
 

 

 استفاده از محیط کاربری دستیار فارکس حرفه ای بر روی تلفن همراهنحوه 
 محیط کاربری در دستیار فارکس حرفه ای بر روی تلفن همراه می پردازیم.استفاده از وه ما در این جلسه با هم به بررسی نح

ن صفحه به شما نمایش داده می شود که مواردی را در ابتدا وقتی که شما وارد اپلیکیشن می شوید به صورت پیش فرض ای
 قسمت کادر مشکی رنگ باالی صفحه قابل مشاهده است، که شامل:

 آموزش می شود. –ابزار معامله  –تقویم اقتصادی  –ه سیگنال معامل –تحلیل تکنیکال 
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 تحلیل تکنیکال
، الگو کالسیک کندل استیک ،(Andrew’s Pitchfork)ما در قسمت تحلیل تکنیکال، تحلیل هارا بر اساس چنگال اندرو

(Classic Patterns) واگرایی ،(Divergences) امواج الیوت ،(Elliott Waves) و در آخر 

برای شما عزیزان ارائه می کنیم و در قسمت سمبول یا نماد هم شما می توانید   (Harmonic Patterns) الگو های هارمونیک 
 نماد مورد نظر خود، که می خواهید تحلیل بر اساس آن انجام شود را انتخاب کنید.

 

 سیگنال معامله
 گنال های معامالتی را بر اساس:بخش بعدی مربوط به سیگنال معامله است و ما در این بخش سی



 

 

، واگرایی (Classic Patterns)(، الگوی کالسیک  (Bollinger Bands، بولینگر باند(Advance MACD)مک دی پیشرفته 
(Divergences) واگرایی مخفی ،(Hidden Divergences) فیبوناچی ،(Fibonacci) ایچیموکو ،(Ichimoku) رفتار قیمت ،
(Price Action)  و در آخر استراتژیR برای شما عالقه مندان معامله گر ایجاد کردیم. و همینطور در گزینهد مربوط به همه(All) 

 شما می توانید همه ی سیگنال های صادر شده توسط این ابزار هارا در یک قسمت وارد کنید.

 
 



 

 

 تقویم اقتصادی
مربوط به اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای است و یکی از بخش بعدی یکی از جذاب ترین و منحصر به فرد ترین بخش های 

ویژگی هایی که این اپلیکیشن را نسبت به سایر اپلیکیشن ها متمایز کرده همین مورد است. توجه کنید که ما در بخش تقویم 
بتوانید از این موارد در  کشور را به زبان کامال فارسی پشتیبانی می کنیم تا شما به راحتی 45اقتصادی، اخبار اقتصادی بیش از 

 .تحلیل های فاندامنتال خود استفاده کنید

 

 (Trading Tools)ابزارهای معامله 
در بخش کاربردی ابزار معماله ما ماشین حساب محاسبه گر ارزش پیپ، میزان حجم، مارجین، پیووت پوینت و همینطور قسمتی 

ر بازار های نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی را داریم و در بخش آخر که مربوط در رابطه با ساعت کار بازار ها که در آن ما ساعت کا



 

 

را در اختیار داریم که شما می توانید از ان برای شناخت  (Correlation Coefficient)به ضریب ارتباط یا ضریب همبستگی 
 میزان همبستگی جفت ارز ها استفاده کنید.

 

 آموزش
ما در بخش آموزش فیلم های آموزشی در رابطه با بازار های مالی را برای شما از سطخ مبتدی تا حرفه ای آماده کرده ایم تا هر فرد 

در هر سطح بتواند از آن ها استفاده کند و همینطور هم آموزش های تکمیلی در رابطه با بازار های مالی را برای شما عزیزان قرار 
ید که در قسمت مربوط به استراتژی هم ما آموزش استفاده از استراتژی ها در تحلیل ها و سیگنال ها را برای داده ایم. توجه کن

شما عزیزان اماده کرده ایم و توصیه تیم متخصص فارکس حرفه ای به شما عزیزان، این است که ابتدا با دیدن فیلم های آموزشی 



 

 

کنید و سپس بعد از کسب  (Demo)تست این استراتژی ها در حساب دمو به اطالعات الزم و کافی برسید و بعد شروع به 
 کنید. (Real)موفقیت در یک بازه زمانی مشخص، با سرمایه کم شروع به استفاده از این استراتژی ها در حساب واقعی 

 
 

 نحوه ورود به قسمت منو در اپلیکشن دستیار فارکس حرفه ای
صفحه مربوطه به شما خط وارد بخش مورد نظر می شوید و وقتی که  3با انتخاب گزینه برای ورود به منوی اپلیکیشن ابتدا 

 نمایش داده شد می بینید که باز هم گزینه ایی را داریم که شامل:

 تحلیل تکنیکال، سیگنال معامله، تقویم اقتصادی، بروکر فارکس، آموزش، راهنمای اپلیکیشن، ابزار معامله و مبدل ارز را داریم.



 

 

 
کمی پایین تر هم باز مشاهده میکنید که گزینه های مربوط به تنظیمات، که شما می توانید تنظیمات مورد نظر خود را بر روی 

 دستیار فارکس حرفه ای اعمال کنید که بخش تنظیمات هم شامل چند بخش می شود که عبارتند از:

 یا ورژن اپلیکیشن، منطقه زمانی و مشخصات کار بر است. تنظیم اعالنات، تنظیم آوا، بسته ها یا سطح عضویت، زبان، نسخه



 

 

 
شما با ورود به قسمت بسته ها یا سطح عضویت می توانید سطح عضویت خود را ارتقا دهید و از امکانات بیشتر اپلیکیشن 

 .استفاده کنید

تماس با ما و بخش پشتیبانی انالین موارد بعدی که ما در اپلیکیشن برای شما در بخش منو قرار داده ایم شامل سلب مسئولیت، 
 است.

 تماس با ما
شما با ورود به بخش تماس با ما می توانید از طریق راه های ارتباطی که برای شما عزیزان مشخص کرده ایم با تیم متخصص 

 فارکس حرفه ای در ارتباط باشید.



 

 

 

 

 پشتیبانی آنالین
به سوال یا مشکلی بر خوردید می توانید از طریق ارتباط با پشتیبانان مجرب  اگر شما در رابطه با اپلیکیشن و یا قسمت های دیگر

 فارکس حرفه ای سواالت خود را مطرح کنید و پشتیبانان ما در کسری از ثانیه پاسخگوش شما عزیزان هستند



 

 

 

سرویس های بیشتر، می گنال های روزانه به همراه یبرای کسب فایل های آموزشی دیگر، نحوه معامله، فنون ترید موفق و س
د.در تماس باشی 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره  توانید با  
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