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  او اس یدر آ IFCMarkets -آی اف سی مارکتس  ینحوه ورود به حساب تجار

بروید، در غیر اینصورت با کمک فایل  1کرده اید آنگاه می توانید به شکل  بازرا  اف سی مارکتس یخود در بروکر آ تجاریاگر حساب 

 خود را باز نمایید. معامالتیدر صفحه زیر، حساب  ترید آی اف سیراهنمای افتتاح حساب 

https://fa.pforex.com/forex-boptions-news/broker-news/حساب-تجاری-آی-اف-سی-مارکتس-در-کامپیوتر 

 .می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید( iOSآی او اس ) ورژن 4متاتریداپلیکیشن  دانلود برای :1شکل 

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

 .ودششروع موبایل روی گوشی  4متاتریدر نرم افزار معامالتی دانلودتا  کلیک کنید GETدکمه بایستی روی : 2شکل 
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 .کلیک کنید Settings، روی دکمه آی او اس اپل 4اجرای اپ متاتریدر موبایل  پس از: 3شکل 

 



 4در منوی متاتریدر ( New Accountجدید ) تجاریحساب روی دکمه  آی اف سی مارکتس معامالتیاضافه کردن حساب  جهت :4شکل 

 .کلیک کنید

 



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

 نمایید.

 



" را وارد نموده و از لیست موجود، آدرس سرور ifcmarkets، عبارت "آی اف سی مارکتسپیدا کردن آدرس سرور حساب تجاری  جهت: 6شکل 

 .خود را انتخاب نمایید آی اف سیمعامالتی  حساب

 



خود را  IFCMarkets( حساب پسورد) گذر واژه، شماره حساب و آی اف سیحساب معامالتی خود در : پس از انتخاب سرور 7شکل 

 ." کلیک کنیدSign inوارد کرده و روی دکمه "

 



 اضافه می گردد. 4اپلیکیشن متاتریدر  به نسخه آی او اس در آی اف سیشما فارکس حساب ترید آخر، : در 8شکل 

 

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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