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در  فارکس حرفه ای، نماینده رسمی بروکر فارکس تایمبه مشاوران  ساده ترین روشثبت نام می توانید برای  یبرا

( پیغام دهید، در غیر اینصورت می توانید از فایل راهنمای زیر کابین 00971555406880تلگرام و یا واتس اپ )

 خود را افتتاح نمایید. My FXTMمعامالتی 

 FXTMافتتاح حساب بروکر   یراهنما

 کنید و سپس به روی لینک زیر کلیک نمایید. روشنثبت نام حتما فیلتر شکن را  برای

https://www.forextimeir.com/fa/register/open-account?myfxtm=open-account&partner_id=4900647 

 

 لینک موجود در آدرس بار مرورگر خود چک کنید که مطابق شکل زیر باشد.: 1شکل 

 

 (تکمیل نمایید) همه موارد را به زبان انگلیسی  تکمیل نمایید.را به ترتیب زیر   FXTM فرم افتتاح حساب بروکر  : 2شکل 

 نام : اسم دقیقا منطبق بر کارت شناسایی  .1

 نام خانوادگی : فامیلی مطابق کارت شناسایی .2

 . را انتخاب نمایید گرجستانمی بایست کشور  ،: محل اقامت معامله گر کشور .3

 بدون هیچ کد و صفر ابتدایمی باشد، شماره موبایل خود را  995+که  گرجستانبدون توجه به پیش شماره کشور :  شماره همراه .4

 وارد نمایید. 9120123456آن مانند 

را به صتتتورت کامل تایپ نمایید. ) در صتتتورتی که آدرس ایمیل را به درستتتتی وارد  ایمیل : آدرس ایمیلی که به آن دستتتترستتتی دارید .5

 نمایید تیک سبز رنگ در کنار آن ظاهر می شود.(

از حروف بزرگ و کوچک رقم باشتتد و  8حداقل ر این قیمت رمز عبور دلخواهخود را وارد نمایید و دقت داشتتته باشتتید گذر واژه: د .6

 .سی و اعداد با هم استفاده نماییدانگلی

رقمی به  4چنانچه در ایران ستتتتکونت دارید این پین کد  )ارستتتتال پین : بعد از وارد کردن اطالعات بروی ارستتتتال پین کلیک نمایید. .7

اگر ایمیل را در پوشه ی ممکن است تا چند دقیقه به طول بکشد، ادرس ایمیل شما ارسال می شود. بنابران ایمیل خود را چک نمایید 

یا اجتماعی جستتتتجو  و (هرزنامه) spam, junk, bulk، آن را در پوشتتته های فرعی مانند دریافت نکردیدخود  (Inbox) اصتتتلی

 کنید.

 .وارد کنید قسمت "پین را وارد نمایید"کد مورد نظر را بعد از دریافت، در  .8
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 سپس به روی " ثبت نام کنید " کلیک نمایید. .9

 دقت نمایید که پین )کد( برای شما ایمیل خواهد شد، پس فقط باید ایمیل خود را چک نمایید.

 

 

 پس فقط ایمیل خود را چک نمایید. به ایمیل شما  FXTM)تکمیلی ( نمونه کد یا پین کد ارسالی از بروکر  : 3شکل 

 یخود بررس لیمیرا در ا bulk ایو  spam  ،junk یلطفا پوشه ها inboxاز کارگزار در پوشه  لیمیا افتینکته: در صورت عدم در

تماس و ( 00971555406880)واتس آپ  ایبا همکاران در تلگرام و  د،یمشاهده نکر. اما اگر باز هم دیکن کیکل نکیل یو رو دیکن

 دییاعالم نما



 

 

 

سایت بروکر سپس  : 4شکل  شته  شوید. هدایت می FXTM به  و در این مرحله فرم ثبت نام را طبق توضیحات زیر تکمیل نمایید. )دقت دا

 باشید که اطالعات را به انگلیسی وارد نمایید.(

 خود را وارد نمایید. جنسیت  .1

 تاریخ تولد را به میالدی وارد نمایید. .2

 آیا بیش از یک تابعیت دارید؟ خیر  .3

  را وارد نمایید. گرجستان که در این قسمت کشورکه در آن مالیات پرداخت میکنید  هاییکشور .4

 .شناسه مالیاتی را خالی رها کنید .5

 کنیدرا وارد  "Tbilisiدر این قسمت شھر "شھرستان /شھر :  .6

 " را وارد نمایید.No 25 – Kazbegiدر این قسمت هم شماره و آدرس مانند "نشانی کامل :  .7

 .من ضوابط و شرایط ...." را بزنیدتیک " .8

 کلیک کنید." ارسال "بروی    .9



 

 

 

 توانید حساب های تجاری خود را بسازید. در این صفحه  شما می : 5شکل 

 لیست داده شده انتخاب نمایید .نوع حساب : حساب مورد نیاز خود را از  .1

 را به عنوان ارز پایه انتخاب کنید . USD ارز حساب  : ارز .2

 خود را از لیست انتخاب نمایید. نظراهرم معامالتی : اهرم مورد  .3

 بدون سواپ :  تیک آن را بزنید تا سواپ یا بھره شبانه برای شما اجرا نشود. .4



 

 

سورد یا رمز عبور دلخواه خود ر .5 شد و  8حدقال ا وارد نمایید. گذرواژه : پ سی و اعداد با هم رقم با از حروف بزرگ و کوچک انگلی

 ) دقت نمایید این رمز برای ورود به متاتریدر شما می باشد.( استفاده نمایید.

ستتتتتد . ) در صتتتتتورتی که به درستتتتتتی رمز را تکرار کرده باشتتتتتید در پایین آن برای شتتتتتما می نویتایید گذرواژه : تکرار رمز عبور  .6

 "گذرواژه ها هم خوانی دارند " (

 .بروی "باز کردن حساب" کلیک کنید .7

 ید باز نمایید مشخصات آن حساب برای شما در همان صفحه توضیح داده شده است .هخوا هر حسابی که می توجه داشته باشید

 

توانید آن را  که می داده می شتتوددر این صتتفحه نمایش ایم باز شتتده استتت و اطالعات آن حستتاب شتتما با موفقیت در بروکر فارکس ت : 6شکککل 

مد نظر داشتتتته باشتتتید این اطالعات به  در یک فایل ذخیره نمایید و همچنین از قستتتمت "دانلود ستتتکو" پلتفرم معامالتی متاتریدر را دانلود کنید.

 ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

 .دیرا انتخاب کن لیپروفا دییو تا یررسسمت راست در قسمت مدارک من، بخش ب یاز منو : 7شکل 

 



 

 

نماینده رستتمی بروکر فارکس  مشککاوران فارکس حرفه ایمی بایستتتی به  POR و گواهی اقامت  ID مدارک شتتناستتایی برای تایید  : 8شکککل 

 .( پیغام دهید00971555406880در تلگرام و یا واتس اپ ) FXTMتایم 

 

را دارید ، ابتدا طبق عکس زیر از منوی ستتمت راستتت صتتفحه ابتدا به   ( Demoچنانچه قصتتد افتتاح حستتاب آزمایشتتی و یا دمو )  : 9شکککل 

 روی "حساب های من" و سپس "باز کردن حساب های جدید" کلیک نمایید. در صفحه روبرو حساب آزمایشی را انتخاب نمایید.

 

 خود را بسازید. حساب آزمایشیتوانید  در این صفحه  شما می : 10شکل 

 نوع حساب : حساب مورد نیاز خود را از لیست داده شده انتخاب نمایید . .1

 را به عنوان ارز پایه انتخاب کنید . USD ارز حساب  : ارز .2

 خود را از لیست انتخاب نمایید. نظراهرم معامالتی : اهرم مورد  .3

سورد یا رمز عبور دلخواه خود را وارد  .4 شد و  8حدقال نمایید. گذرواژه : پ سی و اعداد با هم رقم با از حروف بزرگ و کوچک انگلی

 ) دقت نمایید این رمز برای ورود به متاتریدر شما می باشد.( استفاده نمایید.

) در صورتی که به درستی رمز را تکرار کرده باشید در پایین آن برای شما می نویسد "گذرواژه  تایید گذرواژه : تکرار رمز عبور .5

 ها هم خوانی دارند " (

 موجودی حساب اولیه مورد نظر خود را وارد نمایید. .6

 .بروی "باز کردن حساب" کلیک کنید .7

 برای شما در همان صفحه توضیح داده شده است .ید باز نمایید مشخصات آن حساب هخوا هر حسابی که می توجه داشته باشید



 

 

 

توانید آن را  که می داده می شوددر این صفحه نمایش ایم باز شده است و اطالعات آن حساب شما با موفقیت در بروکر فارکس ت : 11شکل 

 کنید.در یک فایل ذخیره نمایید و همچنین از قسمت "دانلود سکو" پلتفرم معامالتی متاتریدر را دانلود 

 مد نظر داشته باشید این اطالعات به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

به پابان رستتید، برای کستتب اطالعات بیشتتتر در مورد نحوه واریز و برداشتتت ریالی، انتخاب بھترین حستتاب  FXTMافتتاح حستتاب معامالتی 

می توانید از طریق تلگرام و  00971555406880. با ذخیره شتتتتماره ما تماس بگیرید فارکس حرفه ایتلگرام معامالتی و ستتتتایر موارد با 

 واتس آپ و ایمو در تماس باشید.

 .عضو شوید ایکانال تلگرام فارکس حرفه برای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسھای معامالتی در 

)فارکس تایم(، انواع حستتتابھای معامالتی، پلتفرمھای معامالتی تحت وب یا مخصتتتو  گوشتتتی های  FXTMاطالعات کامل در مورد بروکر 

 مراجعه نمایید. FXTM هوشمند و سایر اطالعات به صفحه معرفی بروکر 
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