
hhtt

 

  

 

 
info@pforex.comEmail:  https://fa.pforex.comWebsite:  Telegram, WhatApp, Viber, IMO, Line 

Skype: pforex.org PFOREX.COMRight  Copy 00971555406880 

No 00971555406880 & 00442032870800 PFOREXFAFacebook:  @pforexcomChannel:   
 

  او اس یدر آ Alpari -آلپاری  ینحوه ورود به حساب تجار

با کمک فایل راهنمای در غیر اینصورت بروید،  1می توانید به شکل افتتاح کرده اید آنگاه را  آلپاری معامالتی خود در بروکرحساب  اگر

 .خود را باز نمایید تجاری، حساب در صفحه زیرآلپاری  تجاریافتتاح حساب 

https://fa.pforex.com/forex-boptions-news/broker-news/ساخت-حساب-تجاری-بروکر-آلپاری-کامپیوتر 

 .توانید به لینک زیر مراجعه نماییدمی  4متاتریداپلیکیشن  (iOSنسخه آی او اس ) دانلود برای :1شکل 

https://apps.apple.com/ua/app/metatrader-4/id496212596 

 .کلیک کنید GETدکمه  موبایل رویروی گوشی  4متاتریدر لیکیشناپ دانلود برای: 2شکل 
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 .کلیک کنید Settings، روی دکمه 4متاتریدر  آی او اس به نرم افزار پس از ورود: 3شکل 

 



کلیک  4در منوی متاتریدر ( New Accountجدید ) تجاریروی حساب روی دکمه برای اضافه کردن حساب تجاری آلپاری  :4شکل 

 .کنید

 



 ( کلیک نمایید.Login to an existing account) شده بازفارکس  تجاریروی دکمه ورود به حساب در بخش نوع حساب )جدید یا افتتاح شده( : 5شکل 

 

 



 معامالتی آلپاری " را وارد نموده و از لیست موجود، آدرس سرور حسابalpari، عبارت "آدرس سرور حساب تجاری آلپاریبرای پیدا کردن : 6شکل 

 این آدرس، شماره حساب معامالتی و پسورد برای شما ایمیل شده بود. .خود را انتخاب نمایید

 



حساب معامالتی خود در آلپاری، شماره حساب و رمز عبور )گذر واژه( حساب آلپاری خود را وارد کرده و : پس از انتخاب سرور 7شکل 

 ." کلیک کنیدSign inروی دکمه "

 



اضافه می  4اپلیکیشن متاتریدر  نسخه آی او اس آلپاری، این حساب بهخود در ترید : در مرحله آخر، با وارد کردن اطالعات حساب 8شکل 

 گردد.

 

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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