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 مقدمه
 

 و همچنین فعالیت های مربوطه ارائه می دهد. مانهکه اطالعات کلی راجع به سا مانهصفحه ی اصلی سا

مدیریت پول و اعتبارسامانه سرمایه گذاری، سامانه ز جمله سیستم سهام، در این صفحه لینک بخش های مختلف سامانه ا

 نمایش داده شده است. ارسال پیغامو بلوک های ورود به سیستم و  انتخابات
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 فصل اول: بلوک های کاربری -1
 ورود به سیستم سهام -1-1

 
 

به سامانه به بخشهای مختلف سامانه دسترسی پیدا توانند بعد از ورود  به وسیله قسمت ورود به سیستم سهام، کاربران می

 کنند. البته این دسترسی وابسته به سطح دسترسی کاربر می باشد.

 توضیحات: توضیحاتی راجع به نام کاربری و کلمه عبور در اینجا داده شده است. -1

کاربری می توان وارد  نام کاربری : نام کاربری مورد نظر را که باید از قبل تعریف شده باشد،  در  قسمت نام -2

 نمود.

 کلمه عبور : در قسمت کلمه عبور،کلمه عبور را می توان وارد نمود. -3

کد امنیتی : به دلیل امنیت بیشتر سامانه برای حفظ اطالعات و همچنین اطالع از اینکه الزاما شخص حقیقی وارد  -4

 .می آید  دکار توسط سامانه به وجودسامانه می شود، کد امینتی تعریف شده است. این کد امنیتی به صورت خو

 را انتخاب کنید.       برای تغییر کد امنیتی می توانید

وارد نمودن کد : در قسمت وارد نمودن کد، کد امنیتی که در بخش باال قرار دارد را در این قسمت می توان  -5

 نمود.

ز بخش های مختلف سامانه استفاده دکمه ورود : با کلیک بر روی دکمه ورود می توان به سامانه وارد شد و ا -1

 نمود.



 

5 

 

 بلوک پیغام-1-2

 
 

 به وسیله قسمت پیغام، کاربران می توانند انتقادات و پیشنهادات، سؤاالت متداول و مشکالت فنی خود را مطرح کنند.

 نوع: در اینجا نوع سؤال مطرح شده را انتخاب می کنید. -1

 ه می شود.عنوان: عنوان سؤال را در این قسمت نوشت -2

 پیغام: پیغام مورد نظر  در این قسمت باز گو  می شود. -3

 دکمه ارسال پیغام: با انتخاب این گزینه پیغام مورد نظر ارسال میشود. -4

 

 فصل دوم: ابزارهای اصلي -2
 چاپ لیست -2-2

 

 

1 
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منجر به ایجاد یک لیست می شود که )عالمت ذره بین( وجود داشته باشد،  1در هر قسمتی که دکمه ای به صورت شکل 

 آن لیست را به روش های متفاوت می توان به چاپ رسانید.

دکمه جستجو : با کلیک بر روی دکمه جستجو بر اساس فیلدهای پر شده ی قبلی جستجو صورت گرفته و منجر  -1

نداشته باشد، هیچگونه به نمایش یک لیست می شود. البته اگر اطالعاتی بر اساس فیلدهای پر شده ی قبلی وجود 

 لیستی به وجود نمی آید.

 لیست موارد : لیست نمایش داده شده که بر اساس فیلدهای پر شده ی قبلی مورد جستجو قرار گرفته است. -2

دکمه چاپ صفحه : با کلیک بر روی دکمه چاپ در زیر لیست صفحه ای به صوت مجزا به نمایش در می آید  -3

ه نمایش در آمده به صورت های مختلف قابل چاپ و یا خروجی می باشد. با که با توجه به نیازها، لیست ب

 کلیک بر روی دکمه چاپ صفحه لیست نمایش داده شده مستقیما برای دستگاه چاپگر فرستاده می شود.

( : با کلیک بر روی خروجی ورد لیست نمایش داده شده به سمت برنامه ورد Wordدکمه خروجی ورد ) -4

 که صورت خودکار برنامه ورد اجرا شده و می توان لیست را ذخیره نمود.فرستاده می شود 

(: با کلیک بر روی خروجی اکسل لیست نمایش داده شده به سمت برنامه اکسل Excelدکمه خروجی اکسل ) -5

 فرستاده می شود که به صورت خودکار برنامه اکسل اجرا شده و می توان لیست را ذخیره نمود.

با کلیک بر روی دکمه ذخیره سازی لیست نمایش داده شده را می توان به صورت فرمت  دکمه ذخیره سازی : -1

html .ذخیره نمود 

3 4 5 6 
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 تقويم -2-3

 
 

)تقویم( وجود دارد با کلیک بر روی این دکمه می توان روز مورد  1در تمامی قسمت هایی که دکمه ای به شکل شماره 

 مایش در می آید.به ن 8نظر را انتخاب نمود که در قسمت 

دکمه تقویم : باکلیک بر روی این دکمه قسمتی به صورت شکل باال نمایش داده می شود که می توان روز  -1

 مورد نظر را انتخاب نمود.

 ماه و سالی که در تقویم نمایش داده شده را به اطالع می رساند. -2

بته تشخیص تاریخ امروز به صورت با کلیک بر روی امروز تاریخ امروز در تقویم نمایش داده می شود. ال -3

 خودکار توسط سامانه صورت می گیرد.

با کلیک بر روی این دکمه در تقویم ماه قبلی به نمایش در می آید. البته با نگهداشتن کلیک چپ می توان ماه  -4

 قبلی مورد نظر را انتخاب نمود.

لبته با نگهداشتن کلیک چپ می توان با کلیک بر روی این دکمه در تقویم سال قبلی به نمایش در می آید. ا -5

 سال قبلی مورد نظر را انتخاب نمود.
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با کلیک بر روی این دکمه در تقویم ماه بعدی به نمایش در می آید. البته با نگهداشتن کلیک چپ می توان ماه  -1

 بعدی مورد نظر را انتخاب نمود.

 

 
 

ش در می آید. البته با نگهداشتن کلیک چپ می توان با کلیک بر روی این دکمه در تقویم سال بعدی به نمای -7

 سال بعدی مورد نظر را انتخاب نمود.

در این قسمت روز مورد انتخاب در تقویم به نمایش در می آید. البته به صورت تایپ و بدون استفاده از نمایش  -8

باید در نظر داشت که روز تقویم می توان این قسمت را پر نمود. نکته : اگر این قسمت به صورت تایپ پر شود 

 و ماه و سال باید وارد شده که به وسیله عالمت اسلش)/( از یکدیگر جدا می شوند.
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 نوار ابزار و صفحه اولفصل سوم:  -3
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 است.  و ... ابزارها ،گزارشگیری،، کاربریسهامشامل  چند تب اصلی دارد که  نوار منوها : نوار منو -1

بر روی دکمه خروج می توان از سامانه خارج شد. پس از خارج شدن فرمی به صورت دکمه خروج: باکلیک  -2

باال نمایش داده شده و سپس سامانه به صفحه ی اصلی باز می گردد. نکته قابل توجه : با توجه به امنیت اطالعات 

انجام فعالیتهای  سامانه و اطالعاتی که در بانک نرم افزار وجود دارد و همچنین حفظ اطالعات شخصی، پس از

مورد نظر و تکمیل و یا تغییر اطالعات، خروج از سامانه یک امر ضروری می باشد. لذا خواهشمند است اوال در 

حفظ نام و رمز کاربری نهایت سعی را نموده و ثانیا پس از تکمیل یا تغییر اطالعات حتما به وسیله دکمه خروج 

 از سامانه خارج شوید.

 پیغام های دریافتی که هنوز خوانده نشده در این قسمت می باشد. ناخوانده:پبغام های دریافتی  -3

 آخرین اخبار سایت در این قسمت مورد مشاهده قرار می گیرد. آخرین اخبار: -4

 حجم، تعداد و ... در هر روز مشخص می گردد.تاریخ، کمترین و بیشترین قیمت،  ن بخشدر ای :سابقه معامالت  -5

 

 
 

بحث معامله و خرید و فروش  که قسمت تقسیم می شود. بخش اول معامالت سهام 5به  سهام مجموعه  -1-1

که در این قسمت گردش سهام کاربر مورد بررسی قرار می  معامالت سهام من. بخش دوم سهام می باشد

، که در اینجا گردش سهام به صورت کلی در اختیار مدیر گذاشته تمام معامالت ثبت شده 3. بخش گیرد

عودت  5. بخشکه  در این قسمت می تواند کاربر سود دهی را تعیین بکند سود دهی 4خش . بمی شود

 سهام که در این بخش سهام با ارزش اسمی به شرکت عودت داده می شود.

مدیریت مجامع می باشد که در این بخش تمام اطالعات مجامع شرکت  1مجموعه مجامع: بخش   -1-2

که این قسمت در اختیار مجامع  2( ثبت می گردد. بخش )صورتجلسه، محل برگزاری ، تاریخ و ...

 سهامداران  گذاشته می شود تا بتوانند وضعیت مجامع را مورد بررسی قرار دهند.

 
 

          که برای تکمیل کردن کاربر تکمیل اطالعات 1بخش بخش تقسیم می شود. 2کاربری به  مجموعه -1-3

 .ن ورود و خروج کاربر می باشدبرای  نشان داد کاربر log. بخش دوم می باشد
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که  بخش تقسیم می شود. بخش اول پیغام 5به  برای نحوه ارتباط با کاربر می باشد که ارتباطات مجموعه -1-4

 . بخش دوم مدیریت پیغام هادر اینجا کاربران می توانند هم با مدیر و هم با دیگر کاربران پیغام بگذارند

کاربران که سؤاالتی که  . بخش سوم سؤاالت متداولپیغام ها می باشدکه برای مدیرت کردن و نظارت بر 

. برای ارسال اخبار می باشد . بخش چهارم مدیریت اخباردر مورد سایت دارند در این قسمت می باشد

  .که برای دیدن کل اخبار هایی که در سایت است می باشد بخش پنجم اخبار

 

 
 

که برای افزودن دیریت کاربران به پنج بخش تقسیم می شود. بخش اول افزودن سهامدارم مجموعه -1-5

 برای دیدن سهامداران داخل مرکز . بخش دوم مدیریت سهامدارانسهامدار از مرکز مربوطه می باشد

امکان  ایجاد دسترسی های مختلف به زیر مراکز  . بخش سوم دسترسی مراکزربوطه و دیدن اطالعاتشان م

به طور مثال قسمت مالی تعاونی کل می تواند خودش قسمت مالی  اساس نقش تعریف شده برای کاربر بر

کنترل نحوه پیشبرد فعالیتهای مربوط به مراکز زیر  مراکزlog . بخش چهارم   تعاونی جزء تعریف کند

 .اندیرو م ان عادی اعم از کاربر کاربران مدیریت دسترسی کل . بخش پنجم دسترسی کل  مجموعه
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. های موردنیاز برای ایجاد گزارش قسمت تقسیم میشود. بخش اول گزارش ساز 4گیری به گزارش مجموعه -1-1

 . بخش سوم گزارشات آمادهم می باشدتگزارشات ذخیره شده داخل سیس :بخش دوم مدیریت گزارش

م . بخش چهارمی باشد      نمایش گزارشات ذخیره شده برای هر کاربر که متناسب با نقش و مرکز مربوطه

  .می باشد بعالوه ی گزارشات آماده نمایش گزارشات آنالین از سیستم بوردداش

 

 
 

در اینجا ایجاد، که جداول پایه سیستم  قسمت تقسیم می شود. بخش اول جداول 1تعاریف به  مجموعه -1-7

ت های سهام در تعریف قوانین معامالت، تعریف قسم . بخش دوم قوانین و ارزویرایش و حذف می گردد

در این بخش می توان جهت سهولت در انتخاب سطح  :. بخش سوم نقش هااین قسمت انجام می شود

دسترسی و یا تغییر محدودیت های دسترسی، نقش هایی را تعریف نمود که این نقش ها را به کاربران 

مت ایجاد، ویرایش در این قس . بخش پنجم مدیریت مراکز . بخش چهارم اتصاالتمورد نظر تخصیص داد

 .تنظیمات سیستم می باشد. بخش ششم مدیریت و ثبت مراکز به صورت زیر شاخه یی صورت می پزیرد

 

 
 

تنظیماتی که  بخش تقسیم می شود. بخش اول تنظیمات مرورگر که در این بخش  1ابزارها به مجموعه  -1-8

بخش دوم . داده میشودنمایش  ،مختص به مرورگر است مثل تنظیمات چاپ خطوط نمایش فونت چاپ

در این قسمت ارسال اطالعات داخل سیستم متناسب با قالب انتخابی صورت می پذیرد به  ارسال اطالعات

گزارش که تعریف قالب  بخش سوم تعریف قالب .طور مثال لیست سهامداران جدید به صورت گروهی

هم به صورت  ز بانک که. بخش چهارم پشتیبانی ایردذصورت می پ در این بخش گیری و صدور سند

در این قسمت نظارت بر همه ی  کلیlogبخش پنجم  .یرد و هم به صورت اتوماتیکذپ دستی انجام می 

تنظیمات که در این بخش می توان  ششمبخش  . در این صفحه امکان پذیر است کارکرد های کاربران

 را پیاده سازی نمود. سیستم تنظیمات اصلی
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 سهام:  چهارمفصل  -4
 معامالت سهام -4-1

 
 

 این قسمت بحث معامله و خرید و فروش سهام را  مورد بررسی قرار می دهد.

 سهام و موجودی مالی کاربر در این قسمت مورد مشاهده می باشد.موجودی : و مالي موجودی سهام -1

 مورد مشاهده قرار می دهد.دقیقه گذشته که در سیستم انجام شده است را  5معامالت  : دقیقه گذشته 5معامالت  -2

1 

2 

3 
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 : من اتسفارش -3

نوع  -نماید که شامل گروه عادی انتخابرا د در این قسمت کاربر می تواند نوع سهم خو قسمت نوع سهم:-3-1       

 و همه موارد می باشد. عادی 

 : در این قسمت می توان از تاریخ مورد نظر را مورد جستجو قرار داد. قسمت تاریخ -3-2

: چون انتخاب این قسمت به صورت انتخاب در تقویم می باشد توضیحات تکمیلی در فصل دوم، تقویم نکته 

 ذکر شده است.

 الی تاریخ : در این قسمت می توان تا تاریخ مورد را مورد جستجو قرار داد.  قسمت3-3- 

ر فصل دوم، تقویم ذکر نکته : چون انتخاب این قسمت به صورت انتخاب در تقویم می باشد توضیحات تکمیلی د

  شده است.

دکمه جستجو : پس از تکمیل قسمت های مختلف با کلیک بر روی دکمه جستجو، جستجو بر اساس قسمت  -3-4

 های تکمیل شده صورت می پذیرد.

، نوعسهام در اینجا می باشدکه شامل  و فروش : لیست کل تقاضای خریدیا فروش لیست کل تقاضای خرید -3-5

 می باشد.  یا فروش، زمان اعتبار و دکمه های ویرایش یا حذف سفارش خرید سفارشزمان ثبت، 

در بلوک  ،سهامداران می توانند با توجه به اعتبار خرید خود که قبالً شارژ نموده اند: ثبت سفارش خريد -3-1

ا روی تابلوی تقاضای خرید با وارد کردن حجم، پرداختی مورد انتظاربه ازای یک سهم و ...  سفارش خود ر

 و در صف معامالت قرارگیرند. ثبت نمودهمعامالت 

 
 

نکته : چنانچه در بلوک تقاضای خرید خالص پرداختی خریدار از حداکثر پرداختی خریدار بیشتر شود دکمه ثبت فعال 

 نمیگردد.

ایش اعتبار سهامدار در صورت تمایل به افز .ساعت می باشد 118نکته: اعتبار هر سفارش به صورت پیش فرض حداکثر 

 آن را تمدید نماید.می تواند پس از ثبت اطالعات 
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 می توانید بلوک مورد نظر را حذف نمایید. دکمه حذف کاربر: با کلیک بر روی این گزینه -3-7

سهامداران می توانند در بلوک تقاضای فروش با وارد کردن حجم، دریافتی مورد انتظار به : فروشثبت سفارش  -3-8

ازای یک سهم و ...  سفارش خود را روی تابلوی معامالت ثبت نموده و در صف معامالت قرارگیرند. چنانچه سهامدار 

 بخواهد سهام خود را صرفاً به یک کاربر بفروشد نام کاربری خریدار را نیز در کادر مربوطه وارد نماید.

 

 
 

مبلغی باشد که قیمت پایه فروش بین حداقل و حداکثر قیمت  نکته: دریافتی مورد انتظار فروشنده به ازای یک سهم باید

 باشد.
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دکمه چاپ : با کلیک بر روی دکمه چاپ، صفحه ای به صورت مجزا به نمایش در می آید که با توجه به نیازها،  -3-9

 لیست به نمایش در آمده به صورت های مختلف قابل چاپ و یا خروجی می باشد.

 لی راجع به جستجو و ارائه لیست در فصل دوم، چاپ لیست ارائه شده است.نکته : اطالعات تکمی

 

 گردش سهام کاربر -4-2
 

 

جستجو  عبارت فرد مورد نظر را نوشته که بر اساس اینیا نام کاربری قسمت جستجو: در این قسمت می توان اسم  -1

 صورت می پذیرد.

 را مورد جستجو قرار داد.  گردش سهام کاربرنظر  : در این قسمت می توان از تاریخ موردقسمت تاریخ -2
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 را مورد جستجو قرار داد.  گردش سهام کاربر: در این قسمت می توان تا تاریخ مورد نظر قسمت الی تاریخ

نکته : چون انتخاب این قسمت به صورت انتخاب در تقویم می باشد توضیحات تکمیلی در فصل دوم، تقویم 

 ذکر شده است.

: پس از تکمیل قسمت های مختلف با کلیک بر روی دکمه جستجو، جستجو بر اساس قسمت های تجودکمه جس -3

 تکمیل شده صورت می پذیرد.

لیست گردش سهام کاربر: در این لیست گردش سهام کاربر نشان داده می شود که شامل ردیف، زمان، فروشنده،  -4

 می باشد.خریدار، نوع سهام، تعداد و توضیحات معامله 

: با کلیک بر روی دکمه چاپ، صفحه ای به صورت مجزا به نمایش در می آید که با توجه به نیازها، دکمه چاپ -5

 لیست به نمایش در آمده به صورت های مختلف قابل چاپ و یا خروجی می باشد.

 نکته : اطالعات تکمیلی راجع به جستجو و ارائه لیست در فصل دوم، چاپ لیست ارائه شده است.

 گردش سهام -4-3
 

 
 

 گردش سهام به صورت کلی در اختیار مدیر گذاشته می شود.قسمت  در این

قسمت جستجو : در این قسمت می توان اسم یا نام کاربری فرد مورد نظر را نوشته که بر اساس این عبارت جستجو -1

 صورت می پذیرد.

 را مورد جستجو قرار داد.  سهام کاربر گردشقسمت تاریخ : در این قسمت می توان از تاریخ مورد نظر  -2

 را مورد جستجو قرار داد.  گردش سهام کاربرقسمت الی تاریخ : در این قسمت می توان تا تاریخ مورد نظر 
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نکته : چون انتخاب این قسمت به صورت انتخاب در تقویم می باشد توضیحات تکمیلی در فصل دوم، تقویم 

 ذکر شده است.

از تکمیل قسمت های مختلف با کلیک بر روی دکمه جستجو، جستجو بر اساس قسمت های  دکمه جستجو : پس -3

 تکمیل شده صورت می پذیرد.

شامل ردیف، در این قسمت لیست خرید و فروش سهام نشان داده می شود که شامل لیست خرید و فروش سهام:  -4

 شد.زمان، فروشنده، خریدار، نوع سهم، تعداد و توضیحات معامله می با

 

 
 

 سند معامله: در اینجا سند معامله دیده میشود که می توان با انتخاب دکمه چاپ آن را چاپ نمود.

 طبق معامله ای این تبادل رخ داده باشد. اًمنکته: برای دیدن این قسمت باید حت

 

ینکه بتوانیم بدون کم کردن از میتوانیم سهامی را از کاربری منتقل کنیم یا ا  با انتخاب این گزینهقسمت انتقال سهام: 

 کاربری به کاربر دیگری سهامی را اضافه کنیم به صورت مستقیم.
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: با کلیک بر روی دکمه چاپ، صفحه ای به صورت مجزا به نمایش در می آید که با توجه به نیازها، لیست به دکمه چاپ

 نمایش در آمده به صورت های مختلف قابل چاپ و یا خروجی می باشد.

 سود دهي -4-4

 جا مورد بررسی قرار می گیرد.ینبازدهی سهام در ا
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نوع،سود ریالی هر سهم، افزایش تعداد به ازای -بازدهی سهام: در این قسمت می توانید سود دهی هرسهام را طبق گروه

 هر سهم و توضیحات را مشاهده و تغییر دهید.

 رمول محاسبه می شود.فرمول محاسبه: در این قسمت بازدهی سهام را طبق ف

 ورد فرمول محاسبه نوشته شده است.توضیحات فرمول محاسبه: در این قسمت توضیحاتی در م

 

 فصل پنجم: کاربری-5
 تکمیل اطالعات کاربر -5-1
 

 
 

 



 

21 

 

 
 

 .نمایدیا ویرایش  کاربر می تواند اطالعاتش را تکمیل قسمت در این
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 مديريت پول و اعتبار6-

 ينشارژ آنال -6-1

سهامدارانی که قصد خرید سهام دارند در این بخش می توانند به صورت آنالین اعتبار خرید خود را شارژ 

 نمایند.
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 درخواست شارژ و واريز -6-2

 ثبت فیش نقدی واریز شده توسط سهامدار -1-2-1

در سیستم مشخصات فیش سهامدارانی که قصد خرید سهام دارند در این بخش می توانند جهت اعتبار خرید خود 

 واریزی به شماره حساب داده شده را در سیستم ثبت نمایند. 

انجام  روزکاری 1توسط واحد مالی و تأیید فیش واریز شده پس از حداکثر  کارگزارکنترل حساب نکته:در این روش 

 می شود.
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 درخواست پرداخت وجه به حساب سهامدار-1-2-2

در این بخش وجه خود را می باشند می توانند  اعتبار خریدوخته و یا در سیستم دارای کاربرانی که سهام خود را فر

 دریافت نمایند.

 

 


