
 ورود به سيستمراهنماي 
نيستيد، در  جهت ورود به سيستم، بايد داراي نام كاربري و كلمه عبور باشيد. در صورتي كه از قبل داراي نام كاربري 

  را وارد كنيد.شماره شناسنامه ، و در قسمت كلمه عبور، ملي بدون خط تيرهقسمت نام كاربري، كد 

  :عيناً در كادر زير آن وارد كنيد نمايش داده شده را نيز،امنيتي كد سپس 

  
 هنگام معرفي سامانه سهامداري، در فرم ورود به سامانه، كد سهامداري و كد ملي به عنوان ٩٥سال  در ،

نام كاربري و كلمه عبور دريافت مي شد. جهت سهولت در كار، ازين پس كد ملي و شماره شناسنامه 

  جهت ورود به سيستم دريافت مي گردد. 

 را بصورت صحيح وارد كنيد، وارد صفحه يك بار رمز خواهيد شد.سه در صورتي كه اين 

 

  

 



 به محض ورود شود، نمي شما سهامداري سامانه وارد شما از غير شخصي اينكه از اطمينان حصول و امنيت حفظ جهت

 سامانه وارد بتوانيد تا كنيد وارد قسمت اين در را دريافتي كدمي شود،  مك پيا شما موبايل به كد يك به اين صفحه،

 .شويد

 

  

 نكته مهم

 ،و شماره همراه خود را نموده مراجعه به امور سهام شركت در صورتي كه شماره تلفن همراه شما در سيستم ثبت نشده است

 در سامانه ثبت نماييد.

 



 
  

 هشدار!

 گزينه منوي باالي صفحهمؤكداً توصيه مي شود، پس از ورود به سيستم اقدام به تغيير كلمه عبور خود نماييد. براي اين كار از ،

 مه عبور را كليك كنيد.تغيير كل

 



فرم بازيابي كلمه عبور

 
شده  شما ثبت  ستم براي  سي شماره تلفن همراهي كه در  شد، و  سهامداري مي با صفحه، نام كاربري كه همان كد  در اين 

ل را كليك كنيد. در صورتي كه مشخصات وارد شده با كردن كد نمايش داده شده دكمه ارسااست را وارد كنيد. پس از وارد 
 مشخصات ثبت شده شما در سيستم مطابقت داشته باشد، يك كلمه عبور جديد به موبايل شما پيامك خواهد شد.

 

 نكته مهم

 سامانه شده ايد و اقدام به تغيير كلمه عبور خود نموده ايد ولي اين رمز را فراموش كرده ايد، گزينه كه قبالً وارد در صورتي

 فراموشي كلمه عبور را كليك كنيد.


