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 Binomo راھنمای افتتاح حساب بروکر

 :یر کلیک کنیدزروی لینک  Binomo برای افتتاح حساب در بروکر

https://binomo.com?a=e9a856fcf9a9 

 

 .مشتریان فارکس حرفھ ای قرار بگیرید ستد کھ مانند شکل زیر باشد و در لیصفحھ نگاه کنی : لطفا بھ آدرس باالی 1شکل 

 
 

 .(ثبت نام) کلیک کنید Sign up راست و باالی صفحھ رویقسمت  Binomo : در سایت 2شکل 

 
 

 ؛: بھ ترتیب اطالعات را وارد کنید 3شکل 

 Email ایمیل

 Passwordر عبو رمز

 باشدآمریکا را $ انتخاب کنید کھ حساب معامالتی بھ دالر  )Currency( واحد ارز پایھ

 را فعال نمایید … I agree toگزینھ 

 .(افتتاح حساب معامالتی) کلیک کنید Open an Account for Free روی سپس
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 .پیغام خوش آمد گویی ارسال شده Binomo از طرف بروکر شما : بھ ایمیل 4شکل 

 
 

 .بھ ایمیل شما ارسال شده کلیک کنیدکھ  روی لینکیخود  : برای فعال سازی حساب معامالتی 5شکل 

 
 

 .کلیک نمایید(ادامھ)   Continueکرده و رویرا فعال  .… I have read گزینھ:  6شکل 

 
 

 .دالر در حساب معامالتی دمو پرداخت شده تا بتوانید بھ تمرین در باینری آپشن بپردازید 1000: بھ شما  7شکل 

 
 



کنید و (اطالعات شخصی) را انتخاب  Personal information : از منوی باال سمت راست کھ ایمیل شما ذکر شده، گزینھ 8شکل 
 اطالعات یر را تکمیل کنید

 انگلیسی انتخاب شده، کھ تغییر ندھید) English( زبان •
 Nameم نا •
 Last Nameی نام خانوداگ •
 کھ در موقع ثبت نام انتخاب شده و قابل تغییر نیست ایمیل •
 و سپس اس ام اس دریافت کنید وارد نماییدکد کشور  را بھ ھمراه) Telephone( شماره تماس •

 
 

 : ادامھ فرم اطالعات شخصی 9 شکل

 Date of Birth تاریخ تولد •
 Gender جنسیت •
 Countryرکشو •
 این آپشن را حذف کنید ،Receive news from Binomo  یق ایمیلطراخبار از  دریافت •
می در ھنگام معامالت دیگر پیغام نمی دھد و معامالت را بھ یک کلیک انجام  Single thread trade معامالت تک کلیک •

 (انتخابی) دھد
 را بزنید Save در آخر •

 



 

پیش روید.  Binomo را انتخاب کنید و بستھ بھ انواع روشھای واریزی پیشنھادی بروکر Deposit Fund : از منوی کنار 10شکل 
 .موجود است Web Money امکان واریز از طریق وب مانی

بونوس  %90دالر می توانید از  5000ونوس دارد و با واریز ب %30دالر شروع می شود کھ  100بونوس معامالتی از واریزی 
 .معامالتی بھره مند شوید

 
 

تکمیل شد و آموزش مربوط بھ پر کردن اطالعات شخصی، واریز و برداشت نیز داده شد.  Binomoافتتاح حساب معامالتی بروکر 
 و اعالم info@pforex.comبرای بھره منده از سیگنال و تحلیل ھای حرفھ ای، از طریق تلگرام و یا ارسال ایمیل بھ 

 نام خانوداگی ونام  .1
 شماره تماس .2
 ایمیل .3

 از خدمات ما بھره مند شوید.

 

 

s 

 

 

 

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