
 به نام خدا

در این بخش قصدداریم تا نحوه کار با پلتفرم معامالتی تحت وب و بازکردن پوزیشن یا معامله در کارگزاری پاکت آپشن را با 
 یکدیگر بررسی کنیم

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

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

نید و یا از حساب آزمایشی یا دمو این کارگزاری برای استفاده از پلتفرم تحت وب این کارگزاری میبایست حتما حساب ایجاد ک
 استفاده کنید 

 در صورتی که قصد ثبت نام در این کارگزاری را دارید میتوانید به راحتی از قسمت سمت چپ اقدام به ثبت نام کنید

 
کلیک کنید و مشخصات حساب خود مثل ایمیل  Log in گزینه ی و در صورتی که در این کارگزاری حساب دارید کافیه تا برروی 

 و رمز عبور را وارد کنید
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 پس از انجام اینکار به صورت مستقیم وارد پلتفرم معامالتی تحت وب این کارگزاری خواهید شد

 
دار کافیه تا گزینه ی سمت چپ باالی صفحه ، نوع چارت را انتخاب کنید و سپس چارت مورد نظر را انتخاب برای تغییر نوع نمو

 کنید همچنین در این قسمت شما میتوانید تایم فریم یا بازه زمانی را تغییر دهید



 
ی صفحه مشاهده میکنید کلیک کنید و سپس میتوانید تمامی برای تغییر نماد برروی جفت ارزی که در سمت چپ باال

 نمادهایی که این کارگزاری به معامله گران ارائه میکند را ببنید

 
 

کارگزاری ارائه برای اضافه کردن اندیکاتورها میتوانید به راحتی با کلیک برروی بخش اندیکاتورها ، تمامی اندیکاتورهایی که این 
 میکند را مشاهده کنید و با کلیک برروی هر مورد آنرا به چارت خود اضافه کنید



 
 برای باز کردن یک پوزیشن در سمت راست سه مورد رو مشاهده میکنید

 
 میکنید ، میتوانید با استفاده از ان تاریخ انقا معامله خودرا انتخاب کنید قسمت اول که در ان زمان را مشاهده

 در قسمت دوم مقدار سرمایه ای که قصددارید در این معامله از ان استفاده کنید را یادداشت کنید 

 در قسمت سوم میتوانید قیمت لحظه ای ارز مورد نظر را ببنید 

نگ مشاهده خواهید کرد ، شما میتوانید با استفاده از گزینه ی سبز رنگ پوزیشن گزینه ی سبز و قرمز ر  2و در انتها شما 
 صعودی باز کنید و با استفاده از گزینه ی قرمز رنگ پزیشن نزولی باز 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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