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 ICM BROKERSام بروکرز  یس یآ دیاندرو 4 دریدمو متاترحساب 

 :دییاقدام نما نکیل نیاز ا یبه راحت دیتوان یم دینسخه اندرو 4 دریدانلود متاتر یبرا

 Google play یگوگل پل تیاز سا دانلود

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4&hl=en 

 دریمتاتر تیاز سا دانلود

https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt4/android?utm_source=www.metatrader4.com&utm_campa

ign=download 

 اریدر اخت را دیمخصوص اندرو لیتا فا دییتماس حاصل فرما 00971555406880واتس آپ با شماره  ایما در تلگرام و  نیبه مشاور ای و

 (.APK لیشما قرار دهند )فا

 .صفحه اصلی روی سه خط باال )منو( کلیک کنیددر  متاتریدر،به و ورود  نصب پس از: 1شکل 
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 .( کلیک کنیدManage accountsدر صفحه منو، روی مدیریت حسابها ): 2شکل 

 

 



 .باالی صفحه کلیک کنید +حساب ها، روی دکمه مثبت : در صفحه 3شکل 

 



 ( کلیک کنید.Open a Demo Account)در بخش نوع حساب جدید، روی افتتاح حساب دمو : 4شکل 

 

 



ی ام آی س حساب دمو " را وارد کنید تا بروکر آی سی ام مشخص گردد. سپس رویicm: در بخش انتخاب بروکر، در قسمت جستجو عبارت "5شکل 

(ICMBrokers-Demo ).کلیک کنید 

 

 



یرمفید برای شما حساب جدید، موارد ذکر شده را با اطالعات غیر معتبر پر نمایید تا تبلیغات و موارد غ برایمورد نیاز در بخش اطالعات : 6شکل 

 ارسال نگردد.

 نام را وارد کنید. 1در قسمت 

 9891212345678+را به همراه کد کشور به صورت + وارد نمایید. مانند  یشماره تماس 2در قسمت 

 افت نکنید.توجه داشته باشید که بهتر است ایمیل غیرمعتبر را وارد کنید تا تبلیغات زیاد روزانه را دریایمیل را وارد کنید.  3در قسمت 

 چیزی وارد نکنید. 4در قسمت 

 1:100( را انتخاب کنید. ترجیحا Leverageاوریج یا اهرم ) 5در قسمت 

 



 ش داده شده است. آن را یادداشت نمایید.: پس از افتتاح حساب دمو جدید، شماره حساب و رمز آن به شما نمای7شکل 

 

 

 



 .در قسمت باالی منو، حساب شما موجود می باشد و می توانید از آن استفاده نمایید: 8شکل 

 

وانید با تنحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر، می  دیگر، برای کسب فایل های آموزشی

 در تماس باشید. 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره 
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