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 ایران بورس آنالین 

 ی شارژ حساب معامالت   ی راهنما
 

ریالیروش   کار شامل و  است  ساده    یلیما خ  شارژ   کل مراحل 

 است. زیر دو فرم  تکمیل و ارسال

پس از تکمیل این فرم، ) شماره حساب بانکی روز استعالمفرم  .1

   شود.(شماره حساب از طریق ایمیل برای شما ارسال می

واریزی خود را  جزئیاتفرم ثبت اطالعات واریزی )پس از واریز،  .2

 در این فرم وارد و ارسال می کنید.( 

 

دو و به صورت تصویری با نحوه ثبت  مرحله به مرحله  ،در ادامه

  فرم  آشنا می شوید: 

 فرم استعالم شماره حساب بانکی روز  را از اینجا ببینید.   ابتدا

مطابق راهنمای زیر  قصد شارژ حساب خود را داشتیدهر زمان و 

 آن را تکمیل کنید. 

 . نام کارگزاری )بروکر( خود را انتخاب کنید .1

 
 . را وارد نمایید بروکر خود ایمیل مربوط به حساب .2

 
را انتخاب   "واریز گزینه "، ، در قسمت زیر برای شارژ حساب خود .3

 .کنید

 
 کنید. وارد به تومانرا  شارژ مورد نظر خود  مبلغ، بخش زیر در  .4

 . حتما مبلغ را به شکل تومان وارد کنید و نه ریال :مهم

کند  را مشخص می میزان شارژ شما حدود توجه: این مبلغ 

 ولی باید نزدیک به مبلغ تقریبی واریزی شما باشد. 

 
واریزی خود را انجام دهید نام بانکی که قصد دارید از آن  .5

 تان در لیست نبود، سایر را بزنید. انتخاب کنید. اگر نام بانک
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 )سابمیت( را بزنید. Submitدکمه  .6

 

 

درست به  را  مراحل  همه  باش  یاگر  داده  از فشردن   دیانجام  پس 

در  ر یز  ام یپ  ت،یدکمه سابم ا  .  دیکنیم  افت یرا   ام، یپ  نیمشاهده 

 ثبت شده است.  تیدرخواست شما با موفق  دهدینشان م

 
 

 

تا پنج دقیقه بعد یک ایمیل حاوی شماره حساب بانکی   حدودا 

ایمیل لطفا    ایران برای واریز و شارژ حساب دریافت خواهید کرد. 

کنید. مطالعه  کامل  ارسال   را  حساب  به شماره  را  خود  واریزی 

فرم اطالعات واریزی    ،وجه از واریز    پسبالفاصله  شده انجام دهید و  

کنید.   تکمیل  ایمیلرا  در  واریزی  اطالعات  ثبت  فرم  زیر )لینک   ،

 قرار دارد.(  هاقسمت شماره حساب

 

 

   ی را مشاهده کنید.اطالعات واریز  رماینجا کلیک کنید و ف

برای   با تصویر   را  یواریز تکمیل فرم اطالعات    ، تمام مراحل در ادامه

 . کنیمشما بیان می

 

نام کامل واریز کننده، منطبق با کارت یا حساب بانکی مبدا را   .1

 وارد نمایید. 

 
نکته مهم این قسمت این   بنویسید.  ریالمبلغ دقیق را به   .2

بایست  می  جهت ثبت اطالعات واریزی ،است که پس از واریز 

 بنویسید .    به ریالمبلغ را  

 
 

 شماره سند واریزی یا شماره پیگیری را بنویسید. .3

 
 

 . 00-11-23 التاریخ واریز را به شمسی قید بفرمایید. مث .4

 
 . )بروکر( خود را انتخاب نماییدکارگزاری  .5
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آن را دارید با دقت درج   شماره حساب معامالتی که قصد شارژ .6

 کنید.

 
همان آدرس   را وارد کنید. تانایمیل مربوط به حسابآدرس  .7

 .با آن به کابینه خود دسترسی داریدایمیلی که 

 
دکمه مرحله بعد    رویفرمایید و بشماره تماس خود را ثبت  .8

 کلیک کنید. 

 
  بانک ماو اید حساب یا کارت آن واریز نمودهاز که   تانبانکنام  .9

 را انتخاب کنید.آن واریز کردید  بهکه 

 
اید، شماره کارت خودتان  در صورتی که از کارت واریز کرده .10

از حساب یا شماره شبا ارسال   اگر و  این کادر وارد کنیدرا در 

 اید، شماره حساب یا شبای خودتان را وارد کنید. کرده

 
 

، تصویر سند واریزی را بارگذاری نمایید. قسمتدر این  .11

 .را کاهش دهید  حجم تصویر بهتر است ابتدا 

 

 
دکمه روی  سپس  ،  تصویر کارت یا حساب مبدا را بارگذاری نمایید 

 مرحله بعد کلیک کنید.
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  خود   یز یوار  دییدر تا  عیتسر   یبرااین مرحله اختیاری است.   .12

بانک   لیموبا  ایبانک    نترنتیدر بخش گردش حساب در ا  دیتوانمی

 یز یوار  نیکه مربوط به ا  یاز قسمتدر بخش گردش حساب،    خود،

تنیاسکر   ای  ر یتصو  کیاست   ا  دیینما  هیهشات  در  بخش    نیو 

 سپس بر دکمه مرحله بعد کلیک کنید.. دیارسال کن

 

 
 

 در این بخش، روش واریزی خود را مشخص کنید. .13

 
توضیحات خود را درج  ، در صورت نیازتنها ، این قسمتدر  .14

 نمایید و بر دکمه ارسال اطالعات کلیک کنید.

 
 

" اطالعات واریزی شما با موفقیت در سیستم  در پایان، پیام 

 کنید. را دریافت می "مالی ایران بورس آنالین ثبت شدبخش 

 
 

 

  لیرا تکم یز یفرم اطالعات وار  بار  کیفقط  ز یهر بار وار یبرا

  قیمورد را از طر  فرم داشتید لیدر تکم یو اگر اشتباه  دییبفرما

و از تکمیل  دیبه اطالع ما برسان ،تلگرام ای ، گفتگوی سایتلیمیا

 یید. فرمامجدد فرم جدا خودداری 

 

، بخش  اطالعات واریزی  فرم موفق  پس از ثبت    توجه بفرمایید که

بررسی می  آنمالی،   و  و  را دریافت  یا   اشکالهرگونه    اگر کند  و 

باشد  موردی به وجود داشته  ایمیل اطالع رسانی الزم  از طریق   ،

 .شدشما انجام خواهد 

 

 با آرزوی موفقیت 
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