
 به نام خدا 

 

قبل از هراقدامی به این نکته توجه داشته باشید که این کارگزاری به ساکنین ایران خدماتی ارائه 
 6تا  3نمیکند در صورتی که ساکن کشوری غیراز ایران هستید و دارای اقامت قانونی با حداقل اعتبار 

 کارگزاری ثبت نام کنید ماه هستید میتوانید در این

این کارگزاری بدون هیچ گونه محدودیتی به ساکنین کشور های امریکا و کانادا نیز خدمات ارائه 
 میکند

 شوید FxGloryدر ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری 

https://fxglory.com/register/?ib=6860 

 

 بعد از ورود به سایت با صفحه ی مانند صفحه زیر روبرو خواهید شد 

 
 

 در این صفحه میبایست اطالعاتی که خواسته شده است را با دقت و درست یادداشت کنید

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 
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https://t.me/pforexcom
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 ه ان دسترسی دارید را وارد کنیددر قسمت اول ایمیلی که ب

 و در مرحله  ی بعد میبایست نام و نام خانوادگی خودرا بنویسید  و پس از انجام اینکار جنسیت خودرا مشخص کنید

سپس باید تاریخ تولد خودرا به میالدی یادداشت کنید پس از انجام این مراحل کشوری که بدنیا امده اید را انتخاب 
موردی برای یادداشت کردن اسم ایران وجود ندارد و سپس در مرحله ی بعد باید کشوری که در کنید در این قسمت 

 ان سکونت دارید را انتخاب کنید 

 پس انجام اینکار نام استان و شهری  که در ان زندگی میکنید را بنویسید

کد پستی خودرا  zip codeو در مرحله ی بعدی ادرس محل سکونت خودرا به طور کامل یادداشت کنید و در قسمت 
 بنویسید و پس از یتدداشت کردن کد پستی خود ، شماره تلفن خودرا وارد کنید

پس از انجام تمامی این موارد پرسیده شده است که نوع حسابی که قصد فعالیت در انرا دارید را مشخص کنید ولی 
ید اقدام به ساخت حساب واقعی با آزمایشی این مورد در مرحله ثبت نام اجباری نمیباشد و پس از ثبت نام میتوان

 کلیک کنید Registerکنید ولی باید حتما گزینه ی تایید قوانین را انتخاب کنید و سپس برروی گزینه ی 



 
 پس از کلیک ، ثبت نام ما با موفقیت تکمیل شده است 

وی لینکی که کارگزاری ارسال کرده است کلیک کنید تا اکانت  کاربری فعال حال میبایست وارد ایمیل خود شوید و برر 
 شود

 
 دریافت نکرده اید حتما پوشه اسپم یا هرزنامه خودرا چک کنید  inboxدر صورتی که این ایمیل را در قسمت 

 پس از انجام اینکار اکانت با موفقیت فعال خواهد شد 



و سپس  MY ACCOUNTزمانی که وارد حساب کاربری خود شده اید و قصد احراز هویت دارید کافیه تا برروی 
Account Verification  را انتخاب کنید تا وارد بخش مربوط به تایید مدارک شوید

 
 پاسپورت و یا گواهینامه رانندگی استفاده کنید -ناسایی معتبربرای احراز هویت در این کارگزاری میتوانید از کارت ش

فیش بانکی که در ان نام و ادرس شما قید شده باشد و یا  –و برای گواهی ادرس میتوانید از قبوض آب برق گاز تلفن 
 حتی گواهینامه رانندگی استفاده کنید 

 را انتخاب کرده مدرک شناسایی خودرا انتخاب کنید و سپس برروی    Select Type برای اینکار در قسمت اول  
Choose your file  کلیک کنید و فایل خودرا اتخاب کنید و بررویupload   و برای گواهی ادرس نیز   کلیک کنید

 را انتخاب کرده مدرک شناسایی خودرا انتخاب کنید و سپس برروی    Select Type میباست در قسمت اول  
Choose your file  کلیک کنید و فایل خودرا اتخاب کنید و بررویupload  کلیک کنید 



 
ساعت نتیجه تایید مدارک را به شما هم از طریق ایمیل و هم از  24پس از فرستادن مدارک ، کارگزرای ظرف نهایت 

 طریق پنل کاربری اطالع خواهد داد 

 کلیک کنید و سپس  MY ACCOUNTی که قصد تغییر پسورد پروفایل خودرا دارید کافیه تا برروی در صورت
Change Cabinet Password  را انتخاب کنید 

 
جدید  در صفحه ی جدید در قسمت اول پسورد یا رمز عبور فعلی را یادداشت کنید و در قسمت دوم و سوم رمز عبور

 کلیک کنید Change Passwordخودرا یادداشت کنید و برروی گزینه ی 



 
 
 

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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