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 ر کامپیوترد ForexTime-FXTM تایم فارکسنحوه ساخت حساب تجاری بروکر 

، ابتدا با تین صورامراجعه کنید و در غیر  1را باز و تایید نموده اید می توانید به شکل تایم در صورتی که کابین خود در بروکر فارکس 

 .مراجعه کنید 1خود را باز کرده، تایید نمایید و سپس به شکل  (MyFXTM) کابین معامالتیلینک زیر  کمک

https://fa.pforex.com/open-account/-راهنمای-افتتاح-حساب-بروکرfxtm-فارکس-تایم 

 

 .کلیک کنید فارسی رویدر قسمت زبان، ، (FXTM) تایم فارکسپس از مراجعه به سایت : 1شکل 

 

 کلیک کنید. ForexTime" در صفحه سایت ورود به سیستم: سپس روی دکمه "2 شکل
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 .کلیک کنید "به سیستم ورود"خود را وارد کنید و سپس روی ( و رمز عبور MyFXTMتایم )فارکس  و یا شماره مای ایمیل :3شکل 

 

کردن حساب جدید کلیک کرده و یکی از انواع  کابین فارکس تایم، در بخش حساب های من )حساب های تجاری( روی بازدر : 4شکل 

 .حساب های معامالتی را بسته به نوع معامالت فارکس خود انتخاب نمایید

 

 



( حساب، و رمز عبور )گذر واژه( Leverage –تاح حساب ترید فارکس تایم، نوع حساب، ارز حساب، اهرم )لوریج تدر بخش اف: 5شکل 

د تا از کم بایستی فعال نماییرا  (بدون کمیسیون شبانه) تیک حساب بدون سواپ ." کلیک کنیدفتتاح حساباحساب را وارد کرده و روی دکمه "

 .شدن کمیسیون شبانه از حسابتان جلوگیری نمایید

 

پس از اففتاح حساب تجاری، مشخصات حساب ترید شما برای شما نمایش داده می شود و ایمیل هم برایتان از طرف بروکر فارکس  :6شکل 

 را یادداشت نمایید. (2) رمز عبورو  (1) معامالتی شماره حساب، (3) آدرس سرورموارد مهم  .ارسال می گرددتایم 

آی او اس( روی  روی کامپیوتر و موبایل )اندروید و 5و  4کلیک کرده و برای دانلود متاتریدر  5برای مشاهده اطالعات حساب روی دکمه 

 کلیک کنید. (4دانلود سکو )دکمه 

 



 .موجود است 5و متاتریدر  4نسخه های متعددی از متاتریدر  در بخش دانلود سکو یا نرم افزار ترید، :7شکل 

 

 .شروع نمایید Nextکامپیوتر، مراحل نصب را با کلیک بر روی دکمه  4پس از دانلود متاتریدر  :8شکل 

 

 .کلیک کنید Nextرا انتخاب کرده و روی دکمه سرور حساب تجاری خود  ،روی کامپیوتر 4پس از نصب متاتریدر : 10شکل 

 



 .کلیک کنید Finishپس از وارد کردن شماره حساب تجاری فارکس تایم و گذر واژه )رمز عبور(، روی دکمه : 11شکل 

 

 مشاهده می فرمایید. 4متاتریدر  Navigatorپس از اضافه کردن حساب تجاری فارکس تایم، شماه حساب خود را در : 12شکل 

 

 

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

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