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 Forex4youآموزش تایید مدارک در بروکر 

 

 :مدارک مورد نیاز

اسکن پاسپورت یا ترجمه شناسنامه یا ترجمه رو و پشت کارت ملی باشد ترجمه دارالترجمه برای : کارت شناسایی .1

 .شناسنامه یا کارت ملی کافی است و احتیاجی به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری نمی باشد

این مدرک . اسکن مدرکی که محل سکونت شما را تایید می کند را انتخاب و آپلود کنید: تایید آدرس محل سکونت .2

 .می تواند ترجمه هر کدام از مدارک زیر باشد

a.   قبض های آب، برق، تلفن و یا گاز 

b. معموال آدرس در حسابهای بانک .دفترچه حساب پس انداز بانکی شما که آدرس شما در آن ذکر شده باشد

اگر در قسمت محل سکونت در دفترچه بانکی آدرس شما ذکر نشده، می .سامان یا تجارت وجود دارد

 .توانید آدرس خود را شخصا پر نمایید و بعد برای ترجمه اقدام کنید

c.  چنانچه دو مورد فوق برای شما امکانپذیر نیست می توانید از بانک نامه ای مبنی بر اینکه شما در بانک

مورد نظر حساب دارید که در آن اسم و فامیل شما به انگلیسی و دارای مهر و امضای بانک باشد 

شایان ذکر است که مدرک فوق به انگلیسی است و احتیاجی به ترجمه ندارد و در قسمت  )درخواست کنید 

 .(روابط بین الملل بانک صادر میشود
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سپس . کلیک می کنیم" Verification"رفته و روی " My details"به قسمت  (کابین)ابتدا در صفحه اصلی خود

"Continue " را زده تا به صغحه بعدی برویم. 
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سپس کارت شناسای خود را که می تواند اسکن پاسپورت یا ترجمه شناسنامه یا ترجمه رو و پشت کارت ملی باشد را با 

در نطر داشته باشید که ترجمه دارالترجمه برای شناسنامه یا کارت ملی . اول انتخاب کنید" Choose File"زدن دکمه 

 Choose"در قسمت دوم شما می توانید با زدن . کافی است و احتیاجی به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری نمی باشد

File "این مدرک می تواند ترجمه هر کدام . دوم اسکن مدرکی که محل سکونت شما را تایید می کند را انتخاب و آپلود کنید

 .از مدارک زیر باشد

 قبض های آب، برق، تلفن و یا گاز .1

معموال آدرس در حسابهای بانک سامان یا ملت .دفترچه حساب پس انداز بانکی شما که آدرس شما در آن ذکر شده باشد.2

 .وجود دارد

 .اگر بانک آدرس محل سکونت شما را ذکر نکند، خودتان آن را بنویسید

سپس تیک آخر رازده و با کلیک .  این مدرک هم باید توسط داراترجمه ترجمه شده و فقط مهر دارالترجمه را داشته باشد

 .مدارک را آپلود کنید" Continue"بر روی 
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.در صفحه آخر هم می گوید مدارک شما آپلود شده است و اگر این صفحه نیامد می بایست دوباره مدارک را آپلود کنید  

 

 : پس از بررسی بروکر احتمال آمدن دو پیغام وجود دارد 

 .اولی که می گوید مدارک درست بوده و حساب شما آماده معامله است
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.و دومی که می گوید که مدارک کامل نبوده یا درست نبوده و مدرک مذبور می بایست یا کامل شود و یا جایگزین شود

 


