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 HighLow.netراھنمای افتتاح حساب بروکر 

 :روی لینک زیر کلیک کنید HighLow برای افتتاح حساب در بروکر

https://en.highlow.net/register?a_aid=58aafc0949902 

 : بھ لینکی کھ در آدرس است، توجھ کنید کھ ھمانند شکل زیر باشد 1شکل 

 
 (ثبت نام) کلیک کنید. Sign Upدالری) و یا  50بونوس ( Claim your $50 Cashback: بروی  2شکل 

 
 : در این صفحھ اطالعات را وارد کنید 3شکل 

 ( ابران در لیست نیست) Your Countryکشور 

 Your full nameنام و نام خانوادگی 

 Emailایمیل 

 (ایمیل خود را مجدد وارد کنید) Confirm emailتایید ایمیل 

 Passwordرمزعبور 

 Repeat Password  تکرار رمز عبور

 (بعدی) را انتخاب کنید. Nextسپس 
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 : اطالعات تکمیلی زیر را وارد کنید 4شکل 

 Street Addressآدرس 

 Your cityشھر 

 State / Provinceمنطقھ/ استان 

 Date of birthتاریخ تولد 

 Mobile numberشماره موبایل 

 (تایید حساب) را کلیک کنید. Verify your accountرا زده و سپس  … I have readو تیک تایید 

 
 

 کلیک کنید. Save and complete laterیت را آپلود کنید، ابتدا بروی ھ مدارک مورد نیاز برای اھراز ھوشما نیاز دارید ک:  5شکل 

 
 

 ارسال می شود. HighLow: ثبت نام شما ذخیره شد و برای شما ایمیلی از  6شکل 

 



برای شما ارسال  highlow(تایید حساب ) کھ از طرف بروکر  Verify your accountایمیل خود را چک کنید، و بر روی :  7شکل 
 شده کلیک کنید.

 
 

 : بستھ بھ مدارک شناسایی بروی یکی از موارد کلیک کنید مانند پاسپورت 8شکل 

 
 

 (آپلود فایل از دستگاه)  Upload existing copy from your device: گزیبنھ  9شکل 

 
 

 ( انتخاب فایل) کلیک کنید و اسکن پاسپورت خود را آلپلود کنید. choose file: بروی  10شکل 



 
 

 آن را تایید کنید. Confirm: بعد از آپلود فایل اسکن پاسپورت، با کلیک بروی  11شکل 

 
ان را  Confirm: حال با استفاده از دوربین دستگاه و یا اسکن عکس خود؛ تصوری از چھره خود را آپلود کنید و با کلیک بروی  12شکل 

 تایید کنید.

 
شروع می شود.  HLخود را ارسال کنید کھ با   Your user IDتکمیل شده و می توانید برای ما  Highlow.netافتتاح حساب بروکر 

ھ شما از طریق لینک در بروکرھای فارکس و باینری آپشن ثبت نام می کنید، می توانید از خدمات گسترده ما مانند تحلیل و سیگنال زمانی ک
 باینری آپشن بھره مند شوید.
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