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 در کامپیوتر LiteForex الیت فارکسنحوه ساخت حساب تجاری بروکر 

بروید، در غیر اینصورت برای استفاده از فایل راهنمای کابین الیت  1کابین الیت فارکس خود را افتتاح نموده اید می توانید به شکل اگر 

 فارکس به لینک زیر مراجعه بفرمایید.

https://fa.pforex.com/forex-register/-راهنما-افتتاح-حساب-بروکر-الیت-فارکسliteforex 

 

 .( کلیک کنیدLoginورود ) دکمه روی LiteForexدر بروکر  : برای ورود به کابین معامالتی1شکل 

 

 .کلیک کنید SIGN IN خود را وارد کنید و سپس روی ورودس به حساب الیت فارکایمیل و رمز عبور  :2شکل 
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 .کلیک کرده و روی زبان فارسی کلیک کنید روی بخش زبان در قسمت باالی صفحه در کابین برای تغییر زبان: 3شکل 

 

 ." کلیک کنیدحساب باز کنیدروی دکمه " برای افتتاح حساب معامالتی فارکس به قسمت متاتریدر در منوی چپ وارد شده و: 4شکل 

 

 

 

 



انتخاب ترید برای مورد نظر خود را معامالتی حساب و ارز  (leverage -لوریج ) ، اهرمو یا استاندارد ECNمثل  نوع حساب: 5شکل 

 .کنید کلیک معامالتی" حسابباز کردن "کرده و سپس روی دکمه 

 

ارسال می گردد که اطالعات حساب تجاری شما ایمیل شما  بهاز طرف بروکر الیت فارکس  یایمیلپس از افتتاح حساب معامالتی،  :6شکل 

را یادداشت  معامالتی فارکس ، رمز عبور )گذرواژه معامله گر( و آدرس سرورمعامالتی موارد شماره حساب .در آن کامل ذکر شده است

 یمیل ذکر شده است.موارد دیگر نیز از قبیل رمز عبور برای مدیر معامالتی و سرمایه گذاری در این ا کنید.

 



می توانید به صورت مستقیم از لینک زیر فایل  شما دکمه "دانلود ترمینال" کلیک نمایید.، روی در کابین الیت فارکس سپس در بخش متاتریدر:  7شکل

 شما انتخاب کردید. 5در مرحله وع حساب بسته به ناست که  4دقت نمایید که این لینک دانلود برای متاتریدر  دانلود نمایید.را  4متاتریدر 

 را نیز از کابین در بخش متاتریدر می توانید دانلود کنید. 5لینک دانلود متاتریدر 

https://download.mql5.com/cdn/web/8794/mt4/liteforex4setup.exe 

 

 

 ." کلیک کنیدSave File، روی "4متاتریدر  پس از دانلود فایل نصب :8شکل 

 

 " کلیک کنید.Nextروی دکمه " ،در مرحله نصب متاتریدر روی کامپیوتر: 9شکل 

 

https://download.mql5.com/cdn/web/8794/mt4/liteforex4setup.exe


انتخاب کرده و روی دکمه الیت فارکس روی کامپیوتر، بعد از باز کردن آن، سرور حساب خود را  4 : پس از نصب متاتریدر10شکل 

"Next.کلیک کنید " 

 

و رمز عبور خود را که قبال انتخاب کرده بودید را وارد نمایید و روی دکمه  معامالتی : در بخش مشخصات حساب، شماره حساب11شکل 

"Finish.کلیک کنید " 

 

 

 

 



حساب خود را مشاهده می در یمتاتر Navigatorاضافه شده باشد، در بخش الیت فارکس : اگر حساب شما به درستی به متاتریدر 12شکل 

 کنید.

 

 

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

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