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 FiboGroup راھنمای افتتاح حساب بروکر

 بروی لینک زیر کلیک کنیدقبل از شروع بھ ثبت نام حتما فیلتر شکن را خاموش کنید و سپس 

forex.org/?ref=IB_Pforexorg-https://farsi.fibo 

 

 اشدا چک کنید کھ مطابق شکل زیر بر مرورگرلینک موجود در آدرس :  1شکل 

 
 

 : در ھمین صفحھ بروکر فیبوگروپ، افتتاح حساب معامالتی را انتخاب کنید 2شکل 

 
 

 : اطالعات مورد نیاز در فرم ثبت نام اولیھ بروکر فیبو گروپ را بھ زبان انگلیسی وارد کنید. 3شکل 

 نام  •
 نام خانوداگی •
 بتوانید کد امنیتی دریافت کنید. آدرس ایمیل : حتما ایمیلی را وارد کنید کھ بھ آن دسترسی دارید تا •
وارد  0و در کادر بزرگ شماره موبایل بدون  98شماره موبایل یا تلفن : ترجیحا شماره موبایل، در کادر کوچیک، کد کشور مثل  •

 شود.

 سپس بروی افتتاح حساب معامالتی کلیک کنید.
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 ایمیلی از فیبوگروپ ارسال می شود. : ثبت نام اولیھ فیبو گروپ با موفقیت انجام شد و برای شما 4شکل 

 
 

 : نمونھ ایمیل ارسالی از بروکر فیبوگروپ شامل نام کاربری و پسورد برای ورود بھ کابین شخصی. 5شکل 

 
 



نام کاربری و ، کلیک کنید و با FIBO GROUPاز طرف بروکر  روی لینک ورود بھ کابینھ شخصی کھ توسط ایمیل ارسال شده:  6شکل 
 وارد شوید و ایران ار از لیست انتخاب کنید و تایید را انتخاب کنید. رمز عبور

 
 

 : می بایست موارد درخواستی انجام شود کھ در قدمھای بعدی توضیح داده می شود. 7شکل 

 
 

 : در قسمت باال سمت راست، در بخش "پروفایل من" تایید ایمیل را کلیک کنید. 8شکل 

 
 

دقیقھ ھم طول بکشد. ممکن است کھ کد ارسالی را در این بخش وارد  10کد ارسال می شود. ممکن است تا  : بھ آدرس ایمیل شما 9شکل 
 کنید و تایید را بزنید بھ درستی کار نکند، بنابراین می توانید بھ توضیح شکل بعدی توجھ کنید.

 



 : بروی لینک تایید آدرس ایمیل کلیک کنید. 10شکل 

 
 

 بروکر فیبوگروپ تایید شد.: ایمیل شما در  11شکل 

 
 

: برای تایید شماره موبایل، از بخش "پروفایل من" تایید تلفن را انتخاب کنید. و اگر شماره شما درست است، تایید کنید تا کد امنیتی  12شکل 
 برای شما ارسال شود.

 
 

ر ید کنید، اما اگردید می توانید آن را وارد و تایک : از طرف بروکر فیبوگروپ برای شما کد امنیتی ارسال می شود، اگر دریافت 13شکل 
 دریافت نکردید، می توانید "توسط پیغام صوتی تایید نمایید" را انتخاب کنید.

رقمی بیان می شود، با  4بار کد امنیتی  2گرفتھ می شود، و بھ زبان فارسی ثانیھ بھ شما تماسی از طرف بروکر فیبوگروپ  10کمتر از 
 شماره موبیل تایید می شود.وارد کردن آن 

 



 : در بخش پروفایل من، "تکمیل اطالعات پروفایل" را کلیک کنید و اطالعات را بھ انگلیسی وارد کنید. 14شکل 

 تاریخ تولد بھ میالدی •
 Iranتابعبیت  •
 من مقام دولتی نیستم : تیک بزنید! •
 کنید و شماره شناسنامھ یا کارت ملی را وارد کنیدشماره مدرک ھویتی : اگر پاسپورت نداربد، مدارک دیگر را انتخاب  •
 محل صدور سند : شھری کھ در آن پاسپورت و یا کارت شناسایی شما صادر شده. •
 تاریخ صدور سند •
 محل اقامت : ایران را از لیست انتخاب کنید (اختیاری) •
 استان : شھر خود را از لیست انتخاب کنید (اختیاری) •
 ا وارد کنید (اختیاری)شھر : شھر محل زندکی خود ر •
 آدرس : محلی کھ در ان زندگی می کنید را بھ صورت کامل وارد کنید. •
 کد پستی (اختیاری) •

 



 اطالعاتی وارد شود و "ادامھ" را کلیک کنید.: قسمتی در این بخش ضروری نیست و الزم نیست تا  15شکل 

 
 وارد کنید: در قسمت پرسشنامھ بروکر فیبوگروپ، موارد زیر را  16شکل 

 صاحب کسب و کار •
 دالر 10000حداکثر  •
( می توانید ھر نوع فعالیتی کھ دارید وارد کنید، اما اگر می خواھید تا بھ صورت پیش فرض  Self employedنوع فعالیت  •

 انتخاب کنید، می توانید از پیشنھاد ما استفاده کنید)
 خیر ( برای سئوال آخر) •

 روی "ادامھ" کلیک کنید.و در آخر 

 



 

 : مشخصات شخصی شما در بروکر فیبوگروپ تکمیل شد و بخش اطالعات شخصی و پرسشنامھ ھم تکمیل شد. 17شکل 

 
 

: با کلیک بروی "تایید ھویت" در بخش پروفایل من در کابین فیبوگروپ، می توانید بھ بخش آپلود مدارک اھراز ھویت و تایید محل  18شکل 
 سکونت وارد شوید.

دیھ محل تاییاده شده، مدارک مورد نظر را برای برکر فیبوگروپ آپلود کنید تا حساب شما کامال تایید شود. نیاز بھ آپلود طبق توضیحات د
 سکونت نیست و فقط آپلود مدرک اھراز ھویت شخصی کافی است.

 
با موفقیت بھ پایان رسید، برای افتتاح حساب معامالتی و واریز و برداشت در بروکر فیبوگروپ با  FIBOGROUPافتتاح حساب بروکر 

 حاصل فرمایید. تلگرام فارکس حرفھ ای تماس

روشھای واریز و برداشت و  اطالعات کامل در مورد انواع حساب ھای معامالتی بروکر فیبوگروپ، مشخصات شرکت و نحوه فعالیت آن،
 مراجعھ فرمایید. صفحھ معرفی بروکر فیبوگروپسایر موارد بھ 

 

 

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

 

 

  

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

Skype: pforex.org PFOREX.COMRight  Copy 00971555406880 
No 00971555406880 & 00442032870800 PFOREXFAFacebook:  pforexcom@Channel:   

 

https://t.me/pforex
https://fa.pforex.com/brokers-list/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE
https://fa.pforex.com/brokers-list/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE
https://fa.pforex.com/
https://fa.pforex.com/
mailto:info@pforex.com
https://fa.pforex.com/
https://fa.pforex.com/
https://www.facebook.com/PFOREXFA
https://telegram.me/pforexcom

