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 OlympTrade راھنمای افتتاح حساب بروکر

 :یر کلیک کنیدزروی لینک بعد از روشن کردن فیلتر شکن،  OlympTrade برای افتتاح حساب در بروکر

https://olymptrade.com/l/LPL09-03-01en/affiliate?affiliate_id=83675&subid1= 

 

 .دیریقرار بگ یفارکس حرفھ ا انیمشتر تسیباشد و در ل رید کھ مانند شکل زیصفحھ نگاه کن ی: لطفا بھ آدرس باال ۱شکل 

 
 

 ی) رویحساب واقع ی(معامالت برو Trade on Real Account بھ دنیو رس نییبا حرکت موس بھ پا د،ی: در صفحھ جد ۲ شکل
 .دیکن کیآن کل

 
 

 یو رو را زده .… I am of کنار کیرا وارد کرده و ت Password پسورد -رمز عبور و   Email لیمیقسمت ا نی: در ا ۳ شکل
Register  دیکن کی(ثبت نام) کل. 

 
) را مشاھده ستی(ثبت نام از کشور شما مجاز ن Registration is not allowed in your country غامی: اگر پ ۵و   ۴ شکل
 .ستیکھ افتتاح حساب از آن کشور مقدور ن دیکن یاستفاده م یشکن لتریاز ف ایو  دیھست یاست کھ شما در کشور نیبھ خاطر ا د،یکرد
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 با استفاده از فیلتر شکن جدید تمامی مراحل را از ابتدا آغاز نمایید. د،یمشکل با نیرفع ا یبرا

 

 

 نیشکن در ھنگام افتتاح حساب، ممکن است با ا لتریو اجبار در استفاده از ف دیتر مپیبروکر ال تیبودن سا لتریبا توجھ بھ ف: ۶شکل 
 .ود نداردوج دیکن یشکن آن را استفاده م لتریکھ ف یکشور یپ یباشد، کھ امکان افتتاح حساب با آ یمعنا م نیا بھ .دیروبرو شو غامیپ

 کار : راه

 .دیرا انتخاب کن یگریکشور د مات،یدر بخش تنظ ایو  دیدھ رییشکن خود را تغ لتری. ف۱

 دیرت مپیوارد سابت بروکر ال دوباره افتتاح حساب، نکیو با استفاده از ل دیرا بستھ و مجدد باز کن Chrome. مرورگر مانند کروم ۲
 .آغاز نماییدو افتتاح حساب را از ابتدا  دیشو

افتتاح  یراب نکیشود. در ھنگام استفاده از ل تیکافھ بازار ھدا ایاپل استور و  ای یممکن است بھ گوگل پل دیکن کیآن کل یاگر رو :نکتھ 
 .دیکن Pasteنموده و در مرورگر خود آن را الصاق  یحساب آن را انتخاب و کپ

 
 

 Confirm your یو سپس برو دیخود را چک کن لیمی، ا OlympTrade شما ارسال شده از بروکر یبرا لیمیا کی:  ۷ شکل
email  است یکار ضرور نیشود. ا دییشما تا لیمید) تا ایکن دییخود را تا لیمی(ا. 

 
 

 



 Start را زده و سپس …I have read یکنار کیباشد، ت ی) مسکیر ی(افشا Risk disclosure کھ دی: در صفحھ جد ۸ شکل
trading  دیکن کی(شروع معامالت) را کل. 

 
 

 .میدھ یم حیرا توض زیو بعدا وار دیبستن را انتخاب کن عالمت) زی(وار Deposit دی: در صفخھ جد ۹ شکل

 
 

 

 .دیھزار واحد دمو استفاده کن ۱۰از  دیتوان یو م دیھست یمجاز ایدمو  ی: شما در حساب معامالت ۱۰ شکل

 
 

 

 



 .دیقسمت شو نیباال سمت چپ وارد ا ی) از منولای(پروف Profile  : با انتخاب ۱۱ شکل

 
 

 ؛دیکن لیرا تکم ریقسمت اطالعات ز نی: در ا ۱۲ شکل

 Name  نام •
 Surname یخانوادگ نام •
و سپس شماره تماس را بدون کد  دیانتخاب کن یرا بھ درست )Country( ابتدا کشور) Phone number( لیموبا شماره •

 دیکشور وارد کن
 Gender  تیجنس •
   Date of Birthتولد خیتار •



 
 

را  OlympTrade در بروکر زیوار یتا انواع روشھا دی) را انتخاب کنزی(وار  Depositقسمت و از باال،  نی: در ھم ۱۳ شکل
البتھ  ران،یافراد ساکن ا ی.( تنھا روش موجود برادیرا انتخاب کن )یوب مان( WebMoney موجود یھا نھیگز نی. از بدیمشاھده کن

 شود) یم یبانیپشت یفارکس حرفھ ا قیو برداشت از طر زیوار

 .دییانتخاب نما را زیروش وار ،یاست، با توجھ بھ راحت ریشما امکان پذ یبرا یگرید یو روشھا دیاقامت دار رانیدر خارج از ا اگر

 
 .ردیگتعلق  %۱۰شما بونوس  یزیتا بھ وار دیشروع کن زیدالر وار ۳۰از حداقل  دیتوان یشما م ز،ی: بعد از انتخاب روش وار ۱۴ شکل

 %۲۰بونوس  زانیدالر م ۲۰۰ یال ۱۰۰ یھا یزیوار یبرا •
 بونوس % ۳۰دالر  ۲۰۰۰ یال ۳۰۰ یھا یزیوار •
 .ردیگ یبونوس تعلق م %۵۰دالر و بھ باال  ۵۰۰۰ یھا یھا یزیوار •



 
 

مشاوره در مورد خدمات فارکس حرفھ  ایو برداشت و  زیخدمات وار افتیدر ی. برادیرس انیبھ پا OlympTradeحساب بروکر  افتتاح
 .دیریتماس بگ یارتباط یراھھا قیبا ما از طر یا

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت مراجعھ کنید. سایت وببھ  ایخدمات فارکس حرفھبرای کسب اطالعات بیشتر و استفاده از 
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