
مستمری بگیرانحقوقی و احکام افزایش راھنمای استفاده از سامانه فیش 

 الزامی استشماره ملی، شماره مستمری و کلمه عبورھر سه آیتم وارد کردنبمنظور ورود به این سامانه.

کد ملی را بدون خط تیره وارد کنید.

از صفحه اول دفترچه درمانی می توان استفاده کرد، )ده رقمی(جھت درج شماره مستمری.

 در صورت .می باشد)عدد صحیح شش رقمی(کلمه عبور سریال شناسنامهمی شوید سامانه در صورتی که برای اولین بار وارد
سریال اطالعات اصالحضمن مراجعه به واحد ھای اجرایی جھت ،تعویض شناسنامه و یا دریافت شناسنامه المثنی

بعنوان کلمه عبور که قبال در سیستم ثبت شده سریال شناسنامه قدیمی باید توجه داشته باشند که ، شناسنامه
.درنظر گرفته شده است

 نمونه ای از شماره شش رقمی سریال شناسنامه را نشان می دھدذیلتصویر ،.

 برای مشاھده این صفحه بھتر است از نگارش ھفت یا باالتر اینترنت اکسپلوررInternet Explorer یا آخرین نسخه
.استفاده نمائیدMozilla firefoxموزیالفایرفکس

 اینترنتی یا به آدرس را کلیک کنیداینجاچنانچه کلمه عبور خود را فراموش کرده اید یا نمیتوانید وارد شوید
)http://www2.fishmostameri.tamin.ir/RIPP/navigate.htm?cid=541236( نماییدمراجعه.

:نحوه ورود به سامانه
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یا  پس از ورود به سامانه و مشاھده اطالعات ھویتی خود بصورت پیش فرض می توانید با انتخاب     

.خود را مشاھده نماییدآخرین فیش حقوق یا حکم ساالنه

گزینه روی سال و ماه مورد نظر انتخاب و مجددا بایدمشاھده فیش مستمری ماه ھای قبل جھت

.کلیک نمایید

گزینه مورد نظر را "نوع پرداخت"بمنظور مشاھده فیش سایر مزایای قانونی الزم است پس از انتخاب سال و ماه مربوطه از قسمت 

ھمانند تصویر 1393بعنوان مثال برای مشاھده عیدی سال .کلیک نمایید انتخاب و مجددا روی گزینه  

.ذیل عمل نمایید

روی گزینه سپسوسال مورد نظر انتخاب افزایش سال ھای قبل الزم است صرفاً احکام بمنظور مشاھده 
.کلیک نمایید

:و احکام افزایش مستمری ساالنهمشاھده فیش مستمری
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و افزایش ضریب اطمینان پس از اولین ورود نسبت به تغییر احتمالی پیشنھاد می گردد بمنظور جلوگیری از ھر گونه سوء استفاده 
.اقدام فرماییدبه روش ذیل رمز خود 
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