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 ICMBROKERSام  یس یاو اس بروکر آ یآ 4 دریدمو متاترحساب 

 دییاقدام و نرم افزار را دانلود نما ریز یها نکیاز ل یبه راحت دیتوان یم ios او اس ینسخه آ 4 دریمتاتر شنیکیدانلود اپل یبرا

 Apple store دانلود از اپل استور نکیل

https://apps.apple.com/us/app/metatrader-4/id496212596 

 دریمتاتر تیدانلود از سا نکیل

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

download 

به شما با شماره  گانیتلگرام و واتس آپ آماده ارائه مشاوره را یرسانها امیما در پ نیمشاور د،یبرخورد کرد یبا سواالت چنانچه

 هفته هستند. یروزها یدر تمام 00971555406880

 .کلیک کنید (New Accountدکمه حساب جدید )روی  Settingsتنظیمات صفحه در  متاتریدر،به و ورود  از نصبپس : 1شکل 
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 ( کلیک کنید.Open a Demo Accountدر بخش نوع حساب جدید، روی افتتاح حساب دمو ): 2شکل 

 

 



آی سی ام  حساب دمو بروکر آی سی ام مشخص گردد. سپس روی" را وارد کنید تا icmجستجو عبارت " 1: در بخش انتخاب بروکر، در قسمت 3شکل 

(ICMBrokers-Demo ).کلیک کنید 

 

 



حساب جدید، موارد ذکر شده را با اطالعات غیر معتبر پر نمایید تا تبلیغات و موارد غیرمفید برای شما  برایمورد نیاز در بخش اطالعات : 4شکل 

 ارسال نگردد.

 نام را وارد کنید. 1در قسمت 

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

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

 .نوع حساب مشخص شده است 4در قسمت 

 1:100. ترجیحا ( مشخص شده استLeverageاوریج یا اهرم ) 5در قسمت 

 نیز مقدار موجودی مشخص شده است. 6در قسمت 

 ( کلیک کنید.Registerپس از تکیل روی دکمه ثبت )

 



کلیک  Doneکمه و سپس روی د : پس از افتتاح حساب دمو جدید، شماره حساب و رمز آن به شما نمایش داده شده است. آن را یادداشت نمایید5شکل 

 .کنید

 



 .روی آن کلیک کنید ، حساب شما موجود می باشد وتنظیماتدر قسمت : 6شکل 

 

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

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