتی که در عکس کارت بسیج فعال جدید هوشمند قرار دارد ویژگی

شود و به این ترتیب امنیت استفاده از کارت عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت ذخیره می

 .رودای باال میطور قابل مالحظهبه

شوند و خود کارت از شده نگهداری می اطالعات درون کارت بسیج فعال جدید هوشمند ملی به صورت رمزنگاری

 .کندغیرمجاز به آن جلوگیری می هایدسترسی

در واقع یکی از مزایای اصلی کارت بسیج جدید هوشمند نسبت به کارت ملی کاغذی فعلی ، شکل عکس کارت بسیج فعال 

 .چه به لحاظ بصری و چه به لحاظ دیجیتالی استامنیت باالی آن  جدید هوشمند است که

 .ا ضریب اطمینان باالتر روی کارت هوشمند نگهداری کردتری را بتوان اطالعات محرمانهبه این ترتیب می

ترین مزایای این کارت بسیج جدید، شناسایی در حوزه دیجیتال ، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، از جمله مهم

 .رمزنگاری و بیومتریک است

 «امضای دیجیتال»و « تصدیق هویت« »شناسایی»کاربرد اصلی 

 :د به صورت زیر می باشدعکس کارت بسیج فعال جدی

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/


 

 
 

 

  

 اخبار کارت بسیج فعال

 اطالعیه ثبت نام بسیجیان فعال نسبت دریافت کارت های هوشمند فعال

کارکنان شهید رجایی تغییر وضعیت  به گزارش روابط عمومی بسیج کارکنان وخبر دریافتی از حوزه بسیج ادارات کل

 . صورت خواهد پذیرفتهوشمند  کارت های فعال بسیج کنونی به کارت های

 . شهریور ماه میباشد 30مهلت تکمیل فرم مربوطه تا 

الزم به ذکر است ارائه تسهیالت ویژه اعم از طرح بشیر ،معرفی جهت خدمت در حرم رضوی و تسهیالت ویژه فرزندان و 

 . قدیم فاقد اعتبار میشوند خانواده و دیگر موارد استفاده از کارت فعال منوط به دریافت کارت هوشمند بوده و کارت های

  



 

 
 

 .کنید کلیک برای دریافت پی دی اف مقاله

  

 خالصه مطلب

چگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟برای دریافت امتیاز بسیج فعال، اگر فرمانده مربوطه صالح بداند، می تواند در مدت 

است تا در برخی از دوره ها شرکت کوتاهی شما را برای اخذ کارت بسیج فعال واجد شرایط کند، اما هنوز هم نیاز 

نمایید.عضویت و دریافت کارت بسیج جدید مزایای زیادی دارد ما در این مقاله عکس کارت بسیج فعال جدید هوشمند را 

  .برای شما قرار دادیم

دارند و  مشاوران ما در ایران تحصیل اطالعات کاملی در این زمینهچگونه کارت بسیج فعال بگیریم؟ برای پاسخ به سوال

می توانند شما عزیزان را به خوبی راهنمایی نمایند. برای برقراری ارتباط با آن ها کافی است تا با ما تماس گرفته و یا رد 

  .زیر این مقاله کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان یاری خواهند رساند
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