
متشکل از جزییاتی است که به افزایش و کاهش حقوق بازنشستگان کشوری  دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری

بایست به صورت حضوری به ارگان محل کار سابق ارتباط مستقیم دارد، در گذشته افراد برای دریافت فیش حقوقی خود می

یه ن آمده است که کلخود مراجعه کنند؛ اما امروزه روش غیرحضوری برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری به میا

 .مستمری بگیران و بازنشستگان قادر هستند با استفاده از این روش فیش حقوقی خود را دریافت کنند

با ایجاد یک بستر مناسب بری دریافت فیش حقوقی بازنشستکان کشوری، به مراجعه حضور نیازی نیست. با در نظر گرفتن 

صد داریم در ابتدا به بررسی و آشنایی با نحوه مشاهده و دریافت فیش اهمییت مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان کشوری ق

 .حقوقی بازنشستگان کشوری بپردازیم

  

 دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری
  

بایست برای دریافت فیش حقوقی خود به مراکزی ها میخانهها یا وزارتهای پیش بازنشستگان بسیاری از ارگانسال

حقوقی خود را به صورت حضوری دریافت کنند، اما خوشبختانه با ایجاد بسترهای مناسب روش  مراجعه کنند و فیش

حضوری دریافت فیش حقوقی از بین رفت و روش دریافت غیرحضوری فیش حقوقی به میان آمد و مردم از آن استفاده 

 .کردند

یش بازنشستگان کشوری، نسبت به دریافت فدر حقیقت تمامی بازنشستگان کشوری قادر خواهند بود به سامانه فیش حقوقی 

 .حقوقی خود به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به رفت و آمد دریافت کنند

روش غیرحضوری این قابلیت برای بازنشستگان تعریف کرده است که در هر زمانی که بخواهند، قادر هستند نسبت به 

 .دریافت فیش حقوقی خود در سامانه مذکور اقدام کنند

نه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری، در جهت تسهیل اموری مربوط به دریافت فیش حقوقی بازنشستگان است، این ساما

است، افراد برای ورود به این   www.cspf.ir سامانه تحت نظر سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس اینترنتی

 .شده و بعد به سامانه ورود کنندبایست به سایت صندوق بازنشستگی کشوی وارد سامانه در ابتدا می

 .در ادامه این مقاله قصد داریم به نحوه ورود به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری و مشاهده این فیش بپردازیم

  

احتیاج دارید برای این امر کلیک  آموزش ثبت نام در سایت تامین اجتماعیبرای استفاده از خدمات سایت تامین اجتماعی به 

 .کنید

  

 شورینحوه مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان ک

  

https://mashwerat.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


و مشاهده فیش www.cspf.ir  افرادی که تمایل به ورود به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری به آدرس اینترنتی 

بایست از شرایط و نحوه وورد به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری اطالع حقوقی بازنشستگان کشوری را دارند، می

 .فی داشته باشندکا

این سامانه از جمله خدمات کاربردی است که در سایت صندوق بازنشستگی کشوری برای استفاده افراد در نظر گرفته شده 

 .است

خواهند نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند باید نخست به سایت صندوق بازنشستگی بنابراین کلیه افرادی که می

 .مراجعه کنند www.cspf.ir یکشوری به ادرس اینترنت

در صورتی که بخواهید به بخش دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری مراجعه کنید باید به بخش خدمات الکترونیکی 

 .سایت صندوق بازنشستگی کشور وارد شوید

  

ا به صورت هتی آنفقط افرادی قادر هستند به واسطه سایت صندوق بازنشستگی، فیش حقوقی دریافت کنند که حقوق دریاف

مستقیم به واسطه صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود. در غیر این صورت قابلیت دریافت فیش حقوقی برای افراد 

 .وجود نخواهد داشت

  

 :برای ورود به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوی باید براساس مراحل زیر پیش بروید

فایرفاکس و کروم گوشی همراه یا لپ تاپ خود را باز کنید، برای دسترسی داشتن به در ابتدا باید از یکی از مرورگرهای  .1
 .این سامانه ترجیحا از کامپیوتر و یا لپ تاپ استفاده کنید

 .را وارد کنید و جستجو کنید« سایت صندوق بازنشستگی کشوری»توانید در بخش جستجوی گوگل عبارت اکنون می .2
 www.cspf.ir روی آدرس  توانیدت صندوق بازنشستگی کشوری را جستجو کردید، میبعد از اینکه گوگل به شما سای .3

 .کلیک کنید تا به سایت اصلی وارد شوید

https://www.cspf.ir/


 

بایست به بخش درگاه خدمات الکترونیکی سایت برای اینکه به بخش دریافت فیش حقوقی بازنشستگان ورود کنید می

یک را در بخش باالی سایت کل« درگاه خدمات الکترونیکی»روی گزینه بازنشستگی کشوری وارد شوید. برای این امر باید 

 .کنید

  



 

اکنونن به بخشی که به حدمات الکترونیکی سایت ارتباط دارد، وارد شوید. برای دریافت فیش حقوقی در ابتدا روی گزینه 

 .حقوق در بخش باالی سایت کلیک کنید

  



 

  

ربه بزنید تا به سایت اصلی دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری وارد ض  «دریافت فیش حقوقی»اکنون روی گزینه 

 .شوید

  



 

  

روی گزینه دریافت فیش حقوقی، روی گزینه   اگر قصد دریافت حکم حقوقی خود را دارید، باید در این بخش به جای کلیک

 .دریافت حکم حقوقی کلیک کنید

  

لبی که توسط باید مراحل خاصی را طی کنید روی لینک مذکور کلیک کنید و مطا دریافت فیش حقوقی فرهنگیانبرای 

 .منتشر شده را مطالعه کنید وبسایت مشورت

  

در گام بعد باید اطالعاتی ک برای دریافت فیش حقوقی الزم است را در این بخش وارد کنید.، اطالعات الزم برای ورود به 

ره دفتر کل، شماره حساب بازنشستگان و شماره ملی پورتال شخصی در سامانه فیش حقوقی بازنشستگی متشکل از شما

 .است. پس از وارد کردن این اطالعات روی گزینه ورود کلیک کنید

  

ت یکی بایسکنید با شماره حسابی که صندوق بازنشستگی کشوری به آن حقوق واریز می کند، میشماره حسابی که وارد می

توانید به سامانه وارد ز اطالعات دیگر به صورت اشتباه وارد شود ، نمیباشد. در صورتی که شماره حساب و یا هر کدام ا

 .شوید

  

https://mashwerat.com/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://mashwerat.com/


 

  

 نحوه دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری

  

های قبلی به نحوه ورود به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری پرداختیم، اما پس از اینکه به سامانه فوق در بخش

چگونه باید فیش حقوقی خود را دریافت کنیم؟ باید در این باره چه مراحلی را انجام داد؟ در ادامه مراجعه کنیم باید بدانیم که 

 .پردازیمبه این موضوع به صورت کامل و جامع می

بایست مانند سایر مراحل قبل به سایت صندوق بازنشستگی وارد برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری در ابتدا می

 .مراحلی که به آن پرداختیم، به بخش دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری وارد شوید شوید و براساس

بعد از وارد کردن شماره دفتر کل، شماره حساب و شماره ملی در پورتال شخصی وارد شوید، بعد از ورود به این سایت، 

 .تصویر زیر برایتان ضاهر خواهد شد

  



 

  

صد دارید فیش حقوقی آن را دریافت کنید را وارد کنید.، به صورت مثال اگر بایست ماهی را که قدر این بخش می

را دریافت کنید باید این ماه را مشابه تصویر زیر انتخاب کنید و بعد روی  1401خواهید فیش حقوقی اردیبهشت ماه سال می

 .گزینه مشاهده فیش کلیک کنید

  

 توانید فیش حقوقی خو را ببینید. اگر قصد دارید فیشردید، اکنون میبعد از اینکه روی گزینه مشاهده فیش حقوقی کلیک ک

که در صفحه مشابه تصویر زیر  Pdf حقوقی خود را به صورا فایل پی دی اف دانلود کنید، باید روی گزینه ساخت فایل

 .ک کنیدتوانید روی گزینه چاپ فیش حقوقی کلیوارد کنید. اگر قصد دارید فیش حقوقی خود را چاپ کنید می

  



 

  

 نکاتی مربوط به فیش حقوقی بازنشستگان کشوری

  

سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری که در اینجا در مورد آن صحبت کردیم، برای دریافت فیش حقوقی برای 

ان مبازنشستگان کشوری ایجاد شه است، اما بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی خود باید به سایت ساز

 .تامین اجتماعی مراجعه کنند

  

قابلیت دریافت فیش حقوقی به واسطه سایت صندوق بازنشستگی کشوری، فقط برای افرادی در دسترس است که حقوق آن 

 .شودها به صورت مستقیم به واسطه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می

دوق بازنشستگی شماره حسابی را وارد کنید که در آن حقوق برای اینکه به سامانه فیش حقوقی وارد شوید باید در سامانه صن

 .شما واریز می شود

 .های ویندوزی برای ورود به سامانه فیش حقوقی بازنشستگان کشوری بهتر استسیستم

گری برای های دیسایت رسمی برای دریافت فبش حقوقی بازنشستگان سایت صندوق بازنشستگی است. لذا نباید به سایت

 .یش حقوقی خود اقدام کنیددریافت ف



مشاهده فیش حقوقی بازنشستگی خود باید اطالعاتی همچون شماره دفترکل، شماره ملی و شماره حساب را در 

مذکور وارد کنید. واضح است که بدون داشتن این اطالعات قادر نخواهید بود، فیش حقوقی بازنشستگی را دریافت   سامانه

 .کرد

  

 فیش حقوقی بازنشستگان کشوریاخبار پیرامون دریافت 

 سازی حقوق بازنشستگان کشور بروز شدمرحله دوم طرح متناسب 

های بازنشستگی کشوری، لشکری و در راستای حذف شکاف بین دریافتی وظیفه بگیران صندوق»کریم حسینی گفت: 

متناسب سازی حقوق  های پرداختی مرحله اول طرحهمچنین مستمری بگیران این سازمان، عالوه بر حفظ شاخصه

 «.بازنشستگان، بخشی از فرآیندهای مربوط به مرحله دوم آن نیز بروز رسانی شد

جبران هزینه خسارت “های ترین مطالبه بازنشستگان کشوری از دولت/ افزایش رضایت از طرحجدی” افزایش حقوق“ 

 ”وام ازدواج فرزندان“و ” درمان

و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، به هفته سوم اردیبهشت ماه  نتیجه طرح رضایت سنجی هفتگی بازنشستگان

وام »و « صدور گواهی کسر از حقوق»درصد و ۸۶با « گروه انتخاب»درصد، ۸۷با« وام ضروری»موکول شد، خدمات 

 ۶۹با « نجبران هزینه های خسارت درما»اند؛ درصد بیشترین سطح رضایتمندی را در خود داشته۸۳با « ازدواج فرزندان

درصد کمترین میزان رضایت را در هفته گذشته به خود اختصاص داده که با این وجود حاکی از بهبود نسبی رضایت 

 .درصد در هفته پیش از آن دارد۴۰بازنشستگان نسبت به عدد 

  

 خالصه مطلب

در نظر گرفته شده است، فیش   ترین مدارکی که برای میزان افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان کشورییکی از مهم

ها پیش افراد برای اینکه فیش را دریافت کنند باید به صورت حضوری اقدام حقوقی بازنشستگان کشوری است. سال

یش حقوقی بازنشستگان کشوری، قادر خواهید بود تا به صورت کردند. اما امروزه خوشبختانه با ایجاد سامانه مشاهده فمی

 .اقدام کنید دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوریغیر حضوری نسبت به 

 و دریافت فیش  ما در مقاله دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری به صورت کامل و جامع به نحوه ثبت نام، مشاهده

 .حقوقی پرداختیم
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