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معلمان و قشر   ت ی فعال  جهی نت  برای هیچ شخصی پوشیده نیست و این کارآمدی یآموزش و توسعه مل یکارآمد  زانی مدر عصر حاضر 

کشور از تالش معلمان عبور   شرفت ی پ توسعه، رشد و  ی اصل ری باشد که در واقع مس ی رسالت آن ها به کشور م ی کشور و ادا یفرهنگ

  شی ف دریافت ری قشر پرکار، در چند سال اخ  نی ا یدر انجام امور دار  عی با هدف تسر یعلم و تکنولوژ شرفتی با پ  امروزه  .کند یم

وجود دارد.   زی ن  ی ها به صورت حضور ش ی ف نی ا هی ؛ اما همچنان امکان تهممکن شده است ینترنت ی به صورت ا انی فرهنگ ی حقوق

 . دی مقاله با ما همراه باش نی ا انی پا ات  ی حقوق  شی ف  افتی جهت اطالع از نحوه در

 دریافت فیش حقوقی فرهنگیان روش های 

همانطور که پیش از این اشاره شد دریافت فیش حقوقی فرهنگیان به دو روش کلی امکان پذیر است. که در ادامه به توضیح هر یک  

 خواهیم پرداخت. 

نطقه  به اداره آموزش و پرورش م یمراجعه حضور  قی از طر یقشر فرهنگ ی حقوق  شی ف افت ی ، دراخیر  یدر دهه هاروش حضوری: 

 شد.  یمدرسه محل خدمت انجام م ر ی مراجعه به مد ای  یمحل خدمت و  هی ناح ای 

رود،   ی اقشار کشور به شمار م نی و زحمت کش تر نی از پرکارتر یکی  یکه قشر فرهنگ یی اما امروزه از آن جاروش غیر حضوری: 

  ی حقوق  شی ف افت ی دغدغه مند جهت درقشر   نی مکرر ا ی ها یری گی به اداره آموزش و پرورش و پ  یدر پ  یو پ  ی مراجعات حضور

  ی اری امر آن ها را  نی انجام راحت تر ا  یشده تا برا  یطراح نظور م نی بد ی سامانه ا جه ی خواهد بود، در نت   ری مشکل و وقت گ یامر

 اقدام نمود.  ش ی ف نی ا افت ی در یتوان برا یم ی . البته الزم به ذکر است که هنوز هم به صورت حضوردی نما

 

 

 دریافت فیش حقوقی فرهنگیان چیست؟ سامانه 

 ینترنت ی به صورت ادریافت فیش حقوقی  ان،ی فرهنگ ی حقوق شی ف   افتی سامانه در ی با راه انداز ری اخ سالیانهمان طور که گفته شد در 

  ی به مراجعه حضور یازی خود لزوما ن  ی حقوق ش ی ف  افتی در  یآموزش و پرورش برا انی پس معلمان و فرهنگ نی شده و از ا سری م

 .  ندی خود اقدام فرما  انهی حقوق ماه  افتی توانند نسبت به در یم یشماره پرسنل  و ی نداشته و با به همراه داشتن کد مل

توانند  یم ینترنت ی ا افت ی به در لی درصورت عدم تما ان،ی شماره حساب ممکن نخواهد بود و متقاض ق ی از طر شی ف نی ا افتی درهمچنین 

 .ندی آن اقدام فرما ی حضور  افتی با مراجعه به اداره آموزش و پرورش نسبت به در

 

 fish.medu.ir دریلفت فیش حقوقی فرهنگیان

  fish.medu.irتمام کارمندان آومزش و پرورش برای دریافت فیش حقوقی خود می توانند به سامانه فیش حقوقی فرهنگیان به آدرس 

 این سامانه مشاهده نمایند. فیش حقوقی خود را در مراجعه نموده و جزئیات 

برای امر فوق، کافیست افراد اطالعاتی مانند کد ملی، کد پرسنلی و رمز عبور سامنه همگام را وارد نمایند. برای دریافت رمز عبور  

مه مراحل دریافت فیش حقوقی به  سامانه همگام، الزم است به مدیر مدرسه ای که در آن در حال تدریس هستید مراجعه نمایید. در ادا

 صورت گام به گام توضیح داده شده است. 

 

  جستجو کنید. همچنین می توانید با کلیک بر لینک روبه رو سامانه فیش حقوقی فرهنگیان را در مرورگر خود  عبارت ابتدا 

fish.medu.ir  .به صورت مستقیم به این سامانه هدایت شوید 



ای مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود که شامل کادر هایی برای وارد نمودن کد ملی و شماره  با ورود به سایت مربوطه صفحه 

پرسنلی می باشد. همانطور که در این سامانه هشدار داده شده است، استفاده از نرم افزار ها و یا سایت های غیر رسمی برای دریافت  

بر عهده ی خود شخص می باشد. در انتها با وارد کردن اطالعات  فیش حقوقی غیر مجاز است و مسئولیت عواقب حاصل از آن 

 گزینه بعدی را انتخاب نمایید.

وده و سپس گزینه ورود را انتخاب  گذر واژه که همان رمز عبور شما در سامانه همگام است را وارد نمکد امنیتی و در صفحه بعد، 

 نمایید. 

کرده و گزینه ثبت و تائید اطالعات را انتخاب نمایید. این شماره برای تائید هویت   در مرحله بعد باید، شماه تلفن همراه خود را وارد 

 شما از طریق پیامک استفاده می شود. وارد نمودن ایمیل نیز اختیاری می باشد. 

داده شده در تصویر  پس از چند ثانیه پیامکی حاوی کد تائید شماره تلفن برای شما ارسال خواهد شد. کد مربوطه را در کادر نمایش 

 زیر وارد نمایید و گزینه ورود را انتخاب کنید.

وده و اطالعات  از سمت راست و باالی صفحه گزینه سه خط را انتخاب نمتنها کافی است با مشاهده پیام خوش آمد گویی به سامانه 

 در پایان گزینه نمایش فیش را انتخاب نمایید.خواسته شده را وارد نمایید.. این اطالعات شامل سال و سپس ماه مورد نظر می باشد و 

گزینه ای با عنوان پرینت فیش با رنگ آبی پر رنگ در قسمت پایین صفحه قرار داده شده است که در صورت انتخاب نسخه چاپی  

 فیش حقوقی شما را در اختیارتان خواهد گذاشت. 

 

 دریافت فیش حقوقی فرهنگیان با کد پرسنلی

سامانه،    نی باشد. در ا یم انی فرهنگ ی حقوق ش ی ف  افتی در یاعتبار برا دارای تنها سامانه  fish.medu.ir تی در حال حاضر، سا

 .فراهم شده است  یحضور  ری به صورت غ ی حقوق  شی ف افت ی امکانات در

همچنین اطالع از کد  باشد.  یم انی فرهنگ ی است، کد پرسنل ازی سامانه مورد ن  نی از ا یحقوق  شی ف  افتی در ی که برا یجمله اطالعات  از

مرحله، کد   نی حتما در اول دی سامانه را دارند، با  نی که قصد استفاده از ا یان ی فرهنگ ه ی در واقع، کلملی شخص مورد نظر الزم می باشد.  

 .ندی وارد نما fish.medu.ir یآموزش و پرورش به نشان  یحقوق ش ی ف  افتی در ت ی ورود به سا  یخود را برا   یو کد پرسنل یمل

 

 فیش حقوقی فرهنگیان بدون گذر واژه   دریافت

  ی رمز عبور م ان،ی فرهنگ یحقوق  ش ی ف  افتی در ی برا ازی از اطالعات مورد ن  گری د یکی ، پیش از این به آن پرداخته شدهمان طور که 

در مرحله دوم از ورود به   دی است که با  انی ، همان رمز عبور سامانه همگام فرهنگfish.medu.ir  باشد. در واقع، رمز عبور سامانه 

 .سامانه وارد شود نی ا

حتما  دی با انی بدون گذرواژه سامانه همگام وجود ندارد. لذا فرهنگ انی فرهنگ  یحقوق ش ی فدریافت   تی حال حاضر، امکان ورود به سا  در

آموزش و پرورش وارد شوند    یوقحق  شی ف افت ی تا بتوانند به سامانه در ندی نما افتی مدرسه در ری رمز عبور سامانه همگام خود را از مد

 .ندی نما  افتی در نی و آنال ی حضور ری غ  تخود را به صور  یحقوق   شی و ف

 

 

 نمونه فیش حقوقی فرهنگیان

  ش ی در واقع، ف فیش حقوقی فرهنگیان شامل اطالعات مهمی می باشد. از جمله این اطالعات، میزان حقوق دریافتی آن ها می باشد. 

قسط   زانی ها، م ی اضافه کار زان ی معلمان آموزش و پرورش است که با احتساب م یافت ی حقوق در زانی نشان دهنده م انی فرهنگ ی حقوق

شود، درآمد خالص    یداده م شی نما fish.medu.ir انی فرهنگ  ی حقوق ش ی که در ف ی. از جمله اطالعات مهمدی آ یها و ... به دست م

 مشاهده کرد.  زی را ن  افتهی کاهش  ای  شی درآمد افزا زانی م ی حقوق  ش ی توان از ف یم ن،ی باشد. همچن  ی مورد نظر م ه در ما یفرد فرهنگ



  مهی ب  ی مبلغ کسر شده برا زانی م ،یکسر شده از حقوق فرهنگ یاز جمله مبلغ قسط ها یگری مهم د ی اطالعات مال ،عالوه بر این

اضافه کار مانند   ای  ق ی مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان تشو  ات،ی مال ،یخدمات درمان  مه ی ب  یمبلغ کسر شده برا ان،ی فرهنگ یلی تکم

در    قی اطالعات به طور دق نی ا یشده است. تمام  مشخص انی فرهنگ  یحقوق ش ی و ... در ف والدین  کمک نهی حقوق امتحانات، مبلغ هز

  شی ف یموارد ذکر شده( را در انتها ی)با احتساب تمام یافت ی توانند مبلغ درآمد خالص در یم انی فرهنگ تی ذکر شده و در نها شی ف نی ا

 مشاهده کنند.  ی حقوق

 

 آخرین اخبار فیش حقوقی فرهنگیان

 درصد رسید، گالیه دانشجویان از بی توجهی دولت  20کسورات از حقوق دانشجو معلمان به 

مکرر دولت نسبت به   یهایدانشجو با اشاره به بدقول  یاصفهان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزار انی دانشگاه فرهنگ ی دانشجو

درصد بود که مسئوالن دانشگاه قول دادند کسر از حقوق دانشجومعلمان متاهل   ۴۵حقوق دانشجومعلمان گفت: کسورات حقوق ما 

مجرد بودن دانشجو، حقوق   د ی نشده و در احکام با ق جاد ی ا یریی تغ چی ه دی ما در سال جد ی حقوق  ش ی در فوی ادامه داد:   .ابدی کاهش 

 .شده است زی وار

  ۲۰به کمتر از  دی مصوب که کسورات حقوق دانشجومعلمان با ی مجلس در طرح دی از ع ش ی کرد: پ  انی ب  یدانشجومعلم اصفهان  نی ا

 نکهی ا انی با ب  انی فرهمند کند. نیی کسر از حقوق ما تع یدرصد را برا  ۵ ای  ۱۰، ۲۰ نی ب  ی صورت که دولت رقم  نی درصد برسد. به ا

دانشجومعلم در ماه   کی  یافت ی خالص در گری هزار تومان صادر شده، گفت: به عبارت د ۸۰۰و  ونی لی م ۲ما مبلغ  یحقوق ش ی اکنون ف

 است! شده   دی هزار تومن ق ۹۸۰من مبلغ حدود  نی فرورد  یحقوق  شی هزار تومان است، اما در ف ۷۰۰و  ونی لی م کی 

 

 

 د ی تومان خواهد رس ونی لی م ۲۷شروع و تا   ۷۰۰و  ونی لی م۷از  یبند رتبه  یحقوق معلمان با اجرا  هی پا

هزار   ۵۰مبلغ  صی معلمان با تخص یبند  رتبه ،سال مسکوت بودن ۱۲امسال بعد از  مجلس گفت:  قات ی آموزش و تحق ونی سی عضو کم

و سقف   شود  ی هزار تومان شروع م ۷۰۰و  ونی لی م ۷حقوق معلمان از  هی پا یبند  در رتبه   .شود  یاجرا م  ور ی تومان در شهر اردی لی م

 . دی تومان خواهد رس ونی لی م ۲۷به  یبند   حکم رتبه   نی آن با توجه به آخر

 

 خالصه مطالب 

 


