آموزش دریافت کد بورسی غیر حضوری از کارگزاری آگاه

 -１برای ثبت نام و دریافت کد بورسی غیر حضوری از کارگزاری آگاه بر روی این لینک کلیک

کنید .در صفحه ثبت نام

دریافت کد آنالین کارگزاری آگاه  ،بر روی عبارت ” ثبت نام دریافت کد اوراق بهادار ” کلیک کنید.

 -２در این مرحله از ثبت نام و دریافت کد بورسی آنالین از کارگزاری آگاه  ،بر روی دکمه “ثبت نام جدید” کلیک کنید.

 -3جهت دریافت کد بورسییی آنالین از کارگزاری آگاه الزم استتت کد ملی  ۱۰رقمی خود را بدون خط فاصتتله وارد نمایید وکد امنیتی ضتتا ر
شده را وارد ثبت کنید و سپس بر روی “ادامه” کلیک کنید.

-۴

در این مرحله ،مشخصات فردی خود را تکمیل کنید (پرکردن گزینه ای *دار الزامی است) و سپس بر روی دکمه “بعدی” کلیک کنید.

-5در این مرحله از دریافت کد بورسی غیر حضوری کارگزاری آگاه ،یک کد چهاررقمی به شماره تلفن مراه شما پیامک شده است .آن را در
محدوده مورد نظر وارد کرده و بر روی دکمه “ادامه” کلیک کنید .اگر کد چهار رقمی برای شما ارسال نشده است ،بر روی دکمه “ارسال
مجدد کد فعالسازی” کلیک کنید

-6

در این مرحله اطالعات ویتی خود را وارد کنید و بر روی دکمه ادامه کلیک کنید.

-7

۸

مشخصات شغلی خود را وارد کرده و بر روی عبارت بعدی کلیک کنید( .پر کردن کزینه ای * دار الزامیست).

 -اطالعات بانکی خود و اطالعات تحصیلی و را وارد نمایید و بر روی بعدی کلیک کنید( .پر کردن عبارات * دار و شماره حساب و

شماره شبا الزامیست)

۹

-در این مرحله از دریافت کد بورسی غیر حضوری کارگزاری آگاه ،مشخصات خود را مشا ده و بررسی فرمایید .سپس تیک صحت

اطالعات را فعال کرده و بر روی دکمه “بعدی” کلیک کنید.

۱۰

-در این مرحله ،روش احراز ویت انتخاب گردد(.گزینه مراجعه به شعبه به دلیل تسریع در روند دریافت و فعالسازی کد آنالین بورسی

پیشنهاد میگردد).

۱۱

-برای احزار ویت به روش حضوری ،نیاز به کد پیگیری  ۱۰رقمی از سامانه سجام دارید.اگر در انتهای ثبت نام کد بورسی

غیرحضوری کارگزاری آگاه ،بر روی بله کلیک کنید و در سامانه سجام ثبت نام کنید؛ دریافت کد سجام برای شما یچ زینهای ندارد ،در
حالیکه در شرایط معمولی برای دریافت کد سجام ،باید مبلغ  ۱۰زارتومان به صورت اینترنتی پرداخت کنید

۱۲

-اگر در مرحله قبل بر روی بله کلیک کرده باشید ،کد پنج رقمی برای شماره تلفن مراه شما پیامک شده است .با وارد کردن کد پنج

رقمی در محدوده مربوطه ثبت نام شما در سامانه سجام کامل شده و کد پیگیری ده رقمی از طرف سامانه سجام برای شما ارسال میگردد.

