
 

 

 IOS (Appleآشنایی با محیط کاربری دستیار فارکس حرفه ای بر روی ساعت هوشمند سیستم عامل

Watch) 
بخش وجود دارد  4می پردازیم در محیط کاربری اپلیکیشن  IOSدر این جلسه به بررسی محیط کاربری دستیار فارکس حرفه ای بر روی ساعت هوشمند

 که شامل:

 سیگنال -
 تحلیل تکنیکال -
 اقتصادیتقویم  -
 مبدل ارز  -

 می باشد
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کس حرفه ای در خب ابتدا به بررسی بخش سیگنال معامالتی می پردازیم. توجه داشته باشید که در این بخش سیگنال های صادر شده توسط دستیار فار

 ه شامل:ل را مشاهده کنید کدسترس شما قرار می گیرد و شما کافیه که با انتخاب سیگنال مورد نظر و ورود به آن اطالعات دقیق تر سیگنا

 نماد -
 کیفیت -
 نقطه ورود  -
 حد سود و ضرر -
 چارت سیگنال -
 استراتژی به کار گرفته شده -
 تایم فرم -
 پیشبینی بعد از صدور سیگنال -

 می شود که می تواند کمک بسیاری به شما عزیزان کند

 



 

 

ید. و شما با فاده کناز تحلیل هایی که توسط اپلیکیشن انجام می گیرد است بخش بعدی مربوط به تحلیل تکنیکال است که شما در این بخش باز می توانید

 ورود به این بخش و انتخاب تحلیل مورد نظر می توانید اطالعات دقیق تر در رابطه با تحلیل را مشاهده کنید که شامل:

 نماد -
 کیفیت -
 نقطه ورود  -
 حد سود و ضرر -
 چارت سیگنال -
 استراتژی به کار گرفته شده -
 فرمتایم  -
 پیشبینی بعد از تحلیل -

 می شود.



 

 



 

 

یم اقتصادی بخش بعد هم که یکی از بخش های منحصر به فرد اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای است و از ویژگی های مهم آن به حساب می آید تقو

 است.

می دهد تا تحلیل های فاندامنتال برای شما عالقه مندان کشور را به زبان فارسی پوشش  45توجه کنید که دستیار فارکس حرفه ای اخبار اقتصادی بیش از 

شما در دستیار فارکس حرفه ای می توانید از اخبار اقتصادی روز قبل تا هفته آتی با خبر شوید. یکی از مزیت  به بازار های مالی راحت تر انجام شود.

ت اعالن است چون که شما را از اخبار منتشر شده توسط ساعتی که همیشه های این اپلیکیشن بر روی ساعت هوشمند اطالع پیذا کردن از خبر با دریاف

 همراه شما است آگاه می کند و فرصت های معامالتی را دیگر برای کسب سود از دست نمی دهید.



 

 



 

 

انجام دهید و همینطور از ارزش آن بخش آخر مربوط به مبدل ارز است و شما در این بخش می توانید با انتخاب ارز های مورد نظر خود تبدیل ارز را 

 ها نسبت به یک دیگر با خبر شوید



 

 

 برای درک بهتر مطالب به ویدیو آموزشی مربوطه مراجعه کنید.

 

 

با دیوانت 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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