
 بازنشستگان و پرورش و آموزش حقوقي فیش+  فرهنگیان حقوقي فیش سامانه

ین اکنون یکی از مشاغل مهم و با اهمیت بوده است. از گذشته تاشغل معلمی در جوامع مختلف 

 نیازمند توجه ویژه مسئوالن به آنبه دلیل اهمیت و نقشی که در تربیت نسل آینده دارد ، شغل 

یکی از مسائلی که در بهبود انگیزه برای معلمان نقش بسیاری دارد ، مسئله مالی و حقوق . است

پیشرفت تکنولوژی و برای راحتی فرهنگیان  باامروزه است. معلمان و کارکنان آموزش و پرورش 

 فیش سامانهاز طریق اینترنت و  پرورش و آموزش حقوقی فیشمحترم ، مشاهده و دریافت 

 انهسامدر این مقاله به معرفی صورت می گیرد. به دلیل اهمیت این موضوع  فرهنگیانحقوقی 

 حقوقی فیش سامانهاز طریق این  پرورش و آموزش حقوقی حکمو نحوه مشاهده  حقوقی فیش

 می پردازیم.

  حقوقي فیش معلمان از طریق سامانه حقوقي فیش نحوه دریافت

خود می توانند  پرورش و آموزش حقوقی فیشبرای دریافت  فرهنگیان محترم آموزش و پرورش

،  /http://fish.medu.ir/portal/billingبه آدرس  حقوقی فیش سامانهپس از مراجعه به 

ام خود اقد حقوقی فیش دانلودنسبت به گذرواژه خود را وارد کرده و کد ملی ، شماره پرسنلی و 

 کنند.

 پرورش و آموزش بازنشستگان حقوقي نحوه دریافت حکم

ریق از ط پرورش و آموزش بازنشستگان فیشو  حقوقی حکم دریافتبازنشستگان محترم جهت 

می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشور به آدرس  حقوقی فیش سامانه

http://www.cspf.ir/fish.aspx  بازنشستگان حقوق، وارد قسمت دریافت حکم یا فیش 



شده و پس از وارد کردن شماره دفتر کل ، شماره ملی و شماره حساب ، پس  پرورش و آموزش

 از مشاهده حقوق فیش خود را دریافت کنند.

 سامانه بازنشستگان خارج از کشور

 امانهسمحترم خارج از کشور کشوری جهت راحتی و رفاه حال بازنشستگان صندوق بازنشستگی 

 http://www1.retirement.ir/Kharej/DataEntry/Login.aspxآدرس  هب حقوقی فیش

 فیش سامانهپس از ورود به این بازنشستگان محترم مقیم خارج از کشور ایجاد کرده است. 

اطالعات مورد نیاز خود را می توانند خود ، با وارد کردن شماره دفتر کل و شماره ملی  حقوقی

 مشاهده کنند.

  مختلفحقوقي در استان های  سامانه های دریافت فیش 

 می کشور استان های تعدادی از در حقوقی فیش سامانهدر این قسمت به معرفی و ارائه آدرس 

 پردازیم.

 تهران پرورش و حقوقی آموزش فیش سامانه 

http://tehranedu.ir/Default.aspx?page=1281 

 مازندران پرورش و حقوقی آموزش فیش سامانه 

http://fish.medu.ir/portal/billing/ 

 خراسان رضوی پرورش و حقوقی آموزش فیش سامانه 

http://amar.khedu.ir/login.aspx 

 گلستان پرورش و حقوقی آموزش فیش سامانه 



http://fish.goledu.ir/ 

هدف ما در این مقاله ارائه توضیحاتی در مورد نحوه دریافت فیش و حکم حقوقی از طریق 

از این مقاله مورد رضایت شما قرار گرفته امیدواریم استفاده بود.  حقوقی فیش سامانه

 باشد.

 

 

 

 

 


