
 

 

 

  

  
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:   
 

 

 FXTMافتتاح حساب بروکر   یراهنما

 قبل از شروع به ثبت نام حتما فیلتر شکن را خاموش کنید و سپس به روی لینک زیر کلیک نمایید.

account&partner_id=4900647-account?myfxtm=open-https://www.forextimeir.com/fa/register/open 

 

 لینک موجود در آدرس بار مرورگر خود چک کنید که مطابق شکل زیر باشد.: 1شکل 

 

 (تکمیل نمایید) همه موارد را به زبان انگلیسی  تکمیل نمایید.را به ترتیب زیر   FXTM فرم افتتاح حساب بروکر  : 2شکل 

 نام : اسم دقیقا منطبق بر کارت شناسایی  .1

 نام خانوادگی : فامیلی مطابق کارت شناسایی .2

 ایران از لیست انتخاب شود. کشور برای افرادی که در ایران اقامت دارند باید  ،کشور : محل اقامت معامله گر .3

شید زمانی که کشور را ایران انتخاب میکنید کد کشور در این قسما خوشماره همراه : شماره موبایل  .4 د را وارد نمایید. دقت داتشه با

 به صوووووووورت اتوماتیک قرار میگیرد و تن ا نیاز اسوووووووت که مشووووووواره تلصن همراه خود را بدون صوووووووصر طبق این نمونه وارد نمایید 

 رنگ ظاهر می شود ( ، تیک تایید یا سبزوارد شود)در صورتی که به درستی .……98912+

را به صوووورت کامل تایم نمایید. ) در صوووورتی که آدرس ایمیل را به درسوووتی وارد  ایمیل : آدرس ایمیلی که به آن دسوووترسوووی دارید .5

 نمایید تیک سبز رنگ در کنار آن ظاهر می شود.(

از حروف بزرگ و کوچک رقم باشوود و  8حداقل گذر واژه: در این قیمت رمز عبور دلخواهخود را وارد نمایید و دقت داشووته باشووید  .6

 .سی و اعداد با هم استصاده نماییدانگلی

رقمی به  4چنانچه در ایران سووووکونت دارید این پین کد  )ارسووووال پین : بعد از وارد کردن اط عات بروی ارسووووال پین کلیک نمایید. .7

اگر ایمیل را در پوشه ی ممکن است تا چند دقیقه به طول بکشد، ادرس ایمیل شما ارسال می شود. بنابران ایمیل خود را چک نمایید 

و یا اجتماعی جسوووتجو  (هرزنامه) spam, junk, bulk، آن را در پوشوووه های فرعی مانند دریافت نکردیدخود  (Inbox) اصووولی

 کنید.

 .وارد کنید قسمت "پین را وارد نمایید"کد مورد نظر را بعد از دریافت، در  .8
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 ثبت نام کنید " کلیک نمایید.سپس به روی "  .9

 

ت کشور، یلی( چنانچه از فیلتر شکن استصاده کنید و یا خارج از ایران باشید، ممکن است که ایران را در لیست نبینید. برای حل این موضوع در قسم)تکم 

 ایران را به انگلیسی تایم کنید و سپس قسمت بعدی که شماره تماس است را انتخاب کنید.

( و این بار می توانید ایران را در Reloadکه "ادامه" را کلیک کنید، صصحه شما دوباره لود می شود)در این زمان یک پیغام برای شما ظاهر می شود، 

 لیست پیدا کنید و یا ایران را به انگلیسی تایم کنید، و آن را در لیست انتخاب کنید.

 

 به ایمیل شما.  FXTM)تکمیلی ( نمونه کد یا پین کد ارسالی از بروکر  : 3شکل 



 

 

 

سایت بروکر سپس  : 4شکل  شته  شوید. هدایت می FXTM به  و در این مرحله فرم ثبت نام را طبق توضیحات زیر تکمیل نمایید. )دقت دا

 ارد نمایید.(باشید که اط عات را به انگلیسی و

 جنسیت  خود را وارد نمایید. .1

 تاریخ تولد را به می دی وارد نمایید. .2

 آیا بیش از یک تابعیت دارید؟ خیر  .3

 هایی که در آن مالیات پرداخت میکنید ؟ کشور .4

 .شناسه مالیاتی را خالی رها کنید .5

 ش رستان /ش ر : بر اساس محل اقامت فعلی و یا محلی که می خواهید مدارک آن را ارائه دهید.  .6

 نشانی کامل : بر اساس گواهی آدرس که میخواهید ارائه دهید وارد نمایید. .7

 .من ضوابط و شرایط ...." را بزنیدتیک " .8

 کلیک کنید." ارسال "بروی    .9

 



 

 

 حساب های تجاری خود را بسازید.توانید  در این صصحه  شما می : 5شکل 

 نوع حساب : حساب مورد نیاز خود را از لیست داده شده انتخاب نمایید . .1

 را به عنوان ارز پایه انتخاب کنید . USD ارز حساب  : ارز .2

 خود را از لیست انتخاب نمایید. نظراهرم معام تی : اهرم مورد  .3

 شبانه برای شما اجرا نشود.بدون سوام :  تیک آن را بزنید تا سوام یا ب ره  .4

سورد یا رمز عبور دلخواه خود را وارد نمایید.  .5 شد و  8حدقال گذرواژه : پ سی و اعداد با هم رقم با از حروف بزرگ و کوچک انگلی

 ) دقت نمایید این رمز برای ورود به متاتریدر شما می باشد.( استصاده نمایید.

تی که به درسوووووتی رمز را تکرار کرده باشوووووید در پایین آن برای شوووووما می نویسووووود . ) در صوووووورتایید گذرواژه : تکرار رمز عبور  .6

 "گذرواژه ها هم خوانی دارند " (

 .بروی "باز کردن حساب" کلیک کنید .7

 ید باز نمایید مشخصات آن حساب برای شما در همان صصحه توضیح داده شده است .هخوا هر حسابی که می توجه داشته باشید

 

توانید آن را  که می داده می شوووددر این صووصحه نمایش ایم باز شووده اسووت و اط عات آن حسوواب شووما با موفقیت در بروکر فارکس ت : 6شکککل 

مد نظر داشوووته باشوووید این اط عات به  در یک فایل ذخیره نمایید و همچنین از قسووومت "دانلود سوووکو" پلتصرم معام تی متاتریدر را دانلود کنید.

 ارسال می شود. ایمیل شما نیز

 



 

 

 .دیرا انتخاب کن لیپروفا دییو تا یسمت راست در قسمت مدارک من، بخش بررس یاز منو : 7شکل 

 

 را طبق توضیحات داده شده در صصحه و نمونه های موجود آپلود کنید.  PORو گواهی اقامت   IDدر این قسمت مدارک شناسایی  : 8شکل 

 

نمونه کارت های  )گواهینامه ، پاسپورت  ، کارت ملی ( خود را آپلود نمایید. شما میتوانیدکارت شناسایی  می بایستدر این قسمت  : 9شکل 

شد  ببینید. "مشاهده نمونه ها"در قسمت را که مورد قبول هستند  شته با بصورت ) هر یک از این مدارک ارسالی باید عکس دار باشد دقت دا

و بدون محو شوودگی ، انعکاس نور یا سووایه باشوود که چ ار گوشووه مدرک در عکس دیده شووود ( و یا عکس واضووح و شووصاف  رنگی اسووکن شووود

 و برای مدرک شناسایی مانند کارت ملی و گواهینامه میبایست پشت و روی آن ارسال و یا آپلود شود. ارسال شود

 



 

 

 

)یکی از قبوض آب ، برق ، گاز ، تلصن و یا اظ ار نامه بانکی که آدرس شما در آن ذکر شده گواهی اقامت  میابیستدر این قسمت  : 10 شکل

 شود.نمایش داده می "مشاهده نمونه ها"نمونه مدارک که مورد قبول هستند در قسمت  .را آپلود نماییدباشد( 

سکن شوددقت نمایید  شصاف ، بدون محو شدگی ، انعکا بصورت رنگی ا شد که چ ار گوشه مدرک در و یا عکس واضح و  سایه با س نور یا 

 را کلیک نمایید. "خیر"گزینه  باشد نمی شماکنید به نام شخص خود  در این قسمت چنانچه که مدرکی که ارسال می عکس دیده شود.

 

را دارید ، ابتدا طبق عکس زیر از منوی سمت راست صصحه ابتدا به   ( Demoچنانچه قصد افتتاح حساب آزمایشی و یا دمو )  : 11شکل 

 روی "حساب های من" و سپس "باز کردن حساب های جدید" کلیک نمایید. در صصحه روبرو حساب آزمایشی را انتخاب نمایید.

 



 

 

 خود را بسازید. حساب آزمایشیتوانید  در این صصحه  شما می : 12شکل 

 یاز خود را از لیست داده شده انتخاب نمایید .نوع حساب : حساب مورد ن .1

 را به عنوان ارز پایه انتخاب کنید . USD ارز حساب  : ارز .2

 خود را از لیست انتخاب نمایید. نظراهرم معام تی : اهرم مورد  .3

سورد یا رمز عبور دلخواه خود را وارد نمایید.  .4 شد و  8حدقال گذرواژه : پ سی و اعداد با هم از حروف بزرگ و کوچک رقم با انگلی

 ) دقت نمایید این رمز برای ورود به متاتریدر شما می باشد.( استصاده نمایید.

) در صورتی که به درستی رمز را تکرار کرده باشید در پایین آن برای شما می نویسد "گذرواژه  تایید گذرواژه : تکرار رمز عبور .5

 ها هم خوانی دارند " (

 نظر خود را وارد نمایید. موجودی حساب اولیه مورد .6

 .بروی "باز کردن حساب" کلیک کنید .7

 ید باز نمایید مشخصات آن حساب برای شما در همان صصحه توضیح داده شده است .هخوا هر حسابی که می توجه داشته باشید

 

توانید آن را  که می داده می شودش در این صصحه نمایایم باز شده است و اط عات آن حساب شما با موفقیت در بروکر فارکس ت : 13شکل 

 در یک فایل ذخیره نمایید و همچنین از قسمت "دانلود سکو" پلتصرم معام تی متاتریدر را دانلود کنید.

 مد نظر داشته باشید این اط عات به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 



 

 

به پابان رسووید، برای کسووب اط عات بیشووتر در مورد نحوه واریز و برداشووت ریالی، انتخاب ب ترین حسوواب  FXTMافتتاح حسوواب معام تی 

می توانید از طریق تلگرام و  00971555406880. با ذخیره شووووماره ما تماس بگیرید تلگرام فارکس حرفه ایمعام تی و سووووایر موارد با 

 و ایمو در تماس باشید.واتس آم 

 

 .عضو شوید کانال تلگرام فارکس حرفه ایبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوس ای معام تی در 

 

)فارکس تایم(، انواع حسووواب ای معام تی، پلتصرم ای معام تی تحت وب یا مخصووووص گوشوووی های  FXTMاط عات کامل در مورد بروکر 

 مراجعه نمایید. FXTM هوشمند و سایر اط عات به صصحه معرفی بروکر 
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