نشس
لیست خدمات صندوق باز تگی کشوری مورد توافق با امور دولت الکترونیک سازمان دمرییت و ربانهم رزیی کشوری

ردیف
1
2

عنوان خدمت :

موضوع
خدمت گیرندگان:
نحوه دسترسی به خدمت:

نش
رپداخت حقوق باز ست گان و موظفين
رشح

مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری
پس از صدور احکام اولیه  ،ساالنه و ...بصورت ماهانه انجام می شود.
جهت ارائه فایل کسور بصورت اینترنتی http://www.cspfiran.com/UnitLogin/Default.aspx :
.retirement.ir/Fish/Default.aspx1

3
4

اهم قوانین و مستندات مربوط:
مدارک مورد نیاز:

5

قانون خدمات کشوری ،مصوبات مجلس و هیئت وزیران
پرداخت حقوق بازنشستگی(حکم برقراری حقوق ،اطالعات عائله مندی ،فایل کسور و مزایا ،معوقات محاسبه شده
 ،عیدی)
 -1صدور حکم برقراری حقوق
 -2تهیه فایل کسور و مزایا و رفع خطا و ارسال بصورت بصورت اینترنتی توسط دستگاه اجرایی محل خدمت
 -3بررسی و کنترل فایل کسور و مزایا توسط اداره کل امور مالی صندوق و در صورت عدم وجود خطا تایید آن

مراحل انجام کار:

 -4واریز به حساب صندوق و وارد نمودن مشخصات فیش واریزی در سیستم(برای دستگاه های اجرایی بدون
ردیف بودجه و خودکفا)
 -5تجمیع اطالعات فایل های کسور و مزایا و اطالعات سیستم احکام بازنشستگان جهت تهیه فایل پرداخت حقوق
 -6ارسال فایل پرداخت حقوق به بانک و واریز به حساب بازنشستگان و موظفین

6

مدت زمان انجام خدمت:

یک ماه

7

تعداد مراجعه حضوری :

-

8

دستگاه های اجرایی مرتبط:

دستگاه اجرایی محل خدمت

هزینه ارائه خدمت

-

9
11

شروع

صدور حكم برقراري حقوق

تهیه فایل کسور و مزایا و رفع خطا و ارسال بصورت بصورت اینترنتی توسط دستگاه اجرایی محل خدمت

واریز به حساب صندوق و وارد نمودن مشخصات فیش واریزي در سیستم(براي دستگاه هاي اجرایی بدون ردیف بودجه و خودکفا)

نمودار مراحل دریافت خدمت:
بررسی و کنترل فایل کسور و مزایا توسط اداره کل امور مالی صندوق و در صورت عدم وجود خطا تایید آن

تجمیع اطالعات فایل هاي کسور و مزایا و اطالعات سیستم احكام بازنشستگان جهت تهیه فایل پرداخت حقوق

تجمیع اطالعات فایل هاي کسور و مزایا و اطالعات سیستم احكام بازنشستگان جهت تهیه فایل پرداخت حقوق

پایان

1

نشس
لیست خدمات صندوق باز تگی کشوری مورد توافق با امور دولت الکترونیک سازمان دمرییت و ربانهم رزیی کشوری

2

