
 به نام خدا
 قصد داریم تا در این قسمت شمارا با نحوه ثبت نام و احرازهویت در کارگزاری الپاری آشنا کنیم

 توجه داشته باشید تا پیش از هر اقدامی از اتصال فیلترشکن خود اطمینان حاصل فرمایید

 شما میتوانید به راحتی با استفاده از لینک زیر وارد صفحه ی ثبت نام کارگزاری آلپاری بشوید

https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=1201185 

 

به مانند تصویر برایتان باز میشود  پس از ورود به لینک باال صفحه ی-1  

 
 شما می بایست در این قسمت نام و نام خانوادگی و ایمیل و شماره تلفن خودرا به درستی وارد کنید

نکته: درقسمت نام و نام خانوادگی حتما از حروف انگلیسی استفاده کنید و از گذاشتن فاصله دربین حروف خودداری 
 کنید.

 استفاده کنید 98:در قسمت شماره تلفن در صورتی که در ایران زندگی میکنید میتوانید از پیش کد +نکته

 این فرایند به مانند تصویرزیر برروی گزینه ادامه کلیک میکنیم  بعد از تکمیل

 
 ی به مانند تصویر زیر برای شما باز می شودپس از کلیک برروی گزینه ادامه صفحه -2
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در این قسمت می بایست کشور تابعیت و شهر محل زندگی خودرا به مانند تصویر باال تکمیل کنید و سپس برروی 

 گزینه ی

 ادامه کلیک کنید

 توجه داشته باشید منظور از تابعیت کشوری است که تابعیت ان در پاسپورت شما درج شده است

 پس از کلیک برروی گزینه ی ادامه شما وارد صفحه ی به مانند تصویر زیر میشود-3

 
نحوه دریافت کد را   در قسمت سوم برای تکمیل فرایند ثبت نام و افتتاح حساب نیاز به دریافت کدی دارید که در این قسمت

 میکنیدانتخاب 

 



 : به دلیل سهولت دریافت ایمیل، نسبت به سایر روش ها، پیشنهاد ما به شما دریافت کد از طریق ایمیل می باشدنکته

 بعد از انتخاب روش دریافت کد می بایست مانند تصویر زیر اعدادی که مشاهده میکنید را در قسمت مناسب وارد کنید

 
 

 

 

 

 پس از تکمیل قسمت فوق بر روی گزینه ی دریافت کد کلیک میکنیم 

 

 در این مرحله پیامی از طرف کارگزاری به ایمیل شما ارسال خواهد شد

  
 

یا هرزنامه را چک  spamدریافت نکردید پوشه های دیگر مانند   inboxنکته:در صورتی که پیامی ازطرف کارگزاری در قسمت 
 کنید

 

 

 

 پس از دریافت کد میبایست به مانند تصویر زیر کد مورد نظر را در قسمت کد تاییدی یادداشت کنید



 
استفاده کنید تا شما هم بتوانید مانند  4900647و  1201185بعداز تکمیل این قسمت شما میتوانید با استفاده از کد معرف

تمامی افرادی که به ما مراجعه میکنند از خدمات متماییز تیم فارکس حرفه ای مانند آموزش ها، سیگنال، مسابقات ، بونوس و 
 هره مند شویدریبیت ب

 
بعد از تکمیل فرایند برروی گزینه ی اتمام ثبت نام کلیک میکنید به این صورت ثبت نام شما تکمیل شده است و شما به صورت 

 مستقیم وارد کابین یا پنل خودتون در کارگزاری آلپاری میشوید

 
 

پس از اتمام ثبت نام برای انجام مراحل احراز هویت میبایست مانند تصویر زیر برروی حساب من در قسمت باالی پنل کاربری 
 خود کلیک کرده و و سپس برروی گزینه ی ارسال مدارک کلیک کنید



 
 

 

 ه مانند تصویر زیر برای شما باز میگرددپس انجام این مراحل مانند تصویر باال صفحه ی ب

 
در این مرحله برای انجام احراز هویت در قسمت ارسال مدرک ، مدرک شناسایی مورد نظر خود برای انجام این پروسه انتخاب 

 ینه ی ارسال کلیک میکنیمکرده و سپس فایل یا عکس مورد نظر برای ارسال را انتخاب کرده و  بر روی گز

 



 

 
 

 

 در این مرحله احراز هویت شما در کارگزاری آلپاری به اتمام رسید و شما میبایست منتظر ایمیل تایید از طرف کارگزاری باشید

خصی در صورتی که قصد دارید تا رمزعبور خود را تغییر دهید ابتدا میبایست برروی گزینه ی تنظیمات و سپس امنیتی و ش
 سازی کلیک کنید

 
 و سپس گزینه ی تغییر در روبه روی بخش رمزعبور کلیک کنید 



 
 

 و سپس در بخش اول رمزعبور فعلی را یادداشت کنید و در قسمت دوم رمز عبور جدید خودرا بنویسید 

روش دریافت کد که از طرف کارگزاری ارسال خواهد شد را انتخاب کنید و برروی گزینه ی  ارسال کد کلیک کنید در این مرحله 
 کدی که در ایمیل شما وجوددارد را در کادر مشخص شده وارد کنید و برروی گزینه ی تغییر کلیک کنید

 

 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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