
 

 

 

تاپ چنج( قیروش شارژ از طر دییتاپ چنج در بروکر آمارکت )تا قیاز طر زیوار  

 

روش تاپ چنج در آمارکت( دییاول )تا ی مرحله  

 

 :دیبرو شیراهنما پ لیو طبق فا ریز یطبق گام ها ستیبایتاپ چنج م قیاز طر زیوار یبرا

 .دیوارد حساب تاپ چنج خود شو نکیل نیبا استفاده از ا -1

https://www.topchange.net/fa/pforex 

 

 .دیکن کیکل دیکنیصفحه مشاهده م یخود که در باال ینام و نام خانوادگ یبر رو- 2

 

 دیرا انتخاب کن لیپروفا گزینه ی-3

 

 

 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.co 

 00971527829474 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.co 

 00971527829474 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://www.topchange.net/fa/pforex
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.co/
https://wa.me/971527829474
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.co/
https://wa.me/971527829474
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880
https://wa.me/971555406880


 

 

 زسپس اباشد،  شما مشخص یتا شماره تماس شما، نام و نام خانوادگ دیکن کیشماره تلفن همراه کل یصفحه، بر رو یانیدر قسمت م-4

 .دیریصفحه عکس بگ نیا

 

 را My Wallet من یپول ها فیک ی نهیانتخاب و سپس گز را Wallet ایپول و  فیک ی نهیکنار صفحه گز یبعد از منو یدر مرحله  -5

 .دیانتخاب کن

 .دیکن هیرا ته یعکس،  باشدیشما م یپول ها فیک یتمام یو حاو شودیشما باز م یکه به رو یاز صفحه ا-6

 

 دییتا ی نهیرا انتخاب و پس از باز شدن داشبورد، گز لیپروفا یما ی نهیو گز دیخود در آمارکت شو نیوارد کاب کلیک در این قسمتبا  سپس -7

 دیحساب را انتخاب کن

 .شده باشد دییحساب شما در بروکر آمارکت تا ستیبایکه م دی:در نظر داشته باشنکته  

https://amarkets.trading/?g=VGI9W
https://amarkets.trading/?g=VGI9W


 

. و بر دیکن یبارگزار (Payment System) پرداخت ستمیرا در قسمت س دیکرد هییتاپ چنج خود ته یرا که از صفحه  ییشات ها نیاسکر -8

 .دیکن کیکل تیسابم ی نهیگز یرو

 

 ی نهیگز ز،یوار یدر قسمت روش ها د،یجد یو بعد از باز شدن صفحه  دیرا انتخاب کن Deposit ای  زیوار ی نهیگز دییمراحل تا یاز ط پس

Top Change  دیوارد کن زیو عدد مورد نظر را ن دیرا وارد کن. 



.دیکن کیکل Deposit نهیگز یبر رو و

 

 

طبق عکس ها، حساب مورد ، و روش شارژ تاپ چنج و همچنین مبلغ مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه واریز وجه کلیک  -9

 کنید.

 

 مراحل را طبق عکس زیر تایید کنید. -10



 

 در این مرحله به تاپ چنج خود هدایت شده اید و می بایست کد دریافتی در ایمیل خود را در کادر وارد کنید-11

 

 

 کیف پول دارای موجودی خود را در تاپ چنج انتخاب و گزینه ی واریز را انتخاب کنید -12

 


