
 

 

 

 میشید  kucoinپس از باز کردن مرور گر خود با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما وارد صفحه ثبت نام صرافی 

https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ2CJTZ 

 

از اونجایی که ایران جز لیست کشور های تایید این در نظر داشته باشید که سایت این صرافی فیلتر نیست اما پیشنهاد میکنم 

اثری بر در آینده  و با آی پی ایران وارد نشید تا شکن استفاده کنیدیا فیلتر  VPNبرای وارد شدن به این صرافی از صرافی نیست 

 روی معامالتتون نداشته باشه

 

 مسیر رو در پیش دارید از طریق  2خوب در این صفحه همان طور که مشاهده می کنید برای ساخت حساب کاربری خود 

Email ساکنین ایران قابل استفاده نیست چون پیش شماره ی ایران در لیست سایت وجود برای قسمت موبایل  . یا تلفن همراه

که  وارد میکنیمرمز عبور رو  سوم میریم وکادر  سپس به در ابتدا مسیر ایمیل در کادر اول ایمیل خودتون رو وارد کرده و   نداره

رمز  رف التین کوچک باشه تا به سطح امنیتکاراکتر تشکیل شده از عدد حرف التین بزرگ  و ح 8می بایست شامل حداقل 

. بعد از وارد کردن رمز عبور کد معرف رو می بینید که قبال وارد شده . شما با استفاده از این کد جز ای از عبورتون باال باشه 

ل آموزش های گانه فارکس حرفه ای هستید مث 9خانواده ی بزرگ فارکس حرفه ای میشید و قادر به استفاده از خدمات رایگان 

و در آخر نیز که مربوط به موافقت کردن  رایگان به صورت روزانه ، سیگنال ها ، تحلیل های تکنیکال ، پشتیبانی سریع و غیره.

 . که این قسمت رو هم باید تایید کنید شما با قوانین سایته 

  . خوب اینجا مراحل اثبات ربات نبودنمون رو انجام بدیم . رو میزنیم   send codeسپس به سراغ کادر اول میریم و گزینه ی 

 کانال تلگرام
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د موجود رو کپی .. ک مایمیل سایت کوکوین رو ببینی مکدی از طرف سایت به ایمیل ما ارسال میشه .. با مراجعه به ایمیل میتونی

 .میکنیمکلیک  ثبت نام یا   Sign Upدر انتها روی گزینه  میکنیمکرده و در کادر دوم پیست 



 

وی آیکون به ما خوش آمد میگه . اولین کار بعد از ثبت نام افزایش امنیت حسابتونه . موس خودتون رو ر kucoinوب سایت خ

 یا امنیت حساب رو انتخاب کنید .  Account Securityحسابتون نگه دارید لیستی رو میبینید .. گزینه ی 

 

و که جلو ردقت داشته باشید تمامی رمز ها و کد های این بخش .در این صفحه بخش های مختلف برای امنیت حساب رو میبینید 

حراز هویت تر مشاهده میکنید یادداشت و ذخیره کنید که فراموش نکنید .. چون در صورت  فراموش کردن هر کدوم نیازه که ا

 . خودتون رو انجام بدین 



 

وارد   setه ی د از طریق گوگله . با کلیک بر روی گزینیا تایی  verificationاولین بخشی رو که باید تکمیل کنیم  قسمت گوگل 

ر کادر دکه سایت برای شما ارسال شده کپی کنید و کدی رو  کلیک کنید   send codeصفحه بعد میشیم . مجدد روی گزینه ی 

  موجود پیست کنید .  پس از انجام این مرحله به صورت خودکار وارد صفحه بعد میشیم 

 

خاطر داشته باشید  . در نظر داشته باشید کد امنیتی رو حتما یادداشت کنید  و به میبینیدو کد امنیتی رو   Qrcodeدر صفحه جدید 

در ادامه روش  دزیرا این کد امنیتی بسیار مهمه . در صورتی که کد را فراموش کنید نمی توانید به حساب کاربری خود وارد بشی

 و در سمت  راست صفحه میبینید .ر  Google Authenticatorاستفاده از برنامه 

 

 



 

د پس از یا شروع کنید مواجه می شی Get startedاون رو اجرا کنید با گزینه  Google authenticatorپس از دانلود برنامه 

ندازی ایا ورود با کد راه   enter a setup keyو  Scan a QR codeد صفحه بعد می شید که گزینه کلیک روی این گزینه وار

 QRا ببینید در صورتی که بخواید با کد خصوصی خودتون وارد حساب بشید گزینه ی  دوم و در صورتی که قصد ورود می رو

code   رو دارید گزینه اول رو انتخاب کنید . ما اینجا با اسکنQR code   افت میکنیدرقمی رو دری 6رو صفحه ی رایانه کد 

یکنه . که کد جدید رو هم مثانیه کد تغییر  30ثانیه اعتبار دارد و بعد از  30 باال فقطبه دلیل امنیت در نظر داشته باشید که این کد 

 ببینید Google authenticatorمیتونید در برنامه 

 یا فعال سازی رو بزنید  activateکد رو در کادر مورد نظر وارد کنید و 

 با موفقیت به پایان رسید خوب مرحله افزایش امنیت اول 



 

یا رمز عبور معامالت بریم .. با فعال کردن این بخش برای انجام  trading passwordعد پیشنهاد میکنیم به بخش مرحله ی ب

در   setنیازه که این رمز عبور رو وارد کنید . خوب با کلیک بر روی  و برداشت و پرداختتون تمامی معامالت خرید و فروش

 به شما داده شده رو وارد کنید .  Google authenticatorصفحه اول باید کدی رو که توسط 

 

ت زیادی داره و حتما عدد باشه و اهمی 6بعدی رو بزنید پیامی از طرف سایت رو میبینید به این متن به شما میگه که این کد باید   

 اون رو یادداشت کنید .

 یا تایید رو بزنید   confirmرقمی خودتون رو وارد کنید و مجدد اون رو در کادر بعد تکرار کنید و  6خوب در این صفحه باید کد 

 خوب مرحله افزایش امنیت دوم هم با موفقیت به پایان رسید 



 

طمین شدن از ایمیل های دریافتی از مرحله بعد که برای افزایش بیشتر امنیتتون به شما پیشنهاد میکنم  انتخاب کلمه ای برای م

صرافیه .. ایمیل ممکنه برای تایید برداشت باشه یا وارد شدن به حساب ، که در انتهای ایمیل کلمه مورد نظر شما نوشته میشه و 

 ارسال شده KuCoinشما میتونین مطمین بشین که ایمیل ارسالی مستقیما از صرافی 

کلیک کنید تا کادری براتون ظاهر شه . تو این کادر کلمه ی مورد  setمیشیم .. مجدد  روی وارد صفحه ای   setبا کلیک بر روی 

یا ارسال کلیک کنید . همین مسیر رو برای دو بخش بعد هم انجام بدین و کلمه ی   Submitد . و روی گزینه نظرتون رو بنویسی

  .مورد نظرتون رو وارد کنید 

 

 

 



 خوب احراز هویت :

ن یکی از مزیت برای افراد ساکن ایران ممکن نیست اما به نظر من نیازی هم به انجام احراز هویت نیست. چو انجام احراز هویت

از  ساعت برداشت داشته باشن 24بیت کوین در  5های این صرافی اینه که افراد بدون احراز هویت هم میتونن تا سقف 

 .سابشون ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم تر،شیب 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 با دیتوان  
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