
 آموزش افتتاح حساب مینی در وب مانی

شوید.  http://www.wmtransfer.com ابتدا الزم است که وارد وب سایت webmoneyبرای ایجاد یک حساب در  -1

 کلیک کنید. sign upروی دکمه 

 

 
 

 را درج نمایید.صفحه زیر باز می شود. در کادر خالی شماره موبایل خود  -2

که قبال برای حساب وب مانی، استفاده نشده باشد را وارد نمایید. )به این  یک شماره موبایل واقعیباید در این بخش؛ 

 تایید برای شما به اشتباه ارسال نشود(  SMSدلیل شماره واقعی وارد کنید که 

 ایرانسل استفاده نمایید )اس ام اس بین المللی را بهتر دریافت می کند(از شماره 

( در ابتدای 0بدون ) را وارد کنید و سپس شماره کامل موبایل خود را 89پس از عالمت )+(؛ بترتیب کد کشور ایران 

 را بزنید.  Proceedدر انتهای این مرحله گزینه  .(.…98935د )مثال آن وارد کنی
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برای شما به نمایش در بیاید. در هر دو حالت فرم را تکمیل   Bیا  Aدر این حالت ممکن است یکی از دو تصویر  -3

 کنید.

A :  

:شهر 9:کشور 7:تاریخ تولد 6:جنسیت 5( این بخش را خالی بگذارید:نام میانی )4:نام 3:نام خانوادگی 2:نام مستعار 1

 (این سوال و پاسخ آن بسیار مهم است. آنها را فراموش نکنید : سوال کنترلی ) 11:ایمیل 10:آدرس محل سکونت 8
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B

 

:

  

:نام 3:نام خانوادگی 2:نام مستعار 1

( این بخش را خالی بگذارید:نام میانی )4

:شهر 9:کشور 7:تاریخ تولد 6:جنسیت 5

:آدرس محل سکونت 8

: شماره شناسایی )شناسنامه، پاسپورت یا کارت ملی( 10

: تاریخ صدور مدرک شناسایی11

 

: کشور محل صدور 12

 

: شهر محل صدور مدرک شناسایی 13

: مرجع صادر کننده مدرک شناسایی 14

تولد : محل 15

 

یل :ایم16

: سوال کنترلی ) 17

(این سوال و پاسخ آن بسیار مهم است. آنها را فراموش نکنید 

 

 

 کلیک کنید. Proceedدر انتها دو گزینه مشخص شده در تصویر را تیک بزنید و روی 
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اطالعات مندرج در این صفحه را بررسی در صفحه جدید مشخصات پر شده توسط شما برای تایید نمایش داده می شود.  -4

  .کنید و اگر نیاز به اصالح داشتند به عقب برگردید و اصالحات را انجام دهید

ر فرم وب مانی چه مشخصاتی کنید تا همیشه بدانید که د save و یا آنرا توصیه می کنیم از این صفحه یک پرینت بگیرید

 به صفحه بعد بروید. Proceedدر انتهای این مرحله با زدن گزینه  .را وارد کرده اید

 

به صفحه بعد  Proceedدر صفحه باز شده با وارد کردن کد تایید که به ایمیل شما ارسال شده است و فشردن کلید  -5

روز کاری برای وارد کردن در این بخش اعتبار دارد و  10 دقت داشته باشید این کد امنیتی حداکثر تا)بروید. 

  (ترجیحا قبل از بستن این صفحه کد را وارد کنید.

 

دقیقه  2-1ارسال اس ام اس به موبایل شما می شود را وارد کنید.  SMSدر صفحه جدید کد تایید که به موبایل شما  -6

ساعت میتوان تا  24کنید تا مجدد ارسال شود. در طول  کلیک click here طول می کشد. اگر اس ام اس نیامد روی 

  .ساعت مجددا تالش نمایید 24سه بار درخواست ارسال اس ام اس کرد. اگر ارسال نشد بعد از 

 .این کار را انجام دهید change your mobile phone number اگر بخواهید شماره را تغییر دهید با کلیک روی

کلیک …complete the registration without رحله شماره موبایتان وریفای شود رویاگر نمی خواهید در این م

 .کنید. ولی در مراحل بعد برای افزایش امکانات باز هم نیاز به وریفای کردن موبایل هست
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   پس از وارد کردن کد مربوط به وریفای شماره موبایل، صفحه زیر نمایش داده می شود، که از شما می خواهد -7

password را تعیین کنید.  

  دقت کنید رمز عبور ایمیل خود را وارد نکنید بلکه یک رمز عبور برای حساب وب مانی خود بسازید. توصیه

کاراکتر تشکیل شده باشد.  9می شود رمز عبور شما شامل حروف بزرگ، حروف کوچک، عدد و حداقل از 

 افتتاح حساب خود را تایید می کنید.سپس با فشردن اعداد یا حروف داخل تصویر فعالیت 

 

 .شما است mini اینجا محیط کاربری حساببا اتمام مراحل فوق حساب وب مانی شما افتتاح می شود.  -9
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 ایجاد کیف پول در حساب وب مانی
ابتدا وارد حساب وب مانی خود شوید. اگر بالفاصله پس از طی کردن مراحل قبلی افتتاح وب مانی داخل حساب  -1

وارد  www.wmtransfer.comخود باشید دیگر نیازی به ورود نیست. در غیر این صورت از طریق سایت 

 حساب کاربری خود شوید. 

 می توانید کیف پول جدید بسازید.  Purses در جلوی قسمت can create oneبا کلیک بر روی گزینه  -2

 

 .…I accept  با تیک زدن .می شود که قوانین وموافقتنامه وب مانی در داخل آن نوشته شده استا صفحه ای بازبرای شم

کیف پول وب مانی شما افتتاح می شود. دقت کنید قبل از زدن تیک موافقتنامه مشتری از قسمت  Createو زدن گرینه 

Currency ( ارز مورد نظر خود را برای این کیف پول دالرUSD.انتخاب کنید )

 

 

ری  در این حالت شما به صفحه اصلی وب مانی خود باز می گردید با این تفاوت که در جلو کیف پول شما مقدار دال

 حساب نمایش داده می شود.

 WMZشماره کیف پول دالری 
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 فرمال پاسپورت

ا به حساب خود وارد شوید. سپس از باالی صفحه روی الزم است ابتد WM Keeper Mini فرمال پاسپورت دربرای اخذ 

passport  .کلیک کنید 

 

 را انتخاب نمایید. "contro panelدر ستون سمت چپ از صفحه بعدی گزینه "

  
 

با  ایمیل و رمزعبور حساب وبمانی به          در صفحه . روی لینک مشخص شده کلیک کنیدباز میشود         و صفحه

وارد کنید. )در صفحه         را بزنید و کد رسیده را در قسمت مربوط  SMSدرخواست کد و  شوید منتقل صفحه         

 ساعت دوباره امتحان کنید( 24برای شما ارسال نشد، پس از  SMSتیکه پس از چند بار کد ورص

باز می شود. در صورتیکه  ،به عنوان تایید سند        در صفحه قبلی صفحه  SMSدر صورت وارد صحیح وارد شدن کد 

چند لحظه در این صفحه منتظر بمانید به صورت خودکار این صفحه به صفحه اصالح اطالعات شخصی منتقل می شود. 

 را در قسمت پایین صفحه کلیک کنید.  hereدر صورت منتقل نشدن خودکار این صفحه، گزینه 

A B 

C D 

E 

 شماره

WMID  
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 رمز عبور  

 آدرس ایمیل 
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: 3: جنسیت 2: نام میانی )در صورت نداشتن اولین حرف نام کوچک پدر( 1در صفحه باز شده جدید به ترتیب در قسمت 
: آدرس محل 6: کد پستی 5: شهر یا کشور 4شماره تاییدیه مالیاتی )فقط برای کسانی که در روسیه یا اوکراین ساکن هستند( 

: شهر محل صدور 8: تاریخ صدور مدرک شناسایی 9: شماره شناسایی )شناسنامه، پاسپورت یا کارت ملی( 7سکونت 
در مقابل تمام : 13: شهر یا کشور محل تولد 12تولد  : تاریخ11: مرجع صادر کننده مدرک شناسایی 10مدرک شناسایی 

را عالمت گذاري كنید، آن مشخصه خاص از دید  وجود دارد. اگر این بخش publicy unavailabe هاي فرم، گزینهبخش
: شهر محل 14 .شود. اگر عالمت این قسمت را بردارید، آن مشخصه براي عموم قابل دسترس خواهد شدبقیه مخفي مي
 : آدرس محل سکونت فعلی15سکونت فعلی 

(
هر دو نسخه انگلیسی و روسی در جدول زیر موجود است

)
 

  

ها گزینهمشخصهدر مقابل برخي   Set  .در قسمت شهر وجود دارد برای پر کردن این مشخصات به ترتیب زیر عمل کنید

سکونت،  ب کنید. این کاررا برای شهر محلاز صفحه ای که باز می شود. کشور، استان و شهر محل سکونت خود را انتخا

شهر محل صادر شدن مدرک شناسایی و شهر محل تولد تکرار کنید.

 

YahooID: pforexorg     |     WebSite: https://pforex.org |     Email: info@pforex.org

 GTalk : Pforex.org@gmail.com  | CopyRight Pforex.org |      Skype : Pforex.org



ها اطالعات حساب شما ثبت می  در صورت درست وارد شدن گزینهرا بزنید.   Saveپس از انجام تنظیمات مربوطه گزینه 

 شود و صفحه زیر نمایش داده می شود. 

 

 تبدیل حساب مینی به کالسیک در وب مانی 

یک حساب  مینی آموزش افتتاح حسابمانی باید ابتدا طبق روش توضیح داده شده در در وب کالسیکبرای داشتن یک حساب 

  ایجاد کنید  مینی

 نکته: هنگام افتتاح حساب مینی حتما موبایل خود را وریفای کنید و یک کیف پول در آن ایجاد کنید.

  .وارد حساب مینی خود شوید  mini.wmtransfer.comبرای فعال کردن حساب کالسیک، از طریق 

  .کلیک نمایید loginرا باز کنید و روی لینک   security.wmtransfer.comدر یک صفحه جدید سایت 

و افتتاح حساب مینی شما درست انجام شده باشد صفحه ای مانند صفحه زیر   Formal passportصورتی که اطالعات در 

 را بزنید.  operation modesمی بینید. در این صفحه از سمت چپ 
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 را انتخاب کنید. webmoney keeperدر صفحه باز شده از قسمت وسط گزینه 

 

 

 

 

  ایمیل

 عبور رمز

A 
B 

C D 

E 
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بصورت خودکار شما را به صفحه باز کردن حساب کالسیک راهنمایی می کند. در صفحه جدید که مانند تصویر      صفحه  

 کلیک کنید.   Addزیر است بر روی گزینه 

 

در صفحه جدید نیاز است که رمز عبور حساب را تغییر دهید. توصیه می کنیم رمز عبور جدید را همانند رمز عبور 

خود وارد کنید. )در زمان وارد کردن رمز عبور به حروف بزرگ و کوچک و فارسی یا انگلیسی مینی حساب وبمانی 

 بودن کیبورد دقت کنید تا رمز را اشتباه وارد نکنید(

 

 

بر روی گزینه ( برای حساب وب مانی خود دریافت می کنید. Keyاین مرحله وارد صفحه ای می شوید که کلید )در 

Download the keys  کلیک کنید. )دقت کنید این فایل (keyfile) .در چه جایگاهی بر روی کامپیوتر شما ذخیره می شود

 (را بزنید.  Continueاز این فابل به دقت مراقبت کنید. پس از دانلود گزینه 

 

سپس وارد صفحه ای می شوید که قدم به قدم روش نصب نرم افزار آموزش داده شده است. نیاز است در ابتدا نرم افزار را 

 دانلود کنید.  Keeper Classicاز قسمت 

E 
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با کامل دانلود شدن نرم افزار وبمانی کالسیک به جایگاهی که آنرا ذخیره کرده اید بروید و آنرا اجرا کنید. در این صورت 

 کلیک کنید.  Runبا پنجره نصب نرم افزار روبرو می شوید. بر روی گزینه 

 
  

در صفحه بعد با مطالعه شرایط قرارداد 

وب مانی و موافقت با شرایط نرم افزار 

را می  …Yes, I agreeتیک قسمت 

 را می زنید.   nextزنید و سپس 

 

پنجره جدیدی برای شما باز می شود  

که خوش آمد گویی نصب نرم افزار به 

مانند شکل زیر است بر روی گزینه 

Next  .کلیک کنید 

 

   
تی که با پیغام قدیمی بودن ردر صو

را بزنید. پس  Yes to allمواجه شدید 

از نصب با پنجره تکمیل نصب روبرو 

 می شوید. 

 

در پنجره بعدی نام گروهی که نرم 

افزار تمایل دارید نصب شود را انتخاب 

 را بزنید.  nextمی کنید و گزینه 

 

در پنجره بعدی پوشه و درایوی که 

نرم افزار در آنجا نصب تمایل دارید 

 شود را انتخاب می کنید

 

 

 

   .، باز می شودزیر ره ای مشابه شکلپنج برای بار اول که نرم افزار را پس از نصب باز می کنید
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در صفحه بعد برای فعال کردن کامل نرم افزار نیاز است گزینه دوم را 

 را بزنید:  Nextمانند شکل زیر انتخاب کنید و گزینه 

 

شماره حساب وبمانی خودتان را وارد کنید )اگر این شماره را  WMIDدر 

و گزینه  Purseندارید می توانید آنرا از ورود به سایت وبمانی در قسمت 

Menu  مراجعه کنید و شمارهWMID  خود را ببینید( سپس در قسمت

Password رمز عبور حساب وبمانی را وارد کنید. 

  
و کد دسترسی به آن یا همان   Key fileم است در این مرحله الز

Access code to key :را وارد کنید 

 

 را بزنید:  Finishدر صفحه بعدی نیز گزینه دوم را انتخاب کنید و گزینه 

 

 را بزنید Cancelکردن پنجره قبلی پنجره جدیدی برایتان باز می شود در این پنجره گزینه  Okپس از 
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محیط کاربری نرم افزار وبمانی کالسیک بر روی کامپیوتر  می شود کهیر برایتان بازپنجره ای مانند پنجره زدر این مرحله 

 قرار دارد.  Pending activationشما است. دقت کنید هنوز نمی توانید از نرم افزار استفاده کنید به دلیل اینکه در حالت 

 

 
می شوید.  Computer activationبا کلیک بر روی لینک باال وارد صفحه 

و شماره های در تصویر را وارد می کنید  Activate Codeشماره حساب وبمانی، 

 را بزنید.  Activateو 

 

کلیک کنید پنجره ای  Pending activationاگر روی عبارت 

مانند پنجره زیر باز می شود روی لینک این پنجره مطابق شکل 

 کلیک کنید

 
 به ایمیل خود مراجعه کنید و کد فعالسازی را در صفحه باال وارد کنید.  Activate Codeبرای دریافت 

 

  
 نرم افزار شما فعال می شود.   Yesبا زدن گزینه 

 
با وارد کردن کد فعالسازی و شماره حساب وبمانی و فعال کردن 

آنها صفحه ای مانند صفحه زیر برای شما باز می شود. با زدن 

 .نرم افزار شما فعال می شود  Yesگزینه 
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نرم افزار پس از چند لحظه برای شما باز می شود. کمی طول می کشد تا 

 صبر کنید.نرم افزار ارتباط برقرار کند لطفا 

سپس یکبار نرم افزار وبمانی کالسیک را ببندید و دوباره باز کنید. رمز عبور 

 را وارد کنید تا پنجره جدید برایتان باز شود. 

 

 

 

وبمانی  در پایین نرم افزار، حساب  Onlineبا مشخص شدن گزینه 

 کالسیک شما قابل استفاده است
ابتدا اطمینان حاصل کنید که از فایل کلید نرم افزار نسخه پشتیبان تهیه کرده 

را بزنید و فایل آنرا ذخیره کنید. اگر  Yesاید اگر این کار را نکردید گزینه 

 را بزنید. Noفایل را ذخیره شده دارید گزینه 
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 تماس با ما:
 

 

 https://alpari-forex.com    :آلپاریسایت 

    /http://www.persianforexacademy.com آکادمی آموزشی:
 Info@alpari-fa.com          ایمیل پشتیبانی فارسی :

 facebook.com/PersianForeaxAcademy   فیس بوک:  

 :تلفن تماس با بخش فارسی
 

+7-499-553-0229 

  آی دی پشتیبانی در یاهو مسنجر:
 

 

 Forextimemena@yahoo.com :عمومی

 Forextimemena2@yahoo.com   :تخصصی متاتریدر

 Forextimemena3@yahoo.com : عمومی

 Forextimemena4@yahoo.com :تشارژ و برداش

 paysupp@yahoo.com 

 ForexTimeMena آی دی پشتیبانی در اسکایپ:
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