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 ( https://account.forex4you.com/en/registration?affid=5b39b51 )ثبت نام در سایت فارکس فوریو 

 

 : هی تاشذ کِ اس طزیق ایي لیٌک هی تَاًیذ ٍارد سایت شَیذفارکس فوریوصفحِ سیز صفحِ ثثت ًام سایت 

https://account.forex4you.com/en/registration?affid=5b39b51 

 :هزاحل ثثت ًام در سایت

 پز کزدى فیلذّای ستارُ دار الشاهی هی تاشذ.  ٍارد صفحِ ثثت ًام شذُ ٍ ّوِ فیلذ ّا را تا تَجِ تِ ًکات سیز پز هی کٌین اس کلیک هستقینتعذ. 
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  (پیامک یا ایمیلی حاوی کد فعال سازی ثبت نام برایتان فرستاده می شود).  را حقیقی ٍ ٍارد کٌیذایویل ٍ هَتایللطفا 

  است+3.5تزای هثال ایزاى عذد .  خَد را هشخص کٌیذهٌطقِ سهاًیلطفا . 

  آى را پز ًواییذ ٍ در صَرت ًذاشتي فیلذ آى را خالی تگذاریذکذ دعَتلطفا در صَرت داشتي . 

 ٌِتعذ اس تکویل ٍ چک دٍتارُ گشی  Contniue  را کلیک کٌیذ. 

 

 



 

 را اًتخاب کٌیذدالر آهزیکاپیش فزس .  را اًتخاب کٌیذ ًَع ارسگشیٌِ اٍل . 

  است کِ تا تَجِ تِ آپشي ّای هَجَد یکی را اًتخاب کٌیذاًتخاب ًَع اکاًتگشیٌِ دٍم . 

  را اًتخاب کٌیذتیشتزیي سریة است کِ سریة هعاهلِگشیٌِ سَم . 

  هجاس است کاراکتز12 تا 8  تاشذ تیيعذد ٍ حزف تشرگ ٍ کَچکهی تاشذ کِ تایذ دارای کلوِ عثَر گشیٌِ چْارم اًتخاب . 

  ُتیک خَردُ شَد عثَر در آیٌذُ هی تاشذ کِ پیشٌْاد هی شَد قاتلیت تغییز کلوِگشیٌِ آخز ًشاى دٌّذ. 

  ٌِلطفا تز رٍی گشیContniue  کلیک ًواییذ. 

 

 

 

 



 

 

 تَجِ کٌیذ در ایي صفحِ قاًَى ّای سایت ٍ تزٍکز را تزای هعاهلِ تِ صَرت هتٌی تزای هشاّذُ گذاشتِ است. 

  ٌِلطفا تیک گشی I agree with the terms and… را تشًیذ ٍ تز رٍیContniue  کلیک کٌیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سایت ایویلی حاٍی کذ اهٌیتی تزایتاى ارسال هی کٌذ.  را تایذ ٍارد کٌیذکذ اهٌیتیدر صفحِ سیز. 

  آى را در قسوت کادر سیز کپی کٌیذچک کزدى ایویل تا . 

 

 

 

 تعذ گشیٌِ . تعذ ٍارد صفحِ سیز هیشَین کِ لیٌک تزًاهِ ٍ لیٌک سَاالت ٍ جشٍات سایت را هی تَاًیذ داًلَد کٌیذContniue  کلیک کٌیذ. 

 



 

 ثثت ًام شوا تا هَفقیت تِ پایاى رسیذ ایویلی حاٍی هشخصات شوا تزایتاى ارسال هی شَد. 

 

 

 

: سیز کلیک کٌیذ ٍ هذارک هَرد ًیاس خَد را ارسال کٌیذلیٌکلطفا تزای اکتیَ کزدى حساب خَد رٍی   

 هذارک افتتاح حساب در تزٍکزّا
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