
 

 

 

 خوب ابتدا وارد گوگل پلی یا اپ استور میشیم . 

 

. دقت داشته باشید از اونجایی که  رو در کادر جستجو وارد میکنیم تا برنامه رو برای دانلود پیدا کنیم  coinbaseکلمه ی 

 در ایران محدود شده میبایستی از فیلتر شکن برای دانلود برنامه استفاده کنید  کیف پولدسترسی به این 

 خوب پس از یافتن برنامه شروع به دانلود میکنیم 
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یا شروع کنید که برای افرادیه   get startedبعد از اتمام دانلود اون رو اجرا میکنیم . ابتدا برنامه دو گزینه به ما نشون میده .

د شوید که برای افرادیه که قبال یا وار sign inرو دارن و باید ثبت نام کنن و  این کیف پولکه برای اولین بار قصد استفاده از 

 حساب کاربری خودشون رو ساختن



 

کادر در این صفحه موجوده .. به ترتیب در کادر اول اسم خودتون رو  4روی شروع کنید میزنیم وارد صفحه بعد میشیم که 

و در کادر آخر رمز عبوری برای وارد کنید . در کادر بعد نام خانوادگیتون رو وارد کنید . در کادر سوم ایمیلتون رو وارد کنید 

کاراکتر باشه متشکل از حروف کوچک و بزرگ التین و عدد.  8حساب کاربریتون وارد کنید که این رمز هم میبایست حداقل 

. ساخت حساب کاربری یا  سال از و با قوانین برنامه هم موافقید رو بزنیم 18در آخر تیک تایید اینکه سن شما باالتر از 

creat account   کنید لمس 



 

 تو این مرحله ایمیلی به ادرس الکترونیکی که وارد کردید ارسال میشه برای تایید حسابتون .



 

 کنید. مجدد به برنامه برمیگردیم  انتخابیا تایید ادرس ایمیل  verify email addressوارد این ایمیل بشید گزینه ی  



 

تو این مرحله شما نیازه که در اینجا برنامه برای افزایش بیشتر حسابتون از شما میخواد مرحله ی دیگه ای رو هم انجام بدید 

ون شماره تلفن همراهتون رو وارد کنید و برنامه تضمین داده که با این شماره تماسه گرفته نمیشه و ازش استفاده نمیشه بد

و حتی در لیست پیش شماره ها ایران موجوده ولی دقت داشته باشید که در صورتی که این مرحله رو انجام بدید و   اجازه شما

شماره ایران خودتون رو وارد کنید حساب کاربری شما مسدود میشه . پس از این مرحله میگزریم و ضربدر باالی صفحه رو 

رو لمس میکنیم و اطالعاتمون رو وارد میکنیم تا وارد  sign in اول میشیم . اینبار لمس میکنیم .. میبینید که وارد صفحه

  حسابمون بشیم در کادر اول ایمیل و کادر دوم رمز عبور رو وارد کنید . و گزینه ی ورود رو لمس کنید

کنید . وارد صفحه اصلی انتخاب و از ما اجاره ارسال اعالنات رو میخواد که به دلخواهتو گزینه ی مد نظرتون ر کیف پولابتدا 

 قسمت رو داره که ما االن تو قسمت اولشیم یعنی صفحه اصلی برنامه . 5. میبینید که کیف پول  برنامه میشیم



 

یا دریافت کریپتو رو RECEIVE CRYPTO صفحه اصلی برنامه چند بخش تو خودش داره . شما ابتدا میتونین به وضوح کادر

و کدی رو ببینید که در صورتی که بخواید از کسی دارایی دریافت کنید باید  qr codeببینید که با ورود به این کادر میتونین 

 .  این کد ها رو در اختیارش قرار بدید



 

یله ی این لیست میتونید ارز ها یا لیست تماشا رو میبینید که به وس watch listبه صفحه اول برمیگردیم . در پایین این بخش 

یا بیشترین جا به  top moversپایین این بخش هم لیستی از ارز ها رو با عنوان  مورد عالقتون رو در صفحه اصلی ببینید .

 جایی ها میبینید که مربوط به ارز ها با بیشترین افزایش یا کاهش قیمته

 رو میبینید . پایین تر که بیایم اخبار مرتبط با ارز های دیجیتال



 

مربوط به زمانیه که شما بخواید معامله روی ارزی رو باز کنید . اطالعات کامل اون معامله در اینجا  portfolioبخش بعد یعنی 

ارزی رو خریده باشید .. اطالعات مربوط به قیمت خرید ارز + قیمت فعلی + میزان سود یا ضرر تا  نمایش داده میشه . مثال اگه

 ار +میزان ارز خریداری شده و غیره  نمایش داده میشه . به اینجای ک



 

قسمت بعد هم مربوط به ارسال و یا دریافت دارایی که بخش دریافتش رو توضیح دادم بخش ارسالش هم شما با استفاده از 

qr code . یا کد دریافت فرد مورد نظرتون میتونید دارایی رو ارسال کنید 



 

 .در این قسمت میتونید قیمت ارزهای مختلف ببینید.  یا قیمت همون نقش بازار رو داره priceبخش بعد یعنی 

ساعت گذشته،بیشترین میزان  24در  افزایش و کاهش عالوه بر این میتونید ارز ها رو با دسته بندی های بیشترین میزان

لیست  یک از عناوین و دسته بندی ها میتونیدساعت گذشته و غیره مشاهده کنید .به راحتی با کلیک روی هر  24معامالت در 

 . رو بر اساس مورد دلخواهتون دسته بندی کنید اررز ها

همینطور کادر جستجو رو در سمت راست صفحه میبینید که در صورتی که بخواید ارز مورد نظرتون رو پیدا کنید از این قسمت 

 میتونید استفاده کنید



 

ین بخش تنظیماتی مثل پول پیشفرض . کشور ، حریم خصوصی ، شماره تلفن همراه ، رمز قسمت آخر تنظیماته که میتونید تو ا

 ورود به حساب کاربری و غیره رو شخصی سازی کنید و در صورت نیاز تغییر بدید.

 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 با دیتوان  
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