راهنمای اطالعات ثبت نام
گام اول ثبت نام غیرحضوری ،فرم اطالعات ثبت نام است که در ادامه به شرح فیلدهای آن میپردازیم.

 .1در قسمت "کد ملی" ،شماره ی ملی  10رقم درج شده بر روی کارت ملی خود را وارد کنید .می توانید راهنمای تصویری را برای "کد ملی" از اینجا مشاهده
کنید.
 .2در قسمت "کلمه عبور" ،یک رمز عبور ) (Passwordجهت ورود های آتی به سامانه ی پذیرش غیر حضوری تعریف کنید .پیشنهاد ما این است که از گذاشتن
رمز عبورهای ساده و کوتاه ،کامال خود داری کنید و آن را در اختیار دیگران قرار ندهید.
 .3در قسمت " نام" و "نام خانواگی" ،مشخصات خود را منطبق با اطالعات سجلی ،وارد کنید.
 .4در قسمت "شماره موبایل" ،شماره ی تلفن همراه خود را بدون  09ابتدای آن ،به طور دقیق وارد کنید .کلیه ی پیامک های سامانه ی پذیرش غیر حضوری،
به همین شماره ارسال خواهد شد.
 .5در قسمت "ایمیل" ،یک پست الکترونیکی معتبر که متعلق به خودتان باشد را وارد کنید .بدیهی است که از این ایمیل ،جهت ارسال اطالعات محرمانه ی
کاربری ،اطالعیه ها و  ...استفاده خواهد شد.
 .6در قسمت "معرف" ،مشخص کنید که با کدام یک از شعبات کارگزاری ،قصد کار کردن دارید.
 .7در قسمت "نحوه آشنایی با کارگزاری" ،لطفا به ما بگویید که چگونه با کارگزاری تدبیرگران فردا آشنا شدید .گزینه های موجود ،قابلیت ویرایش توسط کاربر
را دارند.
 .8پس از کلیک بر روی دکمه ی "ثبت و ادامه" ،پیامکی حاوی کد فعال سازی برای شما ارسال خواهد شد تا مطمئن شویم شماره موبایل متعلق به خود را صحیح
وارد کرده اید .کد فعال سازی را در پنجره ای مانند شکل زیر ،وارد کنید .برای این کار 5 ،دقیقه فرصت خواهید داشت و پس از آن ،کد ارسال شده
منقضی خواهد شد .چنانچه پیامکی برایتان ارسال نشد ،بررسی کنید که آیا محدودیتی در دریافت پیامک توسط اپراتور تلفن همراهتان(مانند محدود کردن
پیامک های تبلیغاتی و  )...ایجاد شده است یا خیر.

راهنمای اطالعات ثانویه
گام دوم ثبت نام غیرحضوری ،فرم اطالعات ثانویه است که در ادامه به شرح فیلدهای آن میپردازیم.

 .1در قسمت "نام پدر" ،اسم کوچک پدر محترمتان را وارد نمائید.
 .2در قسمت "شماره شناسنامه" ،شماره شناسنامه ی خود را وارد نمائید .متولدین سال های  1368به بعد ،شماره شناسنامه و
شماره ملی یکسانی دارند .جهت دریافت راهنمای تصویری برای این قسمت ،اینجا را کلیک کنید.
 .3در قسمت "تاریخ تولد" ،تاریخ تولد ثبت شده در شناسنامه ی خود را به طور دقیق وارد کنید.
 .4در قسمت "جنسیت" جنسیت خود را مشخص نمائید.
 .5در قسمت "شماره سریال شناسنامه" ،شماره سریال شناسنامه ی خود را وارد کنید .می توانید راهنمای تصویری برای تکمیل
این قسمت را برای شناسنامه های جدید و قدیمی مشاهده کنید.
 .6در قسمت "محل تولد" ،استان و شهر تولد خود را مشخص نمائید.
 .7در قسمت "محل صدور" ،محل صدور شناسنامه ی خود را مشخص فرمائید.
 .8در قسمت "شهر محل سکونت" و "آدرس" ،محل دقیق سکونت خود را وارد نمائید.
 .9در قسمت "شماره تلفن" ،شماره تلفن محل سکونت خود را به همراه پیش شماره ی استان ،وارد کنید.
 .10در قسمت "کد پستی" کد پستی  10رقمی منزل خود را وارد فرمائید.

 .11در قسمت "میزان تحصیالت" ،میزان تحصیالت و آخرین مدرک تحصیلی خود را مشخص کنید.
 .12در قسمت "شغل" ،حرفه و کار خود را مشخص نمائید.
 .13در قسمت "سطح فعالیت مورد انتظار در ماه" ،مشخص کنید که به طور متوسط در یک ماه ،چند میلیون ریال در بازار بورس،
گردش حساب خواهید داشت.
 .14در قسمت "میزان آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری" ،سطح اطالعات خود از اطالعات بورس ،مالی و سرمایه گذاری را بیان
فرمائید.
 .15در قسمت "کد بورسی" ،چنانچه قبال کد بورسی داشته اید ،آن را به صورت صحیح در فیلد مربوطه وارد نمائید .اگر کد بورسی
ندارید ،نیازی به تکمیل این قسمت نیست.
 .16در فیلدهای مربوط به "اطالعات بانکی" ،کد شبای  24رقمی مربوط به حساب بانکی مورد نظرتان را وارد نمائید .اگر کد شبای
حساب بانکی خود را ندارید ،بر روی دکمهی کلیک کنید و وارد سایت بانک مربوطه شوید تا بتوانید کد شبای خود را پیدا کنید.
 .17در قسمت های مربوط به "بارگذاری مدارک" ،تصویر اول شناسنامه ،تصویر صفحه توضیحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی
خود را وارد نمائید .فرمت های قابل قبول  jpg , png , tif , gif , pdfو حداکثر حجم قابل قبول 800 :کیلوبایت برای هر یک از
تصاویر است.

راهنمای انتخاب خدمات
گام سوم ثبت نام غیرحضوری ،انتخاب خدمات است که در ادامه به شرح فیلدهای آن میپردازیم.

 .1در قسمت "انتخاب خدمات" ،مشخص کنید که آیا متقاضی دریافت حسابک کاربری آنالین(بر خط) هستید یا خیر .توجه داشته
باشید که متقاضیان دریافت حساب کاربری آنالین ،بایستی حداقل مدرک تحصیلی دیپلم( یا معادل آن) را اخذ کرده باشند.
همچنین بایستی در آزمون آنالینی که سواالت آن از قوانین و مقررات مرتبط با بورس است ،شرکت کرده و از  10سوال ،حداقل
به  7مورد آن اشاره کنند .چنانچه حدنصاب الزم را در آزمون کسب نکردید ،می توانید مجددا آزمون دهید.

در بارگذاری مدرک تحصیلی ،دقت داشته باشید که فرمت های قابل قبولgif ،tif ،png ، jpg
و pdfو حداکثر حجم قابل قبول  800کیلوبایت است.
توجه داشته باشید که خدمات پایه ی کارگزاری ،جزء خدمات ثابت بوده و لذا گزینه های مرتبط با آن ،غیر قابل ویرایش است

راهنمای پیش نمایش اطالعات
گام چهارم ثبت نام غیرحضوری ،پیش نمایش اطالعات است که در ادامه به شرح فیلدهای آن میپردازیم.

 .1در بخش "پیش نمایش اطالعات" ،شما می توانید اطالعاتی را که در مراحل قبلی ثبت نام در سامانه وارد کرده اید ،به صورت
یکجا مشاهده نموده و آن ها را کنترل نمائید .همچنین می توانید با کلیک بر روی "چاپ اطالعات" ،اقدام به پرینت کردن پیش
نمایش اطالعات کنید تا کنترل کردن اطالعات برای شما راحت تر شود.
 .2تمامی اطالعاتی که شما در مراحل مختلف ثبت نام در سامانه وارد کرده اید ،به صورت خودکار در فرم های ثبت نام و قراردادی
که در نهایت امضا خواهید کرد ،قرار می گیرد .ما این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید با کلیک بر روی "دانلود
فایل های پیشخوان" ،این فرم ها را مشاهده کرده و ببینید که اطالعات وارد شده توسط شما چگونه در این فرم ها قرار خواهند
گرفت تا در صورت لزوم ،اقدام به ویرایش آن ها نمائید.

راهنمای کد رهگیری سجام
گام پنجم ثبت نام غیرحضوری ،کد رهگیری سجام است که در ادامه به شرح فیلدهای آن میپردازیم.
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شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعاالن بازار سرمایه به
ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار ،نهادهای مالی ،ناشران و مخصوصا سرمایه
گذاران حقیقی و حقوقی ،راه اندازی سامانه جامع اطالعات مشتریان(سجام) اعالم می نماید.
مطابق ضوابط حاکم ،اخذ هرگونه خدمات پایه برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی منوط به ثبت اطالعات و شناسایی اشخاص مذکور می
باشد .با راه اندازی این سامانه هر شخص ،تنها با یک بار ثبت اطالعات و شناسایی امکان برخورداری از کلیه خدمات بازار سرمایه را
خواهد داشت.
برای تکمیل ثبت نام خود در کارگزاری ،بایستی با کلیک بر روی "ثبت نام در سجام" ،وارد سایت سجام شده و با تکمیل کردن فرایند ثبت
نام در آن سایت ،پس از اخذ کد رهگیری ،آن را در فیلد "کد رهگیری سجام" وارد کنید.

پس از اتمام ثبت نام با شماره دفترکارگزاری بورس و اوراق بهادار تدبیرگران فردا شعبه سردشت تماس بگیرید
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