
 به نام خدا
 قصد داریم تا شمارا با نحوه افتتاح حساب تجاری در کارگزاری آلپاری آشنا کنیم

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

در صورتی که هنوز موفق به ثبت نام در کارگزاری آلپاری نشده اید میتوانید با استفاده از لینک زیر به راحتی در این کارگزاری 
 ثبت نام کنید

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

 در ابتدا وارد پنل کاربری خود  در کارگزاری آلپاری شوید 

 بعد از ورود به پنل کاربری،برای افتتاح حساب تجاری در قسمت حساب تجاری من برروی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید

 
ه میبایست در قسمت نوع حساب نسبت به نوع حسابی که قصد بعدازکلیک برروی گزینه ی افتتاح حساب ، در این صفح

افتتاح آن را دارید مشخص کنید درصورتی که قصد افتتاح حساب دمو یا نمایشی را دارید برروی حساب مجازی کلیک کنید و 
 در صورتی که قصد افتتاح حساب اصلی یا واقعی دارید برروی گزینه ی حقیقی کلیک کنید

 
 بعدازانتخاب این موارد ما میبایست با توجه به نیاز معامالتی یکی از انواع حساب ها را انتخاب کنید .

در صورتی که شما هنوز موفق به انتخاب حساب تجاری موردنظر خودنشده اید می توانید ا ز طریق تلگرام یا واتس اپ با تیم 
تا در سریع ترین زمان ممکن با توجه به نیازمعامالتی شما، حساب تجاری مورد نظرخودتان را  فارکس حرفه ای در ارتباط باشید

 انتخاب کنید

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 
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https://t.me/pforex 

 
 

 بعداز انتخاب حساب تجاری ،ارز پایه حساب تجاری خودرا انتخاب کنید

 

 

 
در صورتی که عالقه دارید در مسابقات این کارگزاری شرکت کنید فایل مربوط به )میخواهید با این حساب در مسابقه شرکت 

 نمایید؟(

 را پر کنید 

را  ند امکان استفاده از انمیباشد که تنها افرادی که به ویزاکارت یا مسترکارت دسترسی دار  MQL5فایل دوم مربوط به انجمن 
 دارند 

و پر کردن هیچکدام از این فایل ها اجباری نیست و شما میتوانید با کلیک برروی گزینه ی افتتاح حساب ، حساب تجاری 
 خودتان را افتتاح کنید

 

https://t.me/pforex


 

 بعدازکلیک برروی گزینه ی افتتاح حساب،حساب ما با موفقیت افتتاح گردیده

و سرور  و بالفاصله می توانیم در کابین کاربری و ایمیل خود تمامی اطالعات مربوط به حساب تجاری اعم از نام کاربری و رمزعبور
 مربوط به متاتریدر را مشاهده کنید

 

 
 

 در صورتی که قصد تغییر رمز ورود خودرا در متاتریدر دارید شما میتوانید با ورود به پنل کاربری خود در قسمت حساب من 

 برروی بخش حساب های تجاری کلیک کنید

 
 

 

 

 



 

بعد از ورود به بخش حساب های تجاری ، برروی حسابی که قصد ایجاد تغییرات در ان را دارید کلیک کنید و بعداز کلیک 
 برروی حساب موردنظر برروی بررسی حساب کلیک کنید

 
 و با صفحه ای به مانند تصویر زیر برخورد خواهید کرد

 
 

 

 

 

 

 

 روبه روی کلمه رمزپلتفرم تجاری کلیک کنید تغییردر صورتی که قصد تغییر رمزعبور متاتریدر خودرا دارید برروی گزینه ی 

 



 دبعد از کلیک برروی گزینه ی تغییر با صفحه ی مانند تصویر زیر مواجه خواهید ش

 
 

زاری برای تغییر رمز عبور در قسمت اول و دوم ،رمزعبور جدید را وارد کنید و پس از آن روش دریافت کدتاییدی که از طرف کارگ
 نیدکدتایید را وارد کارسال میشود را انتخاب میکنیم و پس از ان برروی ارسال کد کلیک میکنیم و پس از دریافت کد در قسمت 

 کد تایید را وارد کنید

 

 

 

 
 

 

 

 
 



  

 

 

 

درصورتی که قصد تغییر لوریج معمالت خودتان را دارید برروی تغییران روبه بروی گزینه لوریج کلیک کنید و با صفحه ی همانند 
 روبه رو خواهید شد صفحه ی زیر 

 
بعد از کلیک برروی تغییر، در صفحه ی جدیدی که برای ما به نمایش در میاد در قسمت اول مقدار لوریج مورد نظر خود را 

د و برروی گزینه تغییر کلیک کنیدانتخاب کنید و سپس در قسمت دوم کلمه رمز پلتفرم تجاری را وار   

 

 
 

با دیوانت 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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