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 اندرویددر  FiboGroup –بروکر فیبو گروپ  ینحوه ورود به حساب تجار

بروید، و در غیر اینصورت با کمک فایل راهنمای افتتاح  1خود را باز کرده اید می توانید به شکل فیبو گروپ  معامالتیحساب  قبال اگر

 .، حساب خود را باز نماییددر صفحه زیر فیبو گروپحساب تجاری 

https://fa.pforex.com/forex-boptions-news/broker-news/حساب-تجاری-بروکر-فیبو-گروپ-کامپیوتر 

 .دانلود نماییدلینک زیر  ازانید می تو اندروید را 4متاتریدراپلیکیشن  موبایلنسخه  :1شکل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4 

 .موبایل شما نصب می گرددروی  اندروید 4متاتریدر  Install با کلیک روی دکمه: 2شکل 
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 روی دکمه منو، سمت باال چپ کلیک کنید.، 4متاتریدر پس از نصب  و اجرای اپ : 3شکل 

 

 

 



 4به نرم افزار اندروید متاتریدر می توانید حساب تجاری جدیدی را ( Manage accounts) روی مدیریت حساب کلیک با: 4شکل 

 .نمایید هاضاف

 

 



 ، سمت راست باال کلیک کنید.+روی دکمه  برای وارد کردن حساب تجاری فیبو گروپ به متاتریدر گوشی: 5شکل 

 

 



( Login to an existing account) ، روی حساب ترید باز شدهرا با این اپلکیشن اضافه نماییدکه باز کرده بودید  ترید فیبوبایستی حساب : 6شکل 

 کلیک نمایید.

 



شماره  .خود را از لیست انتخاب نمایید تایمفارکس حساب معامالتی  آدرس سرورو " را تایپ fibo" 4سرور متاتریدرآدرس  جستجو قسمت: در 7شکل 

 .شده استپس از اعالم توسط بروکر برای شما ایمیل شما  فیبوبروکر به همراه آدرس سرور حساب و رمز عبور 

 



 کلیک کنید. Sign Inو رمز عبور خود را وارد کرده و روی دکمه  معامالتی ، شماره حسابفیبو تجاریحساب  آدرس سرورانتخاب : پس از 8شکل 

 

 



 .، می توانید شروع به معامله کنیداندروید 4 متاتریدربه  ترید فیبو گروپپس از اضافه شدن حساب : 9شکل 

 

 

برای کسب فایل های آموزشی دیگر، نحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر، می توانید با 

 در تماس باشید. 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره 
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