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 AMarkets راھنمای افتتاح حساب بروکر

 :یر کلیک کنیدزروی لینک بعد از روشن کردن فیلتر شکن،  AMarkets برای افتتاح حساب در بروکر

 

https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/VGI9W 

 

 .دیریقرار بگ یفارکس حرفھ ا انیمشتر تسیباشد و در ل رید کھ مانند شکل زیصفحھ نگاه کن ی: لطفا بھ آدرس باال ۱شکل 

 
 موارد خواستھ شده را وارد نمایید. شما می توانید از شماره ایران نیز استفاده نمایید. د،ی: در صفحھ جد ۲ شکل

 
 اینکھتاییدیھ آدرس ایمیل بھ ایمیل شما ارسال شده است و شما می بایست روی دکمھ فعال سازی کلیک نمایید. در صورت :  ۳ شکل

ن در صورتی کھ نتوانستید ای دکمھ فعال سازی کار نکرد، شما می توانید لینک فعال سازی را در آدرس بار مرورگر اینترنت قرار دھید.
 ) ایمیل خود را نیز چک نمایید.Spam Folderایمیل را پیدا نمایید، حتما بخش اسپم (

 

 
دکمھ  د،ی) را مشاھده کردستی(ثبت نام از کشور شما مجاز نRegistration in this region is prohibited  غامی: اگر پ ۴ شکل

 راست ھمین پیغام را کلیلک کنید و پیغام را حذف نمایید.-ضربدر باال
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کلیھ اطالعات حساب شما بھ ایمیل  .شماره کاریری و رمز عبور را ثبت نمایید و سپس روی ورود بھ داشبورد وب کلیک نمایید: ۵شکل 
 شما ارسال شده است.

 

 
 

پس از ورود بھ وب تریدر، شماره کاربری و رمز عبور را وارد نموده و سرور حساب واقعی را انتخاب نمایید و روی دکمھ :  ۶ شکل
OK کلیک نمایید. 

 
 

 .کلیک نماییدباال روی حساب کاربری -پس از ورود بھ وب تریدر، در سمت راست:  ۷ شکل

 
 

مدارک ) کلیک کنید و Verificationروی وریفای ( )"My Profileپس از ورود بھ حساب کاربری، در بخش "پروفایل من (:  ۹ شکل
 درخواست شده را آپلود نمایید.



 
 

 .انقضاء آن نگذشتھ باشد خیکھ تار یکارت مل ایمانند پاسپورت، و  یشخص یی: مدرک شناسا یشخص تیھو احراز

معاملھ گر می بایست با گرفتن عکس (اسکرین شات) از حساب پول الکترونیکی خود، حساب خود را :  حساب پول الکترونیک تایید
 وریفای کند تا بتواند برداشت خود را انجام دھد.

 
 

 یمشاوره در مورد خدمات فارکس حرفھ ا ایو برداشت و  زیخدمات وار افتیدر ی. برادیرس انیبھ پا AMarketsحساب بروکر  افتتاح
 .دیریتماس بگ یارتباط یراھھا قیبا ما از طر

 

 

 

 شرکت مراجعھ کنید. سایت وببھ  ایخدمات فارکس حرفھبرای کسب اطالعات بیشتر و استفاده از 
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