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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ایید.فیلم های آموزشی تهیه شده در خصوص برخی از قابلیت های برنامه نیز برای مشاهده    می توانید بر روی تصاویر زیر کلیک 

  
  
  
  

ی استفاده از   راهن

  ن پالسآنالی سامانه     
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  فهرست :
o معرفي صفحه اصلي سامانه  

 هدر اصلی باالی صفحه 
 ابزارک ها 
 منو برنامه 
 صفحات اصلی کاربر 

o معرفي و نحوه كار با ابزارك هاي موجود  
 ابزارک ارسال سفارش 
 ابزارک ارسال سفارش دسته ای 
  ای بازارابزار  ک  
 ابزارک دیدبان 
 ابزارک سبدبان 
 ابزارک وضعیت سفارشات  
 اد  ابزارک جزئیات 
 ابزارک رشکت های هم گروه 
 ابزارک سابقه معامالت 
 ابزارک اطالعات بنیادی 
 ابزارک اطالعات حقیقی و حقوقی 
 ابزارک پرتفوی لحظه ای 
 ابزارک پرتفوی سپرده گذاری 
 اطالعات مجامع رکابزا 
 یطرش  تاشرافس و رادشه کر از با 

o  و راهنماي استفاده از ساير قابليت هاي سامانهمعرفي 
 لاکینکت راز با هحفص 
 واریز وجه 

 تقاضای وجه 

 رگزار ناظرتغییر کا 

  چیدمان اختصاصی ابزارک هانحوه 

 ویرایش گروهی سفارشات 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  : صفحه اصلی سامانه معرفی 

  
  هدر اصلي باالي صفحه : - 1

 
  

 آیتم های تشکیل دهنده هدر شامل :

 خروج از سامانه - ۱
 رتباط با رسور)= عدم برقراری ارنگ قرمز  ---رنگ سبز = برقراری ارتباط با رسور (ایش وضعیت اتصال به رسور آیکن نام مشرتی  به همراه  - ۲

 همچنین در صورت کلیک بر روی این آیتم به امکانات و اطالعات زیر  نیز دسرتسی خواهید داشت :
o  مانده حساب 
o پروفایل کاربر 
o (کارگزار) ارتباط با ما 
o تغییر کلمه عبور 
o ی سامانه آنالین پالسف  ایل راهن
o خروج 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

ت اصلی صفحه  - ۳  تنظی
o امکان تغییر تم اپلیکیشن 
o ایش مانده حساب در باالی صفحه  امکان فعال سازی 
o  امکان غیر فعال سازی افکت تغییر رنگ 
o عدم گرف تایید در زمان ارسال سفارش 
o عدم گرف تایید در زمان حذف سفارش 
o نگهداری اطالعات سفارش 
o فعال سازی امکان تقسیم سفارشات بزرگ 

 ایش پیغام های رشطی - ۴
 پیغام هسته معامالت –پیغام فوری  –ایش پیغام های عمومی شامل پیغام های ناظر بازار  - ۵
 ساعت رسور - ۶
ایان خواهد شد)   آنایش شاخص بازار و تغییرات  - ۷  (در صورتیکه با موس به محل فوق اشاره شود شاخص های زیر نیز 

o اخص کلش 
o شاخص فرابورس 
o  رشکت فعال ۵۰شاخص 
o  رشکت بزرگ  ۳۰شاخص 
o  ارزشی) -قیمت ( وزنی 

ی سامانه - ۸  راهن
ایان خواهد شد) اطالعات(در صورتیکه با موس به محل فوق اشاره شود  ایش مبلغ بلوکه شده و قدرت خرید کاربر - ۹  زیر نیز 

o مانده مشرتی 
o مبلغ اعتبار 
o جمع مانده 
o مبلغ بلوکه شده 
o درت خریدق 

 نام کارگزار - ۱۰
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  : ابزارك ها   - 2
  ط به چیدمان ها و ابزارک ها در دسرتس کاربر قرار خواهد گرفت.و با کلیک بر روی آیکون        صفحه مرب 

جابجایی و یا حذف  –کاربر می تواند در هر صفحه اقدام به افزودن  ی موجود در برنامه :ابزارک ها -۱
اید. برای اطالع ها و طراحی صفحات اختصاصی ، از چگونگی قالب بندی و استفاده از چیدمان ابزارک ها 

  ایید.مشاهده   آپاراتو  سایت تدبیر از توانید فیلم های آموزشی تهیه شده را می

چیدمان آماده  ۴کاربر می تواند از  و ایش داده شده است که با آیکون          ی  آماده : چیدمان ها -۲
اید در صفحات خود   A,B,C,Dشده  همچنین در صورت کلیک بر روی چیدمان         می توانید ، استفاده 

ایید  یح است تغییرات کاربر در چیدمان ها ذخیره الزم به توض. اقدام  به حذف همه چیدمان ها در صفحه 
اید .                ً                                               نخواهد شد و رصفا  کاربر از آنها برای قالب بندی رسیعرت صفحات خود می   تواند استفاده 

   

  هاي برنامه : نوم - 2
وارد منوی های برنامه شوید  نوار ابزار سمت راست باالی در در این قسمت با کلیک بر روی آیکون         

ایید.و از صفح   ات موجود در این بخش که در زیر توضیح داده شده است استفاده 
  حسابداری 

 ((گزارشی از مانده مشرتی با توجه به خرید و فروش های صورت گرفته ))  گردش حساب 
  وجه        گزارش دریافت 
  واریز وجه           گزارش  

  معامالت 
    ارشات ارسالی و وضعیت آن ها ))(( امکان مشاهده گزارشی از سفگزارش سفارشات 
     (( امکان ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر))تغییر کارگزار ناظر 
  (( جهت ثبت درخواست تسویه برای موقعیت های باز اختیار معامله))تسویه اوراق اختیار 

 اطالعات بازار 
 پیغام های ناظر بازار      
 ای بازار    صفحه 

  پرتفوی 
  ی پرتفوی سپرده گذار 
  پرتفوی لحظه ای 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

 سريعترصفحات ميانبر جهت دسترسي  - ۳
  : شده استدر این بخش برخی از صفحات پرکاربرد جهت دسرتسی رسیعرت کاربر گنجانده 

    ایش داده می شود و کاربر با کلیک بر روی آن می تواند اقدام به واریز وجه بصورت آنی و یا : واریز وجه درخواست ثبت که با آیکون          
اید.واریز   از طریق فیش 

  ایش داده می شود و کاربر با کلیک بر روی آن می تواند اقدام به ثبت درخواست تقاضای وجه : تقاضای وجه  د.ایکه با آیکون         
 ایش داده می شود و کاربر  : گزارش سفارشات اید. دخو  سفارشاتهمه  وضعیتمی تواند گزارش که با آیکون           را مشاهده 
 ن کارگزاری را مشاهده  ایش داده می شود و کاربرکه با آیکون        :  پرتفوی سپرده گذاری می تواند پرتفوی نزد سپرده گذاری مربوط به ه

 اید.
   اید.ایش داده می شود و کاربر با کلیک بر روی آن می تواند      که با آیکون      : تغییر کارگزار ناظر  اقدام به ثبت درخواست تغییر کارگزار 
  ایش داده می شود و کاربر با کلیک بر روی آن می تواند گزارشی از مانده موجودی خود با توجه به معامالت : گردش حساب که با آیکون         

اید.  صورت گرفته را مشاهده 
  ایش داده می شود و: ای بازار اید. که با آیکون          ای بازار را مشاهده   کاربر با کلیک بر روی آن می تواند صفحه 
 : ایش داده شده است .    که با آیکون          ابزار تکنیکال 

 
 كاربرصفحات  - ۴

اید الزم به توضیح ا ایش داده شده است کار بر می تواند   ۵ تا    1که با اعداد ر این بخش د ست از صفحات موجود استفاده 
ت و چیدامان پیش فرض می باشد و غیر قابل تغییر هستند ولی سایر صفحات  ۲و  ۱صفحات  قابل ویرایش می  ۵-۴-۳دارای تنظی

ایدبه شخصی سازی  باشند و کاربر می تواند از قسمت ابزارک ها اقدام می تواند یکی از چیدمان های فوق صفحات و یا در  آنها 
امی تغییرات در آنها وده و تغییرات الزم را بصورت اختصاصی را انتخاب  A,B,C,D موجود اید الزم به توضیح است که  ل  اع

ل شده توسط کاربر در این صفحات ذخیره می شوند ثانیه زمان الزم است بدین معنی که کاربر  ۴(الزم بتوضیح است برای ذخیره تغییرات حداک  اع
امی تغییرات حداک ل    ثانیه هیچگونه عملیات دیگری را انجام ندهد تا تغییرات ذخیره سازی شود) ۴تا  بعد از اع

 

  
  

  
  
  

را باز نمايد ، دسترسي كاربر  2و  1و يا صفحات در صورتيكه كاربر يكي از صفحات پيش فرض موجود در برنامه را مانند صفحه نماي بازار 
  تا مجددا دسترسي به ابزارك ها فعال شوند. شده  5يا  4-3 دا بايد وارد يكي از صفحاتشود و كاربر ابتبه ابزارك ها غير فعال مي
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  : معرفی و نحوه کار با ابزارک های موجود در سامانه آنالین پالس جدید
 ابزارک ارسال سفارش  - ۱

اد و پنل خ    .رید و فروش دسرتسی داشته باشیدبا استفاده از این ابزارک، مشابه رویه های قبل میتوانید به عمق بازار، اطالعات 

 
اد   :وضعیت 

اید. همچنین  ،در باالی صفحه ابزارک ایش داده می شود و کاربر می تواند در این قسمت اقدام به تغییر آن نیز  اد انتخاب شده  اد      چراغ سبزنام  کنار 
اد استقرمز بیانگر بسته بودچراغ نشانگر مجاز و قابل معامله بودن است و     .ن یا قابل معامله نبودن 

  :ودار بازه مجاز
اد را در بازه مجاز روزانه نشان می ودار، تغییرات قیمت  ایانگر قیمت آخرین معامله می باشداین  ودار در هر لحظه  ودار بیانگر  ودهد. اشاره گر  رنگ 

در صورتیکه  همچنین .شودمشاهده می وداردر دورس نیز و پایین قیمت  ستانه مجاز باالآمثبت یا منفی بودن تغییرات قیمت نسبت به روز گذشته است. 
اید قیمت در پنل خرید و فروش درج می گردد. ودار  کلیک    کاربر بر روی هر یک از نقاط 

اد :    بخش جزئیات 
ضمن آنکه .  و ... قابل مشاهده می باشدمعامالت حقیقی و حقوقی امالت ، قیمت پایانی ، قیمت دیروز  ، ارزش مع ی ماننداطالعات اد،در قسمت جزئیات 

اید. در  اد را نیز مشاهده  ایش داده می شود که کاربر می تواند با تغییر آن اطالعات بنیادی    پایین صفحه آیکون            

 
 
 
 
 
 
 
 

در این قسمت در صورتیکه نشانگر موس بر  همچنین 
ودار تغییر قیمت اشاره گردد درصد تغییر  روی 
ایش داده می شود و  قیمت با توجه به قیمت دیروز 

تعداد نیز در قسمت اطالعات حقیقی و حقوقی نیز 
ایش می باشد.   خریدار و فروشنده  قابل 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

 پنل خرید و فروش :
اید.خاب و تکمیل فیلدهای تعداد ، قیمت  و نوع حساب (ارسال سفارش خرید) اقدام به ارسال سفاردر پنل خرید و فروش کاربر می تواند با انت   ش 

  
  

اید بدین منظور  ،مربوط به تعداد قسمتدر  در کاربر می تواند از قابلیت ماشین حساب         نیز استفاده 
در قسمت صورت خودکار  بههزینه معامله  با احتساب، تعداد سهام مورد نظر قیمت  مبلغ و صورت وارد کردن 

  تعداد درج می شود . 
  
  
  

ت کلیک بر روی ر در صو ایان شده و در روز    باال و پایین مجاز قیمتآستانه در باالی کادر ، با کلیک بر روی کادر ورود قیمت مربوط به قیمت   قسمتدر 
  درج می شود . صورت خودکار  بهقیمت انتخابی آن 

در صورت تغییر قیمت باالترین قیمت موجود در صف ، در و می شود انتخاب بصورت خودکار  در صف قیمت موجود  بهرتینبا این امکان          قیمت قفل 
  پنل ارسال سفارش بصورت خودکار تغییر می یابد.
ل محدودیت بر روی ، درصورت انتخاب گزینه ارسال سفارش پیرشفته اید و  کاربر می تواند اقدام به اع ایشی و یا اعتبار سفارش  چنین برای همحجم 

  استفاده کرد.تقسیم سفارشات بزرگ از امکان  رت از حجم مجاز می توانتقسیم حجم سفارشات بزرگ

  
ودار تغییرات روزانه قیمت :  پنل عمق بازار و 

ودار تغییرات قیمت  ۵در این قسمت سفارشات موجود در صف ها تا  ایش داده می شود همچنین سطح به همراه  با کلیک روی سلول حجم در روزانه 
   .قرار می گیرددر پنل خرید و فروش عمق بازار، جمع تعداد سهام های موجود در صف به صورت خودکار در کادر تعداد 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

ت ابزارک :      تنظی

ت              مشاهده      ود.می شود  در انتهای سمت چپ ابزارک آیکون تنظی   که با کلیک بر روی آن می توان از امکانات موجود در آن به رشح زیر استفاده 

ودار قیمت در این قسمت کاربر قادر خواهد بود هر یک از قابلیت های موجود در ابزارک ارسال سفارش  از قبیل  
اد  –عمق بازار  –   اید . فعال و یا غیر فعال را  پنل خرید و فروش  –جزئیات 

: به منظور ترسیع در عملیات ارسال سفارش کاربر می تواند اقدام به تعریف کلیدهای  ارسال سفارش کلید میانرب
اید    برای ارسال سفارش   Ctrl+Aمواقع الزم از آنها استفاده کند .   مثال کلید تا در ترکیبی کیبورد 

 
 ارسال سفارش دسته ای : - ۲

  قراردهید.  ۳-۴-۵در یکی از صفحات ابزارک ارسال سفارش دسته ای را از قسمت ابزارک ها انتخاب و می توانید دسته ای بت سفارشات به منظور استفاده از قابلیت ث

  
ایید. دسته سفارشاقدام به افزودن  " انتخاب دسته سفارش" ابتدا در صفحه باز شده از قسمت  -۱  جدید 
ایید.اقدام به ثب –جدید  دسته سفارشپس از افزودن  -۲ اد  ت سفارشات خود  نوع سفارش -قیمت-تعداد-در هر مرحله از ثبت سفارش بعد از تکمیل نام 

ایید کافیست از دکمه و نوع حساب  ایید در صورتیکه  مشخصات سفارش قبلی  را می خواهید مجددا وارد  و برای ذخیره می بایست اقدام به ذخیره سازی 
ایید.ذخیره و جدید دکمه  ثبت سفارشی با مشخصات جدید از   استفاده 

اقدام به ارسال گروهی ارسال دسته ای سفارش ها در انتها بعد از ثبت سفارشات ، در ساعات بازار می توانید با  انتخاب سبد ثبت شده و کلیک بر روی  -۳
ایید.  سفارشات 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

ای بازار - ۳  ابزارک 
ام بازار مهیا می کند ابزارکاین  اد و برای مرور قیمت ها  دسرتسی ش را به  اد در ینیازی به مراجعه به سایتهای دیگر و سایر اطالعات  ا افزودن 

 .دیدبان بازار نخواهید داشت

   
 از قابلیت های این ابزارک :

ادهای مورد نظر را می توانید         با استفاده از فیلرت  -۱ اییدانتخاب و فقط  توانید یا == مساوی میمت >< و مثال با وارد کردن عال   مشاهده 
را مشاهده   پاراتآ و  سایت تدبیرهای آموزشی موجود در برای آشنایی از چگونگی کار با فیلرت ها فیلم .کنیدمقدار عدد مورد نظر را فیلرت 

 ایید.
ادهای صنایع مختلف دسرتسی رسیع پیدا کنید -۲   .با استفاده از فیلرت گروه، به 
ایان می شود که با کلیک بر روی آن منوی باز می شود ش از طریقدر  -۳ میتوانید منوی باز شده  گوشه سمت چپ هر ستون آیکونی به شکل         

ت به حالت پیش فرض یاضافه  رسستون های مورد نیازتان را امی تنظی ت اولیه ،  ایید همچنین در صورت کلیک بر روی تنظی ا حذف 
 برگردانده می شود.

ایید.خروجی اکسل از گزارش فوق  همچنین از منوی باز شده ش می توانید -۴  تهیه 
اد ، پنل ارسال سفارش بصورت اسالیدر باز شده و  -۵ ایید.با دابل کلیک بر روی هر   می توانید اقدام به ارسال سفارش 
ایان می شود که با کلیک بر روی آن می توانید به   -۶ اد آیکون             اد در جلوی نام هر  و  رف به صفحه کدال -اطالعات بنیادی  –جزئیات 

 دسرتسی داشته باشید.  TSEرف به صفحه 
 تون ها) می توانید ستون مورد نظر را با موس انتخاب و در جای مورد نظر رها سازید.به منظور جابجایی ستون ها (چیدمان دلخواه س -۷
بعد از ظاهر شدن عالمت مربوط به تغییر سایز دکمه سمت جهت تغییر اندازه ستون ها می توانید با موس به کناره های ستون مورد نظر رفته  -۸

ایید. چپ موس را نگه داشته و اندازه ستون را به اندازه دلخواه  باز و بسته 
 قابلیت مرتب سازی بر اساس بیشرتین یا کمرتین ، با کلیک بر روی ستون مربوطه نیز فعال می باشد. -۹
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 ابزارک دیده بان - ۴
اد های مورد نظر را با عناوین دلخواه گروه بندی    .اییدمشاهده ها را تا در مواقع الزم تنها با یک کلیک آنکرده با استفاده از این ابزارک می توانید 

 
o : قابلیت های ابزارک 
ایید . برای آشنایی از چگونگی کار با فیلرت ها می توانید فیلم        با استفاده از فیلرت  -۱ ادهای مورد نظر را مشاهده  های می توانید فقط 

ایید.  آپاراتو  تدبیر سایتآموزشی موجود در   را مشاهده 
ایان می شود که با کلیک بر روی آن ش میتوانید  -۲ یا رسستون های مورد نیازتان را اضافه در گوشه سمت چپ هر ستون آیکونی به شکل         

ایید همچنین در صورت کلیک بر روی  ت به حالت پیش فرض برگردانده می شود.حذف  امی تنظی ت اولیه ،   تنظی
ایید.خروجی اکسل همچنین از منوی باز شده ش می توانید از گزارش فوق  -۳  تهیه 
ایب -۴ ادهای مورد نظر می توانید یادداشت بگذارید و با هر بار کلیک بر روی آیکون       یادداشت گذاشته شده را مشاهده   ید.رای 
ایان می شود که با کلیک بر روی آن می توانید به   -۵ اد آیکون             اد در جلوی نام هر   TSEرف به صفحه  ،رف به صفحه کدال  ،جزئیات 

اد  رف به صفحه تکنیکالو   قرار دارد.و تکنیکال در جدول نیز در دسرتس  TSEآیکن های کدال،  همچنین دسرتسی داشته باشید.مربوط به 
ایید.       اد های مورد نظر را می توانید با کلیک بر روی آیکون  -۶  از دیدبان خود حذف 
 قابلیت مرتب سازی بر اساس بیشرتین یا کمرتین ، با کلیک بر روی ستون مربوطه نیز فعال می باشد. -۷
اد ، پنل ارسال سفارش بصورت اسالیدر باز شده و -۸ ایید. با دابل کلیک بر روی هر   می توانید اقدام به ارسال سفارش 

 
o : چگونگی افزودن دیدبان 

ایید -۱  .ابتدا بر روی نام دیدبان کلیک 
ایید کلی         یک نام برای گروه خود انتخاب و بر روی آیکونافزودن گروه جدید در منوی باز شده در قسمت  -۲ ک 

 تا گروه به لیست افزوده شود.
ایید.                 های آیکون نام گروه می توانید از  جهت حذف و یا ویرایش  -۳  استفاده 
اد در هر گروه می بایست از قسمت -۴ ایید.                           برای افزودن  اد   اقدام به انتخاب و افزودن 
ایید -۵ اد را در دیدبان خود اضافه       کافیست بر روی در صورتیکه می خواهید یک صنعت و یا دسته ای از 

ایید.            آیکون  اد های مورد نظر خود  وده و از لیست باز شده اقدام به انتخاب   کلیک 
ایش دیدبان های خود بصورت تب می توانید عالمت ستاره در جلوی نام دیدبان را  -۶ اییدبه منظور  تا  انتخاب 

ایش داده می شود.در اینصورت د ایش داده شودبه رنگ زرد ستاره    یدبان ها در باال 
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 ابزارک سبدبان - ۵
امی تغییرات روزانه در پرتفوی ش بصورت لحظه ای بروز رسانی  کنیدوضعیت سهام خود را کنرتل با استفاده از این ابزارک می توانید  همچنین 

  شود.می

 
o : قابلیت های ابزارک 
o  ایید . برای آشنایی از چگونگی کار با فیلرت ها می توانید فیلممی توانید فقط         با استفاده از فیلرت های ادهای مورد نظر را مشاهده 

 ایید.را مشاهده   آپاراتو  سایت تدبیرآموزشی موجود در 
o  ایان می شود که با کلیک بر روی آن ش میتوانید یا رسستون های مورد نیازتان را اضافه در گوشه سمت چپ هر ستون آیکونی به شکل         

ت به حالت پیش فرض برگردانده می شود. امی تنظی ت اولیه ،  ایید همچنین در صورت کلیک بر روی تنظی  حذف 
o ایید.خروجی اکسل شده ش می توانید از گزارش فوق  همچنین از منوی باز  تهیه 
o   ایان می شود که با کلیک بر روی آن می توانید به اد آیکون             اد در جلوی نام هر   TSEرف به صفحه  ،رف به صفحه کدال  ،جزئیات 

اد  رف به صفحه تکنیکالو   و تکنیکال در جدول نیز در دسرتس قرار دارد. TSEن آیکن های کدال، همچنی دسرتسی داشته باشید.مربوط به 
o .قابلیت مرتب سازی بر اساس بیشرتین یا کمرتین ، با کلیک بر روی ستون مربوطه نیز فعال می باشد 
o  اد ، پنل ارسال سفارش بصورت اسالیدر باز شده و می توانید اقدام به ارسال سفارش  ایید.با دابل کلیک بر روی هر 

 
 

 ابزارک وضعیت سفارشات - ۶
ش جایگاه لحظه ای سفارش همچنین در این ابزارک را برای کاربر فراهم می سازد  امکان مرور سفارشات ارسال شده و وضعیت آناناین ابزارک 

   ضمن آنکه از این ابزارک برای حذف  و ویرایش گروهی سفارشات نیز استفاده می شود.نیز قابل مشاهده می باشد .
اد ، معامالت امروز ، سفارشات باز ، سفارشات امروز ، گزارش  این قسمت شامل  حساب امروز و موقعیت ها می شود .سفارشات باز 
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o : قابلیت های ابزارک 
  .قضی نشده اندا انجام نشده و یا هنوز حذف یا منسفارشاتی که هنوز معامله آنهامی سفارشات باز : گزارشی جهت مرور  -۱
ن سفارشات امروز : گزارشی جهت سفارشات  -۲   .روزارسال شده مربوط به ه
ایش می دهد. -۳ اد انتخابی را  اد : سفارشات باز مربوط به یک   سفارشات باز 
امی معامالت انجام شده در روز می باشد. -۴ ایش دهنده   معامالت امروز: 
ام شده سفارش وحساب امروز : وضعیت مالی  -۵  ایش می دهد.است   انجام شده امروز ی کهاتقیمت 
ویرایش گروهی  نحوه بعد از انتخاب سفارشات مورد نظر استفاده می شود.به منظور ویرایش گروهی سفارشات باز از آیکون          -۶

    در پایین رشح داده شده است.  سفارشات باز
 ایید.استفاده آیکون          از  می توانید بعد از انتخاب سفارشاتسفارشات باز، از حذف گروهی جهت  -۷
ایید.می توانید         با استفاده از فیلرت  -۸ ل   فیلرت های مورد نظر را در ستون های گزارش اع
 ایش دهنده جایگاه سفارشات در صف می باشد. -۹
اد ،حجم و قیمت ) مجددا ثبت -۱۰ ن مشخصات ثبت شده ( ایل دارید سفارشی را با ه ایید کافیست بر روی امکان  در صورتیکه 

ایید. ایش داده شده ، کلیک و اقدام به ارسال سفارش   کپی کردن سفارش که با آیکون         
وده و اقدام به ویرایش  -۱۱ به منظور ویرایش یک ردیف سفارش باز می توانید بر روی آیکون        موجود در ردیف مورد نظر کلیک 

ایید.  سفارش مربوطه 
ایید.ب -۱۲ ودن یک ردیف سفارش باز می توانید بر روی آیکون        کلیک   ه منظور حذف 
های قبلی حذف ستون ها مانند موارد رشح داده شده در بخش اضافه و  –مانند امکان تهیه خروجی اکسل جدول سایر قابلیت های  -۱۳

 در دسرتس می باشد.نیز 
ایش دهنده تعداد موقعیت های خرم -۱۴  .و وجوه تضمین اخذ شده می باشدآپشن سهام ید و فروش معامالت وقعیت ها : 

  
o : نحوه ویرایش گروهی سفارشات باز 

نگونه که در باال ، به منظور ویرایش گروهی سفارشات باز  که می خواهید ویرایش کنید را  به آن اشاره شد ابتدا سفارشات باز ه
ایید . بعد از کلیک صفحه ایوی آیکون ویرایش گروهی در باالر انتخاب و سپس بر  ایان  ی ابزارک کلیک  مطابق با تصویر روبرو 

  ایید. هدش اقدام به ویرایش سفارشات انتخاب یشیا مجح ای و شرافس رابتعا ، شود حال  می توانید با تغییر تعداد و قیمتمی
  : دشاب یم ریذپ ناکما ریز شور  هب زین شیار یو هو حن

تعداد و قیمت  جایگزینقیمت و تعداد وارد شده  مطلقدر حالت :  مطلق
  د شد.نویرایش خواهسفارشات انتخاب شده جهت 

حالت نسبی قیمت و تعداد وارد شده به تعداد و قیمت سفارشات  در:نسبی 
  د شد.نانتخاب شده جهت ویرایش افزوده خواه
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اد - ۷  ابزارک جزئیات 
ایش داده می شود ضمن آنکه در همین قسمت اطالعات معامالت حقیقی  اد انتخابی  اد اطالعات مربوط به  و حقوقی نیز افزوده در قسمت جزئیات 

ایش داده می شود که کاربر می تواند با تغییر آن اطالعات بنیادی  اد، آیکون             اید.              ً                                                                                                          شده است . ضمنا  در پایین صفحه جزئیات    اد را نیز مشاهده 
  الزم بتوضیح است که این ابزارک در صفحه ارسال سفارش نیز موجود می باشد.

 گروهابزارک رشکت های هم  - ۸
اد مورد نظر می باشد.این ابزارک  ایش آخرین اطالعات رشکت های هم گروه ،    جهت 

o : قابلیت های ابزارک 
ایید . برای آشنایی از چگونگی کار با فیل        با استفاده از فیلرت  -۱ ادهای مورد نظر را مشاهده  رت ها می توانید می توانید فقط 

ایید.  آپاراتو  سایت تدبیردر موجود  های آموزشیفیلم  را مشاهده 
ایان می شود که با کلیک بر روی آن منوی باز می شود ش ا -۲ ز طریق منوی باز در گوشه سمت چپ هر ستون آیکونی به شکل         

ت رسستون های مورد نیازتان را اضافه شده میتوانید  امی تنظی ت اولیه ،  ایید همچنین در صورت کلیک بر روی تنظی یا حذف 
 به حالت پیش فرض برگردانده می شود.

ایید.خروجی اکسل همچنین از منوی باز شده ش می توانید از گزارش فوق  -۳  تهیه 
ایان می شود که با کلیک بر روی آن می توانید به   در جلوی نام هر -۴ اد اد آیکون             اطالعات بنیادی و رف به  –جزئیات 

 دسرتسی داشته باشید.  صفحه کدال
ایید. -۵ اد ، پنل ارسال سفارش بصورت اسالیدر باز شده و می توانید اقدام به ارسال سفارش   با دابل کلیک بر روی هر 
 ت مرتب سازی بر اساس بیشرتین یا کمرتین ، با کلیک بر روی ستون مربوطه نیز فعال می باشد.قابلی -۶

 ابزارک سابقه معامالت - ۹
امی قابلیت های ذکر شده برای سایر ابزارک ها را دارا می باشد.این ابزارک  اد مورد نظر می باشد و  ایش سابقه معامالت     جهت 
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 ابزارک اطالعات بنیادی - ۱۰
اد مورد نظر می باشد این  ایش برخی از اطالعات بنیادی  ایش داده شده در این ابزارک در ابزارک جزئیات ابزارک جهت  همچنین اطالعات 

  .استاد نیز قابل مشاهده 
ایش برخی اطالعات الزم بتوضیح است که  این افزونه رصفا به منظور 

بر نیست. مسئولیت ایجاد گردیده است و مبنای تصمیم گیری برای کار 
کنرتل صحت اطالعات به عهده کاربر می باشد و رشکت کارگزاری و 

  .رشکت تدبیر پرداز مسئولیتی در این خصوص ندارند
 

 ابزارک حقیقی و حقوقی - ۱۱
اد مورد نظر می باشداین ابزارک  ایش آمار معاالت اشخاص حقیقی و حقوقی  ایش داده شده در این  جهت  ابزارک در همچنین اطالعات 

اد نیز قابل مشاهده است.  ابزارک جزئیات 

  
  
  
  
 ابزارک پرتفوی لحظه ای - ۱۲

ل می گردد.این ابزارک  ایش پرتفوی کاربر می باشد که آخرین تغییرات دارایی نیز در آن بصورت لحظه ای اع   جهت 

  
لذا در پرتفوی  انجام شده باشداز سامانه آنالین ی شود که معامالتی را شامل ممبنای تولید پرتفوی لحظه ای  الزم بتوضیح است در حال حارض

ز لحظه ای تنها معامالتی که کاربر از سامانه آنالین کارگزاری انجام داده است به صورت خودکار آورده شده است و خرید یا فروش هایی که ا
اظر آن را تغییر داده اید می بایست به صورت دستی از طریق طریق سامانه نامک و یا در کارگزاری های دیگر برای ش صورت گرفته و کارگزار ن

ایید افزودن تراکنش دستیمنوی    .وارد 
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  به منظور آشنایی بیشرت محاسبات بصورت زیر می باشد : 

o  اد را به صورت لحظ اد : ضعیتو  و ...)ممنوع ، ه ای مشاهده فرمایید (حالت مجاز در این ستون ش قادر خواهید بود وضعیت هر 
o ایی که به صورت در این ستون تعداد دارایی ش در لحظه با توجه به خرید و فروش های ش در سامانه آنالین کارگزاری و رکورده : مانده

ایش داده می شود وده اید   . دستی وارد 

اییدابتدای هر ردیف قادر خواهید بود که خرید و فر در        آیکون با کلیک بر روی  : ۱نکته    .وش های ثبت شده را مشاهده 

اد یکسان نباشد که دلیل این اختالف  : ۲نکته  انجام معامالت از  ممکن است تعداد دارایی نشان داده شده با تعداد دارایی واقعی ش در آن 
 طریق نامک و یا یک کارگزاری دیگر می باشد. 

o  ت این مبلغ از کاردکس سهم قابل مشاهده می باشد.: مجموع ارزش خرید های انجام شده جزئیاارزش کل خرید  
o  مجموع ارزش فروش های انجام شده جزئیات این مبلغ از کاردکس سهم قابل مشاهده می باشد.ارزش کل فروش :  
o  ام شده ام شده سهام فروش رفتهقیمت    : ارزش کل سهام خریداری شده منهای ارزش 
o  : ام شده تقسیم بر قیمت میانگین   تعداد مانده سهمقیمت 
o  : مانده دارایی رضبدر آخرین قیمت یا قیمت پایانی منهای هزینه های فروش (کارمزد+مالیات)خالص ارزش فروش  
o  : منهای کارمزد خرید) ۱قیمت میانگین بعالوه ( قیمت فروش رضبدر کارمزد فروش تقسیم بر قیمت رسبه رس فروش  

  ای آن است که در صورت فروش دارایی با قیمت فوق ، سود وزیان مساوی صفر می باشد.الزم بتوضیح است قیمت رس به رس فروش به معن

o  : ام شده سهم خریداری شدهسود و زیان فروش   ارزش سهام فروش رفته منهای قیمت 
o  : سود اعالم شده جهت پرداخت در مجمع رضبدر تعداد موجودی سهام قبل از مجمعسود مجمع  
o  ام شده : خالص ار سود و زیان مانده  زش فروش سهام مانده منهای قیمت 
o  حاصل جمع سودوزیان فروش، سود مجمع و سودوزیان ماندهسود و زیان پایان دوره :  
o : ۱۰۰سود وزیان پایان دوره تقسیم بر ارزش کل خرید رضبدر  بازدهی سهم  
o : ۱۰۰رضبدر خالص ارزش فروش سهم تقسیم بر جمع کل خالص ارزش فروش دارایی ها  درصد از پرتفو 

 

اد به پرتفو  :چگونگی اضافه کردن یک خرید و فروش و یا یک 

اد مورد نظر را امنو ، باال در  افزودن تراکنش دستیبا کلیک بر روی گزینه  تا ارزش  ایدتعداد و قیمت را وارد  و نوع معامله را مشخص نتخاب ،ابتدا 
ایش داده شود در انتها ت ایید.ثبت درخواست و بر روی دکمه  رشح مورد نظر خود را وارد  اریخ وبصورت خودکار محاسبه و     کلیک 

امی قابلیت های اشاره شده در سایر ابزارک ها مانند امکان فیلرت  خروجی اکسل و ... در این ابزارک نیز موجود می باشد. همچنین  –الزم بتوضیح است 
ودن گزینه  اید.کاربر قادر خواهد بود تا با فعال  ودار پرتفوی خود را نیز مشاهده  ت ابزارک          ودار در قسمت تنظی   ایش 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  نحوی استفاده از قابلیت تبدیل حق تقدم به سهم

ا کلیک بر بتوانید در پرتفوی لحظه ای نیز در صورتیکه ش حق تقدم سهمی را در پرتفوی خود داشته باشید در صورتیکه اقدام به تبدیل آن به سهم ، می
ایید:   روی دکمه تبدیل حق تقدم به روش زیر اقدام به تبدیل حق تقدم به سهم 

  
شود در این صفحه  باید بعد از کلیک بر روی گزینه تبدیل حق تقدم به سهم صفحه  روبرو در صفحه باز می
اد حق تقدمی که آنرا تبدیل به سهم کرده اید انتخاب و سپس تعداد و ت اریخ را نیز وارد و در انتها ابتدا نام 

ایید.   ثبت درخواست 

ودن تعداد ، ارزش  ۱۰۰۰الزم بتوضیح است قیمت بصورت پیش فرض مبلغ  ریال درج شده و پس از وارد 
ایش داده می شود.۱۰۰۰کل نیز (تعداد رضبدر    ) محاسبه و 

ل حق تقدم به سهم در این بخش فقط به منظور اصالح گزارش پر ن دیل حق تقدم به سهم مانند قبل ای پیاده سازی شده است و فرایند تبتفوی لحظهکته اع
 باشدمی

 ابزارک پرتفوی سپرده گذاری  - ۱۳
ایش می دهد .پرتفوی کاربر این ابزارک    با توجه  معامالت صورت گرفته در کارگزاری بر اساس اطالعات دریافتی از رشکت سپرده گذاری 

اید.تغییر  همچنین کاربر می تواند با ل قیمت پایانی و یا آخرین قیمت ارزش پرتفوی نزد سپرده گذاری خود را مشاهده    اع
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  ابزارک اطالعات مجامع - ۱۴
اد مورد نظر می باشد . ت مجامع  ایش دهنده تاریخچه تصمی   این ابزارک 

 
  ابزارک ارسال سفارش و هشدار رشطی : - ۱۵

ایش هشدارهای رشطی ارسال سفبه منظور استفاده از قابلیت   ابزارک ارسال سفارش دسته ای  ۳-۴-۵می توانید در یکی از صفحات ارشات رشطی و یا 
ایید    .را انتخاب 

 

اد  -۱ ودن نام  نوع رشط  و مقدار  -پارمرتهای رشط پذیر –ابتدا از قسمت ثبت پیغام رشطی اقدام به ورود لیست رشوط خود از طریق وارد 
ایید. طرش  ودن رشوط جدید می توانید از دکمه افزودن رشط استفاده   ایید. همچنین برای وارد 

امی رشوط خواهد بود –ورود چند رشط  تنکته ) درصور    اجرای عملیات منوط به اجرای 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

ودن یک عنوان برای رش بعد از ورود رشط ها باید از قسمت مشخصات کلی رشط اقدام ب -۲ سپس  نوع هشدار و زمان رشوع و پایان را  و طه وارد 
ایید.  تنظیم 

 
ایش داده ایمیل و پیامک الزم بتوضیح است در صورتیکه در قسمت نوع هشدار گزینه های  ره موبایل و ایمیل کاربر  انتخاب شده باشد ش

ره موبامی شود درصورتیکه  اس حاصل یل و ایمیل ش ره و ایمیل کاربر منطبق نیست برای ثبت و تایید موبایل و ایمیل باید با کارگزاری  با ش
  فرمایید.

ایان شده و کاربر باید اقدام به تکمیل ارسال سفارش همچنین در صورتیکه در قسمت نوع هشدار گزینه  -۳ مشخصات انتخاب شده باشد کادر زیر 
 .دایسفارش 

  
ست پیغام های رشطی از آخرین وضعیت رشوط ثبت شده همچنین برای اطالع از وضعیت رشوط ثبت شده می توانید با رف به صفحه لی -۴

ایید. ل نشده است اقدام به حذف و ویرایش آنها   مطلع شوید و یا در صورتیکه رشوط اع
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

  لاكينكت ليلحت رازبا

 
ودار در بازار های مالی روشی برای تحلیل تکنیکال لی  م معامالت از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن ، حج پیش بینی رفتار احت

ام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد ، بازار های همچون… و  اوراق  بورس ارزهای خارجی،  است. این روش در 
  مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد.  ها وببهادار و بازار طال ، فلزات گران

  با استفاده از این ابزارک تحلیلگران می توانند با توجه به امکانات موجود به بررسی روندهای قیمت و حجم و تغییرات آن بپردازند.

  برخی از قابلیت های این ابزارک شامل :

   خطوط فیبوناچیامکان رسم 

 ندروزچنگال اامکان رسم 

 امکان رسم اشکال هندسی

 امکان رسم اندیکاتور های موجود 

ایش خط روند بر اساس   (قیمت تعدیل شده و قیمت تعدیل نشده) امکان 

ودار ها بصورت لگاریتمی  ایش   امکان 

 PNGامکان تهیه خروجی با فرمت 

ایش رویدادها   امکان 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

   قابلیت های موجود در سامانه : معرفی

 واریز وجه - ۱
قسمت نوار ابزار د از یبه منظور ثبت درخواست وجوه واریزی خود می توان

ایید صفحه ای با         واریز وجه بر روی آیکون سمت راست  کلیک 
ایان می مشخصات شود حال در صورتیکه  تصمیم به واریز وجه تصویر روبرو 

ایش داده بصورت آنی دارید در قسمت مربوط به واریز آنی  ابتدا درگاه بانک 
ایید تا به ر   یو مبلغ واریز شده  ا وارد و در نهایت بر روی دکمه ارسال کلیک 

  . درگاه بانکی هدایت شوید
 کنیدو در صورتیکه می خواهید اطالعات فیش مبلغ واریز خود را وارد سامانه 

وده و اطالعات درخواستی را ثبت فیش بایست بر روی قسمت  کلیک 
  ایید.تکمیل و در نهایت درخواست خود را ارسال 

توانید طریق فیش واریز ثبت شده است  می درخواست هایی که ازحذف همچنین برای اطالع از وضعیت مبالغ واریزی و یا در صورت 
ر شوید تا گزارش زیواریز وجه  شراز گوارد صفحه حسابداری و از قسمت  هدشمنوها  در او از قسمت نوار ابزار سمت راست برنامه 

ایید. تساالعات پرداختی و وضعیت پرداخت که حاوی اط   را مشاهده 
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د  الس جد  راهنمای استفادە از سامانه آنالین 

 تقاضای وجه - ۲
بر به منظور ثبت درخواست تقاضای وجه می تواند از قسمت نوار ابزار سمت راست 

ایان  دینکروی آیکون تقاضای وجه              کلیک  صفحه ای با مشخصات تصویر روبرو 
باتوجه به تاریخ های تسویه وجوه بر اساس زمانبدی رشکت سپرده گذاری  ادتبا رد ودشمی

ایش داده می شود که بایست الابحداک مبلغ مجاز جهت درخواست در  یک  صفحه 
ره حساب مقصد  شیار یو زاین تر و صر د ار سپس  مبلغ درخواستی  و انتخاب ار مورد  ، ش

اس خود را وارد  ره  ایید. و سپس اقدامو ش   به ارسال درخواست خود 

  

وارد شده و یا در حذف درخواست هایی که ی اههمچنین برای اطالع از وضعیت تقاضا
 در او وضعیت آنها درحال بررسی می باشد  می توانید از قسمت نوار ابزار سمت راست 

شوید تا ه تقاضای وج شراز گوارد صفحه حسابداری از قسمت  و هدش یلصا یو نم
ایید.   گزارش زیر که حاوی اطالعات مربوط به درخواست های ثبت شده و  وضعیت آنها می باشد را مشاهده 
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 درخواست تغییر کارگزار ناظر - ۳
می توانید از قسمت نوار ابزار  جهت تغییر کارگزار ناظربه منظور ثبت درخواست 

ایید صفحه ای با        مربوطه  سمت راست برنامه بر روی آیکون  کلیک 
ایان می ایل به تغییر  شودمشخصات تصویر روبرو  اد سهمی که  در قسمت 

اد انتخابی در  کارگزار ناظر را دارید وارد و  در صورتیکه آخرین معامله در 
کارگزاری انجام شده و یا اصل گواهی نامه نقل و انتقال سهام به کارگزاری تحویل 

ایش داده شده را انتخاب و در انتها اقدام به ثبت  شده است گزینه های  
ایید.   درخواست خود 

در حذف درخواست هایی که ها و یا همچنین برای اطالع از وضعیت درخواست 
می توانید از قسمت نوار ابزار سمت راست  وضعیت درحال بررسی می باشند

وارد صفحه  معامالتمت برنامه بر روی آیکون منوها           کلیک و از قس
ایید.درخواست ها وضعیت  ایش آخرین شوید تا گزارش زیر که حاوی تغییرکارگزار ناظر   می باشد را مشاهده 
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 چیدمان اختصاصی ابزارک ها - ۴
ه با اعداد در نوار ابزار سمت راست سامان که ۵-۴-۳چیدمان اختصاصی صفحات می توانید ابتدا بر روی یکی از صفحات به منظور 

ایش داده می شود یا برای حذف ابزارک می تواند از  مشخص شده اند ایید بعد از کلیک صفحه ای شامل ابزارک ها  کلیک 
ت ابزارک که در تصویر زیر مشخص شده اند برای  ایش داده شده در جلوی عنوان ابزارک و یا از قسمت تنظی عالمت رضبدر 

ای  ید.حذف ابزارک ها استفاده 

ایش داده شده در حال برای افزودن ابزارک دلخواه بایست به قسمت ابزارک ها که  گوشه باالی هدر سمت راست با آیکون            
) Drag and Drop( رفته و ابزارک  مورد نظر را انتخاب و به وسیله موس به صفحه اصلی در فضای مورد نظر انتقال دهیداست 

  .ایش داده شوند  Tabوی محل قرار گرف ابزارک قبلی برده تا ابزارک ها بصورت ر ابزارک را بر مچنین می توانید یک ه

 
ت بخش همچنین در صورتیکه مایل هستید بین ابزارک ها ارتباط  را انتخاب و رنگ گروه بندی وجود داشته باشد از قسمت تنظی

ایید. هحفص رد دو جو م یابزارک ها همه هو ر گ   را یکسان انتخاب 

  
  
  


