
 ثبت نام الکترونیکی رایگان سجام

 لینک نام شرکت ردیف
 https://ex.agah.com/login کارگزاري آگاه (آسا) 1

 /https://sjm.khobregan.com کارگزاري خبرگان سهام 2

گذاري ملی ایران کارگزاري سرمایه 3  https://sejam.nicibroker.ir/ 

کارگران کارگزاري بانک رفاه 4  https://sejam.refahbroker.ir/ 

 https://mehrbroker.com/register/online کارگزاري مهرآفرین 5

کیان کارگزاري توسعه معامالت 6  https://kian.trade/ 

 /https://sejam.saderatbourse.com کارگزاري بانک صادرات ایران 7

 /https://reg.irfarabi.com کارگزاري فارابی 8

نوین دنیاي کارگزاري 9  https://sejam.doyayenovin.com 

 /https://sejam.melalsecurities.ir کارگزاري ملل پویا 10

 https://parsian.tsetab.com/account/mobile کارگزاري پارسیان 11

 https://register.ebidar.com/login کارگزاري اقتصاد بیدار 12

 /https://sejam.shahedanbroker.com کارگزاري نماد شاهدان 13

 /https://ashena.ir/sejam کارگزاري سهم آشنا 14
 

 احراز هویت الکترونیکی رایگان سجام

 ردیف نام شرکت لینک
https://ehraz.maskanbourse.com/ 1 کارگزاري بانک مسکن 

https://ehraz.ebidar.com/ 2 کارگزاري اقتصاد بیدار 

https://۷۲٤.ir/sejam/ 3 بانک سامان 

https://ashena.ir/ekyc/ آشنا کارگزاري سهم  4 

https://ehraz.ipb.ir/ 5 کارگزاري ایساتیس پویا 

 

شعب بانکها احراز هویت حضوري رایگان سجام از طریق سامانه  

 توضیحات نام شرکت ردیف

 احراز هویت از طریق سامانه شعب بانکها بانک آینده 1

شعب بانکهااحراز هویت از طریق سامانه  بانک پارسیان 2  

کارگران بانک رفاه 3  احراز هویت از طریق سامانه شعب بانکها 

 احراز هویت از طریق سامانه شعب بانکها بانک صادرات ایران 4

 احراز هویت از طریق سامانه شعب بانکها بانک کارآفرین 5

 احراز هویت از طریق سامانه شعب بانکها موسسه اعتباري ملل 6
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کارا حضوري رایگان سجام از طریق سامانهاحراز هویت   

 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف

 کارگزاري مهر اقتصاد ایرانیان 31 کارگزاري مفید  1

خبره کارگزاري دنیاي 32 کارگزاري آتیه  2  

 کارگزاري دنیاي نوین 33 کارگزاري صبا تأمین 3

 کارگزاري بانک پارسارگاد 34 کارگزاري تجارت 4

 کارگزاري بانک آینده 35 کارگزاري سرمایه و دانش  5

 کارگزاري آگاه 36 کارگزاري بانک خاورمیانه  6

سهندکارگزاري برهان  37 کارگزاري سهم آشنا 7  

 کارگزاري توسعه سهند 38 کارگزاري حافظ  8

 کارگزاري تأمین سرمایه نوین 39 کارگزاري بانک دي 9

 کارگزاري ملل پویا 40 کارگزاري بانک ملی ایران 10

 کارگزاري ارگ هومن 41 کارگزاري سرمایه گذاري ملی ایران  11

 کارگزاري دانایان پارس 42 کارگزاري بانک رفاه کارگران 12

 کارگزاري انصار 43 کارگزاري ارزش آفرین الوند  13

 کارگزاري دانا 44 کارگزاري نواندیشان بازار سرمایه 14

مهرآفرینکارگزاري  15  کارگزاري پارسیان 45 

 کارگزاري اردیبهشت ایرانیان 46 کارگزاري آبان 16

 کارگزاري آرمان تدبیر نقش جهان 47 کارگزاري بانک ملت 17

مون بورسرکارگزاري آ 18 نگر خوارزمی کارگزاري آینده 48   

س پویاتیکارگزاري ایسا 49 کارگزاري بانک سامان 19  

کارآفرین کارگزاري بانک 50 کارگزاري بانک سپه 20  

گران فردا کارگزاري تدبیر 51 کارگزاري بانک مسکن 21  

آسیا ربکارگزاري مد 52 کارگزاري بانک صنعت و معدن 22  

 کارگزاري گنجینه سپهر 53 کارگزاري بورس بهگزین 23

 کارگزاري اقتصاد بیدار 54 کارگزاري بانک کشاورزي 24

شاهدان کارگزاري نماد 55 کارگزاري بانک صادرات 25  

 کارگزاري ستاره جنوب 56 کارگزاري بانک توسعه صادرات 26

 کارگزاري شهر 57 کارگزاري نهایت نگر 27

سرمایه  کارگزاري مبین 58 کارگزاري بورس بیمه ایران 28  

جهاد کارگزاري صبا 59 کارگزاري کارآمد 29  

   کارگزاري فارابی 30
 


