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74   شماره جلسه

  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

معرفی اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
 می پردازیم. اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایدر این جلسه به معرفی معرفی

سئوال سه به ( ای حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن معرفی ) جلسه این در
پاسخ می دهیم

آن از توانند می افرادی چه ؟ آن تولید از هدف ؟ چیست ای حرفه فارکس دستیار
استفاده کنند؟

این اپلیکیشن از چه قستهای کلی تشکیل شده و چه خدماتی را ارائه می دهد ؟
این اپلیکیشن بر روی چه دستگاهایی قابلیت نصب و استفاده را داراست ؟

قدرتمند و جامع اپلیکیشن ای، حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن که گفت توان می جرات به
ریزی برنامه سنجی، نیاز ای حرفه فارکس تیم توسط که باشد می مالی های بازار حوزه در

، برنامه نویسی، تهیه و تولید شده.

ساخت ایدر حرفه فارکس متخصیصاپلیکیشن نفر 12 و شده صرف زمان سال 2.5 حدود
همکاری وقت نیمه و وقت تمام صورت به سرمایه بازار فعاالن و نویس نویسه برنامه زبان،

داشته و در یک تالش سخت توانسه اند این اپلیکیشن را تقدیم حضور کنند.

استفاده آن از توانند می افراد تمامی که باشد می نحوی به اپلیکیشن این ***طراحی
مالی، بازارهای به مندان عالقه آشناکنند. در،نا سالها که سابقه با افراد تا مبتدی افراد

بازارهای مالی و سرمایه فعال بودند را شامل می شود.
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منابع از استفاده و گذاری سرمایه به نیاز است، آشکار و واضح همگان بر که همانطور
می جهانی اقتصاد و کشور هر اقتصاد به توجه با شرکت یا و خانواده شخص، هر مالی
و نداشت زیادی اهمیت اقتصادی مسائل بررسی پیش سال 20 الی 10 تا شاید باشد.
هر حال زمان در اما نبودیم. ارزها قیمت شدید افزایش و کاهش و بورسی نوسانات شاهد
خطرات از را خود بتواند تا شده اقتصادی های تحلیل درگیر خواسته نا و خواسته شخص

اقتصادی برهاند و یا در این میان، از فرصت به وجود آمده استفاده کند.

علمی سطح بردن باال ای حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن تولید و تهیه از هدف رو این ***از
مسائل در شده مطرح نیاز به توجه با باشد. می مالی بازارهای در افراد تمامی عملی و
و ببرد باال را خود اقتصادی علم و دانش تواند می خود نیاز تناسب به شخص هر اقتصادی،

به نیاز های خود پاسخ دهد.

سایت طریق از ای حرفه فارکس دستیار یا Assist PFOREX ***اپلیکیشن
PFOREX.COM ویا Play Store و App Store قابلیت دانلود و نصب را .داراست شما

به راحتی می توانید اپلیکیشن را نصب و از ان لذت ببرید.

اکثر از توانند می افراد تمامی و بوده رایگان صورت به اپلیکیشن این از 80% ***حدود
قسمت های آن به صورت مجانی استفاده کنند.

2 / 7



PForex Department of Education
Financial Education

قسمتهای اصلی اپلیکیشن 

مهم های قسمت اما باشد می متنوع قسمتهای شامل ای حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن
آن به ترتیب شامل:

آموزش

بروی گذشته سال چند طول در ای حرفه فارکس گروه که های قسمت ترین مهم از یکی
تمامی برای آموزش قسمت 73 حال به تا هست و بوده آموزش داشته، تمرکز آن
مواردی توانید می راحتی به شما شده. ارائه زبان 33 در و تولید و آماده مخاطبان

تکنیکالمانند –تحلیل فاندامنتال تحلیل موفق– معامالتی های در–استراتژی اطالعات
ها کارگزاری درمورد را دیگر موارد از بسیاری و الکترونیک های پول – ها حساب انواع ،

ویدوهای آموزشی مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال

گیری کار به و یادگیری به نیاز معامالت، برای مناسب نقاط کردن پیدا برای افراد تمامی
های بازار تمامی ای حرفه فارکس دستیار تخصصی اپلیکیشن دارند. را تکنیکال های تحلیل
محض به را تکنیکال های تحلیل تمامی و کرده مانیتور ساعته 24 صورت به را مالی

شناسایی در کم تر از 1 ثانیه اعالم می کند.

الگوهای – شمعی نمودارهای یا استیک کندل های الگوی : شامل تکنیکال های تحلیل
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چنگال اندرو و سایر تحلیل ها – امواج الیوت – پکیج کامل الگوهای هارمونیککالسیک –

سیگنال های معامالتی

هزاران بین از سرمایه بازارهای موفق معامالتی استراتژی 23 از بیش حاضر حال در
الذکر فوق های استراتژی اساس بر و درآمده الگوریتم صورت به و انتخاب استراتزی
های سیگنال و شده چک لحظه به لحظه صورت به هفته روزهای تمامی در مالی بازارهای

معامالتی مورد نظر در کم تر از 1 ثانیه به افراد در اپلیکیشن اعالم می شود.

سیگنال های معامالتی باینری آپشن

کار به شروع از سالی آپشنچند باینری و باینری معاملهکارگزارهای بین در که گذرد نمی
اضافه آپشن باینری تریدرهای تعداد به روزه هر و کرده پیدا بیشماری مندان عالقه گران
انواع بر مبتنی سودده استراتژی 20 از بیش با حاضر حال در ای حرفه فارکس شود. می
معامالت طریق از بتوانند افراد تا کند می سیگنال ارائه به اقدام اپشن باینری معامالت

جذاب باینری آپشن به فعالیت در بازارهای سرمایه بپردازند.

بروکرهای فارکس

450 از بیش اطالعات قسمت این سراسردر از فارکس .کارگزار کنیم می ارائه را دنیا
مقیم ایرانیان به فقط و فقط نظر مورد کارگزاریهای از 95% بیش که است ذکر شایان
می ویدو و عکس متن، قالب در کارگزار هر معرفی کنند. می ارائه خدمات ایران خارج
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باشد.

بروکرهای باینری آپشن

250 از بیش اطالعات قسمت این آپشندر باینری قسمتکارگزار همانند که شود می ارائه
قسمتهای تا شده سعی کنند. می ارائه خدمات ایران از خارج مقیم ایرانیان به اکثرا قبل
قرار بررسی مورد برداشت و واریز نحوه و رگولیشن کمپانی، اطالعات مانند آن مختلف

گیرد.

محیط کاربری

طریق از ای حرفه فارکس مشتریان از بکبسیاری کش یا و آشناریبیت گروه این با
با تا آمده وجود به همه برای امکان این حال ریلشودند. حساب طریقافتتاح از واقعی یا

ما از ای حرفه فارکس گروه به ها کارگزاری در حساب انتقال یا و ای حرفه فارکس
کمیسیون دریافت کنند.

فارکس گروه به یا و شده باز ما طریق از که های حساب معرفی با افراد از بسیاری
حرفه ای منتقل کردند، کمیسیون قابل توجه ای را ماهانه دریافت می کنند.

 در تمامی دستگاه ها قابلیت دانلود و نصب دارد.PFOREX Assistاپلیکیشن 

دراندورید توانید می راحتی به شما ای: حرفه فارکس اپلیکیشن استور راپلی
گوشی تمامی در توانید می شما کنید. نصب به اقدام دانلود، از بعد و کرده پیدا
را نظر مورد اپلیکیشن باشد، باال به 4.4 آنها ورژن که اندروید های تبلت و ها

نصب کنید.
) اس او در(IOSآی :iPad های تبلت و iPhone گوشهای آنتمامی ورژن که

 9 و به باال باشد قابلیت نصب و استفاده را داراست.
Macکامپیوتر ، ویندوز های عامل سیستم – اداری و خانگی کامپیورها تمامی :

OS و لینوکس قابلیت نصب و استفاده را .دارند این اپلیکیشن بروی سیستم عامل
های 32 بیت و 64 بیت قابلیت نصب و اجرا می باشد.
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حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن معرفی ) جلسه مطالب بندی جمع
ای )

نصب و دانلود ایبا حرفه فارکس دستیار گوناگوناپلیکیشن امکانات از توان می
 استفاده کرد.

تقریبا دسترسی به تمامی قسمت ها به صورت رایگان می باشد.
هوشمند های گوشی و کامپیوتر منجمله ها، دستگاه تمامی روی بر نصب قابلیت

را داراست.
فعاالن تا مبتدی آشنا، نا افراد از اعم افراد تمام برای نیاز مورد اطالعات تمامی

بازار، به صورت یکجا ارائه می شود.
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com

  instagram  facebook

 
twitter

  pinterest
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  Google+
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