
 راهىمای کاربزی سیستم پىجزه ياحد خدمات سزمایه گذاری

  

 اتصال به ساماوه پىجزه ياحد 

دس  ٍاسد غفحِ  اتتذایی ٍ اػتثاس سٌجی سیستن هی ضَیذ .   http :// 91.98.60.29/UIW  اص طشیك آدسس

ایي غفحِ ػالٍُ تش تخص َّیت سٌجی ٍ ٍسٍد تِ سیستن هی تَاًیذ تِ اطالػات دیگشی دستشسی یافتِ ٍ یا اص 

 طشیك لیٌه هَجَد دس ّویي غفحِ تِ ػٌَاى یه واستش دس سیستن ثثت ًام ًواییذ . 

 

  دریافت 

فایل ّای هَسد ًیاص لماتل هَجَد دس غفحِ اٍل سیستن هی تَاًیذ لیستی   "دسیافت"تا ولیه تشسٍی دووِ 

 داًلَد سا هطاّذُ ًوَدُ ٍ دس غَست لضٍم داًلَد ًواییذ .

 

 

 



 

  مزاکز خدمات سزمایه گذاری استان ها

هَجَد دس غفحِ اٍل سیستن هی تَاًیذ لیستی اص   "هشاوض خذهات سشهایِ گزاسی استاى"تا ولیه تشسٍی دووِ 

هشاوض خذهات سشهایِ گزاسی استاى ّا هطاّذُ ًوَدُ ٍ تا ولیه تشسٍی ًام ّش استاى تِ ٍب سایت هشوض خذهات 

 سشهایِ گزاسی آى استاى ّذایت خَاّیذ ضذ . 

 

 

 راهىمای سزمایه گذاری 

 

دستگاُ تخص ّا ٍ هَجَد دس غفحِ اٍل سیستن لیستی اص  "ساٌّوای سشهایِ گزاسی"تا ولیه تشسٍی دووِ 

سا هطاّذُ خَاّیذ ًوَد وِ تا اًتخاب ّش دستگاُ ٍ دتیشخاًِ هَسد ًظش دس آى دستگاُ هی تَاًیذ ّای اجشایی 

وِ  "دسیافت"فْشستی اص فشآیٌذّا ٍ هجَصّای هشتَط تِ آى دستگاُ سا هطاّذُ ًوَدُ ٍ تا ولیه تشسٍی دووِ 

ش فشآیٌذ هَجَد هی تاضذ فایل ساٌّوای هشتَط تِ آى فشآیٌذ ) هجَص ( سا دسیافت خَاّیذ ًوَد . دس دس هماتل ّ

ایي فایل ّا ضوا ولیِ اطالػات هشتَط تِ هذاسن ٍ هستٌذات هَسد ًیاص ّش فشآیٌذ سا هطاّذُ ًوَدُ ٍ  ًیض هی 

فشآیٌذّای هشتثط تا ایي فشآیٌذ وسة  تَاًیذ اطالػاتی دس خػَظ هشاحل اجشای ایي فشآیٌذ ٍ استؼالهات ٍ سایش

 ًواییذ .



 

 

 ومایىدگان تام االختیار دستگاه های اجزایی 

 

هی تَاًیذ هَجَد دس غفحِ اٍل سیستن  "ًوایٌذگاى تام االختیاسدستگاُ ّای اجشایی"تا ولیه تشسٍی دووِ 

 .  ایطاى سا هطاّذُ ًواییذفْشست واهلی ضاهل اساهی ًوایٌذگاى دستگاُ ّای اجشایی ٍ ًیض تلفي ّای تواس 

 

 

  7آئیه وامه ماده 

 7هَجَد دس غفحِ اٍل سیستن هی تَاًیذ هتي واهل آئیي ًاهِ هادُ  "7آئیي ًاهِ هادُ "تا ولیه تشسٍی دووِ 

 سا تشای داًلَد دسیافت ًواییذ .

 

 

 

 



 

 ثبت وام در سیستم 

 

 

تشای ٍسٍد تِ سیستن ٍ ثثت ّشگًَِ دسخَاست هی تایست اتتذا تِ ػٌَاى یه واستش دس سیستن ثثت ًام ًواییذ . 

وِ دس غفحِ اٍل سایت لشاسداسد تِ فشم ثثت ًام ٍاسد  "ثثت ًام دس سیستن "تذیي هٌظَس تایذ اص طشیك لیٌه 

ض ػثَس اًتخاتی ضوا دس ایي هشحلِ هؼیاس ضذُ ٍ اطالػات دسخَاست ضذُ سا تىویل ًواییذ . ًام واستشی ٍ سه



ضٌاسایی ضوا دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ اص ایي پس هی تَاًیذ تا استفادُ اص ایي ًام واستشی ٍ سهض ػثَسٍاسد سیستن 

 ضذُ ٍ ػالٍُ تش ثثت دسخَاست جذیذ ، دسخَاست ّای لثلی خَد سا ًیض پیگیشی ًواییذ . 

 يريد به سیستم 

ضوا هی تَاًیذ اص طشیك فشم ٍسٍد تِ سیستن وِ دس غفحِ اٍلیِ سایت لشاس داسد ٍاسد پس اص ثثت ًام دس سیستن 

 سیستن ضذُ ٍ اص اهىاًات سیستن تْشُ تثشیذ .

  

دس تخص ٍسٍد تِ سیستن همادیش ًام واستشی ٍ سهضػثَسی سا وِ تِ ضوا اػالم ضذُ است ٍاسد ًوَدُ ٍ دس فیلذ 

ػثاست اهٌیتی ، ػثاستی سا وِ دس تػَیش هطاّذُ هی وٌیذ ٍاسد ًواییذ . دس غَستی وِ ػثاست تشای ضوا خَاًا 

ی وٌیذ فطشدُ ٍ ػثاست جذیذی سا سا وِ دس سوت ساست ػثاست هطاّذُ ه "جذیذ"ًیست هی تَاًیذ دووِ 

سا  " واستشٍسٍد  "دسیافت وٌیذ . پس اص ٍسٍد اطالػات هشتَط تِ ًام واستشی ، سهض ػثَس ٍ ػثاست اهٌیتی دووِ  

 ولیه ًواییذ . 

 

 

 

 

 



 

 کارتابل کاربزی سیستم :

 

ٍ ضشٍع فشآیٌذ  فشآیٌذّای دسجشیاىتخص اغلی  دٍپس اص ٍسٍد تِ سیستن دس غفحِ اغلی واستاتل ضوا دس 

 ّشیه تَضیحاتی اسائِ خَاّذ ضذ :  لاتل دستشسی خَاّذ تَد وِ دس خػَظ جذیذ

 

دس ایي تخص اص واستاتل ضوا هی تَاًیذ ٍضؼیت ولیِ دسخَاست ّایی وِ پیص اص ایي   فزآیىدهای در جزیان :

 اسسال ًوَدُ ٍیا ضشٍع تِ ثثت اطالػات آى وشدُ ایذ سا هطاّذُ ًواییذ .

 

ًواییذ وِ پشًٍذُ ّایی وِ دس حال حاضش دس دست خَد ضوا هی تاضٌذ ) اػن اص پشًٍذُ ّایی وِ تِ هٌظَس تَجِ 

سفغ ًمع ٍ تىویل هذاسن تِ ضوا تاصگطت دادُ ضذُ اًذ ٍ یا پشًٍذُ ّایی وِ ضوا ضشٍع تِ ثثت اطالػات آًْا 

 ل هطخع ضذُ اًذ .وشدُ ایذ ٍلی ٌَّص تىویل ٍ اسسال ًطذُ اًذ ( تا سًگ لشهض دس واستات



ٍضؼیت ّش پشًٍذُ دس سوت ساست پشًٍذُ ًوایص دادُ ضذُ ٍ دس غَستی وِ ًیاص تِ تىویل یا سفغ ًَالع پشًٍذُ 

ٍجَد داضتِ تاضذ ضوا هی تَاًیذ تا ولیه تشسٍی دووِ سوت ساست ّش دسخَاست تِ فشم هشتَطِ ٍاسد ضذُ ٍ 

ضَد وِ پس اص ٍسٍد تِ فشم دسخَاست دس غَستی وِ تَضیح اطالػات هَسد ًیاص سا ثثت یا اغالح ًواییذ . دلت 

خاغی تَسط واسضٌاساى هشتَطِ دس خػَظ ایي پشًٍذُ ثثت ضذُ تاضذ ایي تَضیحات دس تاالی فشم اطالػات 

 پشًٍذُ لاتل هطاّذُ خَاّذ تَد .

تا ًگِ داضتي  دس تخص فشآیٌذّای دس جشیاى دس جلَی ػٌَاى ّش پشًٍذُ چٌذ تاسیخ لاتل هطاّذُ هی تاضذ وِ

هاٍس تش سٍی ّش تاسیخ هی تَاًیذ ساػت ٍ واستشی وِ آى هشحلِ سا اًجام دادُ است سا هطاّذُ ًواییذ . ایي 

 تاسیخ ّا ػثاستٌذ اص : 

 . تاسیخ تىویل : تاسیخی وِ ضوا دسخَاست خَد سا اسسال ًوَدُ ایذ 

  ِتاسیخ تائیذ اٍلیِ : تاسیخی وِ ایي پشًٍذُ اص سَی واسضٌاساى هشوض خذهات سشهایِ گزاسی تائیذ اٍلی

 ضذُ ٍ تِ دستگاُ ّای هشتَطِ اسسال ضذُ است . 

  تائیذ دستگاُ هشتَطِ : تاسیخی وِ دستگاُ هشتَطِ هَافمت اٍلیِ خَد سا دس خػَظ ایي پشًٍذُ اػالم

سی ضذُ است . اص ایي هشحلِ تِ تؼذ پشًٍذُ دس داخل دستگاُ اجشایی یا دس ًوَدُ ٍ پشًٍذُ ٍاسد فاص تشس

 سایش دستگاُ ّای هشتثط دس جشیاى هی تاضذ . 

  استؼالم ّا : تاسیخی وِ ٍضؼیت ولیِ استؼالم ّای اسسال ضذُ تِ سایش دستگاُ ّای اجشایی هطخع

 ست .ضذُ ٍ پاسخ ّش استؼالم تَسط دستگاُ هشتَطِ دس سیستن ثثت ضذُ ا

  پایاى : تاسیخی وِ ًتیجِ ًْایی تشسسی پشًٍذُ دس سیستن ثثت ضذُ است . ایي تاسیخ هوىي است تاسیخ

 غذٍس هجَص ٍ یا تاسیخ ػذم اهىاى غذٍس هجَص تاضذ . 

 

 "استؼالم ّا "تَضیح : تشای هطاّذُ استؼالم ّای اسسال ضذُ تشای ّش دسخَاست ٍ ٍضؼیت آًْا تشسٍی دووِ 

ًطاى  "استؼالم ّا"فشآیٌذ دس واستاتل ولیه ًواییذ . ػذد ًوایص دادُ ضذُ دس جلَی ػثاست دس سوت چپ ّش 

 دٌّذُ تؼذاد استؼالم ّای اسسال ضذُ دس خػَظ ایي فشآیٌذ هی تاضذ .

 



دس غفحِ استؼالم ّا اطالػاتی اص لثیل ػٌَاى استؼالم ، تاسیخ ضشٍع ) اسسال تِ دستگاُ هشتَطِ ( ، تاسیخ پایاى ) 

سیخ پاسخ استؼالم ( ، ضواسُ ٍ تاسیخ پاسخ ، ٍضؼیت استؼالم ٍ ّوچٌیي الضاهی یا غیش الضاهی تَدى استؼالم تا

 لاتل هطاّذُ هی تاضذ .

 

 شزيع فزآیىد جدید : 

 

اتتذا تشای اسسال یه دسخَاست جذیذ هی تایست اص طشیك ایي تخص اص سیستن الذام ًواییذ . تذیي هٌظَس 

تگاُ اجشایی هَسد ًظش سا اًتخاب ًواییذ . پس اص اًتخاب دستگاُ ضوا دتیشخاًِ ّایی تخص هشتَطِ ٍ سپس دس

وِ دس آى دستگاُ ٍجَد داسًذ سا هطاّذُ هی وٌیذ وِ تا اًتخاب ّش دتیشخاًِ اطالػاتی دس خػَظ فشآیٌذّای 

ص ( ، ّذف  ، هذت هشتثط تا آى دتیشخاًِ سا هطاّذُ خَاّیذ ًوَد .  ایي اطالػات ضاهل ػٌَاى فشآیٌذ ) هجَ

 "فایل ساٌّوا "وِ دس ستًَی تا ػٌَاى  "دسیافت"صهاى الصم تشای غذٍس هجَص هی تاضٌذ ٍ تا ولیه تشسٍی دووِ 

دس جذٍل فشآیٌذّا لشاس داسد هی تَاًیذ فایل ضاهل اطالػات تىویلی دس خػَظ ّش فشآیٌذ سا دسیافت ًواییذ . 

اص ، ضشایط هتماضیاى ، هشاحل اجشای فشآیٌذ ٍ تشخی اطالػات ایي اطالػات ضاهل هذاسن ٍ هستٌذات هَسد ًی

 دیگش هی تاضٌذ . 



تشای ٍسٍد تِ فشم دسخَاست غذٍس ّش هجَص ) یا تِ ػثاستی تشای ضشٍع یه فشآیٌذ جذیذ ( تشسٍی ػٌَاى آى 

اص ضشٍع  سا ولیه وٌیذ . دس ایي هشحلِ پیاهی هثٌی تش اطویٌاى "ضشٍع فشآیٌذ "فشآیٌذ ولیه وشدُ ٍ دووِ 

 سا تضًیذ .  okتایذ   فشآیٌذ اص ضوا پشسیذُ هی ضَد وِ دس غَستی وِ هایل تِ تىویل فشم ّستیذ

 

،  "تسْیالت هَسد ًیاص "،  "اطالػات ػوَهی "تخص اغلی  4پس اص ٍسٍد تِ فشم دسخَاست ضوا فشهی ضاهل 

 هطاّذُ خَاّیذ ًوَد . "استؼالم ّای هَسد ًیاص"ٍ  "هذاسن هَسد ًیاص "

 

 دس تخص اطالػات ػوَهی ضوا هی تایست اطالػات دسخَاست ضذُ سا تىویل ًواییذ . 

دس تخص ّای هحػَالت ، ّضیٌِ ّای سشهایِ ای ، ّضیٌِ ّای غیش سشهایِ ای ، سشهایِ دس گشدش ٍ ّضیٌِ ّای 

سالیاًِ  هی تَاًیذ گضیٌِ ّای هختلفی سا ثثت ًواییذ . تذیي هٌظَس پس اص اًتخاب ٍ ثثت اطالػات هشتَط تِ 

 واییذ . سا فطشدُ ٍ اطالػات گضیٌِ تؼذی سا ٍاسد ً "اضافِ "ّشگضیٌِ دووِ 

 



 

 

وِ دس تاالی فشم لشاس  "رخیشُ دسخَاست  "ًىتِ : دس ّش هشحلِ اص تىویل فشم ضوا هی تَاًیذ اص طشیك گضیٌِ 

 داسد اطالػات ٍاسد ضذُ تا ایي لحظِ سا رخیشُ ًوَدُ ٍ دس صهاى دیگشی تِ تىویل سایش اطالػات الذام ًواییذ .

 

 

 

 

 

 

 



خَد ٍ هیضاى ّشیه سا ثثت  هی تَاًیذ ولیِ تسْیالت هَسد ًیاص دستخص اطالػات تسْیالت هَسد ًیاص ضوا

 .ًواییذ

 

 

 

دس تخص هذاسن هَسد ًیاص دس غَستی وِ ػالٍُ تش فشم اطالػات ػوَهی دسخَاست ًیاص تِ تىویل فشم ّا یا 

 "ام دسیافت فشم خ"اطالػات دیگشی ّن تاضذ ضوا هی تَاًیذ فشم خام اطالػات هَسد ًیاص سا اص طشیك گضیٌِ 

اسسال ًواییذ . ّوچٌیي ضوا  "اطالػات اضافی هَسد ًیاص "داًلَد وشدُ ٍ پس اص تىویل فشم آى سا اص طشیك تخص 

تایذ ولیِ اسٌاد ٍ هذاسوی وِ دس ایي غفحِ دس تخص هذاسن هَسد ًیاص هطخع ضذُ اًذ سا اسىي وشدُ ٍ دس 

 ویلَ تایت تیطتش تاضذ. 215ًثایذ اص  تَجِ داضتِ تاضیذ حجن هذاسن اسىي ضذُسیستن اسسال ًواییذ . 



 

 

دس تخص استؼالم ّای هَسد ًیاص ضوا هی تَاًیذ استؼالم ّایی وِ تشای هجَص هَسد ًظش ضوا هی تایست تِ سایش 

 دستگاُ ّای اجشایی اسسال ضًَذ سا هطاّذُ ًواییذ . 

 

 

ًواییذ ، تذیي تشتیة ضوا  سا ولیه  "اسسال دسخَاست  "پس اص تىویل ولیِ اطالػات هَسد ًیاص دووِ 

دسخَاست خَد سا تِ هٌظَس تشسسی اٍلیِ ٍ اسائِ تِ دستگاُ هشتَطِ تِ هشوض خذهات سشهایِ گزاسی اسسال 

 خَاّیذ ًوَد .

 



 :  ارسال پیام

دس ایي سیستن ضوا اهىاى اسسال پیام تِ یىی یا ولیِ واستشاى دیگش سیستن سا خَاّیذ داضت . تشای ٍسٍد تِ 

ٍ دسیافت پیام اص هٌَی اغلی تاالی سایت گضیٌِ ًاهِ ّا سا اًتخاب ًواییذ . دستخص غٌذٍق پیام تخص اسسال 

 سِ تخص اغلی ًاهِ ّای دسیافت ضذُ ، ًاهِ ّای اسسال ضذُ ٍ پیص ًَیس ّا سا هطاّذُ خَاّیذ ًوَد . 

 

ِ اهىاى اسسال ًاهِ تِ یه ولیه ًواییذ . دس ایي غفح "اسسال ًاهِ جذیذ"تشای اسسال پیام جذیذ تشسٍی دووِ 

واسضٌاس هطخع ، ولیِ واسضٌاساى یه دستگاُ ٍیا واسضٌاساى هشوض خذهات سشهایِ گزاسی فشاّن ضذُ است 

تَجِ داضتِ تاضیذ وِ پش وشدى هَضَع ٍ تذًِ ًاهِ الضاهی است ٍ تشای اسسال فایل ضویوِ وافیست دووِ 

Browse   سا ولیه وٌیذ ٍفایل هَسد ًظش سا اًتخاب وٌیذ تشای اضافِ وشدى فایل ّای تیطتش الصم است تشای ّش

فایل ضویوِ ایي واس سا اًجام داد سپس دس غَست ولیه تش سٍی دووِ اسسال واسضٌاساى هَسد ًظش اسسال هی 

ّا رخیشُ ًواییذ ٍ دس صهاى هٌاسة  ٍ یا تا استفادُ اص گضیٌِ رخیشُ هَلت ًاهِ سا دس تخص پیص ًَیس ًاهِگشدد 

 تا هشاجؼِ تِ تخص پیص ًَیس ّا ًاهِ هَسد ًظش خَد سا اسسال ًواییذ . 

 

 


