
 

 

                       

 آن در هویت احراز و نام ثبت و چیست سجام سامانه

 راهنما ترینکامل|  شود؟یم انجام چگونه

 هایسرویس از یکی شود،می نامیده سجام اختصار به که مشتریان اطالعات جامع سامانه

 شارپی رشد و عدالت سهام آزادسازی با ۹۹ سال از خصوص به که است ایران سهام بازار

 و هویت احراز و سجام در نام ثبت جهت، همین از. کندمی ایفا کنندهتعیین نقشی بورس،

 .است ضروری ایران بورس فعاالن تمام برای آن پیگیری کد دریافت

 که دارد گستردگی قدری به است، سجام سامانه به وابسته که بورسی هایفعالیت یدامنه

 سود و عدالت سهام اعتباری وام دریافت بورسی، کد دریافت همچون مواردی برای شما

 سهام تبدیل بورسی، هایشرکت نقدی سود دریافت عدالت، سهام استانی هایشرکت

 .کنید اقدام سامانه این طریق از باید تنها کارگزاری تغییر همچنین و آنالین به کاغذی

 احراز نام، ثبت روش سجام، سامانه ماهیت کامل توضیح ضمن ،بورس اخبار مطلب این در

 . داد خواهیم آموزش نیز را آن در اطالعات ویرایش و هویت
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 دارد؟ کاربردی چه و چیست سجام سامانه
ساختی بازار سرمایه کشور است که از های زیریکی از سامانه www.sejam.ir سامانه سجام به آدرس

ای ملی به حساب آورد. سجام اولین بار در سال توان آن را سامانهمیلحاظ گستردگی ارائه خدمات 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و زیر نظر سازمان بورس توسط شرکت سپرده ۱۳۸۴

است. سجام به  شتریانم طالعاتا ثبت امعج امانهس ی سجام، مخفف عبارتاندازی شد. کلمهراه
گذاران تر به سرمایهشویی و ارائه خدمات بهتر و سریعبارزه با پولمنظور احراز هویت مشتریان، م

اندازی شده است. همچنین این سامانه مورد تایید و تحت نظارت کمیته مبارزه با بورسی راه
 .پولشویی سازمان بورس و اواراق بهادار نیز قرار دارد

 حتی) عالیت داشته باشیدخواهید تحت هر عنوانی )شخص حقیقی یا حقوقی( در بورس فاگر می
احراز هویت، با دریافت ثبت نام کرده و پس از  ، باید در سامانه سجام(کاال بورس فیزیکی بازار در

آوری کد بورسی معامالت خود را آغاز کنید. این سامانه، اطالعات سهامداران را به صورت یکپارچه جمع
دهیم که کند. در ادامه این بخش توضیح میو سوابق معامالتی آنان را با شفافیت نگهداری می

های بعدی نیز روش یم. در بخشسامانه سجام چیست و چرا الزم است که حتما در آن ثبت نام کن
 .ثبت نام و احراز هویت در این سامانه را آموزش خواهیم داد

 :ای دارد، از جملهدهی بازار سهام نقش عمدهاندازی این سامانه در راستا سازمانتاسیس و راه

 عات بندی بانک اطالعاتی بازار سرمایه و نهادهای مالی به واسطه ثبت اطالکمک به تجهیز و طبقه
 شخصی و سهامداری افراد

 هاتسهیل دسترسی به اطالعات به واسطه یکپارچه شدن آن 
  رفع نیاز به مراجعه مداوم به دفاتر کارگزاری و پیشخوان دولت برای احراز هویت جهت انجام

، تغییر کارگزاری، تغییر صندوق، دریافت سود سبدگردانی اموری مانند اخذ کد بورسی، صدور کد
 سهام )از طریق حساب بانکی که به سامانه سجام معرفی شده( و امور دیگر

 مبارزه با پولشویی و تأمین مالی غیرمجاز 
 هاگذاران و محفوظ ماندن آناز بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطالعات سرمایه 
 به مردم عدالت سهام ودی برای ارائه خدماتدرگاه ور 
 مدیریت امور مربوط  برای سهولت در سرمایه بازار ذینفعان یکپارچه درگاه دهی به سامانهسامان

 سهام سبد به مجامع و
 

 

 

ها ترین دالیل و انگیزهتوان گفت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی غیرمجاز از مهممی
 .اندازی سامانه سجام بوده استبرای راه
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در سجام برای دریافت کد بورسی و فعالیت در  لزوم ثبت نام
 بازار بورس ایران

های اولین قدم برای فعالیت در بازار سهام ایران، دریافت کد بورسی است چرا که تمامی فعالیت
شما با این کد شناسایی و انجام خواهد شد. کد بورسی به نوعی حکم مدرک شناسایی شما در 

 :دو راه برای دریافت کد بورسی وجود دارد بازارهای مختلف بورسی را دارد.

 در این روش الزم است یک کارگزاری مجوزدار و رسمی را انتخاب کنید. سپس با در : حضوری
ت نام کد ها فرایند ثبدست داشتن مدارک هویتی خود به یکی از شعب آن مراجعه کنید تا آن

 طریق از را خود نام ثبت فرایند از بخشی باید شما روش این در .دهندبورسی شما را انجام 
 .دهید انجام رقمی ۱۰ کد یک دریافت و سجام در هویت احراز

 جویی در وقت و بدون مراجعه توانید با صرفهدر این روش می :آنالین صورت به و غیرحضوری
حضوری، از طریق اینترنت کد بورسی خود را دریافت کنید. این روزها با افزایش کاربرد خدمات 

 باید شما روش این در .دهندها خدمات آنالین اخذ کد بورسی را ارائه مینتی، اکثر کارگزاریاینتر
 یک دریافت با و کنید نام ثبت سجام در نظر، مورد کارگزاری سایت در اولیه حساب افتتاح از بعد
 .دهید انجام هویت احراز رقمی، ۱۰ کد

 

 

 

 

لزوم ثبت نام در سجام برای دارندگان سهام عدالت جهت 
مندی از وام های سهام عدالت و بهرهدریافت سود شرکت

 سهام عدالت

هایی خود در این حوزه، بایست برای تمام فعالیتسهامداران سهام عدالت میبنا بر دستور دولت، 
های مربوط به ترین فعالیتدر سامانه جامع اطالعات مشتریان ثبت نام کرده باشند. از جمله مهم

 :توان به موارد زیر اشاره کردپذیر نیست، میسهام عدالت که بدون ثبت نام در این سامانه امکان

کنید یا حضوری دریافت میکند که شما کد بورسی خود را پس تفاوتی نمی
رقمی آن را  ۱۰غیرحضوری، در هر دو حالت باید ثبت نام در سجام را انجام دهید و کد 

 .برای احراز هویت دریافت کنید
 

 
 :توانید آموزش زیر را مطالعه کنیدبرای اطالع از مراحل دقیق دریافت کد بورس، می

 بورسی کد دریافت راهنمای
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 کند که شما برای مدیریت سهام عدالت خود فرقی نمی :عدالت سهام هایشرکت دسو دریافت
و  عدالت سهام سود روش مستقیم را در نظر گرفته باشید یا غیرمستقیم، به هر حال واریز

 پروفایل در که بانکی شبا شماره فقط از طریق عدالت سهام هایشرکت تقسیمی سود همچنین
 توجه با و شودنمی واریز شما سود صورت این غیر در .یز خواهد شداید، وارخود ثبت کرده سجام

 .ندارید پیگیری و اعتراض حق ها،رسانیاطالع به
 یکی از خدمات بسیار کاربردی سهام عدالت، وام اعتباری مخصوص آن  :عدالت سهام وام دریافت

، عدالت سهام اعتباری وام دریافت مراحل شود. اولین مرحله ازاست که با توثیق سهام ممکن می
ی سهام ثبت نام در سجام و احراز هویت در آن است؛ در غیر این صورت، شما به عنوان دارنده

 .امتیاز استفاده کنید توانید که از اینعدالت نمی
 

 

 

 

لزوم ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان برای 
 های بورسیدریافت سود نقدی تمام شرکت

ادامه این  از ابتدا همواره ضرورت سجامی شدن برای دریافت سود سهام عدالت مطرح بود اما در 
های استانی سهام عدالت نیز مطرح شد. شرکت سهام DPS مسئله برای دریافت سود نقدی یا همان

م سجامی شدن به همین مسائل منحصر نماند؛ تا جایی که عضو ناظر مجلس در با این وجود الزا
 طریق از نقدی سود داختپر الزام بررسی ، از۱۴۰۰تیر  ۲۷شورای عالی بورس در اظهاراتی مورخ 

 .خبر داد –های سهام عدالت نه فقط شرکت – بورسی هایشرکت تمام برای سجام

 لزوم ثبت نام در سجام برای تبدیل سهام کاغذی به آنالین
محور شدن خدمات بورسی نیز فعال بود. به گیر شدن اینترنت و آنالینبورس در ایران پیش از همه

های قدیم سهام خریداری کرده باشند. اما این افراد یک افرادی که در زمانهمین جهت زیاد هستند 
مندی از مزایای شان کاغذی است. این افراد برای بهرهمشکل دارند و آن این است که سند سهام

گری، مجبور هستند که این سهام کاغذی را به سهام آنالین سهام خود مثل دریافت سود و معامله
 .پذیر نیسترد پرتفوی کارگزاری خود کنند که این کار نیز بدون سجامی شدن امکانتبدیل کرده و وا

را  آنالین به کاغذی سهام تبدیل راهنمای توانید برای آگاهی از چگونگی انجام این کار،شما می
 .لعه کنیدمطا

پارچه این سامانه دلیل الزام سجامی شدن سهامداران عدالت، خاصیت متمرکز و یک
برداری است. های بانکی سهامداران و جلوگیری از کالهبرای مدیریت و دسترسی حساب

به عبارتی این فرایند تضمینی برای سرعت، سهولت و امنیت عملیات مربوط به سهام 
میلیون  ۳۰ی این سهام به بیش از است؛ به خصوص که تعداد افراد دارندهعدالت 

 .کند که کلیه سهامداران باید سجامی باشندرسد. در همین راستا نیز قانون حکم میمی
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 لزوم ثبت نام در سجام برای تغییر کارگزاری
های بورسی عضویت در این سامانه ی تمام فعالیتتر اشاره شد، تقریبًا مقدمهطور که پیشهمان
توانید به راحتی در ن قاعده مستثنا نیست. برای تغییر کارگزاری میهم از ای کارگزاری تغییر .است

رقمی  ۱۰کارگزاری جدیدی که در نظر دارید، ثبت نام کنید و سپس هنگام تکمیل مراحل، کد پیگیری 
سجام خود را وارد کنید. طبیعتًا برای هر بار تغییر کارگزاری الزم نیست که در سجام عضو بشوید، 

 .داشت خواهید نیاز خود سجام پیگیری کد به بار هر ی است. با این حالعضویت اولیه کاف
 

 

 سجام در نام ثبت
 :شودسجام به دو روش زیر انجام میثبت نام در 

 از طریق سایت سامانه جامع اطالعات مشتریان :)آنالین( حضوری 
 های مورد تایید سازمان بورس ایران ها و دفاتر کارگزارینتاز طریق مراجعه به کافی :غیرحضوری

 به همراه مدارک هویتی
وش غیرحضوری و آنالین را به صورت در ادامه روش ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان به ر

 .گام به گام و تصویری توضیح خواهیم داد

 در غیرحضوری و آنالین نام ثبت تصویری و گام به گام آموزش
 سجام سامانه

 
ی مهم در این برای ثبت نام در سجام الزم است که از طریق وبسایت رسمی آن اقدام کنید. نکته

های تقلبی در اختیار شما بین، توجه به درست بودن آدرس است. ممکن است که کالهبرداران لینک
قرار دهند و اطالعات شما را سرقت کنند. آدرس اصلی سایت سامانه جامع اطالعات مشتریان به 

 بیشتر بخوانید:

 معرفی ۹ سامانه ضروری برای فعالیت در بورس ایران
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دقت داشته باشید که در ابتدای آدرس در مرورگر خود . https://www.sejam.ir :این صورت است
 :وجود داشته باشد. در ادامه گام به گام مراحل ثبت نام را شرح خواهیم داد https حتما

 نام ثبت یگزینه انتخاب و سایت به ورود – ۱
شوید. امکانات زیادی در این ای مشابه تصویر زیر مواجه می، با صفحهسجام سایت با ورود به

اند، اما بخش مورد نظر ما ثبت نام است. همانطور که در تصویر با رنگ قرمز صفحه لیست شده
 :کلیک کنید «نام ثبت» یمشخص شده است، روی گزینه

 

 هشدارها یصفحه به ورود – ۲
طور اند. در این قسمت نیز همانی بعد، هشدارها و اطالعات کلی مربوطه یادآوری شدهدر صفحه

کلیک  «سجام در نام ثبت رنگ سبز یدکمه» که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شده است، روی
 .کنید
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 موبایل تماس شماره کردن وارد – ۳

موبایل خود را در فیلد مخصوص وارد کنید. سپس از روی تصویر کد  در این صفحه باید شماره
 کد دریافت آبی یکمهد» امنیتی، کد مربوطه را در قسمت پایین فیلد موبایل وارد کنید. سپس روی

کنید، حتما به نام فرد متقاضی کلیک کنید. توجه داشته باشید که شماره موبایلی که وارد می «تایید
 .ثبت نام باشد
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 اولیه تایید کد کردن وارد – ۴
در مرحله بعدی یک کد تایید پنج رقمی برای شما پیامک خواهد شد. کد مربوط را در فیلد 

 .را نیز تکمیل کنید ملی کد و هویت مشخص شده وارد کنید. فیدهای بعدی شامل
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 نماینده معرفی – ۵

شود در صورت لزوم، یک خواسته میشوید که در آن از شما ای مواجه میدر قدم بعدی، با صفحه
خواهید خودتان به شخصه به فعالیت و مدیریت امور نماینده قانونی معرفی کنید. اگر می

را انتخاب کنید. اگر هم به هر دلیلی، الزم است که فردی به نمایندگی از  «اصیل» یبپردازید، گزینه
 آبی یدکمه» را انتخاب کنید. در پایان نیز «قانونی نماینده» شما این امور را پیگیری کنید، گزینه

 .را انتخاب کنید «بعدی گام تایید/ادامه

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 راهنما ترینکامل|  شود؟می انجام چگونه آن در هویت احراز و نام ثبت و چیست سجام سامانه 9

 
 کارمزد پرداخت – ۶

شود که کارمزد ثبت نام در سجام را پرداخت کنید. یکی از در قدم بعدی، از شما خواسته می
مراحل پرداخت و ثبت کنید تفاوتی در ها را انتخاب کنید؛ این که چه درگاهی را انتخاب میدرگاه

شوید. سپس به صفحه پرداخت منتقل می «پرداخت» یکند. با کلیک بر روی دکمهنمی نام ایجاد
بارمصرف، مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید. باید با وارد کردن اطالعات کارت بانکی و دریافت رمز یک

هزار  ۱۰کارمزد ثبت نام سجام ی روند ثبت نام بازخواهید گشت. مبلغ با اتمام پرداخت به ادامه
 .ناموت است
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 هویتی اطالعات کردن وارد – ۷
شود که اطالعات هویتی خود را وارد کنید. تمامی موارد ضروری در این بخش از شما خواسته می

ها امکان ادامه ثبت نام وجود ندارد. این اطالعات شامل نام، شماره هستند و بدون تکمیل آن
و مواردی از این قبیل است. در ورود صحیح اطالعات کمال دقت را داشته  شناسنامه، کد ملی

کلیک  «بعد مرحله تایید/ادامه آبی یدکمه» باشید. با اطمینان از صحت اطالعات وارد شده، روی
 .کنید
اید، سیستم به صورت از آنجایی که در مراحل ابتدایی ثبت نام یک بار کد ملی را وارد کرده :نکته

 .کندبخش کد ملی را تکمیل میخودکار 
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 ارتباطی اطالعات کردن وارد – ۸

شوید. در این بخش نیز باید اطالعات ارتباطی شامل آدرس سپس وارد بخش اطالعات ارتباطی می
 .کلیک کنید «بعد مرحله تایید/ادامه آبی یدکمه» های تماس را وارد کنید. در پایان رویو شماره
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 سهامداری کدهای – ۹

خواهد کدهای سهامداری خود را انتخاب شوید که از شما میای مواجه میدر این مرحله با صفحه
 در نیست الزم اید،نداده انجام شدن سجامی برای اقدامی هیچ قبال اگر که باشید داشته توجه .کنید
 .کنید کلیک «بعدی گام تایید/ادامه آبی یدکمه» روی صرفا دهید؛ انجام خاصی کار مرحله این

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 راهنما ترینکامل|  شود؟می انجام چگونه آن در هویت احراز و نام ثبت و چیست سجام سامانه 13

 

 
 شغلی اطالعات – ۱۰
 به یا بیکار اگر حتی که باشید داشته توجه. کنید وارد را خود شغلی اطالعات باید مرحله این در

 آبی یدکمه» در پایان روی .کنید مشخص قسمت این در را آن باید هستید، مشغول تحصیل
 .کلیک کنید «بعدی گام تایید/ادامه
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 مالی اطالعات – ۱۱

ها از اهمیت در این بخش باید اطالعات مالی خود را بیان کنید. این بخش نسبت به سایر بخش
ها با دقت و وسواس داده شود. بعد از تکمیل کمتری برخوردار است و الزم نیست تمام پاسخ
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 .کلیک کنید «بعدی گام تایید/ادامه آبی یدکمه» فیلدهای مربوطه، روی

 
 بانکی اطالعات ثبت – ۱۲

ی ثبت اطالعات بانکی در سجام است. باید نهایت دقت را در تکمیل ترین مراحل، مرحلهیکی از مهم
های شما بر اساس اطالعاتی این بخش به خرج دهید چرا که در آینده تمامی امور مالی و تراکنش

اید ساب باز کردهای که در آن حشود. در صورتی که کد شعبهکنید، انجام میکه در این بخش وارد می
در گوگل و اضافه « بانک شعبه کد دریافت» وجوی عبارتتوانید به راحتی با جستدانید، میرا نمی

 .کردن نام بانک خود در انتهای عبارت، این کد را بر اساس آدرس پیدا کنید
اینکه  کلیک کنید. بعد از «ذخیره» یرا زده و در پایان روی دکمه «فرضپیش حساب» یتیک گزینه

کلیک  «بعدی گام تایید/ادامه آبی یدکمه» اطالعات بانکی خود را پایین صفحه مشاهده کردید، روی
 .کنید
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 .دقت شود که صرفا اطالعات حساب بانکی شخص متقاضی ثبت نام قابل پذیرش است: نکته

 
 هویتی اطالعات مجدد تایید – ۱۳

اطالعات هویتی خود را بررسی کنید و در صورت شود که مجدداً در این مرحله از شما درخواست می
 یدکمه» وجود هرگونه مغایرت احتمالی، آن را اصالح کنید. در صورتی که همه چیز درست است، روی

 .کلیک کنید «بعدی گام به ادامه کنم، می تایید رنگ سبز
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 تعهدات پذیرش – ۱۴

 «پذیرش» یصفحه با زدن تیک گزینه آخرین مرحله از ثبت نام سجام، پذیرش تعهدات است. در این
 .شود، ثبت نام شما تکمیل می«ذخیره» یو سپس کلیک بر روی دکمه
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 سجام رقمی ۱۰ کد دریافت و عملیات پایان – ۱۵
در صورتی که تمام مراحل را درست و به دقت طی کرده باشید، با پذیرش تعهدات و تکمیل ثبت 

رقمی  ۱۰شما پیامک خواهد شد. این کد همان کد  رقمی مخصوص سجام برای ۱۰نام، یک کد 
 خواهیم آموزش جلوتر که سجامی هویت احراز برای کد این داشتن معروف سجامی شدن است؛

 .است الزامی داد،
 
 
 
 

 رقمی سجام ارسال نشد یا آن را فراموش کردیم، چگونه آن را بازیابی کنیم؟ ۱۰اگر کد پیگیری 

 :رقمی سجام برای شما ارسال نشد، مراحل زیر را دنبال کنید ۱۰اگر کد پیگیری 

کلیک  «پیگیری کد بازیابی» یصفحه اصلی سامانه جامع اطالعات مشتریان، روی گزینه با ورود به – ۱
 .کنید

 

 .در قدم بعدی کد ملی و کد امنیتی را وارد کنید – ۲

ساعت پس از تکمیل ثبت نام برای شما پیامک  ۲۴رقمی سجام حداکثر تا  ۱۰کد 
باشد و مورد تایید قرار نگیرد، ایراد شود. در صورتی که ثبت نام شما مشکلی داشته می

 .رسانی خواهد شدمربوطه از طریق پیامک اطالع
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رو خواهید در صورتی که اطالعات را درست وارد کرده باشید، با پیامی مطابق تصویر زیر روبه – ۳
 ۱۰پیام باید منتظر ارسال مجدد پیامک حاوی کد پیگیری  شد. در این مرحله و پس از مشاهده

 .رقمی سجام باشید
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مراحلی که ذکر شد برای بازیابی کد سجام افرادی بود که بعد از ثبت نام، کد برایشان ارسال نشده 
ی بین دریافت کد پیگیری و احراز هویت قرار دارند. اما ممکن است است و در اصل در مرحله

 این در. پیگیری را قبال دریافت کرده باشند اما بعدها آن را فراموش یا گم کرده باشندافرادی کد 
 :کنید دنبال باید را زیر مراحل شده، فراموش سجام رقمی ۱۰ پیگیری کد بازیابی برای صورت

شوید.  profilesejam.csdiran.ir به طور مستقیم وارد صفحه پروفایل سجام سایت سمات به آدرس – ۱
 در نام ثبت» در این صفحه مطابق آن چه که در تصویر زیر نشان داده شده است، روی گزینه

 .کلیک کنید «سجام
 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://profilesejam.csdiran.ir/
https://profilesejam.csdiran.ir/


 

 
 

 راهنما ترینکامل|  شود؟می انجام چگونه آن در هویت احراز و نام ثبت و چیست سجام سامانه 21

 

 که باشید داشته توجه .وارد کنیددر این مرحله، مطابق تصویر زیر شماره موبایل و کد امنیتی را  – ۲
 .ایدداده انجام نام ثبت آن با قبال که باشد ایشماره همان باید شده وارد یشماره
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ی بعد، مطابق تصویر ابتدا کد تایید پیامک شده را وارد کنید. سپس نوع مشتری را در مرحله – ۳
سپس ضمن شوند(. پردازند، حقیقی محسوب میوارد کنید )سهامدارانی که خود به معامله می

وارد کردن کد ملی یا شناسه ملی )برای اشخاص حقوقی(، کد امنیتی را نیز وارد کنید و در 
 .کلیک کنید «تایید کد دریافت» یگزینه پایان روی

 

 
ای مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد. اگر مراحل قبلی را درست طی کرده باشید، با صفحه – ۴

رقمی سجام شما داخل یک کادر به صورت مجزا نمایش داده  ۱۰در باالی این صفحه، کد پیگیری 
 .آن را برای اطمینان در چند جا ذخیره کنید شده است که برای احراز هویت به آن احتیاج دارید.
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 نکات مهمی که درباره ثبت نام غیرحضوری سجام باید بدانید

   ورود و ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان باید فقط و فقط از طریق شماره موبایلی
است،  باشد که به نام صاحب حساب سجام است؛ یعنی کد ملی که برای شماره موبایل ثبت شده

با کد ملی صاحب حساب سجام باید همسان باشد. در صورتی که این مسئله رعایت نشود، ثبت 
در همین راستا، . کنید پرداخت هزینه دوباره موبایل، شماره اصالح برای باید شود ونام ناقص می

 .پذیر نیستامکان ثبت نام دو نفر با یک شماره موبایل واحد امکان
 توانند کنید نیز باید یکتا باشد. دو نفر با یک آدرس ایمیل مشترک نمیمی آدرس ایمیلی که وارد

 .ثبت نام انجام دهند
  سال ممکن نیست و این افراد تنها  ۱۸ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری سجام برای افراد زیر

 .توانند سجامی شوندبه روش حضوری می
 را داشته باشیدکم رسید ثبت نام آن باید کارت ملی هوشمند یا دست. 

سال در سجام ثبت نام و احراز  ۱۸توان برای افراد زیر چگونه می
 هویت کرد؟

سال و کودکان کامالً مشابه فرایند افراد باالی  ۱۸ثبت نام در سجام و احراز هویت آن برای افراد زیر 
احراز هویت خود سال باید برای  ۱۸سال است. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که افراد زیر  ۱۸

حتمًا حضوری اقدام کنند. البته احراز هویت حضوری به معنای اقدام حضوری خود کودکان نیست، 
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 هویت احراز مراکز ها باید به صورت حضوری به یکی ازی قانونی آنبلکه ولی یا سرپرست یا نماینده
در سامانه  وارد شده نکته بسیار مهم دیگر این است که شماره حساب. کنند مراجعه سجام حضوری

باشد. در اصل تمامی اطالعات هویتی و بانکی باید به نام کودک باشد؛  کودک باید حتما به نام خود
 .این الزام درباره اطالعات ارتباطی وجود ندارد

آیا ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( رایگان 
 است؟

هزار  ۱۰ثبت نام کند، باید هنگام ایجاد حساب مبلغ  خیر. در صورتی که خود فرد شخصًا اقدام به
ها نتناموت را به عنوان کارمزد دریافت کد سهامداری پرداخت کند. طبیعتا در صورتی که به کافی

شود. ثبت نام هایی به عنوان کارمزد انجام عملیات ثبت نام از شما دریافت میمراجعه کنید، هزینه
 .های جانبی مختلف استها نیز مشمول هزینهیحضوری سجام در دفاتر کارگزار

ها با ایجاد تسهیالتی، این ثبت نام را برای شما رایگان ها و کارگزاریبا این وجود برخی سامانه
ها ثبت نام سجام خود را انجام دهید، خود دهند. در صورتی که از طریق این کارگزاریانجام می

 ثبت سامانه توان بهها میکند. از جمله این کارگزاریتقبل می هزار تومانی شما را ۱۰کارگزاری هزینه 
ها و اشاره کرد. کارگزاری آگاه کارگزاری اکسپرس آگاه سامانه و بیدار اقتصاد کارگزاری سجام نام
ها دهند اما این فرایند در تمام آنافزارهای مالی بسیاری خدمات ثبت نام و احراز را انجام مینرم

 .لزوما رایگان نیست

 مختلف هایروش توضیح سجام: در هویت احراز
 غیرحضوری و حضوری

ای و هویتی د اطالعات شناسنامهاحراز هویت، بخش پایانی از ثبت نام در سجام است که شامل تایی
افراد است. احراز هویت پس از پایان مراحل اولیه ثبت نام در سایت سامانه جامع اطالعات مشتریان 

شود. در این مرحله و از طریق دفاتر حضوری و مراکز آنالین اعالمی خارج از خود سامانه انجام می
 .باید اسناد و مدارک مربوطه ارائه شود

شد اما با گسترش اندازی این سامانه، احراز هویت تنها به صورت حضوری انجام میی راهدر ابتدا
فضای الکترونیکی در خدمات بورسی و همچنین بحران بیماری کرونا، امکان احراز هویت سجام به 
صورت غیرحضوری و آنالین نیز مهیا شد. در ادامه به طور مختصر احراز هویت از هر دو روش را 

 .کنیممیبررسی 
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روش احراز هویت آنالین و غیرحضوری برای سجامی شدن + 
 لیست مراکز مورد تایید

های کارگزاری که از ها و سایتبرای احراز هویت آنالین سجام از منزل، الزم است که از طریق برنامه
ها امانهاند، اقدام کنید. فرایند احراز هویت آنالین در هر کدام از سطرف این سامانه معرفی شده

رقمی سجام، ارسال تصویر کارت ملی و  ۱۰ها در کلیاتی مانند الزام کد متفاوت است اما تمامی آن
دیگر هستند. با کلیک روی نام هر سامانه و ورود به شناسنامه و اعتبارسنجی تصویری، مشابه یک

ی مخصوص هر توانید به راحتی به راهنماهای معرفی شده در این قسمت، میهر کدام از صفحه
 :ها دسترسی داشته باشیدکدام از سامانه

 پاسارگاد بانک کارگزاری هویت احراز سامانه 
 کارآفرین کارگزاری الکترونیکی هویت احراز سامانه 
 آشنا سپهر غیرحضوری هویت احراز سامانه 
 کشاورزی بانک کارگزاری هویت احراز سامانه 
 پاساریان کارگزاری ویته احراز سامانه 
 اردیبهشت کارگزاری هویت احراز سامانه 
 ملی بانک کارگزاری هویت احراز سامانه 
 کارآمد کارگزاری هویت احراز سامانه 
 حافظ کارگزاری هویت احراز سامانه 
 پویا ایساتیس کارگزاری هویت احراز سامانه 
 ساز تی آی اپراتور هویت احراز سامانه 
 آسیا فیروزه کارگزاری هویت احراز سامانه 
 بازار توازن کارگزاری هویت احراز سامانه 
 نوین نگاه کارگزاری هویت احراز سامانه 
 تامین صبا کارگزاری هویت احراز سامانه 
 ایران صادرات بانک کارگزاری هویت احراز سامانه 
 آوید امین کارگزاری هویت احراز سامانه 
 ملل اعتباری موسسه هویت رازاح سامانه 
 دی بانک هویت احراز سامانه 
 سینا کارگزاری 
 آموزشی فیلم + سیگنال اپلیکیشن طریق از سجام هویت احراز 
 ۷۲۴ اپلیکیشن طریق از سجام هویت احراز 
 آموزشی فیلم + تاپ اپلیکیشن طریق از سجام هویت احراز 
 آپ اپلیکیشن طریق از سجام هویت احراز 
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 بهپرور پیشگامان کارگزاری هویت احراز سامانه 
 ایران مهر بانک کارگزاری هویت ازاحر سامانه 
 نوین سرمایه تامین کارگزاری هویت احراز سامانه 
 دانایان کارگزاری هویت احراز سامانه 
 مسکن بانک کارگزاری هویت احراز سامانه 
 نوین دنیای کارگزاری هویت احراز سامانه 
 آموزشی فیلم + بورس آرمون کارگزاری هویت احراز سامانه 
 بیدار اقتصاد کارگزاری هویت احراز سامانه 
 دانا کارگزاری هویت احراز سامانه 
 شرق گستران سهام کارگزاری هویت احراز سامانه 
 مفید کارگزاری هویت احراز سامانه 
 تصویری راهنمای و آموزشی فیلم + آشنا سهم کارگزاری سجام هویت احراز سامانه 
 پارسیار و افزار دانش عصر شاکیلید، درگاه سه با پارسیان بانک طریق از هویت احراز 

احراز هویت آفالین سجام از طریق مراکز اعالم شده چگونه 
 شود؟انجام می

توانید این کار را حضوری ر صورتی که به هر دلیلی امکان ثبت نام غیرحضوری و آنالین را ندارید، مید
ها و حتی ها، بانکنیز انجام دهید. ثبت نام حضوری در این سامانه از طریق برخی شعب کارگزاری

د. به همراه خواهد بو هویت احراز با همراه دفاتر پیشخوان دولت قابل انجام است که این خدمات
 هزینه رهگیری پیامک شده جهت احراز هویت الزامی است. همچنین داشتن مدارک هویتی و کد

 نماینده برای و لایر ۰۰۰٬۱۱۱ اصیل شخص برای دولت پیشخوان دفاتر در سجام هویت احراز
 .باشدمی لایر ۰۰۰٬۱۲۷ قانونی

اطالعات مشتریان، اطالعات مکانی توانید در بخش احراز هویت سایت سامانه جامع شما می – ۱
ترین مراکز منتخب برای شما نمایش داده شود. برای این کار با ورود به خود را وارد کنید تا نزدیک

 .کلیک کنید «هویت احراز» ی، در صفحه اصلی روی دکمهhttps://www.sejam.ir آدرس
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 .کلیک کنید «حضوری هویت احراز» شود، روی گزینهی جدیدی که باز میدر صفحه – ۲

 

توانید بنا بر نیاز خود، اطالعات را فیلتر کنید. پیش از هرچیز در قسمت ی بعدی، میدر صفحه – ۳
نوع احراز هویت، حتما گزینه حضوری را انتخاب کنید. سپس نوع دفتر را بنا بر ترجیح خود از میان 
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بعدی استان و شهر خود را انتخاب کنید. کارگزاری، بانک و دفتر پیشخوان انتخاب کنید. در فیلدهای 
در فیلد نام مرکز احراز هویت، اگر مرکز خاصی را مورد نظر دارید، بنویسید. در قسمت آدرس نیز 

ی محل مورد نظر را بنویسید. توجه داشته باشید که در بخش آدرس نباید نشانی کامل محدوده
سعادت »ده کلی را بنویسید. در این مثال ما )مثال با کوچه و خیابان( را وارد کنید و صرفا محدو

های خواسته ، تمامی مراکز منطبق بر ویژگی«جستجو»ی را وارد کردیم. بعد از کلیک روی دکمه »آباد
 .شودشده، نمایش داده می

 

توانید طی یک تماس های تماس مراکز مورد نظر، میدر آخر با به دست آوردن آدرس و شماره – ۴
تلفنی از مدارک مورد نیاز و ساعت مراجعه با خبر شده و باقی مراحل را در مرکز مربوطه و به صورت 

 .حضوری دنبال کنید

 

 

 

 

 

 توانید برای ثبت نام و احراز هویت با پشتیبانیاگر به اینترنت دسترسی ندارید، می
 .تماس بگیرید ۱۵۶۹  اطالعات مشتریان به شمارهسامانه جامع 
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 افراد اطالعات تمامی ویرایش گام به گام راهنمای
 سجام سامانه در حقوقی و حقیقی

 www.sejam.ir آدرس هبه منظور ویرایش اطالعات در این سایت، ابتدا باید به سایت سجام ب – ۱
های موجود را از میان گزینه مراجعه کنید. در همان صفحه نخست باید گزینه ویرایش اطالعات

 .انتخاب کنید

 

همراه خود را بدون صفر وارد کنید.  شوید که باید شمارهای میپس از انجام این کار، وارد صفحه – ۲
همچنین کد امنیتی مندرج در تصویر را در کادر مربوطه بنویسید. دقت کنید که این شماره همراه 

اید. همچنین هنگام انجام نام اولیه آن را ارائه کردهنگام ثبتباید همان شماره همراهی باشد که ه
 .این کار از فیلترشکن استفاده نکنید
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 :با انتخاب دکمه دریافت کد تایید، پیغامی به این شرح مشاهده خواهید کرد -۳

 اطمینان ملی کد با آن انطباق و همراه تلفن شماره مالکیت از سجام، سامانه در نامثبت از پیش لطفا
 .فرمایید حاصل

پس از این مرحله، پیامکی حاوی کد تایید پنج رقمی برای شما ارسال خواهد شد. کد را در کادر 
چه مشتری حقیقی هستید، گزینه نخست و اگر مربوطه وارد کنید. در قسمت نوع مشتری، چنان

لی خود و حروف مشتری حقوقی هستید، گزینه دوم را از منوی کشویی انتخاب کنید. سپس کد م
 .شویدتصویر را درج کنید. با کلیک روی دکمه تایید به صفحه بعد وارد می
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بودید،  نام درج کردهتر در سامانه سجام هنگام ثبتتوانید تمامی اطالعاتی را که پیشاکنون می
 .ها را مرور خواهیم کردمشاهده کنید. در ادامه تمام این بخش
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 ویرایش اطالعات هویتی

 
کنید، بخش اول مربوط به اطالعات هویتی است. این اطالعات شامل نام طور که مشاهده میهمان

 .و نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد و محل صدور و سایر اطالعات هویتی شماست

 برای است. هزینه پرداخت نیازمند سامانه این در هویتی اطالعات ویرایش که است ذکر به الزم
البته برخی دیگر از تغییرات به صورت رایگان  .کنید پرداخت ناموت ۵۰۰۰ مبلغ باید کار این انجام

شود. اما تغییر شماره تلفن همراه، افزودن شماره حساب جدید، تغییر اطالعات مربوط به انجام می
داری با پرداخت هزینه مقدور خواهد بود. پس از پرداخت مبلغ مذکور و درج شغل و کد سهام

 .توانید اطالعات را ویرایش کنیدمی «هویتی اطالعات ویرایش» جدید، با کلیک روی دکمهاطالعات 
 
 
 
 
 
 
 
 

چه اطالعات هویتی شما در ثبت احوال تغییر کرده باشد، الزم است که این مسئله چنان :نکته
توانید شود و پس از آن میرا به بانک اطالع دهید. به این ترتیب اطالعات شما اصالح می

اطالعات را در سامانه سجام انجام دهید. هنگام ویرایش اطالعات هویتی این مسئله  ویرایش
 .شودبه صورت پیغام به شما یادآوری می
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 ویرایش اطالعات ارتباطی
این بخش مربوط به ویرایش اطالعات ارتباطی شماست. فیلدهایی که در این قسمت وجود دارند 

 .چنین کد پستی استتلفن ثابت و اضطراری و همشامل آدرس دقیق پستی، شماره 

 

چه شود. چنانداری شما نمایش داده میدقت کنید در پایین این بخش، اطالعات کدهای سهام
توانید آن را ویرایش کنید. اید، در این بخش میتر وارد کردهداری خود را پیشاطالعات کد سهام

 .توانید کد خود را وارد کنیدباشید، در این قسمت میچنین اگر قبال این کد را ثبت نکرده هم

کنید، تمامی اطالعات مربوط به آدرس و شماره تلفن ثابت گونه که در تصویر زیر مشاهده میهمان
توانید از طریق ویرایش اطالعات ارتباطی به صورت رایگان اصالح کنید. در نهایت و پس از را می

 .را فشار دهید «بعد مرحله ادامه /تایید» رد شده، دکمهحصول اطمینان از صحت اطالعات وا
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 ویرایش اطالعات شغلی
چه الزم است توانید در این قسمت ببینید. چناناطالعات مربوط به حرفه و آدرس محل کارتان را می

 .کلیک کنید «شغلی اطالعات ویرایش» مواردی را تغییر دهید، روی دکمه
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توانید بینید، اطالعات تمام کادرهای موجود در این بخش را میمیگونه که در تصویر زیر همان
 .روزرسانی کنیدبه
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 ویرایش اطالعات مالی و اطالعات حساب بانکی
در نهایت آخرین کادرهایی که در این صفحه وجود دارند، مربوط به اطالعات مالی و اطالعات حساب 

 هایحساب اطالعات ثبت و ویرایش» و «مالی اطالعات ویرایش» بانکی هستند. با کلیک روی گزینه
 .توانید موارد موردنیاز را تغییر دهیدمی «بانکی

 

ویرایش اطالعات خود را در  «بروزرسانی» در نهایت پس از ثبت اطالعات با فشردن دکمه
 .سامانه سجام به پایان برسانید
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 ها در سامانه سجامویرایش اطالعات حقوقی
فراوان از سوی سهامداران حقوقی برای ویرایش اطالعات یا تغییر نماینده، های پس از درخواست

. )خبر مطالعه) ها در سجام میسر شد، امکان ویرایش اطالعات حقوقی۱۴۰۰تیر  ۲۶از روز شنبه، 
فرایند ویرایش اطالعات حساب بانکی، هویتی و ویرایش نماینده و اعضای هیئت مدیره سهامداران 

 :حقوقی به شرح تصاویر زیر است
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 فرایند ویرایش اطالعات هویتی حقوقی سجام
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 فرایند ویرایش اطالعات حساب بانکی اشخاص حقوقی سجام
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 هیئت مدیره حقوقی سجامفرایند ویرایش نماینده و اعضای 
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 راهنمای ویرایش شماره موبایل در سامانه سجام
اگر قصد دارید شماره همراه خود را در سامانه جامع اطالعات مشتریان ویرایش کنید، الزم است  – ۱

 .بار روی گزینه ویرایش موبایل کلیک کنیدکه مجددا به صفحه اصلی این سامانه مراجعه کنید. این

 

شوید که دو گزینه در آن وجود دارد. با کلیک روی گزینه ای مینجام این کار، وارد صفحهپس از ا -۲
ی شما ای که اکنون در پروندهتوانید از شمارهمی« استعالم مجدد شماره تلفن موجود در سامانه»

 .کلیک کنید« تغییر شماره تلفن همراه»وجود دارد، مطلع شوید. برای تغییر شماره، روی گزینه 
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شویم که الزم است اطالعات مربوط به شماره تلفن با انجام این کار وارد صفحه جدیدی می -۳
همراه جدید و کد ملی را در آن وارد کنیم. دقت کنید که شماره موبایل جدید نیز باید به نام صاحب 

 .پروفایل باشد نه فردی دیگر
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شویم ای هدایت میانجام این کار، به صفحهکلیک کنیم. با  «بررسی» در نهایت باید روی گزینه- ۴
 .ناموت را بپردازیم. بعد از پرداخت، شماره موبایل شما تغییر خواهد کرد ۵۰۰۰که باید مبلغ 
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سواالت متداول در رابطه با سامانه سجام همراه با 
 های کوتاهپاسخ

 چیست؟ سجام

سهام ایران است که اولین بار در سال سرویسی در بازار  مشتریان اطالعات جامع سامانه یا سجام
ایجاد شد. این سامانه نقشی اساسی در تمامی ابعاد معامالتی سهامداران در بازارهای مختلف  ۱۳۸۴

های کند. دریافت کد بورسی، دریافت وام اعتباری سهام عدالت و سود شرکتبورس ایران ایفا می
رسی، تبدیل سهام کاغذی به آنالین و های بواستانی سهام عدالت، دریافت سود نقدی شرکت

 .شودهمچنین تغییر کارگزاری از طریق این سامانه انجام می
 کنیم؟ نام ثبت سجام در چگونه

برای ثبت نام در سجام الزم است که از طریق وبسایت رسمی آن اقدام کنید. آدرس اصلی سایت 
شید که ابتدای آدرس در مرورگر دقت داشته با. https://www.sejam.ir :سجام به این صورت است

توانید کلیک کنید. می «نام ثبت» یوجود داشته باشد. با ورود به سایت، روی گزینه https خود حتما
مندرج در این  سجام در نام ثبت گام به گام راهنمای بخش برای آگاهی کامل از مراحل ثبت نام، از

 .مقاله استفاده کنید
 است؟ چگونه سجام در هویت احراز

شود. این مرحله شامل احراز اطالعات احراز هویت بخش پایانی از ثبت نام در سجام محسوب می
توانید از طریق می، sejam ای و هویتی افراد است. بعد از اتمام ثبت نام اولیه در سایتشناسنامه

ها( که خارج از خود سامانه فعال هستند، ها و اپلیکیشندفاتر حضوری و مراکز آنالین اعالمی )سایت
 .برای احراز هویت اقدام کنید

 دهیم؟ تغییر را خود موبایل شماره سجام در چگونه

جددا به صفحه اگر قصد دارید شماره همراه خود را در سایت سجام ویرایش کنید، الزم است که م
 .کلیک کنید« ویرایش موبایل»بار روی گزینه اصلی سجام مراجعه کنید و این

 است؟ چگونه سجام اطالعات ویرایش

 www.sejam.ir  به منظور ویرایش اطالعات در این سایت، ابتدا باید به سایت سامانه سجام به آدرس
های موجود مراجعه کنید. در همان صفحه نخست باید گزینه ویرایش اطالعات را از میان گزینه

 گام به گام راهنمای بخش توانید برای آگاهی کامل از مراحل ویرایش اطالعات، ازانتخاب کنید. می
 .مندرج در این مقاله استفاده کنید اطالعات ویرایش

 کرد؟ دریافت را آن باید چگونه و چیست سجام رقمی ۱۰ کد
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رقمی مخصوص سجام برای شما پیامک خواهد  ۱۰با پذیرش تعهدات و تکمیل ثبت نام، یک کد 
 سجامی هویت زاحرا برای کد این داشتن رقمی معروف سجامی شدن است؛ ۱۰شد. این کد همان کد 

 .است الزامی
 است؟ رایگان سجام در نام ثبت

هزار  ۱۰خیر. در صورتی که خود فرد شخصًا اقدام به ثبت نام کند، باید هنگام ایجاد حساب، مبلغ 
ها نتناموت را به عنوان کارمزد دریافت کد سهامداری پرداخت کند. طبیعتا در صورتی که به کافی

شود. ثبت نام ه عنوان کارمزد انجام عملیات ثبت نام از شما دریافت میهایی بمراجعه کنید، هزینه
شود و هزینه آن به عنوان تسهیالت از طرف ها رایگان انجام میسجام تنها از سوی برخی کارگزاری

 .شودکارگزاری پرداخت می
 است؟ چگونه کودکان و سال ۱۸ زیر افراد برای سجام نام ثبت

سال و کودکان کامالً مشابه فرایند افراد باالی  ۱۸احراز هویت آن برای افراد زیر ثبت نام در سجام و 
ی قانونی افراد سال است. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که ولی یا سرپرست یا نماینده ۱۸

سال باید برای احراز هویت حتمًا به صورت حضوری به یکی از مراکز احراز هویت حضوری  ۱۸زیر 
 .راجعه کنندسجام م

 داد؟ تغییر نیز را حقوقی افراد اطالعات سجام در توانمی آیا

های فراوان از سوی سهامداران حقوقی برای ویرایش اطالعات یا تغییر نماینده، پس از درخواست
 ها در سجام میسر شده است. ، امکان ویرایش اطالعات حقوقی۱۴۰۰تیر  ۲۶از روز شنبه، 

 است؟ چقدر سجام رقمی ۱۰ کد تحویل زمان مدت

 .شودساعت پس از تکمیل ثبت نام برای شما پیامک می ۲۴رقمی سجام حداکثر تا  ۱۰کد 
 کنیم؟ چه باید سجام، پپیگیری کد دریافت عدم صورت در

توانید رسانی خواهد شد. همچنین میاگر مشکلی وجود داشته باشد، از طریق پیامک به شما اطالع
 .به پشتیبانی سامانه جامع اطالعات مشتریان متصل شوید ۱۵۶۹برای پیگیری با شماره 

 اند؟کدام غیرحضوری و آنالین هویت احراز برای سجام تایید مورد مراکز

نام این مراکز از سایت سجام و بخش احراز هویت قابل دسترسی است. همچنین در بخش 
توانید به هر کدام از این مراکز سجام این مقاله، می آنالین هویت احراز تایید مورد مراکز لیست

 )وییویدی آموزش (.دسترسی داشته باشید
 اند؟کدام سجام حضوری هویت احراز مراکز

با مراجعه به سایت سامانه جامع اطالعات مشتریان و ورود به بخش احراز هویت و سپس بخش 
ترین مرکز را پیدا کنید. راهنمای پیدا توانید با فیلتر کردن اطاعات، نزدیکاحراز هویت حضوری، می

 .کردن مراکز در تصویر نشان داده شده است
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 است؟ چقدر سجام آنالین و حضوری هویت احراز هزینه

ها هزینه نیز دریافت معموال رایگان است اما ممکن است بعضی کارگزاری آنالین هویت احراز هزینه
لایر و برای  ۰۰۰٬۱۱۱در دفاتر پیشخوان دولت برای شخص اصیل  حضوری هویت احراز کنند. هزینه

 .لایر است ۱۲۷٬۰۰۰نماینده قانونی 
 شد؟ وصل سجام پشتیبانی به توانمی تماسی شماره چه با

توانید با پشتیبانی سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( تماس بگیرید و می ۱۵۶۹با شماره 
 .مشکالت خود را پیگیری کنید
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