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 در کامپیوتر IFCMarkets –مارکتس  آی اف سیکابین معاالتی بروکر  و تایید نحوه ساخت

 ، زبان سایت را به فارسی تغییر دهید.IFCMarketsسایت  پس از ورود به: 1شکل 

 

 

  ." کلیک کنیدافتتاح حسابپس از تغییر زبان سایت به فارسی، می بایست روی دکمه ": 2شکل 

 

 

شماره موبایل و ایمیل معتبر خود را وارد برای ثبت نام کابین معامالتی آی اف سی مارکتس، شخصی در بخش ورود اطالعات  :3شکل 

 .نمایید
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 ." کلیک نماییدبه ایمیل تان برویدبرای تایید ایمیل ثبت نام بروکر آی اف سی، روی دکمه ": 4شکل 

 



. در این شما باشد Spamیا  Inboxشه واین امیل در پایمیل تاییدیه ارسال می گردد. ممکن است  IFCMarkets: از طرف بروکر 5شکل 

 .کلیک کنید "ایمیل تایید"روی  متن این ایمیل

 

 .شما به صورت اتوماتیک به کابین آی اف سی مارکتس تان وارد می شوید :6شکل 

متاتریدر(، نوع حساب تجاری، اهرم یا در این بخش برای افتتاح حساب معامالتی، مشخصات حساب از قبیل، انتخاب پلتفرم معامالتی )مثل 

 ." کلیک کنیدتاح حسابتافلوریج و نوع ارز مبنا را انتخاب کرده و روی دکمه "

 " کلیک کنید.برگشت به داشبوربرای تایید حساب و کابین معامالتی نیز می توانید روی دکمه "

 



 .روش های وبمانی یا تاپ چنج حساب معامالتی خود را شارژ نماییدپس از افتتاح حساب ترید آی اف سی مارکتس، می توانید با  :7شکل 

 ( پیغام دهید.00971555406880زیر قیمت دالر روز می توانید به مشاوران ما در تلگرام یا واتس اپ ) تومان 300 برای شارژ تا

 

 

 ." کلیک نماییدتاییدیه کابینه شخصیکنید و روی دکمه "" کلیک پروفایل من(، روی "IFC Marketsکابین آی اف سی مارکتس )برای تایید  :8شکل 

 

 

، مدارکی از جمله کارت ملی )پشت و رو( و یا پاسپورت را تولد تاریخپس از تعیین ، آی اف سیبرای تایید کابین معامالتی بروکر  :9شکل 

 آپلود نمایید. در بخش آدرس نیز، اطالعاتی را وارد نمایید که مدرکی به نام شما برای آن آدرس وجود دارد.

 .نیدک" کلیک ذخیره و ارسالآپلود مدرک تایید محل زندگی مانند قبض موبایل یا گاز و برق، می توانید روی "پس از 



 

نحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به  مانند فایل راهنمای افتتاح حساب تجاری آلپاری، برای کسب فایل های آموزشی دیگر

 در تماس باشید. 00971555406880همراه سرویس های بیشتر، می توانید با مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره 
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