
 

 
 

را توضیح خواهیم داد. این صندوق برای افزایش دریافتی های   ثبت کد بورسی در صندوق ذخیره فرهنگیاندر این مقاله نحوه  

آبان ماه بوده است؛ اما برای سال جاری هنوز    20بازنشستگان فرهنگی ایجاد شده است. در سال گذشته زمان ثبت این کد تا  

ر باید برای ثبت کد  خبری مبنی بر این که تا چه تاریخی زمان خواهید داشت، منتشر نشده است. افرادی که نمی دانند چطو

 .بورسی در صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کنند در این مقاله همراه ما باشند تا راهنمای تصویری آن را ارائه دهیم

  

  

  سامانه های ثبت کد بورسی در صندوق ذخیره فرهنگیان

های اعالم شده نام در سامانهو ثبت دسته از شاغلین و بازنشستگان معزز که طی نوبت گذشته موفق به ورود  در سال گذشته آن

 .فرصت داشته اند نسبت به انجام این مهم، اقدام کنند 1400آبان  20اند، تا در صندوق ذخیره بازنشستگان نشده

 :های ثبت کد بورسی فرهنگیان به شرح زیر استسامانه

 1395شاغلین و افراد بازنشسته بعد از سال  .1

 http://mb.szf.ir :وضعیت اعضا به نشانیورود مستقیم به سامانه صورت  •

 1395افراد بازنشسته قبل از سال  .2

 http://saham.tadbir-atlas.ir :ورود به سامانه •

  

  

 .کلیک کنید مشاهده دارایی سهام عدالت با کدملیبرای اطالع از نحوه 

  

  

 مراحل ثبت کد بورسی در صندوق ذخیره فرهنگیان 

 .نگیان را شرح دهیمدر این قسمت همراه ما باشید تا مراحل ثبت کد بورسی در صندوق ذخیره فره

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

 
 

را وارد کنید تا به صورت مستقیم به سایت صندوق ذخیره فرهنگیان منتقل  szf.ir ابتدا در یگی از مرورگرهای خود آدرس

 .شوید

  

 

  

 .در صفحه اصلی سایت، قسمت پایین و روی گزینه ثبت کد بورسی کلیک نمایید

  

و دیگری برای بازنشستگان  94که یکی برای بازنشستگان قبل از سال  در صفحه باز شده، دو سامانه برای ثبت کد می بینید

 .می باشد که باید یکی را انتخاب نمایید 94بعد از سال 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86.jpg


 

 
 

  

 

  

را ارائه می دهیم. اما باید گفت که با توجه به پایان مهلت ثبت کد   94ابتدا نحوه ثبت کد بورسی برای بازنشستگان قبل از سال 

حاضر امکان انجام فرایند نبوده و طبق گفته صندوق ذخیره فرهنگیان، زمان و نحوه ثبت کد برای بازنشستگان بورسی، در حال  

 .اعالم خواهد شد  94قبل از سال 

 .باید روی لینک آبی رنگ آن کلیک نمایید 94برای ثبت کد بورسی بازنشستگان قبل از سال 

استه می شود که باید روی دریافت کد تایید کلیک نمایید تا این کد برایتان در صفحه باز شده، از شما کدملی و شماره موبایل خو

 .ارسال شود. سپس باید کد ارسالی را در سامانه وارد کنید و ادامه مراحل را انجام دهید

 .پس از انجام مراحل قبلی، اکنون باید اطالعات خواسته شده را تکمیل کرده و روی گزینه بعد کلیک کنید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86.jpg


 

 
 

با زدن دکمه ثبت، اطالعات وارد شده را تایید و ثبت نمایید. توجه کنید که پس از ثبت مشخصات امکان ویرایش   در نهایت،

 .آن ها وجود ندارد

می پردازیم که برای این منظور، ابتدا روی لینک آن کلیک    94اکنون به نحوه ثبت کد بورسی برای بازنشستگان بعد از سال 

 .نمایید

پرسنلی، کد ملی و عبارت امنیتی از شما خواسته می شود و روی ورود به سامانه کلیک کنید تا صورت    در صفحه باز شده، کد

 .وضعیت خود را مشاهده نمایید

  

 

  

در صفحه شخصی خود، به بخش مشخصات پرسنلی که بروید باید شماره همراه و کد بورسی خود را وراد نمایید و گزینه آبی 

 .رنگ جلوی آن ها را بزنید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%da%a9%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86.jpg


 

 
 

  

 szf.ir راهنمای مشاهده صورت وضعیت در سامانه صندوق ذخیره فرهنگیان

از جمله خدمات دیگر سایت صندوق ذخیره فرهنگیان، مشاهده صورت وضعیت می باشد که افراد می توانند به بخش مربوطه  

بخش، راهنمای مشاهده صورت  مراجعه کنند و با وارد کردن اطالعات خود، وارد سامانه صورت وضعیت شوند. در ادامه این  

 .را بررسی خواهیم کرد szf.ir وضعیت در سامانه صندوق ذخیره فرهنگیان

را وارد کنید تا به صورت مستقیم به سایت صندوق ذخیره فرهنگیان منتقل  szf.ir ابتدا در یگی از مرورگرهای خود آدرس

 .شوید

 .وضعیت کلیک نماییددر صفحه اصلی سایت، قسمت پایین روی گزینه مشاهده صورت 

در صفحه باز شده، کد پرسنلی، کد ملی و عبارت امنیتی از شما خواسته می شود سپس روی سامانه کلیک کنید تا صورت  

 .وضعیت خود را مشاهده نمایید

 شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه کد بورسی دریافت کنیم؟ 

 مراجعه کرده و ثبت نام کنید. ثبت نام در سامانه سجام sejam.ir برای دریافت کد بورسی باید بع به سایت سجام

 .رقمی احراز هویت سجام را انجام خواهد شد  10پس از دریافت پیامک کد 

  

  

 .کلیک کنید  خرید خودرو از بورس کاالبرای اطالع از نحوه 

  

  

 صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ 

معیشتی و رفاه فرهنگیان به عنوان یکی از دغدغه های مسئوالن فرهنگی کشور بود که  اندیشه ارتقاء    ١٣٧٣در اواخر سال  

 .این صندوق با هدف افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی، ایجاد شد 

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/


 

 
 

  ۵در آن سال ها قوانین طوری وضع شد که هر یک از فرهنگیان در صورت تمایل به عضویت در صندوق، حداکثر تا سقف 

 .انه خود را به این صندوق واریز کند و دولت نیز معادل مبلغ واریزی، به صندوق کمک کند درصد از حقوق ماهی

ها هم سهم واریزی خود را در اختیار دارند، هم  عضویت در این صندوق مزایای بسیاری برای فرهنگیان داشته و دارد. آن

های تابع آن  هند کرد. به عالوه، صندوق و شرکت کند و هم سود هر دوی این مبالغ را دریافت خوامبلغی که دولت واریز می

 .تسهیالتی مانند بیمه شخص ثالث اقساطی، تورهای مسافرتی اقساطی، خودرو لیزینگی و … خواهد بود

  

  

 مزایای عرضه صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس چیست؟

پذیرش صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس می  های دقیق سازمان بورس و  شد. نظارتتواند مزایای بسیاری داشته با قطعاً 

ها در بازار بورس، منجر به گذاری شرکتشفافیت اطالعات در این بازار، مانع بروز تخلفات شده و همچنین نحوه ارزش

 .سودهای بیشتری برای معلمان گرامی خواهد شد

های  های شرکتو گزارش  شفاف سازی از جمله مهم ترین مزیت ها محسوب می شود.زیرا سازمان بورس روی عملکرد

 .بورسی نظارت کامل دارد

ها به صورت دقیق  های صندوق می باشد از آنجایی که در بورس ارزش روز داراییگذاری دارایینکته مهم دیگر ارزش

شود و فرایندی متفاوت با حسابداری دفتری دارد این مورد نیز از مزیت ها محسوب خواهد شد.. پس از تعیین  محاسبه می 

 .ها، به هر معلم با توجه به امتیازی که دارد، مقداری سهام داده می شودرزش واقعی داراییا

  

  

 گیرد؟سهام صندوق چگونه در اختیار فرهنگیان قرار می

های قابل صدور و ابطال در اختیار فرهنگیان قرار بگیرد و هر زمان قرار بر این است که سهام به صورت واحدها یا یونیت

 .د خروج داشته واحدهای او محاسبه شده و داده خواهد شدفردی قص

 :توانند به سه طریق از سهام خود استفاده کنندفرهنگیان می

 .ها را به قیمت روز در بازار بفروشند و وجه نقد بگیرندیونیت  

 .گذاری حفظ کنندسهام خود را به عنوان یک سرمایه  



 

 
 

 .ند و در زمان بازنشستگی از بیمه معلم حقوق مکمل دریافت کنندها را در اختیار بیمه معلم قرار دهیونیت  

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم. اگر تا کنون برای دریافت کد  ثبت کد بورسی در صندوق ذخیره فرهنگیانما در این مطلب سعی کردیم به بررسی 

شده،  قبل از به پایان رسیدن مهلت مشخص اید الزم است تا  بورسی و ثبت نام صندوق بازنشستگی فرهنگیان کشور اقدام نکرده

توانید به سامانه  کد بورسی خود را دریافت کرده و سپس نسبت به ثبت کدبورسی در صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نمایید. می 

مراجعه کنید. تمامی مراحل ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی به صورت آنالین  tgfb.ir ثبت نام غیرحضوری بورس

های آنالین استفاده کنید. چند روز پس از انجام ثبت نام و احراز توانید از روشام می شود. برای احراز هویت نیز می انج

توانید آن را در سامانه صندوق فرهنیگان وارد کنید.در صورت داشتن  شود. سپس میهویت، کد بورسی برایتان صادر می

 .شناسان ما تماس بگیریدسوال دررابطه با این موضوع می توانید با کار
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