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 در کامپیوتر Alpariآلپاری نحوه ساخت حساب تجاری بروکر 

لینک  با کمک بایستی، تمراجعه کنید و در غیر این صور 1را باز و تایید نموده اید می توانید به شکل معامالتی بروکر آلپاری کابین  اگر

 .مراجعه کنید 1خود را باز کرده، تایید نمایید و سپس به شکل آلپاری  تریدکابین زیر 

https://fa.pforex.com/forex-boptions-news/broker-news/-ساخت-و-تایید-کابین-معاالتی-آلپاریalpari 

 .کلیک کنید "ورود"، روی دکمه یفارس به زبان پس از تغییر، آلپاری فارسیپس از ورود به سایت : 1شکل 

 

 " کلیک کنید.MYALPARI"، ایمیل و پسورد را وارد کرده و روی بروکر آلپاری MyAlpariدر بخش ورود به کابین شخصی : 2شکل 
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" ساب های منح" در" باز کردن حساب جدید، در بخش "آلپاری، برای باز کردن حساب تجاری مای آلپاری در کابینه شخصی :3شکل 

متاتریدر روی  تجاری، ارز مبنای حساب معامالتی، اهرم )لوریج( و رمز عبور )گذرواژه( برای ورود بهبا تعیین نوع حساب  .کلیک کنید

 " کلیک کنید.باز کردن حسابدکمه "

 

شما نمایش داده می  یدر آلپاریرتز عبور( و آدرس سرور متاورد )رمپس از افتتاح حساب ترید آلپاری، شماره حساب متاتریدر، پس: 4شکل 

برای کامپیوتر و  5 متاتریدر و 4برای دانلود پلتفرم متاتریدر  این اطالعات برای شما ایمیل نیز می گردد. .که آنها را یادداشت نمایید شود

 " کلیک کنید.دانلود سکوروی "موبایل )اندروید و آی او اس( 

 



را روی کامپیوتر در نسخه های ویندوز و مک دانولد کرده و یا اپلیکیشن موبیال متاریدر برای  5یا متاتریدر  4می توانید متاتریدر : 5شکل 

 .اندروید و آی او اس را روی موبایل خود نصب نمایید

 

 ." کلیک کنیدNextروی دکمه "، 4 رید متاتریدرنرم افزار ت (کامپیوترویندوز )نسخه  دانلودپس از  :6شکل 

 

 

 

 

 



 ." کلیک کنیدFinish، روی دکمه "4برای کامل نمودن نصب متاریدر  :7شکل 

 

" کلیک Nextرا انتخاب کرده و روی دکمه "خود آلپاری  حساب تجاری ، آدرس سرور 4پس از نصب و اجرای نرم افزار معامالتی متاتریدر  :8شکل 

 .کتید

 

 



حساب تجاری آلپاری و رمز عبور  وارد کردن حساب تجاری آلپاری خود، پس از انتخای آدرس سرور، بایستی شمارهبرای  :9شکل 

 ." کلیک نماییدFinishپسورد( خود را وارد کرده و روی دکمه ")

 

 

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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