
دآموزش سایت کارگزاری مفی

نیمعامله گری به ســبک جها|کالــج تی بــورس

محبوبه اسماعیلی



:آدرس سایت مفید
onlineplus.mofidonline.com

با وارد کردن آدرس سایت، به پنل 
کاربری هدایت میشوید

(آنالین پالس)ورود به سامانه معامالت بر خط مفید 



:موارد مشخص شده را وارد نمایید

2

3

1

ورود به سامانه معامالت بر خط مفید

.کلیک کنید« ورود»بر روی

4

نام کاربری یا کد ملی
کلمه عبور



ورود به سامانه معامالت بر خط مفید

در صورت فراموش 
کردن کلمه عبور

کلیک کنید

1
شماره )یکی از موارد 

را (موبایل، کد ملی، ایمیل
.وارد کنید

2

3



خروج از سامانه

سامانه معامالت بر خط مفید

جستجوی نماد

سهام خریداری شده



پیام ناظر

سامانه معامالت بر خط مفید
لوکه جزئیات مانده ریالی، مبلغ ب

شده و قدرت خرید مشتری
وضعیت و تغییرات

تنظیماتشاخص ها
چراغ اتصال به 

سرور



افزودن دیده بان جدید

وارد کردن نام دلخواه 
برای دیده بان 

1

2
3

افزودن نمادهای 
موردنظر به دیده بان

4



مبلغ مورد نظر را وارد کرده
.و پرداخت انجام دهید

پرداخت و دریافت وجه

3

1

2

1

انتخاب 
تاریخ

2

درج مبلغ
3

4



گزارش سفارشات

ت تاریخ و جزئیات سفارشا
.را نشان میدهد

گزارش را براساس تاریخ و
.یدسایر جزئیات جستجو کن



پرتفوی لحظه ای

جزئیات 
نمادهای پرتفو



تغییر کارگزار ناظر
انتخاب نماد

2

1

3



گردش حساب 

خرید، )جزئیات گردش حساب 
را ( فروش، پرداخت و واریز وجه

.نشان میدهد

گزارش را براساس تاریخ و
.یدسایر جزئیات جستجو کن



نمای بازار

انتخاب صنایع



تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت و ابزار
تحلیل تکنیکال



نقشه بازار



تنظیمات صفحه

صفحات با 
چیدمان مختلف

ن صفحات با چیدما
قابل ویرایش

ابزارهای جدید برای 
5و 4و3ویرایش صفحات 



خرید سهم

قیمت را وارد کنید2

5

با کلیک بر روی ماشین حساب
مبلغ مورد نظر برای خرید را وارد

ودکنید، تعداد سهم محاسبه میش

4
جستجوی نماد مورد نظر

دتعداد را وارد کنی

1

3

جدول سفارشات و اطالعات نماد
نمودار



فروش سهم

انتخاب نماد مورد نظر
1

2

5دقیمت را وارد کنی

با کلیک بر روی ماشین حساب
د مبلغ مورد نظر برای فروش را وار
ودکنید، تعداد سهم محاسبه میش

4

دتعداد را وارد کنی
3

سفارشات امروز که 
ثبت شده اما هنوز 

.انجام نشده اند

حذفویرایش



منوهای سفارشات
، تمام سفارشات ثبت، حذف
ویرایش یا انجام شده امروز

اد سفارشات مربوط به نم
مورد جستجو



منوهای سفارشات

معامالت انجام شده 
امروز

گردش حساب امروز 



با موافقت با این گزینه، در صورت 
داشتن موجودی، عرضه اولیه ها به طور
.خودکار برای شما خریداری خواهد شد

3

(خرید عرضه اولیه)توافق نامه 

2

1



:آدرس سایت مفید
d.easytrader.emofid.com

با وارد کردن آدرس سایت، به پنل 
کاربری هدایت میشوید

(ایزی تریدر)ورود به سامانه معامالت بر خط مفید 



:موارد مشخص شده را وارد نمایید

2

3

1

ورود به سامانه معامالت بر خط مفید

.کلیک کنید« ورود»بر روی



فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموش 
کردن کلمه عبور

کلیک کنید

1

2

3
یکد امنیت

4



ند مانده ریالی که با آن مشتری می توا
معامله انجام دهد و مبالغ ناشی از فروش

.در این قسمت اضافه می شود
وضعیت شاخص کل

ایانگر مانیتور سبز رنگ نم. ساعت تابلو معامالت
ی برقراری اتصال سیستم با هسته معامالت م

و رنگ زرد نشان دهنده کندی در ارتباط. باشد
.ترنگ قرمز بیانگر قطع شدن ارتباط شما اس خروج از سامانه

ورود به سامانه معامالت بر خط مفید
جستجوی نماد



نمایش دارایی ها

تغییر موارد نشان داده
شده در مورد پرتفو پرتفو لحظه ای

نمودارجدول سفارشاتاطالعات نماد



افزودن دیده بان جدید

وارد کردن نام دلخواه 
برای دیده بان 

1

2

3



تاریخچه سفارشات

ت تاریخ و جزئیات سفارشا
.انجام شده را نشان میدهد



گردش حساب 

خرید، )جزئیات گردش حساب 
را ( فروش، پرداخت و واریز وجه

.نشان میدهد



ایزی فیلتر

ان فیلترهای پیش فرض و امک
اضافه نمودن فیلتر جدید



ایزی چارت

نمودار قیمت و ابزارهای 
تحلیل تکنیکال



پیام ناظر
نمای بازار و 

اتغییرات شاخص ه

پیامها و نمای بازار



تانتخاب تاریخ دریاف

3

درخواست وجه

تا تعیین مبلغ مورد نیاز
سقف مشخص شده

4

5

درخواست برای دریافت
وجه از حساب کارگزاری

2
مشخصات و کد 

بورسی

1



مبلغ مورد نظر را وارد کرده
.و پرداخت انجام دهید

پرداخت وجه

4

ورود به درگاه بانک و
افزایش موجودی 
حساب کارگزاری

2

مشخصات و کد 
بورسی

1

3



تغییر کارگزار ناظر

4

مشخصات و کد 
بورسی رتغییر کارگزار ناظ

2

1

جستجوی نماد
3



هشدار درون برنامه ای

مشخصات و کد 
بورسی

1

جستجوی نماد
3

ایجاد شرط جدید
4

5

هشدار دادن در 
صورت رسیدن به 

شرطهای ایجاد شده

2



با موافقت با این گزینه، در صورت 
داشتن موجودی، عرضه اولیه ها به طور
.خودکار برای شما خریداری خواهد شد

3

(خرید عرضه اولیه)توافق نامه 

2

مشخصات و کد 
بورسی

1



خرید سهم
جستجوی نماد مورد نظر

1

2

قیمت را وارد کنید

5

با کلیک بر روی ماشین حساب
مبلغ مورد نظر برای خرید را وارد

ودکنید، تعداد سهم محاسبه میش

4

دتعداد را وارد کنی
3

با انتخاب این گزینه سفارش
.ودثبت میشود اما ارسال نمیش



فروش سهم

انتخاب نماد مورد نظر
1

2

دقیمت را وارد کنی

5

با کلیک بر روی ماشین حساب
د مبلغ مورد نظر برای فروش را وار
ودکنید، تعداد سهم محاسبه میش

4

دتعداد را وارد کنی
3

با انتخاب این گزینه سفارش
.ودثبت میشود اما ارسال نمیش



نرم افزار موبایل ایزی تریدر

1

2

3

جستجوی 
نماد



موبایل ایزی تریدرخرید با نرم افزار 

ت ثبت به صور
پیش نویس

1

2

3

5

4



فروش با نرم افزار موبایل ایزی تریدر

ت ثبت به صور
پیش نویس

1

34

5
انتخاب نماد 

مورد نظر

2


