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 راهنمای دریافت فیش حقوقی
دریافت فیش حقوق شاغلین محترم آموزش و پرورش کل کشور از طریق سایت
(  ) http://fish.medu.ir/portalامکان پذیر می باشد.
قبل از مراجعه به سایت حتما راهنمای زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

توجه :در صورتی که مدیر و یا معاون هستید و یا قبال بوده اید ودر سامانه همگام برای شما رمز تعریف شده
است همان رمز همگام به عنوان گذرواژه در سامانه فیش قرار داده شده است در غیر اینصورت گذرواژه 2بار از
شما پرسیده می شود و هر رمز دلخواهی که می خواهید میتوانید قرار دهید (پیشنهاد من وارد کردن شماره
تلفن همراه می باشد)
فرهنگیان محترم آموزش و پرورش برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش خود می توانند پس از مراجعه
به سامانه فیش حقوقی به آدرس زیر کد ملی  ،شماره پرسنلی و گذرواژه خود را وارد کرده و نسبت به دانلود
فیش حقوقی خود اقدام کنند .با نرم افزار پرسنلی اطالعات معلمان در آن ثبت می شود و راحت تر کار می
کنند.
همکارانی که تاکنون پنل همگام برای آنها فعال نبوده با وارد کردن کدملی در سامانه  fish.medu.irپیغام
«پنل شما در سامانه همگام فعال نیست» را مشاهده می کنند.
برای مشاهده فیش یک کلمه عبور انتخاب کرده و در کادر گذرواژه و تایید گذرواژه وارد نمایید .این کلمه عبور
برای شما در سامانه ثبت میشود و برای دفعات بعد از همین کلمه عبور استفاده نمایید .بدین ترتیب رمز سامانه
همگام برای این دسته از همکاران ایجاد شده که الزم است برای استفاده های آتی حتماً یادادشت شود.
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در تصاویر زیر مراحل آموزش داده شده است
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تذکر مهم:
 -1همکاران محترمی که بعد از وارد کردن تمام اطالعات به درستی با پیغام " عدم ثبت اطالعات فرهنگی" در
سامانه روبرو شدند به کارشناس هوشمندسازی اداره فناوری اطالعات ناحیه/منطقه مراجعه فرمایند.
 -2همکاران محترم شاغل در مدارس که نام کاربری و رمز عبور سامانه همگام را از مدیر مدرسه دریافت نموده
اند باهمان رمز می توانند در سامانه فیش حقوق ،فیش خود را دریافت کنند و در صورت فراموش کردن رمز به
مدیر مدرسه محل اشتغال خود مراجعه نمایند.

 نحوه تغییر رمز سامانه فیش
چنانچه میخواهید رمز انتخابی را تغییر دهید:
می توانید با مراجعه به سامانه همگام به آدرس  http://hamgam.medu.ir/portalاز طریق
منوی "ورود" به سامانه وارد شوید و رمز خود را با کلیک بر روی "اسم خود" که در باالی صفحه قرار
دارد و انتخاب گزینه "تغییر کلمه عبور" تغییر دهید.
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نحوه دریافت حکم حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش
بازنشستگان محترم جهت دریافت حکم حقوقی و فیش بازنشستگان آموزش و پرورش از طریق سامانه فیش
حقوقی می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشور به آدرس
 ،http://www.cspf.ir/fish.aspxوارد قسمت دریافت حکم یا فیش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش
شده و پس از وارد کردن شماره دفتر کل  ،شماره ملی و شماره حساب  ،پس از مشاهده حقوق فیش خود را
دریافت کنند.

سامانه بازنشستگان خارج از کشور
صندوق بازنشستگی کشوری جهت راحتی و رفاه حال بازنشستگان محترم خارج از کشور سامانه فیش حقوقی
آدرس زیر ایجاد کرده است .بازنشستگان محترم مقیم خارج از کشور پس از ورود به این سامانه فیش حقوقی  ،با
وارد کردن شماره دفتر کل و شماره ملی خود می توانند اطالعات مورد نیاز خود را مشاهده کنند.
http://www1.retirement.ir/Kharej/DataEntry/Login.aspx
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