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 کامپیوتر در IFCMarkets -مارکتس  آی اف سیحساب تجاری بروکر و ورود به نحوه ساخت 

کابین ینک زیر ل با کمک بایستیگرنه مراجعه کنید و 1ی توانید به شکل را باز و تایید نموده اید م آی اف سی مارکتسبروکر کابین  اگر

 .مراجعه کنید 1خود را باز کرده، تایید نمایید و سپس به شکل  آی اف سی مارکتسمعامالتی 

https://fa.pforex.com/forex-boptions-news/broker-news/ساخت-و-تایید-کابین-معاالتی-بروکر-آی-اف-س 

 .کلیک کنید یفارس سایت روی در قسمت زبان،آی اف سی مارکتسپس از ورود به سایت : 1شکل 

 

 کنید. کلیک "منپروفایل روی " الگینپس از تغییر زبان سایت، در قسمت : 2شکل 

 

 .کلیک کنید ورود""ایمیل و رمز عبور )پسورد( کابین معامالتی آی اف سی خود را وارد کرده و روی  :3شکل 
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 حساب واقعی" روی حساب های مندر بخش  روی یمی باست ، برای ساخت حساب تجاریIFCMarketsپس از ورود به کابین : 4شکل 

 .کلیک کنید "کنید افتتاح

 

تعیین کرده و روی  نوع پلتفرم )نرم افزار ترید( معامالتی متاتریدر، حساب تجاری، اهرم )لوریج( و ارز مبنای حساب ترید خود را :5شکل 

 " کلیک کنید.افتتاح حساب"

 



اره حساب مثل شم: پس از افتتاح حساب تجاری آی اف سی مارکتس، ایمیلی برای شما ارسال می شود که اطالعات کامل حساب شما 6شکل 

 در آن قرار دارد.)گذر واژه(  یا رمز عبور معامالتی و پسورد

 

 .لیک کنیدک" MT4روی "  پلتفرم هادر بخش  4متاتریدر اپلیکیشن برای دانلود در منوی سمت چپ کابین معامالتی آی اف سی، : 7شکل 

 



 کلیک کنید. "دانلود"ها انتخاب کرده و سپس روی دکمه لیست حساب خود را ازحساب تجاری آی اف سی : 8شکل 

 

 ." کلیک کنیدNext، روی دکمه "4ترید متاتریدر  اپلیکیشنویندوز )کامپیوتر(  ورژنپس از دانلود  :9شکل 

 

 

 



 ." کلیک کنیدFinish، روی دکمه "4متاریدر نرم افزار نصب اتمام برای  :10شکل 

 

رور آدرس س در قسمت پس از انتخاب سرور حساب تجاری واقعی ،4معامالتی متاتریدر  (Desktopدسکتاپ ) اجرای نرم افزارپس از  :11شکل 

 ." کلیک کتیدNextروی دکمه "معامالتی حساب 

 



و رمز عبور )پسورد( خود را  IFC Marketsشماره حساب تجاری ، حساب واقعی آی اف سی آدرس سرورب پس از انتخا  :12شکل 

 ." کلیک نماییدFinishوارد کرده و روی دکمه "

 

 

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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