
 

 
 

به افرادی تعلق میگیرد که حداقل یک سال حضور در جبهه داشته باشد . سپس پس از  1401در سال  حقوق کارت ایثارگری

تایید شرایط توسط بنیاد شهید می توانند حقوق کارت ایثارگری خود را از طریق اداره پست دریافت نماید و از مزایای آن 

و همچنین حقوق ایثارگری ناجا در سال   ایثارگری سپاه حقوق در این مقاله درمورد حقوق ایثارگری ارتش و .بهره مند شود

را شرح داده ایم.در ادامه مقاله ایران تحصیل قصد داریم در مورد مزایای کارت ایثارگری صحبت کنیم با ما همراه  1401

 .باشید

 کارت ایثارگری چیست؟

ت کارت نیز مشخصات منسوبین فرد کارت ایثارگری در برگیرنده اصالعات و مشخصات ایثارگران می باشد که در پش

 . ایثارگر قرار دارد

جز خانواده معظم   ایثارگران شامل کارت ایثارگری میشوند افرادی می توانند این مارت ایثارگری را دریافت نمایند که

 .درصد باشند 25شهدا، آزادگان و جانبازان باالی 

ارتباطات و مراجعات مراجعه نمایند ونام کاربری و رمز عبور خود را افراد ایثارگر با مراجعه به اداره هاتف یا همان اداره 

مراجعه و برای ثبت نام حقوق  isaarit.isaar.ir  سپس در سایت  برای ثبت نام حقوق کارت ایثارگری دریافت نمایند و

 .شد کارت ایثارگری اقدام نمایند . پس از اتمام ثبت نام از طریق پست کارت برای آنها ارسال خواهد

  شرایط دریافت حقوق کارت ایثارگری

به شرح زیر اعالم شد و رزمندگانی که می خواهند از این حوقو  1401شرایط دریافت حقوق کارت ایثارگری در سال 

 کارت بهره مند شوند باید شرایط مد نظر را داشته باشند که ما این شرایط را بیان می کنیم

 شرایط زیر به صورت زیر است:

   حداقل یک سال سابقه حضور در جبهه هشت سال دفاع مقدسحضور 

 .زمنده باید دارای کارت ایثارگری باشد 

 .رزمنده باید معسر )زندگی را به سختی سپری کند(باشد و دارای منبع درامدی نباشد 

 وی   ده باشدکارت ایثار خود اقدام نکر  بیش از یکسال سابقه در جبهه داشته باشد ولی برای دریافت  رزمنده ای که

 مدارک خود را تکمیل نماید و حقوق کارت ایثارگری خود را دریافت نماید.  هر زمان خواست می تواند

  

 : نحوه دریافت حقوق ایثارگری سپاه



 

 
 

 ابتدا باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات الکترونیک ایثار  برای دریافت حقوق کارت ایثارگری سپاه

www.isaar.ir .پس از ارسال درخواســت پس از طی فرایندهای داخلی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت   بدهید

 .ایثارگری چاپ شده و از طریق پست به درب منزل جامعه هدف ارسال می گردد

 کارت حقوق ایثارگری سپاه  بخشنامه

 ( قانون خدمت وظیفه عمومی بدین شرح است: افرادی ک53پیرو ماده ) ه در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک

های ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا از دوره

فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به 

ها یا باشند و حقوق ایثارگری سپاه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانهمیدرجه پرسنل کادر ثابت هم

 گردد.های مربوطه پرداخت میسازمان

 های تابع یا وابسته در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی از کارمندان یا سازمان

های مربوط از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان سازمانبه دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از 

 گیرد بیشتر باشد حقوقآن ها بر اساس آن حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.تعلق می

  افراد تحت تکفل شهید و جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که در مأموریت نیروهای مسلح شهید و از کار افتاده

 اره همتراز کادر ثابت نیروهای مسلح حقوق و مزایا دریافت خواهند کرد.همو اند،کلی شده

 ( قانون مقررات استخدامی سپاه مقرر می179مطابق ماده ) دارد: پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره سپاه و

یا  اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت وبسیجیان فعال و عادی که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده

آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از   آنان برابر مقررات این قانون در معلولیت حقوق مستمری و وظیفه

بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت 

 شود.التفاوت آن به افراد پرداخت می همتراز آنان باشد، مابه

  قانون استخدامی سپاه چنین آمده است: تمامی اعضای ارتش در مقابل حوادثی که باعث شهادت،  198مطابق ماده

های آن قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره 53فوت، بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شوند مشمول ماده 

( قانون 53ماده ) 2و  1وابسته به دولت تبصره های ها و دستگاهگردند. در مورد افراد غیرشاغل در سازمانمی

تأمین  گردد، بلکه حسب مورد توسط بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا سازمانخدمت وظیفه عمومی شامل آنان نمی

 .و مستمری آنان پرداخت خواهد شد اجتماعی، حقوق وظیفه

 نحوه ثبت نام حقوق کارت ایثارگری سپاه از طریق سامانه

نام اینترنتی اولین قدم آن است که یگان سپاه یا مرکز بنیاد شهید منزدیک محل خود مراجعه نمایند و شماره برای ثبت 

 .کاربری و رمز عبور دریافت نمایند

 .شوید  isaarit.isaar.ir سپس وارد سامانه سامانه خدمات الکترونیکی بنیاد شهید و امور ایثارگران به نشانی

  عنوان درخواست صدور کارت را انتخاب نماییدپس از وارد به سامانه 

 .سپس رمز و نام کاربری که تحویل گرفتید را وارد نمایید و وارد شوید و درخواست خود را ثبت نمایید



 

 
 

  

  

 : نحوه دریافت حقوق ایثارگری ارتش

ماه به باال سابقه خدمت در جبهه دارند تعلق می گیرد و  ۳حقوق کارت ایثارگری ارتش برای تمام رزمندگان ارتشی که 

 .برای آن ها صادر می شود

ارتش هستند باید به آخرین یگان مخل خدمت  حقوق کارت ایثارگریافرادی که هنوز این کارت را ندارند و خواهان دریافت 

 .ای آنها از تهران صادر می شودمراجعه نمایند و پس از طی شدن مراحل اداری این حقوق کارت ایثارگری ارتش بر

 .به صورت غیر حضوری و اینترنتی باید مراحل زیر را طی نمایید کارت ایثارگری ارتش  برای دریافت

 .شده و از منوی سمت راست وب سایت روی گزینه آخر یعنی کارت ایثار ملی کلیک کنید  aja.ir ابتدا وارد سامانه

 .مورد نیاز دریافت نمایید و یا فرم درخواست کارت را دانولد و آن را پر کنیدسپس می توانید در این قسمت اطالعات 

 .میتوانید برای راهنمایی و مشاوره و دریافت حقوق کارت ایثارگری ارتش با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید

 حقوق ایثارگری ناجا

ن صادر شده است و افراد واجد شرایط می توانند ابالغ صدور کارت حقوق ایثارگری به تمامی ایثارگرا 1399در سال 

اطالعات خود را در سامانه ایثارگری ناجا بارگزاری کرده و کارت خود را دریافت نمایند.سو.ابق بعد از کامل شدن وارد 

ها و پس از تایید از طریق اداره پست برای آن   دبیرخانه شورای هماهنگی امور رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح شده

 .ارسال می شود

 :برای دریافت کارت حقوق ایثارگری ناجا مدارک زیر الزم است

 از کل صفحات شناسنامه اسکن گرفته شود 

 از کارت ملی اسکن گرفته شود  

 2  سال قبل باشد 2جدید که حداکثر تا  4*3قطعه عکس. 

 هرگونه اسناد و مدارکی که حضور در جبهه را تایید نماید 

 تایید میزان حضور در جبهه که خود افزاد این فرم را در اختیار قرار می   و امضا مورد درخواست کارت  فرم

 .دهند

حقوق ایثارگری ناجا برای افزاد بازنشسته به این صورت است که این عزیزان باید به آخرین یگانی که کارت پایان خدمت 

  خود را دریافت کرده اند مراجعه کنند



 

 
 

 اطالعیه

سال داریم و قرار  90تا  40هزار رزمنده در بازه سنی  42که براساس برآورد به عمل آمده بیش از  اعضای وابسته ناجا

 .است برای همه این عزیزان کارت ایثار طراحی شود

  

 حقوق کارت ایثارگری متعلق به چه افرادی است؟

 کارکنان وظیفه

 .یا امنیتیرزمندگان پایور، نیروهای انتظامی حاضر در مناطق جنگی، عملیاتی 

 پاسداران افتخاری، جوانمردان و نیروهای مردمی رزمنده تحت اختیار نیروهای انتظامی وقت در هشت سال دفاع مقدس

  

 مزایای حقوق کارت ایثارگری

حقوق کارت ایثارگری دارای امتیازات زیادی است که ایثارگران می تواندد از آن بهره مند شوند. حقوق کارت ایثارگری 

  مزایا برای خود فرد ندارد بلکه این مزایا شامل همسر و فرزندان ایثارگران نیز می شودتنها 

 :برخی از این مزایا به صورت زیر است

 .دریافت حقوق برای ایثارگرانی که درآمد ثابتی ندارند

 .از دیگر مزایای کارت ایثارگری می توان به اعطای وام ازدواج به فرزندان ایثارگران اشاره کرد

 .امکان بهره مندی از تخفیفات فروشگاه های زنجیره ای یا مجموعه های تفریحی و ورزشی

 امکان دریافت وام خود اشتغالی

 امکان بهره مندی از سهمیه مسکن

 .امکان استفاده از سهمیه ایثارگری در کنکور های سراسری و آزمون های استخدامی برای ایثارگران و فرزندان آنها

 خدمت سربازی فرزندان پسرکسری 

 .استفاده از خدمات بیمه ایثارگران برای افرادی که دارای بیمه نمی باشند

 .امکان بهره مندی از وام قرض الحسنه یا وام اضطراری

  

 دریافت وام با کارت ایثارگری✅



 

 
 

است که به دو روش می توانند  همان طور که از مزایای این کارت ایثارگری صحبت کردیم .یکی از این مزایا دریافت وام

 از این وام بهره مند شوند

  با مراجعه به ادارات بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان های سراسر کشور و درخواست فرم وام و تکمیل این فرم

 ebshahed.irدرخواست دادن وام به صورت الکترونیکی با مراجعه به آدرس اینترنتی به نشانی

 اطالعیه

 .داشت  ارائه خواهد شد. بانک های عامل نقشی در ارائه آن نخواهند  الحسنه توسط صندوق وام ارگان وام قرض

  

در اختیار   الیحه تصویب شده درمجلس دولت ساالنه موظف است ده درصد از منابع مالی بانک ها 104ماده  3طبق بند 

 :ین زیر دریافت می نمایندایثارگران قرار بگیرد و ایثارگران این منابع مالی را به عناو

 وام قرض الحسنه 

 وام مسکن 

 وام خود اشتغالی و غیره  

  

یکی دیگر از مزایای مهم این کارت ایثارگری دریافت بیمه پایه و مکمل می باشدبه این صورت که افرادی که بیمه در ✅

 .هیچ دستگاهی نداشته باشند می توانند دفترچه بیمه دریافت نمایند

  

 اطالعیه

درصد تعلق می گیرد . ) به غیر از ایثارگران شاغل و بازنشسته نیروهای  70درصد تا  5بیمه تکمیلی به کلیه ایثارگران از 

 ( مسلح

  

  هفتاد درصدی خرید مسکن برای جانبازان  از تسهیالت  استفاده✅

اندد با تایید بنیاد شهید وام مسکن دریافت و درصد و باالتر به دلیل اینکه شرایط فیزیکی مناسبی ندارند م یتو 70افراد جانباز 

 .از این تسهیالت بهره مند شوند

 ثبت نام آزمون های استخدامی  کارت ایثارگری و✅



 

 
 

 وام خرید خودرو ایثارگران✅

نیز از جمله وام های ایثارگری میباشد که به مشمولین واجد شرایط ارائه خواهد شد مقدار وام  وام خرید خودرو ایثارگران

درصد سود میباشد. این وام نیز طبق مصوبه  4خودرو با توجه به نوع خودروی خریداری شده متفاوت است و دارای نرخ 

 .مجلس به تمامی ایثارگرانی که واجد شرایط باشند ارائه خواهد شد

 :وام خودرو ایثارگران چه شرایطی الزم است  برای دریافت

 اشته باشدشخص ایثارگر نباید خودرویی به اسم خود د 

  ماه در جبهه حضور داشته باشد 6حداقل 

 متاهل باشد. 

  

 نکات مهم پیگیری حقوق کارت ایثارگری

 :متقاضیان دریافت کارت ایثارگری، باید تمامی اطالعات را به درستی وارد کنند و به موارد زیر توجه داشته باشند

 .ورود به سامانه، همان شماره ملی اشتباه را وارد کنید اگر شماره ملی مندرج بر روی کارت ایثار اشتباه باشد، برای 

-۷۴۵۴۷اگر با شماره کارت ایثار و شماره ملی مندرج بر روی کارت موفق به ورود به سامانه نشوید، می توانید با شماره  

 .تماس بگیرید ۰۲۱

اطالعات هویتی »شته باشد، باید گزینه اگر اطالعات هویتی غیر قابل ویرایش با اطالعات شناسنامه ای ایثارگر مطابقت ندا 

 .را انتخاب کنید« درج شده در سامانه با شناسنامه و کارت ملی مغایرت دارد

نمایش داده نشود، یکی از موارد « اطالعات با موفقیت ثبت شد»در صورتی که دکمه انتخاب را تایید کنید و پیغام  

 .موارد وارد شده را مجددا بررسی و اصالح کنید اطالعاتی به درستی وارد نشده است؛ بنابراین باید

  

 اخبار پیرامون حقوق کارت ایثارگری

 ۱۴۰۱پرداخت مطالبات ایثارگران در سال 

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی گفت: رشد قابل توجه بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نشان از اهتمام 

ایثارگران عزیز است و بخشی از مطالبات ایثارگران برای نخستین بار در سال جاری دولت و مجلس به رفع مشکالت 

 .پرداخت خواهد شد



 

 
 

 جانباز از پایان خرداد ۵۲۰۰پرداخت کمک معیشت به 

اند نفر از جانبازان فاقد شغل و درآمد شناسایی شده ۵۲۰۰معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 

 .شودمعیشت به آنها پایان خردادماه انجام میرداخت کمکو پ

 تر از حداقل دریافتی کارگران استحقوق جانبازان ازکارافتاده، کم

کنند که قرار بوده این حقوق مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان معیشتی دریافت میگروهی از ایثارگران فقط حقوق کمک

 .درصد را در پی داشته است ۲۵به طور کامل اجرا نشده و نارضایتی جانبازان زیر نامه شاغل دولت باشد، اما این آیین

 .کنید کلیکبرای دریافت و مطالعه فایل پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

و همچنین حقوق ایثارگری ناجا در   حقوق کارت ایثارگری سپاه ارتش و  حقوق کارت ایثارگریما در این مقاله درمورد 

مزایای کارت ایثارگری شرح داده ایم.هم اکنون امیدواریم که شما با مطالعه مطالب باال به جواب سواالت و  1401سال 

ابهامات خود رسیده باشید. اما اگر باز هم سوالی داشته باشید اگر سوال داشتید می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره ایران 

 .اریدتحصیل تماس بگیرید و یا در زیر مقاله کامنت بگذ
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