
 

 
 

برای مشمولین قابل دریافت است. هدف از صدور کارت ایثارگری،  1402 کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی

ثبت و جمع آوری اطالعات مربوط به آزادگان، جانبازان و رزمندگان پایور و وظیفه هشت سال دفاع مقدس برای احیای 

دسترسی به اطالعات ثبت شده می باشد. داشتن این کارت برای افرادی که شرایط دریافت ارزش های دفاع مقدس و سهولت 

 .کار را دارند مزایای بسیاری دارد

افرادی که از طریق دو سازمان سپاه و ارتش به جبهه جنگ اعزام شده اند، می توانند برای دریافت و ثبت نام این کارت   

 1402رایط و مراحل دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی در سال اقدام کنند. به دلیل اهمیت اطالع از ش

 .در ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهیم کرد. پس تا انتهای مقاله با ما باشید

 کارت ایثارگری چیست؟  

ر و وظیفه هشت سال دفاع  کارت ایثارگری دربردارنده مشخصات و اطالعات ایثارگران، جانبازان و رزمندگان پایو �🁈�

مقدس می باشد که در پشت آن مشخصات افراد ایثارگر درج شده است. ایثارگرانی می توانند کارت ایثارگری را دریافت  

 .درصد باشند ۲۵کنند، باید جزو خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان باالی 

ش می توانند برای دریافت کارت خود اقدام نمایند یا در افراد ایثارگر با مراجعه حضوری به یگان های سپاه وارت�🁈�

سایت های هرکدام از این دو ارگان که در ادامه به انها اشاره خواهیم کرد، مراجعه کنند و مراحل ثبت نام کارت ایثارگری  

ه توضیحاتی در خود را تکمیل کنند. پس از اتمام ثبت نام کارت برای آنها از طریق پست ارسال خواهد شد. در ادامه ب

خواهیم  1402خصوص نحوه و شرایط دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه و ارتش در سال 

 .پرداخت

  ��اطالعیه  ��

  .کارت ایثارگری برای جانبازان و آزادگانی که از طریق دو ارگان سپاه و ارتش به جبهه اعزام شده اند، قابل دریافت است

 رگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاهکارت ایثا 

افرادی که مایل به دریافت کارت ایثارگری از طریق سازمان سپاه هستند، می توانند از طریق سامانه خدمات  �🁈�

برای دریافت کارت خود اقدام نمایند. براساس درخواست افراد مشمول، پس از  www.isaar.irالکترونیک ایثار به آدرس

داخلی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارت ایثارگری چاپ خواهد شد و از طریق پست درب منزل  طی فرآیندهای 

افراد ارسال می شود. اما در ادامه شرایط و مراحل دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه را توضیح 

 .خواهیم داد



 

 
 

 

 1402سربازان مناطق عملیاتی سپاه شرایط دریافت کارت ایثارگری برای 

آن دسته از افرادی که مایلند کارت ایثارگری خود را از طریق سازمان سپاه دریافت کنند، باید شرایطی را داشته �🁈�

 :باشند که این شرایط به شرح زیر می باشد

وظیفه و رسمی که از سپاه و واحدهای تنها آن دسته از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از جمله رزمندگان بسیجی، ️✔

 .توانند برای دریافت کارت ایثارگری سپاه اقدام کنند اند، میبسیج پایگاه ها به جبهه اعزام شده



 

 
 

 .روزه و بیشتر در جبهه دارند تعلق می گیرد ۴۵کارت ایثارگری سپاه به همه رزمندگانی که سابقه حضور ️✔

ونه ارائه خدمات به رزمندگان دفاع مقدس منوط به بارگذاری اطالعات آنها در  به بعد، هر گ 01/10/1399از تاریخ ️✔

سامانه ایثار سپاه می باشد. توجه داشته باشید که تنها یک بار برای افراد کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی  

 .ود را ارائه کنندشود و المثنی نخواهد داشت. از این رو رزمندگان باید همه سوابق جبهه خصادر می 

  

 . روی لینک کلیک نمایید بر  دریافت وام با کارت ایثارگریبرای اطالع از شرایط      

  

 1402مدارک مورد نیاز دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه 

افراد مشمول برای دریافت کارت ایثارگری سپاه برای ثبت نام حضوری و غیر حضوری باید مدارک زیر را داشته �🁈�

 :باشند

 ه، همسر و فرزندان داشتن اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه فرد رزمند️✔

 (داشتن اصل و کپی کارت ملی رزمنده، همسر و فرزندان )کپی پشت و روی کارت ️✔

 داشتن اصل و کپی کارت پایان خدمت رزمنده  ️✔

 اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی رزمنده️✔

 3*4داشتن دو قطعه عکس زمینه سفید  ️✔

 1402عملیاتی سپاه چگونگی دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/


 

 
 

هستند، می توانند به یگان محل  1402افرادی که به دنبال دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی �🁈�

خدمت خود مراجعه کنند و به پرونده خود دسترسی داشته باشند. پس از آن با ارائه مدارک الزم که به آنها اشاره شد، می 

 .رای دریافت کارت ایثارگری سپاه ثبت کنندتوانند درخواست خود را ب

از سوی دیگر ثبت نام کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه برای خانواده شهدا و جانبازان در �🁈�

درج شده باشد، به صورت آنالین و غیرحضوری امکان پذیر خواهد  www.isaar.ir صورتی که اطالعات آنها در سامانه

زاده، جانباز و رزمنده می توانند از طریق مراجعه به این سایت فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. در ادامه  بود. افراد آ

  .مراحل ثبت نام کارت ایثارگری از طریق سپاه را بررسی خواهیم کرد

ثارگران سپاه به  ای در مرحله اول برای ثبت نام کارت ایثارگری وارد سایت پایگاه اطالع رسانی بنیاد شهید و امور

  .شوید. پس از آن از منوی سمت چپ، گزینه سامانه خدمات الکترونیک را انتخاب کنید isaar.ir  آدرس

 

پس از ورود به صفحه سامانه خدمات الکترونیک، اگر تابحال برای اسم نویسی خود اقدام نکرده اید، مراحل ثبت نمام را  

  .ب کاربری خود اقدام کنیدانجام دهید و پس از آن برای ورود به حسا



 

 
 

 

در گام بعد، پس از وارد نمودن کد ملی و عبارت امنیتی درخواستی، وارد مرحله بعد شوید. در مراحل بعدی، با وارد نمودن 

شماره همراه، یک کد به گوشی شما ارسال می شود و پس از آن یک نام کاربری و رمز عبور به شما تخصیص می یابد و  

  .ایی خواهد شدثبت نام شما نه



 

 
 

 

 1402کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش  

 را دریافت کنند، باید از طریق سامانه سامانه آجا به آدرس اینترنتی 1402افرادی که مایلند کارت ایثارگری ارتش �🁈�

aja.ir افراد زیادی به عنوان رزمنده از   برای دریافت کارت خود اقدام نمایند. ارتش یکی از ارگان هایی است که در جنگ

 .طریق این سازمان به جبهه فرستاده شدند

تمام افرادی که از طریق ارتش به جبهه رفته اند، با داشتن مدارک الزم می توانند کارت ایثارگری خود را دریافت �🁈�

 .کنند. افرادی که شرایط دریافت کارت ایثارگری ارتش را دارند

 1402کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش شرایط دریافت 

تا اینجا به نحوه ثبت نام کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه پرداختیم. اما در ادامه باید به شرایط  �🁈�

ایط دریافت دریافت کارت ایثارگری برای افرادی که از طریق ارتش در جبهه حضور داشتند اشاره کنیم. بسیاری از شر



 

 
 

کارت ایثارگری ارتش و سپاه با یکدیگر مشابه هستند، افرادی که قصد ثبت نام برای دریافت کارت ایثارگری از طریق  

 :از هر چیز دارای شرایط زیر باشند  ارتش را دارند، باید قبل

 .روز یا بیشتر از آن در جبهه حضور پیدا کرده باشند ۴۵رزمندگان باید حداقل ️✔

مدارک و اطالعاتی ثبت شده مبنی بر حضور آنها در جبهه وجود داشته باشد و در سامانه ارتش بارگذاری شده  باید ️✔

 .باشد

 .رزمندگان باید به عنوان سربازان نظام وظیفه رسمی یا سرباز بسیجی وارد جبهه شده باشند️✔

 .حضور فعال داشتند، قابل صدور خواهد بودکارت ایثارگری ارتش تنها برای افرادی که بیش از سه ماه در جبهه ️✔

 مدارک الزم جهت دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش

افرادی که از طریق سازمان ارتش قصد دریافت کارت ایثارگری دارند، باید ابتدا مدارک مورد نیاز را آماده کنند و  �🁈�

 .دهنددر صورت مراجعه حضوری این مدارک را ارائه 

برای ثبت نام غیر حضوری نیاز به ارائه اسکن صفحه اول شناسنامه، اسکن تصویر کارت ملی و اسکن عکس رزمنده  ️✔

 .خواهد بود

از رزمنده که باید دارای زمینه سفید باشد و در سال جدید گرفته  4*3یکی دیگر از مدارک الزم ارائه دو قطعه عکس ️✔

 .شده باشد

 ت پایان خدمتارائه اصل و کپی کار️✔

 ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی ️✔

 ارائه اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه فرد، همسر و فرزندان ️✔

 ارائه اصل و کپی از پشت و روی کارت ملی️✔



 

 
 

 

 1402نحوه دریافت کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش 

شمولین باید مراحل ثبت نام را مانند مشمولین دریافت کارت  م 1402برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش در سال �🁈�

 .ایثارگری سپاه به دو روش غیرحضوری و حضوری انجام دهند 

توانند از طریق مراجعه حضوری به یگان خدمتی خود  افرادی که سه ماه به باال سابقه خدمت در جبهه را دارند، می�🁈�

ای سربازان مناطق عملیاتی ثبت کنند. برای گرفتن کارت ایثارگری به درخواست خود را برای صدور کارت ایثارگری بر

 .صورت حضوری باید مدارک مورد نیاز خود را به همراه داشته باشید و سپس برای گرفتن کارت اقدام نمایید



 

 
 

العات به اما برای ثبت نام غیر حضوری کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش، باید برای تکمیل اط �🁈�

مراجعه کنند و مراحل اسم نویسی و ثبت اطالعات خود را انجام دهند. مراحل دریافت کارت  aja.ir سامانه آجا به آدرس به

 :ایثارگری ارتش به شرح زیر است

وارد شوید. از منوی سمت راست صفحه پیش   aja.irبرای دریافت کارت ایثارگری ارتش ابتدا باید به سایت آجا به نشانی 

 .رو، بر روی گزینه کارت ایثار ملی کلیک کنید

 

در گام بعد باید بر روی لینک دانلود فرم های هشت گانه، که با فلش قرمز مشخص شده، ابتدا برای دانلود و پر کردن فرم  

ف  های مربوطه اقدام کنید و سپس مراحل تکمیل اسم نویسی و دریافت کارت را به صورت حضوری پیگیری نمایید. برخال

گذشته که متقاضیان می توانستند از طریق این سامانه برای اسم نویسی کارت خود اقدام کنند، در حال حاضر فقط می توانند 

  .فرم را پر کرده و بقیه مراحل دریافت کارت از طریق نزدیک ترین یگان محل سکونت مشمولین امکان پذیر خواهد بود



 

 
 

 

  

 ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی مزایای داشتن کارت  

داشتن کارت ایثارگری برای افرادی که از طریق سازمان ارتش و سپاه در جبهه های جنگ حضور داشتند، مزایا و  �🁈�

خواهند   حقوق کارت ایثارگریحقوقی دارد و دارندگان کارت با توجه به درجه جانبازی و میزان حضور در جبهه، مشمول 

  .شد

قبل از ارائه کارت ایثارگری هم چنین مزایایی وجود داشت، اما رزمندگانی که کارت ایثارگری را دریافت می کنند،  �🁈�

زایای دریافت کارت ایثارگری که یک رزمنده و خانواده می  های آنها نیز مزایا خواهند داشت. مهمترین حقوق و مخانواده

 :توانند داشته باشند به شرح زیر است

 اختصاص سهمیه ایثارگری به دارندگان کارت ایثارگری به دارنده، همسر و فرزندان آنها کنکور سراسری️✔

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 کنکور استفاده از سهمیه ایثارگری برای اسم نویسی در دانشگاه ها و رشته های بدون  ️✔

از بین افرادی که واجد شرایط هستند، کسری خدمت برای فرزندانی که اولیای آنها دارای کارت ایثارگری هستند، تعلق   ️✔

 .می گیرد

 اولویت در کسب وام مسکن مهر  ️✔

 .پرداخت حق بیمه توسط سازمان محل کار برای قسمتی که خود فرد باید آن را واریز کند️✔

 ... تفریحی و رفاهی مانند استفاده از تاالرها و سالن های ورزشی و حق استفاده از خدمات️✔

  

 ��اطالعیه  ��

  .افراد جانباز و آزاده با دریافت کارت ایثارگری مشمول دریافت حقوق کارت ایثارگری نیز خواهند شد

  

 1402شرایط تعویض کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی  

از طریق دو ارگان سپاه و ارتش به صورت یکپارچه انجام می شود و در حال حاضر مراحل  صدور کارت ایثارگری �🁈�

و هنوز به طور کامل پایان نیافته است. افرادی که برای اولین بار ثبت نام خود را تکمیل می  1402ثبت نام کارت ایثارگری 

 .کنند، پس از طی کردن تمام مراحل، کارت جدید دریافت خواهند کرد

افرادی که قبالً کارت ایثارگری خود را دریافت نموده اند و اکنون کارت آنها قدیمی شده یا تاریخ اعتبار آن به اتمام �🁈�

رسیده، باید کارت خود را تعویض کنند. معموالً بیشتر افرادی که دارای کارت ایثارگری هستند، از رزمندگان ارتش می 

به صدور کارت ایثارگری کرده است. اما آن دسته از رزمندگان سپاه که اکنون   شروع ۱۳۸۵باشند، چرا که ارتش از سال 

نیاز به تعویض کارت ایثارگری خود را دارند، می توانند از طریق روش های اعالم شده برای ثبت نام و دریافت کارت  

یگیری کارت ایثارگری از طریق کد  ایثارگری سپاه و ارتش اقدامات الزم را انجام دهند. اما در ادامه الزم است به نحوه پ 

 .ملی آشنا شوید



 

 
 

 

 پیگیری کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه از طریق کد ملی 

خود می توانند از   پیگیری کارت ایثارگری با کد ملی افرادی که برای دریافت کارت ایثارگری اقدام کرده اند، برای�🁈�

 :طریق مراحل زیر اقدام کنند

 isaar.irبه آدرس  ورود به سامانه ایثار️️✔

 گزینه "خدمات پرکاربرد" از منوی سمت چپ را انتخاب کنید. پس از ورود️✔

https://irantahsil.org/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C/


 

 
 

 درخواست صدور کارت" را انتخاب کنید. " در مرحله بعد ️✔

ترین دفتر بنیاد به   نزدیک در صورت نداشتن نام کاربری، می توانید به به .نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید️✔

 آدرس محل سکونت خود مراجعه نمایید. 

  العات درخواستی از جمله فرم ارائه شده در سامانه را تکمیل کنید.اط️️✔

 
 پیگیری کارت ایثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی ارتش با کد ملی  

 :جهت پیگیری کارت ایثارگری ارتش باید طبق مراحل زیر اقدام نمایید�🁈�

 مراجعه کنیدو  aja.irابتدا به سایت آجا به آدرس ️️✔

  آجا از منوی سمت راست را انتخاب کنید. گزینه تکمیل اطالعات ایثارگریسپس ️️✔

  اطالعات درخواستی از جمله کد ملی را ثبت کنید.️️✔

  "اطالعات با موفقیت ثبت شد" دریافت خواهید کرد.  پس از تکمیل اطالعات خواسته شده، پیغامی با عنوان️️✔

  

 سربازان مناطق عملیاتی  جدیدترین اخبار پیرامون کارت ایثارگری برای

 فراخوان دریافت کارت ایثارگری برای افراد مشمول

سال دفاع مقدس سپاه نینوا تاین امکان  ۸براساس گزارش صدا و سیما، سازمان سپاه نینوای گلستان اعالم کرد، رزمندگان 

هرستان محل سکونت خود مراجعه ایثارگری با مدرک هویتی خود به ناحیه مقاومت بسیج ش کارت را دارند که برای دریافت

 .بهمن برای دریافت کارت خود مهلت دارند ۲۰نمایند. ایثارگران تا 

 دریافت کارت جانبازی بدون ارائه مدارک پزشکی امکان پذیر شد



 

 
 

روش امکان پذیر است. در  ۲شهید اعالم کرد: دریافت کارت ایثارگری جانبازان به  معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد

وه اول رزمندگان می توانند با مدارک بالینی و در شرایطی که دچار سانحه شده اند، همزمان به کمیسیون پزشکی مراجعه  شی

 .کنند و پس از تعیین درصد جانبازی، کارت خود را دریافت نمایند

الینی همزمان  در شیوه دوم رزمندگانی که در دوران جنگ هشت ساله دفاع مقدس دچار جراحت شده اند، اما مدارک ب

های مسلح مراجعه نمایند و در صورت  قانون اساسی باید به شورای عالی پزشکی نیرو ۸۷ندارند، طبق تبصره بند الف ماده 

 .درصد ارائه کند ۵تایید جراحت، بنیاد شهید موظف است به این دسته از افراد کارت ایثارگری یا جانبازی 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید پروژه کسری خدمت ارتشجهت اطالع از      

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 

 
 

  

 خالصه مطالب

و شرایط و مراحل دریافت  1402ثارگری برای سربازان مناطق عملیاتی در این مقاله به بررسی نحوه دریافت کارت ای 

اند، در حال  کارت اشاره کردیم. آن دسته از افرادی که از طریق دو ارگان سپاه و ارتش به جبهه های جنگ فرستاده شده 

و ارائه تسهیالت به  حاضر می توانند از طریق طرح سامانه رزمندگان اسالم که هدف از آن جمع آوری و ثبت اطالعات 

   .افراد جانباز، آزاده و رزمندگان پایور و وظیفه هشت سال دفاع مقدس است، اقدام نمایند

در این مطلب اطالعات الزم در ارتباط با شرایط و همچنین مدارک الزم و مراحل ثبت نام برای دریافت کارت ایثارگری  

. چنانچه نیازمند دریافت اطالعات تکمیلی در ارتباط با مطالب ارائه برای سربازان مناطق عملیاتی سپاه و ارتش ارائه شد

های الزم را به شما شده هستید، می توانید با کارشناسان ما در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا راهنمایی 

 .عزیزان ارائه دهند

  

 . کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله      

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/کارت-ایثارگری-برای-سربازان-مناطق-عملیاتی.pdf

