
آموزش سایت کارگزاری فارابی

نیمعامله گری به ســبک جها|کالــج تی بــورس

محبوبه اسماعیلی



:آدرس سایت فارابی
Farabixo.com با وارد کردن آدرس سایت، به پنل 

کاربری هدایت میشوید

ورود به سامانه معامالت بر خط فارابی



:موارد مشخص شده را وارد نمایید

1

2
3

نام کاربری
کلمه عبور

ورود به سامانه معامالت بر خط آگاه

.کلیک کنید« ورود»بر روی

4
فراموشی رمز عبور



ردر صورت فراموش کردن کلمه عبو
ور کلمه عبکردن نام کاربری، با وارد 

برای شما پیامک خواهد شد

1
2

3

فراموشی کلمه عبور



اطالعات بازار آتی کاالاطالعات بازار اوراق بهادار

سهام خریداری شده به عنوان
.ودنشان داده میش"پرتفوی"

گ عالمت با رن. ساعت و تاریخ تابلو معامالت
رنگ سبز نمایانگر برقراری اتصال سیستم و

.قرمز بیانگر قطع شدن ارتباط شما است

خروج از سامانه

این بخش نمایانگر مجموع ارزش
مبلغ بلوکه و قدرت, پورتفوی

ه مبلغ قابل معاملخرید می باشد
مبلغ سفارش ارسال 
شده اما انجام نشده

اطالعات سهام 
خریداری شده

اطالعات قیمت و جدول 
سفارشات نماد

مجموع کل مبالغ



یهلینک خرید عرضه اول
1

نحوه خرید آفالین عرضه اولیه 

2

3



روش دوم درخواست 
عرضه اولیه

1

3

انتخاب نماد
2

نحوه خرید آفالین عرضه اولیه 



ورود به درگاه بانک و افزایش 
موجودی حساب کارگزاری

1

3

مبلغ مورد نظر را وارد کرده و 
.پرداخت انجام دهید

2

پرداخت شتابی



درخواست برای دریافت وجه 
از حساب کارگزاری

1

5

انتخاب تاریخ 
دریافت

2

مبلغ براساس مانده قابل 
معامله میباشد که میتوان 

.دادمبلغ آن را به کمتر تغییر

3

انتخاب حساب 
معرفی شده

4

درخواست وجه



رتغییر کارگزار ناظ
1

3

جستجوی نماد
2

تغییر کارگزار ناظر



بازارنقشه 



دیده بان بازار



نمایش اطالعات و تغییرات 
شاخص بازار بورس و فرابورس

مشاهده اطالعات حساب 
کاربری، تغییر رمز عبور،

تنظیمات سامانه



افزودن دیده بان جدید

وارد کردن نام دلخواه 
برای دیده بان 

ت دیده بان جدید به لیس
ددیده بانها اضافه میشو

2
1

3

جستجوی نماد 
مورد نظر

4

5

برای افزودن نمادهای بیشتر
را تکرار نمایید5و 4مراحل 



خرید سهم

جستجوی نماد مورد نظر 1

انتخاب نماد مورد نظر
2

3

قیمت را وارد کنید

دتعداد را وارد کنی
4

5

اگر مبلغ مورد نظر برای
خرید را وارد کنید، تعداد

سهم محاسبه میشود

سفارش ارسال شده و 
.صفحه خرید باز میماند

6
سفارش ارسال شده و 

.ودصفحه خرید بسته میش



فروش سهم

انتخاب نماد مورد نظر و
شکلیک بر گزینه فرو

1

تعداد را به تعداد دارایی
دو یا کمتر از آن وارد کنی

2

قیمت را وارد کنید
5

اگر مبلغ مورد نظر برای
د فروش را وارد کنید، تعدا
سهم محاسبه میشود

سفارش ارسال شده و 
.صفحه فروش باز میماند

6
سفارش ارسال شده و 
.ودصفحه فروش بسته میش



منوهای سفارشات
، سفارشات ارسال شده به هسته بورس
که با کلیک بر روی هر کدام از آنها 

.امکان ویرایش و حذف آنها وجود دارد

سفارشات روزانه که 
.معامله شده اند



نرم افزار موبایل موبیکسو

1

2

جستجوی 3
نماد



خرید و فروش با نرم افزار موبایل موبیکسو
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3


