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 1،00ویرایش: 

 01/04/1397تاریخ: 
 

 راهنمای استفاده از سامانه معامالت بر خط
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 بسمه تعالی

جهت استفاده از سامانه معامالت بر خط برهان سهند می توان با هر دو مرورگر گوگل کروم و 

 فایر فاکس استفاده نمایید

خط کارگزاری برهان سهند در ابتدا خاطر نشان می گردد جهت استفاده از سامانه معامالت بر 

 ایمیلی برای مشتری جهت تعریف کلمه عبور ارسال خواهد شد.
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 برای ورود به حساب کاربری خود باید نام کاربری )شماره ملی( و رمز عبور خود را وارد نمایید.

مز ر تعریفایمیلی از سمت کارگزاری جهت  ، توجه داشته باشید که پس از تعریف مشخصات مشتریان

 عبور دلخواه هر مشتری ارسال خواهد شد.

ساعت می توانند جهت تعریف کلمه عبور خود از طریق لینک ارسال شده در  ایمیل  48مشتریان تا  نکته:

 خود اقدام نمایند.

ساعته ، در صورت عدم تعریف کلمه عبور و یا هر گونه مشکل در ایمیل ارسال شده  48بعد از اتمام مهلت 

 واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.با 
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  :وضعیت می باشد به شرح زیر: 3دارای وضعیت ارتباط 

 اگر رنگ وضعیت قرمز باشد ارتباط شما با سامانه قطع می باشد.قرمز: 

 اگر رنگ وضعیت خاکستری باشد سیستم در حال تالش برای برقراری ارتباط است.خاکستری: 

 برقرار است.ارتباط شما با سیستم سبز: 

 :در این بخش پیغام های ناظر بازار برای مشتریان نمایش داده میشود. پیغام های ناظر 

 :در این بخش نام کاربر نمایش داده شده و با کلیک بر روی آن می توانید وارد بخش  نام کاربری

 تنطیمات و تغییر کلمه عبور شوید.

 :خارج می شود. سامانهبا کلیک بر روی خروج کاربر از  خروج 

 حتما بر روی خروج کلیک نمایید.، توصیه می شود بعد از اتمام کار با سامانه 

   با کلیک بر روی میتوانید رنگ بندی صفحه را تغییر داده و به صورت سفید مشاهده نمایید.
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 صفحه اصلی

 

 

 

 دیده بان

 

 

 خرید و فروش

 

 

 

 مانده ها
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 دیده بان

 

 خود را مشاهده نمایید.وانید لیست نمادهای مورد نظر در این بخش شما می ت

سپس نام مورد نظر دیده بان خود را وارد کنید و جهت  نمودهکلیک بر روی عالمت         : ساخت دیده بان

 .را کلیک نمایید  okثبت دیده بان خود کلید 

 :اضافه نمودن نماد به دیده بان

نماد مورد   متعالبا کلیک بر روی ابتدا نماد مورد نظر خود را جستجو نمایید. در قسمت اطالعات نماد 

 شود. نظر به لیست شما اضافه می
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  جهت ویرایش نام دیده بان خود می توانید بر روی عالمت  ویرایش: کلیک نمایید.

جهت حذف دیده بان می توانید بر روی عالمت حذف :  کلیک نمایید.

با کلیک بر روی عالمت   دیده بان را با جزییات بیشتری مشاهده نمایید. می توانید
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 نمودار قیمت:

نموداری است که نشان دهنده تغییرات قیمت در 

 ساعت معامالت می باشد.

آستانه باال و پایین آن سهم ابتدا و انتهای میله قیمت 

 .می باشد

.نشان دهنده قیمت در لحظه می باشد   عالمت
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 خرید و فروش

 

 در این بخش می بایست جهت ثبت سفارش خرید محل تامین بودجه خود را  :محل تامین اعتبار

 انتخاب نمایید.

محل مانده کارگزاری معادل ارزش سفارش در صورت ثبت سفارش خرید از . مانده کارگزاری : 1

 بعالوه کارمزد به مانده سفارشات باز افزوده خواهد شد.

همچنییین در صییورت تبییدیل سییفارش خرییید بییه معاملییه ارزش معاملییه و کییارمزد مربوطییه از 

 .مانده قدرت خرید مشتری کسر خواهد شد

راجعه حضوری به شعب بانک مشتریان می بایست از طریق اینترنت بانک و یا م. مانده بانک: 2

نسبت به معرفی حساب بانکی خود به عنوان حساب بانکی آنالین کارگزاری برهان سهند اقدام 

 نمایند.پس از انجام این کار امکان ثبت سفارش خرید از مانده حساب بانکی فراهم می گردد.

وه کارمزد از حساب بانکی با انتخاب این گزینه پس از ثبت سفارش خرید به اندازه ارزش معامله بعال

مشتری کسر خواهد شد.در صورت لغو سفارش ثبت شده مانده بلوکه شده به حساب مشتری 

 بازگردانده خواهد شد.
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 نوع اعتبار سفارش : 

باشد  معتبر می(12:30)ساعت با انتخاب این گزینه سفارش ثبت شده تا پایان ساعت معامالت  روز:

 حذف از لیست سفارشات به صورت اتوماتیک طبق دستورالعمل سازمان بورسو بعد از این ساعت 

 خواهد شد.

 ثبتو تعداد سفارش با انتخاب این گزینه در صورت همخوانی داشتن قیمت  :انجام فوری و حذف

در غیر اینصورت و  معامله می گرددبه محض کلیک بر روی دکمه ثبت ، سفارش تبدیل به شده 

معامالت از دستور کار خارج و وضعیت سفارش در گزارش دفتر سفارشات به توسط هسته  سفارش 

 تبدیل می گردد . شده  لغو

عامالت مشتری یا مدیر م خود با انتخاب این گزینه سفارش ثبت شده تا زمان لغو توسط معتبر تا لغو:

 ماند. خواهد بر خط در سامانه باقی

 عتبرمتوسط مشتری در مشخصات سفارش سفارش ثبت شده تا تاریخ درج شده  :معتبر تا تاریخ

 بود.خواهد 

در طول یک روز معامالتی و یا بعد از پایان ساعت معامالت ممکن است سازمان بورس به : توجه

واع این حالت برای اندالیل مختلفی نسبت به متوقف نمودن وضعیت نماد اقدام نماید. در صورت بروز 

 ط ذیل بوجود خواهد آمد.سفارشات شرای

در این نوع سفارش مبلغ ریالی ارزش  در صورت تغییر وضعیت نماد به متوقفسفارشات از نوع روز: 

 سفارش در انتهای روز به صورت اتوماتیک آزاد خواهد شد

در صورت تغییر وضعیت نماد به متوقف در این نوع سفارش مبلغ ریالی : سفارشات از نوع معتبر تا لغو

  ارزش سفارش تا زمان تغییر وضعیت نماد به مجاز قابل آزاد شدن نمی باشد

در صورت تغییر وضعیت نماد به متوقف در این نوع سفارش مبلغ سفارشات از نوع معتبر تا تاریخ: 

.در صورتیکه تاریخ مشخص شده توسط ریالی ارزش سفارش تا تاریخ مشخص شده بلوکه خواهد ماند 
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ورت صمشتری قبل از تاریخ تغییر وضعیت نماد از متوقف به مجاز باشد ، مانده ریالی بلوکه شده به 

 اتوماتیک آزاد خواهد شد.

تعدادی است که سفارش ثبت شده با آن تعداد در سیستم معامالت برای عموم  حجم نمایشی:

 .خواهد شدپنهان  مابقی سفارش از دید عمومشود و  نمایش داده می

 این فیلد اختیاری بوده و الزامی به مشخص نمودن آن هنگام ثبت سفارش وجود ندارد. نکته:

جهت مشاهده سهم  www.tsetmc.com برای مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 

و   کلیک نمایید. میتوانید بر روی عالمت     و اطالعات کدال سهم مورد نظر   مشخص شده

میتوانید سفارشات خود را ویرایش         عالمت با کلیک بر رویحوه ویرایش و لغو سفارشات : ن

  تعالم نمایید و با کلیک بر روی .نماییدمیتوانید سفارش خود را لغو 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsetmc.com/
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 مانده ها

 

با مانده حاصل از تراکنش های مالی مشتری اعم از خرید ، فروش ، دریافت و پرداخت  است برابر مانده ریالی:

 ها در گزارش گردش حساب 

 برابر با مبلغ اعتبار تخصیص داده شده به مشتری توسط کارگزاری می باشد اعتبار:

الی ارزش ری مانده حاصل از ثبت سفارشات خرید که به انجام معامله تبدیل نشده اند. مانده سفارشات باز:

سفارشات خرید ثبت شده با وضعیت های تایید شده توسط هسته معامالت ، در جریان و ویرایش شده باعث 

 .جود آمدن مانده سفارشات باز خواهند شدبو

منهای مانده سفارشات باز و مانده درخواست های پرداخت ، برابر با جمع مانده ریالی و اعتبارقدرت خرید: 

 وجه می باشد

 (مانده درخواست های پرداخت وجه +مانده سفارشات باز ) –اعتبار(  +)جمع مانده ریالی  قدرت خرید=

این مانده در صورت ثبت درخواست های پرداخت وجه با وضعیت های  :پرداخت وجهمانده درخواست 

 تایید شده توسط مشتری بوجود می آیدو انتظار تایید 

این مانده به مقدار ارزش ریالی سفارشات  محل بانکدر صورت ثبت سفارش خرید از  مانده بلوکه شده:

.همچنین به اندازه ارزش ریالی سفارش بعالوه کارمزد مربوطه مانده بانک مشتریان  ثبت شده بوجود می آید

 کاهش خواهد نمود.
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 میانبرها

جهت صرفه جویی در زمان و سهولت کارکرد برای مشتریان ، میانبرهایی به شرح ذیل برای میانبرها: 

  سامانه معامالت بر خط در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

جهت ثبت سفارش به ازای حجم  و قیمت بهترین تقاضا های موجود در ثبت سریع سفارش فروش: 

 کلیک نمایید ، می بایست بر روی فیلدهای موجود در هر سطر تقاضا، قسمت عرضه و تقاضا 

های موجود در  عرضهجهت ثبت سفارش به ازای حجم  و قیمت بهترین ثبت سریع سفارش خرید: 

 کلیک نمایید عرضه ،می بایست بر روی فیلدهای موجود در هر سطر  ، ضاقسمت عرضه و تقا

 از ابزارهای باال به منظور جمع نمودن صف خرید و فروش استفاده می گردد
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همچنین درصورتیکه مشتری بخواهد بر روی قیمت موجود در آستانه های باال و پایین قیمت ، 

قسمت مشخص شده در اطالعات نماد نسبت به سفارش خرید یا فروش ثبت نماید می تواند از 

 انجام این منظور استفاده نماید.

 یاددآوری :

از مانده نزد کارگزاری یا بانک ارزش معامله + کارمزد  هنگام ثبت سفارش خرید به اندازه .خرید : 1

مشتری کسر خواهد شد.در صورت تبدیل سفارش خرید به معامله تعداد مشخص شده در سفارش به 

 ودی سهام مشتری افزوده خواهد شد.موج

هنگام ثبت سفارش فروش تعداد سهام مشخص شده در سفارش از موجودی مشتری کسر فروش: .2

به مانده ریالی مشتری ارزش سهم منهای کارمزد  می گردد.در صورت تبدیل سفارش فروش به معامله 

 اضافه خواهد شد.

جهت ایجاد سهولت در می توانید 

محاسبه تعداد سفارش در صورت 

مشخص بودن قیمت و سرمایه سفارش 

از عالمت  استفاده نمایید. 

شرط محاسبه تعداد سفارش بر مبنای 

مشخص نمودن قیمت سفارش ، سرمایه 

 )سهم( می باشد.
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ابتدا قیمت سهم مورد نظر را وارد 

 کنید.

سپس با وارد کردن ارزش دارایی تعداد 

سهام قابل خرید یا فروش به صورت 

 اتوماتیک محاسبه می شود.

 همانند شکل روبرو.

 

 

 

  گزارش دفتر سفارشات  

 

گزارشی است که سابقه سفارشات ثبت شده به همراه وضعیت های مختلفی که  گزارش دفتر سفارشات:

 دهد. را به مشتریان گزارش می نموده استسفارش تا مرحله تبدیل شدن به معامله طی 

 :دنجهت ساخت گزارش فیلتر های ذیل در دسترس مشتریان می باش

 می توانید محدوده تاریخ مورد نظر خود را جهت ساخت گزارش مشخص نمایید. تاریخ: / تا .از1
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می توانید جهت جستجو بر روی وضعیت سفارش خود از این فیلد استفاده نمایید که به شرح  .وضعیت:2

 د:نذیل می باش

 سفارشاتی که هنوز تایید هسته آنها دریافت نگردیده است.در جریان: 

 سفارشاتی که توسط مشتری ویرایش شده است.: ویرایش شده

 در صورت اعالم خطا توسط هسته معامالت، وضعیت سفارش به خطا تبدیل می شود.خطا: 

 سفارشاتی که بعد از تایید هسته تبدیل به معامله شده اند.معامله شده: 

 اند.لغو شده  سفارشاتی که توسط مشتری لغو شده: 

 کنید. مشخصمی توانید محل تامین اعتبار خود را  .محل تامین اعتبار:3

 جهت جستجو بر اساس تعداد سفارشات ثبت شده می باشد. حجم:/ تا . از4

 می توانید محدوده ارزش ریالی سفارشات مورد نظر خود را مشخص نمایید. مبلغ: / تا.از5

 جهت تعیین نوع اعتبار می توانید از این فیلد استفاده کنید. .نوع اعتبار:6
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جزییات انجام شده بر روی یک سفارش در اختیار مشتری قرار می  در هر سطر با کلیک بر روی عالمت 

 گیرد.

کلیک  EXCELخروجی فایل اکسل می توانید بر روی  هب ساخته شده جهت انتقال گزارش دفتر سفارشات

 نمایید.

حذف و لغو سفارشات خرید و فروش نیازمند دریافت پاسخ هسته ،  ویرایش تایید نهایی ثبت ، تایید هسته:

 معامالت به عنوان نماینده سازمان بورس می باشد.
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 گزارش گردش حساب

 

 :گزارشی است جهت مشاهده ریز تراکنش های مالی مشتریان. گزارش گردش حساب

 تراکنش های مالی از این گزارش استفاده می گردد.جهت مشاهده ریز 

 امکان ساخت گزارش بر اساس نوع تراکنش ها به شرح ذیل می باشد:

 می توانید محدوده تاریخ مورد نظر خود را جهت ساخت گزارش مشخص نمایید.تاریخ:  / تااز

 نمایید.می توانید محدوده ارزش ریالی سفارشات مورد نظر خود را مشخص مبلغ:  /تااز

 می توانید نوع تراکنش )خرید و فروش( را مشخص نمایید.نوع تراکنش: 

 جهت مشخص نمودن نام نماد مورد نظر خود از این فیلتر استفاده نمایید.نماد: 

جهت اطالع از خرید و فروش هایی که توسط معامله گر برای او انجام شده است از این فیلتر معامله گر: 

 استفاده می گردد.

  



 شرکت اندیشه پردازان چوگان : شرکت کارگزاری برهان سهند دهنده ارائه

 معامالت بر خطنام سند: راهنمای استفاده از سامانه  01/04/1397تاریخ:  1.00ویرایش: 

 

20 
 

 

 

 .جزییات معامله را مشاهده نمایید در گزارش گردش حساب می توانید با کلیک بر روی عالمت 

کلیک  EXCELخروجی جهت انتقال گزارش گردش حساب ساخته شده به فایل اکسل می توانید بر روی 

 نمایید.

 مانده سهام

 

گزارش استفاده می گردد. مانده های : جهت اطالع مشتریان از مانده تعداد سهام خود از این  مانده سهام

 موجود در این گزارش بر اساس اطالعات دریافتی از شرکت سپرده گذاری می باشد.
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 .جهت نمایش دادن تعداد سهام مورد نظر در لحظه می باشد مانده لحظه ای: 

مشخص  آبی رنگ به امسه مانده گزارش ستون سومین در که ارزش فیلد در شد داده نمایش عدد : ارزش

 .* مانده لحظه ای قیمت لحظه ای برابر است با  است شده

 مشتریان بعد از ساعت پایان معامالت صورت می گیرد. به روز شدن مانده سپرده گذارینکته: 

 مشخص قرمز رنگ به سهام مانده گزارش ستون آخرین در که ارزش فیلد در شد داده نمایش عدد ارزش :

 .سپرده گذاری * قیمت پایانی ماندهبرابر است با  است شده

 کلیک نمایید. EXCELخروجی جهت انتقال گزارش مانده سهام به فایل اکسل می توانید بر روی 

 درخواست پرداخت وجه

مشتریان می توانند از طریق این فرم نسبت به پرداخت مبلغ ، معادل مانده ریالی خود از کارگزاری اقدام 

 نمایند.

تاریخ های نمایش داده شده در سمت راست با انتخاب یک تاریخ و وارد نمودن مبلغ در این بخش با توجه به 

 مورد نظر و انتخاب شماره حساب خود میتوانید درخواست پرداخت وجه را ثبت نمایید.

شماره حساب موجود در این فرم بر اساس شماری حسابی است که مشتری هنگام احراز هویت به کارگزاری 

 مبلغ درخواست شده در صورت تایید کارگزاری به این حساب واریز خواهد شد. اعالم نموده است.
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  شارژ الکترونیکی حساب

 
 جهت افزایش مانده ریالی می توانید توسط شارژ الکترونیکی حساب نسبت به باال بردن مانده خود اقدام نمایید.

به افزایش موجودی خود از طریق درگاه توانید با تمامی کارت های بانکی عضو شتاب نسبت  در این بخش می

 .اقدام نماییدبانک سامان پرداخت 

پس از ثبت موفق این تراکنش مالی سطری با همین شرح در گزارش گردش حساب مشتریان اضافه خواهد 

 شد.

 درخواست های پرداخت وجه

 

پرداخت وجه ثبت  درخواست های وضعیت مشاهدهی است جهت گزارش: درخواست های پرداخت وجه

 شده توسط مشتریان
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 درخواست پرداخت وجه به محض ثبت توسط مشتری با وضعیت انتظار تایید در سامانه قابل رویت خواهد بود

درخواست های پرداخت وجه در این وضعیت می بایست توسط کارگزاری رد یا تایید گردند. در صورت رد 

ر می بابد و در صورت تایید درخواست ها وضعیت بر روی درخواست ، وضعیت درخواست ها به رد شده تغیی

 تایید شده تنظیم خواهد گردید.

در نهایت وضعیت درخواست های پرداخت وجه با تایید کارگزاری تبدیل به پرداخت شده خواهند شد.در این 

 صورت مبلغ درخواست شده از قدرت خرید مشتریان کسر خواهد گردید.

ذف درخواست ها مبلغ درخواست شده به قدرت خرید مشتریان اضافه خواهد همچنین در صورت رد و یا ح

 شد.

: درخواست های پرداخت وجه ثبت شده درصورتیکه توسط کارگزاری تایید شده باشند قابل حذف توسط نکته

 مشتریان نمی باشند.

 تهیه نمایید.ساس فیلترهای مختلف با مراجعه به قسمت جستجو میتوانید گزارش مورد نظر خود را بر ا

 

 می توانید محدوده تاریخ مورد نظر خود را جهت ساخت گزارش مشخص نمایید..تاریخ ثبت از: 1

درخواست های پرداخت  تاریخ پرداخت محدوده جهت مشخص نمودندرخواست پرداخت از/تا : .تاریخ 2

 می باشد.  وجه

 خود را مشخص نمایید.می توانید محدوده ارزش ریالی سفارشات مورد نظر  مبلغ: /تا.از3

  ت:.وضعیت درخواس4
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درخواست پرداخت وجه به محض ثبت توسط مشتری با وضعیت انتظار تایید در سامانه قابل : در انتظار تایید

 رویت خواهد بود.

 در صورت رد درخواست توسط کارگزاری وضعیت درخواست ها به رد شده تغییر می یابد.رد شده: 

 درخواست ها وضعیت بر روی تایید شده تنظیم خواهد گردید. در صورت تاییدتایید شده: 

 درخواست های پرداخت وجه با تایید کارگزاری تبدیل به پرداخت شده خواهند شدوضعیت پرداخت شده: 

 EXCELخروجی جهت انتقال گزارش مدیریت درخواست های پرداخت وجه به فایل اکسل می توانید بر روی 

 کلیک نمایید.
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و خروج گزارش ورود  

 

 .معامالتیگزارشی است جهت مشاهده ورود و خروج های مشتریان به سامانه 

 

 

 همان شناسه کاربری است که در ابتدا با آن وارد سامانه شده اید.شناسه کاربر: 

 نمایش آی پی دستگاهی که با آن به سامانه معامالت وارد شده است.آی پی آدرس: 

 و خروج مشتریان از / به سامانه معامالت بر خط می باشد.جهت نمایش عملیات ورود عملیات: 

 جهت نمایش توضیحات مربوط به هر ورود و خروج از این فیلد استفاده می گردد توضیحات:
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 لیست محدودیت ها

کلیه محدودیت هایی که از طرف سازمان بورس در  گزارشی است جهت مشاهدهلیست محدودیت ها: 

 .های نرم افزاری ابالغ گردیده استقالب دستورالعمل به شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


