
 

 بخش تنظیمات :

شید با بخش تنظیمات اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه یکی از مهم ترین بخش های این اپلیکیشن میباشد شما اگر اطالعات کافی راجب این بخش داشته با

 دریافت کنید  pforex assistتنظیماتی صحیح میتوانید بیشترین بازدهی مثبت را از 

 میباشد :  بخش جدا گانه 6این قسمت دارای 

 

  اعالناتتنظیم 

  تنظیمات پیشرفته 

 تنظیمات آوا 

 زبان 

 مشخصات کاربر 

  سطح عضویت 

 

 

 تنظیمات اعالنات:

 

ر بخش جدا گانه میباشد بخش اول آن سمبول میباشد که در این جا شما میتوانید سمبول های مورد نظر خودتان را انتخاب کنید اپلیکیشن دستیا 6خود دارای 

بازار مالی پشتیبانی میکند.که با توجه به بروزرسانی های هر روزه ی خدمات  9نماد معامالتی در  400از  فارکس حرفه ای در حال حاضر از بیش

 است که ویدئو مربوطه قسمت تنظیمات مراجعه کنید. برای دیدن نحوه تغییر نماد ها بهتر فارکس حرفه ای این مقدار ممکن بیشتر و بیشتر هم شود.
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این بخش شما میتوانید تنظیمات تایم فریم های مد نظر خودتون که میخواید اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای برای شما  بخش بعدی بازه زمانی در

 پشتیبانی کند رو انتخاب کنید.

 
 

 

 

 

 

 



را که میخواهید استفاده قسمت تحلیل تکنیکال شما در این جا میتوانید تنظیمات مورد نظر خودتون را مربوط قسمت تحلیل تکنیکال را انجام دهید و هر یک 

 کنید با توجه به استراتژی معامالتی شخصی و یا استراتژی معامالتی که از تیم پشتیبانی ما دریافت کردید به صورت فعال در بیاورید.

 
 

ی برای سیگنال دهی از آنها های معامالتی میباشد در این قسمت شما میتوانید استراتژی های معامالتی که دستیار فارکس حرفه ا لقسمت بعدی سیگنا

 .استفاده میکند رو مشاهده کنید

 

  

 

 

 



 را دریافت کنید  call & putقسمت سیگنال های آپشن شما در این جا میتوانید نوع سیگنال خود بر اساس خرید و فروش یا همان 

 .ئه کند را مشاهده کنید و همچنین استراتژی های معامالتی که برای قسمت آپشن از آن استفاده میکند تا سیگنال را ارا

 

ری آن را در قسمت آخر این بخش تقویم اقتصادی شما میتوانید تنظیمات تقویم اقتصادی مثل انتخاب کشور های مد نظر مقدار تاثیر خبر و زمان یاد آو

 .مشخص کنید 

  

 

 تنظیمات پیشرفته :

 تحلیل های تکنیکال و سیگنال هارا مشخص کنید کیفیت : در این قسمت شما میتوانید مقدار کیفیت 

ای سود باشد به این پیپ: در اینجا شما میتوانید مقدار سود خود را به واحد پیپ مشخص کنید تا سیگنال هایی که به شما اراِه میکند دارای چه مقدار پیپی بر

 ی میباشد .موضوع در این جا دقت داشته باشید که این مقدار از دو طرف قابل جا به جای



حالت را بزارید روشن بمونه ولی اگر مایل بودید که تغییر بدید این بخش باعث میشود که شما  3اندازه کندل: پیشنهاد ما به شما این است که تمامی 

 مشخص کنید سیگنالها و تحلیل ها بر اساس چه اندازه کندلی انجام و صادر شوند 

بر اساس موقعیت زمانی کجا اپلیکیشن کار کند و به شما سیگنال ها و تقویم اقتصادی را ارائه کند به این  ما مشخص میکنید که time zoneو در قسمت 

 ( .GMT +4:30موضوع حتما دقت داشته باشید که بر روی زمان ایران قرار داده شده باشد )

 

که پیشنهاد ما به شما فعال گذاشتن تمامی حلت های آن است که از تمامی  در قسمت تنظیمات آوا شما میتوانید تنظیمات آوا و صدای اپلیکیشن را انجام دهید

 .رویداد ها با خبر شوید

 

 

 

 



 نشان داده شده است. PERSIANزبان فارسی با کلمه التین .و قسمت زبان شما زبان مورد نظر خودتان را میتوانید انتخاب کنید 

 

دتون رو وترد کنید و در بخش تغییر رمز هم تغییر رمز خودتون رو انجام دهید ولی اگر از مشخصات کاربری هم شما میتوانید مشخصات کاربری خو

و در قسمت سطح عضویت هم میتوانید سطح  یا حساب کاربری گوگل وارد اپلیکیشن شده باشید نمیتوانید این بخش را مشاهده کنید SOCIALطریق 

عضویت های متفاوت را مالحظه فرمایید .

 

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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