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 iqOptionآپشن  ویک یا آموزش مسابقات در

از لینک زیر می توانید مبادرت  مراجعه نمایید. در غیر اینصورت با استفاده 1در صورتی که حساب معامالتی فعال دارید می توانید به شکل 

 تاح و تایید حساب در بروکر آی کیو آپشن بفرمایید.تبه اف

https://fa.pforex.com/forex-option/-راهنمای-افتتاح-حساب-بروکرiqoption-آی-کیو-آپش 

 ، روی عالمت سه نقطه کلیک کنید.چپ تسم منوی پس از ورود به حساب معامالت، در :1شکل 

 

 

 ( کلیک کنید.Tournamentدر نوار اضافه شده بایستی روی دکمه مسابقات ) :2شکل 
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 اطالعات آن را مطالعه بفرمایید. می توانیدکدام  لیست مسابقات فعال به شما نمایش داده شده. با کلیک بر روی هر :3شکل 

 اطالعات کلی مسابقه و انتخاب مسابقه .1

 زمان باقی مانده .2

 و هزینه شرکت در مسابقه شرکت در مسابقه .3

 میزان کل جایزه .4

 تعداد شرکت کنندگان .5

 هزینه شارژ مجدد .6

 شرکت کنندگان تعداد شارژهای دوباره .7

 نماد نوع .8

 بین برندگان جایزهکل نحوه پخش  .9

 مهم مسابقه شرایط و اطالعات  .10

 رتبه معامله گران برتر  .11

 زمان شروع .12

 زمان پایان .13

 



 

 

 

ی مشففاهده م را (قابل برداشففت اسففت) و جایزه معامله گران (قابل برداشففت نیسففتدر صفففحه رتبه بندی، موجودی حسففاب مسففابقه ) :4شکککل 

 فرمایید.

 



 

 

 ها قابل مشاهده است تقسیم جایزه کل به نسبت رتبه ،نحوه پخش جایزهدر صفحه  :5شکل 

 

کت در شففرو ابتدایی شففارژ هزینه  ،با تایید شففما ،(3شففکل  3گزینه سففابقه )شففرکت در م دکمهبعد از مطالع دقیق و کلیک بر روی  :6شکککل 

 .از حساب واقعی شما کسر خواهد شد مسابقه

 



 

 

را مشاهده  پس از تایید نهایی، در سمت راست باال، با کلیک روی حسابهای معامالتی می توانید حساب فعال شده مسابقه مورد نظر :7شکل 

 ی آن کلیک کنید.کرده و بایستی رو

 

 کلیک کنید. Closeبرای ورود به حساب مسابقه، روی دکمه  :8شکل 

 

 

 



 

 

اهده می شفف( را م2) مجدد و قابلیت شففارژ (1: در سففمت راسففت باال، حسففاب مسففابقه آماده انجام معامالت اسففت. میزان موجودی آن )9شکککل 

 کلیک کرد تا با موجودی باالتری اقدام به معامله کرد.می توان روی شارژ مجدد  نمایید.

 

نه فعال است شارژ مجدد کنید اما تنها هنگامی این گزی که بخواهید ر، می توان هر مقدا(طیه شراعمطال) در این مسابقه به خصوص: 10شکل 

 دالر باشد. 100ای باز شما کمتر یا مساوی ه که موجودی و حساب

 

 

 



 

 

ز حساب ادالر دیگر هم بابت هزینه شارژ حساب مسابقه  2دالر شده است، اما  200مشاهده می کنید، حساب مسابقه  همانطور که: 11شکل 

 کسر شده است.معامالتی واقعی 

 

قیت هر دو با داشفففففتیم و موف (2و  1) . در این شفففففکل دو معامه خریدادرا ارتقا ده رتب می توان له وتریدماکنون با انجام چند معا :12 شککککککل

 دالر به حساب اضافه خواهد شد. 200دالر به عالوه  192پس از انقضا زمان ترید،  .سود بوده است %96 ضریب

 



 

 

 ارتقا پیدا کرده است. 56ر، رتبه به دال 392پس از واریز  :13شکل 

 

انقضففا  با معامله موفق دیگری، باز حسففاب به سففود رسففیده اسففت. می توانید معامله گران موفق دیگری را هم با کلیک روی زمان :14 شکککل

 مشاهده نمایید.

 



 

 

 رسیده است. 29: با ترید موفق دیگری، رتبه به 15شکل 

 

 بهتر شدن رتبه معامله گر.و باز هم معامله موفق پس از تحلیل روند بازار و  :16شکل 

 



 

 

و حفظ  شففده. پس از پایان زمان مسففابقهدالری  125ه مندی از جایزه باعث بهر نفر اول 15جمع  رسففیدن به: با معامله موفق دیگر، 17شففکل 

 این مبلغ به حساب واقعی پرداخت شده است. ،رتبه

ست مستمر دقت نمایید که معامالت موفق شما به همراه آموزش حرفه ای و ابزارهایی مانند نرم  با حدس و گمان امان پذیر نی ستیار فزار او  د

 می توانید به کسب درآمد مناسبی برسید. حرفه ای فارکس

 

 

 ایتلگرام فارکس حرفه رای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه واریز و برداشت ریالی، انتخاب بهترین حساب معامالتی و سایر موارد با ب

 می توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید. 00971555406880. با ذخیره شماره ما تماس بگیرید

 .عضو شوید کانال تلگرام فارکس حرفه ایبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسهای معامالتی در 

انواع حسفففابهای معامالتی، پلتفرمهای معامالتی تحت وب یا مخصفففوص  (،آی کیو آپشفففن) comiqOption.بروکر اطالعات کامل در مورد 

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