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افتتاح حساب در کابین شخصی
.سپس بر روی ثبت نام برای کابینه شخصی کلیک کنیدشوید.   forex.com/-://alparishttp ابتدا وارد سایت

 

شده ارایه خدمات به سریعا ، نام ثبت مراحل تکمیل از پس .دهید ارایه را خود واقعی اطالعات باید شمادر این  مرحله 
.کرد خواهید پیدا دسترسی شخصی کابین در

.باشد داشته شخصی کابین یک میتواند تنها ، مشتری هر! توجه

نام 

تاریخ تولد 

935…….

 ]اولبدون صفر  [شماره تلفن 

)ترجیحا ایرانسل (

آدرس ایمیل 

 

نام خانوادگی 
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 .هم اکنون ثبت نام شما کامل شده است، می توانید به عمل کردهای میز کار خود دسترسی داشته باشید

توجه : به ایمیل شما، شماره کابین شخصی و رمز عبور ارسال می شود پس از اولین ورود به کابین شخصی رمز خود را عوض 

 .باشد شامل حروف بزرگ، کوچک و عددکاراکتر و  ۸ حداقلکنید . توجه داشته باشید رمز عبور باید 

  

در لطفا مطالب را به دقت مطالعه کنید و 

 تیک بزنید. صورت موافقت

کد هم به موبایل هم به ایمیل ارسال 

میشود. کد دریافتی را در زمینه پایین 

 وارد کنید.

 کد ملی  یاشماره پاسپورت یا شناسنامه 

 

 

 

 

 

YahooID: pforexorg     |     WebSite: https://pforex.org     |     Email: info@pforex.org

CopyRight Pforex.org |      Skype : Pforex.org GTalk : Pforex.org@gmail.com  | 

1201185



 6 از 3 صفحه

 

 

 چگونگی قرار دادن مدارک شخصی در کابینه شخصی
 ”Upload Documents“ س بر رویــو سپ  My Accountsنه شخصی بر رویـکابیاالی پنل ـاز بپس از ورود به کابین شخصی 

 کلیک کنید:

 
را انتخاب کنید و پس از آن  ”Passport/ID“بخش  ”Upload Your Documents“سپس از پایین صفحه ی مقابل در قسمت 

ی خود )با توجه به شماره ی شناسایی ای که هنگام افتتاح مل کارتو یا شناسنامهپاسپورت،ضح و رنگی از صفحه ی اول عکس وا

  بارگذاری کنید. ”Choose File to Upload“را با کلیک بر روی کابینه شخصی ثبت کردید( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)لطفا به فرمت های مجاز و حجم مجاز 

برای اسکن هر مدرک دقت  5MBحداکثر 

 داشته باشید(
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  گاهی کلی به کابینه شخصین
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51  

61  

 شماره کابین شخصی شما
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1. My Account: کابینه شخصی خود را مانند: اطالعات شخصی خود،  در این قسمت شما می توانید اطالعات مربوط به

قراردادهای شرکت و دارک مربوط به م ، )که در همین فایل توضیحات مربوطه داده شده( بارگذاری مدرک شناسایی

 تاریخچه ی تغییرات حساب خود را ببینید.

2. Setting:  خود را مشاهده کنید و تغییر حفاظت و امنیت کابینه شخصی در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به

 دهید، برای مثال می توانید رمز عبور کابینه شخصی خود را نیز از اینجا تغییر دهید.

3. Alert and messages :.ایمیل ها و پیغام های ارسالی از الپری به کابینه شخصی شما از این قسمت قابل رؤیت می باشد 

4. Chat with Alpari Rep : امکان مشاوره ی آنالین با گروه پشتیبانی فارسی زبان داده می شود.این گزینه به شما 

5. Language:  با کلیک بر روی این ناحیه می توانید زبان کابینه شخصی خود را تغییر دهید .)زبانهای موجود : روسی و

 انگلیسی(

6. Log out: .از این قسمت می توانید از کابینه شخصی خود خارج شوید 

7. Open account:  از طریق این منو می توانید حساب تجاری، دمو و ... خود را افتتاح نمایید. )مراجعه به فایل راهنمای

 (02شماره 

8. Invest with Alpari:  خود را افتتاح نمایید و با آن شروع به کار مورد نظر از این منو می توانید حساب سرمایه گذاری

 (05 26 , 25 , )مراجعه به فایل راهنمای شمارهکنید. 

9. Transfer Funds:  در اینجا می توانید حساب خود را شارژ و یا از آن برداشت کنید، همچنین میتوانید انتقاالت داخلی

 (03و  12تا  8از شماره  ی راهنمابین حسابهای خود نیز انجام دهید. )مراجعه به فایلها

11. My Accounts:  در این قسمت می توانید حسابهای تجاری ، حسابهای شخصی و حسابهایPAMM  کنید. بررسیخود را 

 با کلیک بر روی شماره حساب خود میتوانید تاریخچه ی حساب را ببینید و همچنین می توانید رمز عبور آنرا تغییر دهید.

11. My Investments:  در اینجا می توانید سرمایه گذاریهای مختلف خود را درPAMM  وInvestment Funds  و

structured Products (05 26 , 25 , بررسی و مدیریت کنید. )مراجعه به فایل راهنمای شماره 

12. Trading Platforms:  از این منو می توانید پلتفرم معامالتی خود را دانلود کنید و یا به پلتفرم معامالتیOption trader 

 (33 شماره شوید. )مراجعه به فایل راهنمای وارد

13. Other Services :  ( و یا در 28در اینجا شما می توانید در مسابقات الپری شرکت کنید )مراجعه به فایل راهنمای شماره

 (27جهت معامالت خودکار و یا دریافت سیگنالهای معامالتی عضو شوید )مراجعه به فایل شماره  MQL5سایت 

14. My Transitory Accounts: خود را ببینید. حسابهای  یا غیرتجاری در این قسمت می توانید شماره حساب های شخصی

صورت دالری، یورویی، روبلی و طال موجود می  4که به  همانند کیف پول عمل میکنند قابلیت تجارت ندارند و شخصی

ل منتقحسابها  دیگر شما می توانید پولهای خود را در آن نگهداری کنید و در مواقع نیاز از حساب شخصی خود به باشد؛

 کنید.

15. My Investments: در اینجا می توانید نگاهی به سرمایه گذاریهای مختلف خود در ، 11همانند منوی شمارهPAMM  و

Investment Funds  وstructured Products (05 26 , 25 , داشته باشید. )مراجعه به فایل راهنمای شماره 

16. My Requests and Payments template:  در این قسمت می توانید تاریخچه ی درخواستهای واریز و برداشت خود را

 را مدیریت کنید. و آنهاببینید 

 ی صفحه قابل رؤیت می باشد.گزینه های میانبر نیز در میانه 
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 تماس با ما:

 

 

 https://alpari-forex.com    :آلپاریسایت 

    /http://www.persianforexacademy.com آکادمی آموزشی:

 persian@alpari-support.com          :ایمیل پشتیبانی فارسی 

 facebook.com/PersianForeaxAcademy   فیس بوک:  

 تلفن تماس با بخش فارسی:

 

+7-499-553-0229 

  آی دی پشتیبانی در یاهو مسنجر:

 

 

 Forextimemena@yahoo.com :عمومی

 Forextimemena2@yahoo.com   :تخصصی متاتریدر

 Forextimemena3@yahoo.com : عمومی

 Forextimemena4@yahoo.com :برداشتشارژ و 

 paysupp@yahoo.com 

 ForexTimeMena آی دی پشتیبانی در اسکایپ:
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