
 به نام خدا

 شوید  Pocket Optionدر ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری پاکت آپشن 

https://pocketoption.com/register/?utm_source=affiliate&a=VrQlSIZqLZfZcc&ac=
revplan&code=MIN10 

 پس از ورود به سایت همانند تصویر اقدام به انتخاب زبان فارسی کنید

 
این کارگزاری همانند تصویر در پس از تغییر زبان سایت از انگلیسی به فارسی ، برای ثبت نام در 

قسمت اول ایمیلی که به ان دسترسی دارید را وارد کنید و در قسمت دوم و سوم پسورد یا رمز 
عبوری که انتخاب کرده اید را وارد کنید و پس از انجام این مراحل برروی گزینه ی تایید تفاهم نامه 

 کلیک کنید و برروی گزینه ی ثبت نام کلیک کنید
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 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://pocketoption.com/register/?utm_source=affiliate&a=VrQlSIZqLZfZcc&ac=revplan&code=MIN10
https://pocketoption.com/register/?utm_source=affiliate&a=VrQlSIZqLZfZcc&ac=revplan&code=MIN10
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880


  
 پس از کلیک بروی گزینه  ی ثبت نام وارد سایت و پروفایل خود در کارگزاری می شوید

 
 

در همین لحظه ایمیلی از طرف کارگزاری برای شما ارسال خواهد شد که در این ایمیل شما میبایست 
کنید که به شما به راحتی با کلیک برروی لینکی که در ایمیل شما وجود دارد ایمیل خود را تایید 

 میتوانید ایمیل خودرا تایید کنید



 
همچنین در این لحظه شما گام اول برای احراز هویت را انجام داده اید ولی به این نکته توجه داشته 

ی شما را الزام به احراز هویت نکرده است نیاز به این کارنیست ولی در باشد تا زمانی که کارگزار 
صورت نیاز شما میتوانید براحتی با استفاده از پاسپورت ، شناسنامه ، کدملی و گواهینامه ایرانی خود 

اقدام به احراز هویت کنید و برای گواهی تایید ادرس میتوانید از قبض اب برق  گاز و یا قبض تلفن 
... که حداقل برای سه ماه گذشته باشد استفاده کنید برای احراز هویت میبایست برروی گزینه  همراه

 کلیک کنید ی اطالعات پروفایل و سپس بخش پروفایل 

 

 

 

 

 



 
 و سپس تمامی مواردی که در صفحه جدید مشاهده میکنید تکمیل کنید

 
 

در صورتی که قصد تغییر پسورد پروفایل خود را دارید میباسیت در قسمت اطالعات پروفایل کنید و 
 سپس بخش امنیت را انتخاب کنید 



  
 

 

 
 

 و سپس برروی تغییر کلمه عبور کلیک کنید 



 
 

 

در این قسمت میبایست کلمه عبور قدیمی یا منظور فعلی را وارد کنید و در قسمت دوم و سوم رمز 
عبور جدید خودرا وارد کنید پس از انکار برروی گزینه ی تایید همانند تصویر کلیک کنید و سپس 

 ایید شده استمشاهده خواهید کرد که رمزعبور شما با موفقیت ت

 



 
 

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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