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 iqOptionآپشن  ویک یحساب ا افتتاح حساب و شارژ

 .نمایید دهااز ایران بایستی از فیلتر شکن استفو انجام معاالت در آی کیو آپشن برای افتتاح حساب 

 یبرا یآپشن کم ویک یدر بروکر ا یاب معامالت، افتتاح حسو یا آدرس فیلتر شکنی که استفاده می نمایید ممکن است با توجه به محل اقامتتان

 .شما متفاوت باشد

 :دیکن کیکل ریز نکیل یرو iqOption افتتاح حساب بروکر یبرا

https://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3716 

 یران و یا یکی از کشورهای زیر هستید، امکان افتتاح حساب در بروکر آی کیو آپشن برای شما مقدور نیست.: اگر شما در ا 1شکل 

 : شما نمی توانید از داخل ایران افتتاح حساب کنید و نیاز است که اقامت کشوری دیگری که در لیست زیر نباشند را داشته باشید. نکته

 

 کنید که این پیغام را دیدید، به این معنا است که بروکر ای کیو آپشن به کشور شما سرویس نمی دهد.: چنانچه در کشوری زندگی می  2شکل 

 

نیاز است تا با ارسال فایل ثبت نام و یا لینک همین صفحه به یکی از دوستان در کشور دیگر، افتتاح حساب خود را انجام دهید و سپس به 

 ثبت نام برای شما امکان پذیر نیست، اما اگر ثبت نام کرده باشید می توانید معامالت را انجام دهید. کشوری که هستید اقدام کنید.معامالت از 
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فعال کردن : این پیغام در بروکر ای کی آپشن به معنا این است که شما می توانید ثبت نام کنید اما باید قوانین آن را تایید کنید. با  3شکل 

 ، می توانید افتتاح حساب معامالتی را آغاز کنید.(تایید) Acceptو کلیک بروی   … I fully گزینه

 

 .دیثبت نام( را انتخاب کن(Sign Up  ی نهیصفحه  گز یسمت راست باال ی: در گوشه 4 شکل

 

  5 شکل

 .دیوارد کن یخود را به درست لیمیدر کادر اول ادرس ا .1

 .دیحرف باشد انتخاب کن 6از  شیب ستیبا یرمز عبور دلخواه خود را که م ایدر کادر دوم پسورد و  .2

 .دیکن کیثبت نام( کل)  Sign Up و بر روز دیرا عالمت بزن طیتوافق با شرا ی نهیدر آخر گز .3

 



 

 

 یحساب واقع ایآپشن،  ینریدمو با یدر حساب معامالت دیتوان یشد، که شما م دیمواجه خوا ریز ری: پس از ورود به حساب با تصو6 شکل

 .دیخود معامالت را شروع کن

را  یمعامالت با پول واقع ایو   Top Up Your Account with Real Funds ی نهیگز ستیبا یم یشروع معامالت واقع یبرا

 .دیانتخاب کن

 

بر  شده، ( که در فایل مجزا توضیح دادهVerificationپس از تایید حساب ) و دیآپشن وارد شو ویک ی: وارد حساب خود در بروکر ا7 شکل

 .دیکن کیکل (Deposit) دکمه یرو

 



 

 

 .دیو سپس، مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کن دیرا انتخاب کن WMZ پول فی: ک8  شکل

 

 نییدر پا ریدر ابتدا و طبق عکس ز. دیشد تا پرداخت خود را انجام ده دیخواه تیهدا یمرحله به صفحه درگاه وب مان نی:  در ا9 شکل

 یو سپس رمز عبورحساب وب مان دیکن پیرا تا WMID  ایو  یشماره حساب وب مان ی. در قدم بعددیرا انتخاب کن یسیصفحه زبان انگل

(WMID) کد ایاعداد داخل عکس  دییتا و دییوارد نما CAPCHA یو سپس رو دیرا وارد کن  GO TO PAYMENT دیینما کیکل. 

 



 

 

تا  دیکن کیکل RECEIVE A CODE نهیگز یرو ل،یدر موبا یوبمان شنیکیدر اپل ENUM با کمک کد زیوار دیی: در صفحه تا10 شکل

 .ارسال گردد (E-NUM) قیشما از طر یبرا زیوار دییکد تا

 

 افتی. پس از دردییرا اسکن نما QR کد یستیخود با لیموبا یرو یوبمان شنیکیکد، با کمک اپل دییکد در صفحه تا افتی: پس از در11 شکل

 .دیینما کیرا کل CONFIRM THE PAYMENT ( وارد کرده و دکمهدییآن را در قسمت )کد تا ستیبا یکد، شما م

 



 

 

کرده و در بخش مربوط وارد  افتیرا در زیوار دیی، کد تا QR با اکسن کد دیتا بتوان دیدر حساب وارد شده باش دیخود با ی: در گوش12 شکل

 .دیینما کیصفحه کل نییدکمه سبز رنگ پا یرو .دیینما

 

 .شما کامل گردد زیتا وار دییرا انتخاب نما  Yes نهیخود گز یدر گوش دیی: در صفحه تا13 شکل

 



 

 

 .دییخود شروع به معامله نما یو واقع یبا حساب اصل دیتوان یآپشن، م ویک یا تیطبق عکس در ساTrade Now: حال با انتخاب  14 شکل

 

ان رسااید، برای کسااب اطالعات بیشااتر در مورد نحوه واریز و برداشاات ریالی، یبه پا iqoption.com بروکر آپشاانشااارح حساااب افتتاح و 

می  00971555406880. با ذخیره شاااااماره ما تماس بگیرید فارکس حرفه ای تلگرامانتخاب بھترین حسااااااب معامالتی و ساااااایر موارد با 

 توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید.

 .عضو شوید ایکانال تلگرام فارکس حرفه برای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسھای معامالتی در 

انواع حساااابھای معامالتی، پلتفرمھای معامالتی تحت وب یا مخصاااو   (،آی کیو آپشااان) comiqOption.بروکر اطالعات کامل در مورد 

 مراجعه نمایید. آی کیو آپشن صفحه معرفی بروکرگوشی های هوشمند و سایر اطالعات به 
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