
 

 

 (IOS)تبلت IPadو نصب اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای بر روی   آموزش دانلود

 در این جلسه ما با آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای بر روی آیپد با شما همراه هستیم. 

استفاده می کنند  IOSتوجه کنید که اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای در اپ استور موجود است تا کسانی که از سیستم عامل 
 به راحتی بتوانند به اپلیکیشن قدرتمند دستیار فارکس حرفه ای دسترسی داشته باشند.

با لمس کادر مربوط به جست  (Search)جست و جو خوب حاال برای شروع ابتدا وارد اپ استور می شویم، و بعد با انتخاب بخش
 تایپ می کنیم  (Pforex Assist)اسم اپلیکیشن را (Search)و جو

 
حاال برای دانلود وارد صفحه مربوط به ، راحتی برای شما قابل مشاهده است و بعد از جست و جو می بینید که اپلیکیشن به

 اپلیکیشن می شویم.
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اپلیکیشن را دانلود کرده باشید گزینه دانلود برای شما به صورت ابر قابل مشاهده است. با انتخاب این  توجه کنید که اگر شما قبال

 گزینه فرایند دانلود را شروع می کنیم.



 

 
 خب حاال می بینید که اپلیکیشن دانلود شده و وارد اپلیکیشن می شویم

ی آید که به منظور توافق کاربر است شما با انتخاب گزینه در ابتدا با ورود به اپلیکیشن یک صفخه برای شما به نمایش در م
Agree .توافق خود را اعالم می کنید 



 

 
زبان پشتیبانی  6سپس وارد بخش مربوط به انتخاب زبان می شوید توجه داشته باشید که اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای از 

 می کند.



 

 
جا خصوصیات و ویژگی های اپلیکیشن را توضیح داده ایم یا انتخاب گزینه بعد از انتخاب زبان وارد صفحه ای می شوید که در آن 

 پرش وارد بخش بعدی می شوید که مربوط به آموزش اپلیکیشن است.



 

 
 محیط کاربری اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای می شوید. ددر نهایت شما وار 

پیش فرض در بخش مربوط به تحلیل تکنیکال قرار می همانطور که می بینید زمانی که شما وارد اپلیکیشن می شوید به صورت 
 گیرید.

بخش های متنوعی در دستیار فارکس حرفه ای وجود دارد که تعدادی از آنها در کادر مشکی رنگ در پایین اپلیکیشن قابل 
 مشاهده است که شامل:

 تحلیل تکنیکال  -
 سیگنال -
 تقویم اقتصادی  -
 ابزار معامالتی -
 آموزش -

 می شود.



 

 
 

ل ارز، کارگزار خط در باالی صفحه شما وارد منو اپلیکیشن می شوید که در آن جا هم بخش های دیگر مثل مبد 3گزینه با انتخاب 
 با ما و همینطور بخش پشتیبانی آنالین قابل مشاهده است. سها، تنظیمات، تما



 

 
کنید. توجه کنید که اگر شما سطح  شما با ورود به بخش تنظیمات می توانید تنظیمات مد نظر خود را بر روی اپلیکیشن اعمال

نماد به طور همزمان در معامالت  8تا  5عضویت خود را ارتقا دهید در کنار بهره مندی از امکانات منحصر به فرد می توانید از 
 نماد هستید. 3استفاده کنید و در غیر این صورت شما قادر به استفاده از 



 

 
 بخش بعد مربوط به تماس با ما است که شما در این قسمت می توانید از راه های ارتباطی با تیم فارکس حرفه ای مطلع شوید 



 

 
و در آخر هم از طریق بخش پشتیبانی آنالین می توانید سواالت خود را از پشتیبانان مجرب فارکس حرفه ای بپرسید و آن ها در 

 شما عزیزان هستند. کسری از ثانیه پاسخگو به یواالت



 

 
خب توجه داشته باشید زمانی که شما اپلیکیشن را نصب می کنید به صورت کاربر ناشناس در اپلیکیشن حضور دارید و با ثبت 

 نام در اپلیکیشن می توانید یک حساب کاربری برای خود درست کنید 

 برای ساخت حساب ابتدا وارد بخش ورود در باالی منو اپلیکیشن شوید 

می بینید که یک صفحه برای ورود به حساب کاربری برای شما به نمایش گذاشته می شود، اگر قبال در اپلیکیشن ثبت نام  بعد
کرده اید ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید و بعد وارد حساب کاربری خود شوید و اگر حساب کاربری ندارید با انتخاب گزینه ثبت 

 می شوید. نام وارد بخش ثبت حساب کاربری



 

 
 با وارد کردن مشخصات و انتخاب گزینه ثبت نام حساب کاربری شما در دستیار فارکس حرفه ای ایجاد می شود 



 

 
 و بعد یک پیامی برای شما نمایش داده می شود که برای تایید حساب خود توسط لینک فرستاده شده در ایمیل است.



 

 
وید، توجه داشته باشید زمانی که شما برای اولین بار حساب کاربری خود را حاال وارد ایمیلی که با آن حساب خود را ثبت کردید ش

قابل مشاهده است و شما با ورود در آن بخش می توانید  (Spam)درست می کنید لینک تایید برای شما در قسمت هرزنامه
  ایمیل را مشاهده کنید.



 

 
در بیارید برای این کار شما با انتخاب گزینه  Spamرا از حالت توجه کنید که شما حتما باید برای ورود به لینک فرستاده شده آن  

 ایمیل فرستاده شده را به بخش صندوق دریافتی منتقل می کنید. Not Spamنقطه و بعد انتخاب گزینه  3



 

 
به ایمیل  خب حاال وارد صندوق دریافتی شوید، می بینید که ایمیل فرستاده شده برای شما به راحتی قابل مشاهده است. با ورود

 دریافتی ابتدا لینک و سپس مرورگر مورد نظر خود را انتخاب کنید

 



 

 و بعد وارد صفحه مربوط به تایید حساب می شوید که با انتخاب گزینه آبی رنگ تایید حساب تکمیل می شود. 

 
 کاربری خود می شوید. بینید که به راحتی وارد حساب میو حاال به اپلیکیشن بر گردید و مشخصات را در بخش ورود، وارد کنید 



 

 
روش بعد هم ثبت نام از طریق حساب گوگل شما است و شما در این روش دیگر احتیاج به تایید حساب در ایمیل را ندارید و 

 بسیار سریع تر است

ت برای این روش شما ابتدا در قسمت ورود گزینه سفید رنگ گوگل  را انتخاب کنید و بعد ایمیل مورد نظر خود را برای ساخ
حساب انتخاب کنید. حاال می بینید که ساخت حساب شما به راحتی و در چند ثانیه انجام شده و حساب کاربری شما قابل 

 مشاهده است



 

 

 

 

 

 

 

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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