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مقدمه
برای فعالیت در بازار بورس ،داشتن کد بورسی الزامی استتت .دریافتتت کتتد ری یتتری ست ا مستتتمز ت تتت نتتا در
سامانه جامع اطالعات مشتریان ،دریافت کد ری یری ده رقمتتی ست ا و ان تتا ااتتراز ویتتت استتوری استتت امتتا
برخی از کاربران ،ن ا طی این مراال با متتواردی نتتونم عتتد ارستتای کتتد ری یتتری ،ات ت ریامت

ن از تم تتن

مراه و… مواجه میشوند .در ادامه این موزش بتته بررستتی مرااتتل ت تتت نتتا و دریافتتت کتتد ده رقمتتی ست ا و
نحوه بازیابی کد س ا خوا یم ررداخت.

دریافت کد پیگیری سجام
اولین مرامه برای دریافت کد ری یتتری ست ا  ،مراجعتته بتته ستتایت  sejam.irوکمیت
س ا " است .رس از کمی
تاییدی برای شما ریام

روی ع تتارت "ت تتت نتتا

روی ایتتن ع تتارت از استتت شتتماره متتراه تحتتت مالایتتت ختتود را وارد کنیتتد .کتتد
می شود ،این کتتد را در کتتادر مربوطتته درس و ستتیس کتتد ممتتی و نتتو شخ تتیت ا ی تتی

یا ا وقی) را انتخاب کنید .در این مرامه از است زینه ت ت نا س ا به صورت نالین ررداخت شود.
بعد از ررداخت زینه ،فر ایی بتترای دریافتتت اطالعتتات تتویتی ،ارت تتاطی ،متتالی و بتتانای ،شت می و… مشتتا ده
خوا ید کرد ،که با رتتر کتتردن ن تتا ،وارد مرامتته استتتعال میشتتوید .موف یتتت میز بتتودن استتتعال  ،بتته معنتتای
تاییتتد اطالعتتات شتتما از طتترت ستتازمان استتت کتته من تتر بتته دریافتتت کتتد ده رقمتتی ست ا میشتتود .امتتا اگتتر
مشاالتی ماننتتدم عتتد تط یتتی یتتا صتتحت شتتماره استتاب و… وجتتود داشتتته باشتتد ،نتی تته استتتعال نتتاموفی
خوا د بود و نیاز به مراجعه م دد به سامانه س ا و رفع مشال است.
رس از دریافت کد س ا  ،وارد مرامتته ااتتراز ویتتت میشتتوید .ااتتراز ویتتت میتوانتتد بتته صتتورت استتوری یتتا
غیر اسوری ان ا شود .برای ان تتا ااتتراز ویتتت غیتتر استتوری ست ا از استتت یاتتی از نر افزار تتای متتورد
تایید سامانه را روی تم ن مراه خود ن ب کنید ،بتته بخت

"ااتتراز ویتتت غیتتر استتوری ست ا " مراجعتته ،کتتد

ممی و کد ده رقمی س ا را در کادر ای مربوطه درس کنیتتد .نر افتتزار ت تتویری از نهتتره شتتما نیتتز ت تتت خوا تتد
کرد و بعد از نند روز نتی ه اعال می شود .دقتتت کنیتتد کتته ت تتویر بایتتد تمتتا رر ،در محمتتی ررنتتور و بتتا ا تتاب
کامل برای بانوان ت ت شود و در غیر این صورت ااتتراز ویتتت نتتاموفی خوا تتد بتتود .م نتتین ااتتراز ویتتت غیتتر
اسوری تنها ی

بار قابل ان تتا استتت و در صتتورت عتتد تاییتتد ،بایتتد بتتا مراجعتته استتوری بتته مراکتتز مربوطتته،

مرامه ااراز ویت را تامیل کنید.
برای ااراز ویتتت استتوری بتتا در دستتت داشتتتن کتتد ده رقمتتی ست ا و متتدارز شناستتایی بتته یاتتی از دفتتاتر
ریشخوان دولت یا مراکز مورد تایید ست ا مراجعتته کنیتتد .مت تتدی مربوطتته رتتس از بررستتی کتتد ری یتتری ،کتتد
ممی و تط یی ن ا با متتدارز تتویتی ،ت تتویری از شتتما ت تتت میکنتتد و بعتتد از گ شتتت ننتتد روز ،کتتد بورستتی
کد معامالتی) خود را از طریی ریام

دریافت خوا ید کرد.

فراموشی و بازیابی کد سجام:
کد ری یری س ا  ،بعد از رر کردن فر تتای ت تتت اطالعتتات از طریتتی ریامت
سعی کنید این ریام

بتترای متته افتتراد ارستتای میشتتود،

را در تم ن مراه ختتود یخیتتره کنیتتد امتتا در صتتورت رتتاز شتتدن ریامت

و فراموشتتی کتتد

ده رقمی س ا  ،ن ونه میتوان ن را بازیابی کرد؟
برای بازیابی کد س ا  ،بتته ستتایت ستتامانه  sejam.irمراجعتته و روی ع تتارت"بازیتابی کتد ری یتری" کمیت
کنید.

کد ممتتی و ع تتارت امنیتتتی کتته در ت تتویر مشتتا ده میکنیتتد را در کادر تتای مربوطتته وارد و ستتیس روی گزینتته
بررسی کمی

کنید.

در صورت ورود صحیح کد ممی و کد امنیتی ،ت ویر زیر را مشا ده خوا ید کرد.

دقت داشته باشید که کتتد ری یتتری ده رقمتتی ست ا در صتتورتی م تتددا ارستتای میشتتود کتته در و تتعیت کتتد
ری یری» باشید .اگر نوز به ایتتن مرامتته نرستتیدهاید ،یتتا منت تتر نتی تته ااتتراز ویتتت ستتتید ،کتتد ری یتتری را
دریافت نخوا ید کرد .برای روشن تر شدن مو و  ،یت

بتتار دی تتر مرااتتل ت تتت نتتا و دریافتتت کتتد ری یتتری 10

رقمی س ا را با م مرور میکنیم:
•

مراجعه به سامانهsejam.ir

•

انتخاب گزینه ت تنا در س ا

•

درس کد ممی ،شماره تماس و کد تایید که از طریی ریام

•

ررداخت نالین زینه ت ت نا

دریافت میشود

•

رر کردن فر ا اطالعات ویتی ،ارت اطی و…)

•

دریافت کد ری یری ده رقمی س ا از طریی ریام

•

ااراز ویت اسوری یا غیر اسوری س ا

•

دریافت کد بورسی از طریی ریام

بنابراین اگر شما در مرامه  ۶باشید و رتتس از دریافتتت کتتد ری یتتری ده رقمتتی ست ا  ،ن را فرامتتوش یتتا از تم تتن
مراه خود راز کنید ،با مراجعه م تتدد بتته ستتامانه و ورود بتته بخت
طریی ریام

بازیتتابی کتتد ری یتتری ،ارستتای م تتددا ن از

ان ا خوا د شد.

اگر کد پیگیری  ۱۰رقمی سجام ارسال نشد چکار کنیم؟
گا ی ری

می ید که کاربر ویرای

اطالعتات ست ا ختود مرااتتل ت تتت نتتا را تامیتتل کتترده استتت ،امتتا

کد ری یری برای او ارسای نمی شتتودا اگتتر نتته مماتتن استتت کتتد ری یتتری بالفاصتتمه ارستتای نشتتود و دریافتتت ن
بین نند ساعت تا ی

الی دو روز زمان ر باشد ،امتتا بتته تتر اتتای ایتتن زمتتان ن ایتتد از االتتت نرمتتای ختتارس شتتود.

بنابراین اگر کد ری یری  10رقمی س ا ارسای نشد ناار کنیم؟]
اگر کد پیگیری  ۱۰رقمی سجام ارسال نشد ،به دو روش میتوان آن را بازیابی کرد:
روش اوی مراجعه به سایت س ا و طتتی کتتردن مرااتتل بازیتتابی ط تتی ن تته در ق تتل گ تتته شتتد) استتت .یعنتتی
رتتس از مراجعتته بتته ، sejam.irگزینتته بازیتتابی کتتد ری تتری» را انتختتاب و کتتد ممتی و ع تتارت امنیتتتی را وارد
کنید .در صورتی که در مرامه ششم ت ت نتتا باشتتید ،کتتد ری یتتری از طریتتی ریامت

بتترای شتتما ارستتای خوا تتد

شد.
اما اگر بتتاز تتم کتتد ری یتتری  10رقمتتی ست ا ارستتای نشتتد ،بتته ستترا روش دو متتیرویم .بتترای ایتتن من تتور
مست یما بتته درس  profilesejam.csdiran.irمراجعتته و ط تتی ن تته در ت تتویر زیتتر قابتتل مشتتا ده استتت،
روی ع ارت ت ت نا س ا » کمی

کنید.

شماره تماسی که ت تتت نتتا در ست ا بتتا ن ان تتا شتتده استتت بتته عتتالوه کتتد امنیتتتی را در کادر تتای مربوطتته
ط ی ت ویر زیر) درس کنید.

در این مرامه نهتتار کتتادر مشتتا ده می کنیتتد .در کتتادر اوی کتتد تاییتتدی از طریتتی ریامت
بنویسید .کادر دو مربوط به نو مشتتتری ا ی تتی یتتا ا تتوقی) استتت کتته بایتتد یت

دریافتتت کردهایتتد را

گزینتته را انتختتاب کنیتتد.

کادر سو محل درس کد ممی و کادر نهتتار محتتل درس کتتد امنیتتتی استتت .در ت تتویر زیتتر  4کتتادر مت کور قابتتل
مشا ده ستند.

در نهایت ط ی ت تتویر زیتتر فرمتتی شتتامل اطالعتتات تتویتی شتتما بته نمتتای

درمی یتتد کتته در ابتتتدای ن کتتد

ری یری  10رقمی س ا قابل مشا ده استتت .شتتما بتتا استتت اده از ایتتن کتتد میتوانیتتد ااتتراز تتویتی استتوری یتتا
غیر اسوری را تامیل و کد بورسی خود را دریافت کنید.

