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75   شماره جلسه

  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

دهندگان ارائه بقیه با ای حرفه فارکس اپلیکیشن تفاوت
سیگنال و تحلیل تکنیکال

تفاوت به جلسه این ایدر حرفه فارکس تحلیلاپلیکیشن و سیگنال دهندگان ارائه بقیه با
تکنیکال می پزدازیم.

دهندگان ارائه بقیه با ای حرفه فارکس اپلیکیشن تفاوت ) جلسه این در
سیگنال و تحلیل تکنیکال ) قصد داریم تا به سئاالت زیر جواب دهیم

تفاوت این اپلیکیشن با سایر ارائه دهنده های تحلیل تکنیکال چیست ؟
های سیگنال های دهنده ارائه سایر با ای حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن تفاوت

معامالتی چیست؟
تفاوت اپلیکیشن با سایر ارائه دهنده سیگنال های باینری آپشن چیست؟

خصوصیت ها و امکانات ویژه اپلیکیشن Assist PFOREX چیست ؟

بازارهای اپلیکشن ترین کامل ای حرفه فارکس دستیار اپلیکیشن که گفت توان می جرات به
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فقط که کنیم می سعی باشد. می معامالتی های سیگنال و تکنیکال تحلیل ارائه در مالی
آن خاص های توانایی با تا کنیم بیان را بزرگ های تفاوت و فرد به منحصر خصوصیات

بیشتر آشنا شوید.

یکجا1. صورت به تکنیکال های تحلیل تمامیتمامی از کامل ای مجموعه :
پیشرفته تا مقدماتی های کالس اکثر در که تکنیکال های وتحلیل شود می تدریس

کندل – کالسیک الگوهای مانند باشند می تکنیکال تحلیل علوم تمامی پایه مبانی
استیک – امواج الیوت – چنگال اندرو – الگوهای هارمونیک و سایر موارد.

العمر2. مادام صورت به اپلیکیشن مجانی تمامیعضویت تقریبا نرم:
ها سیگنال و تکنیکال تحلیل حقافزارهای باید استفاده برای و بوده پولی صورت به

امکان این ای حرفه فارکس دستیار رایگان عضویت اما شود. پرداخت عضویت
مجانی صورت به اپلیکیشن قسمتهای اکثر از بتواند فرد هر تا آورد می بوجود را

استفاده کند.
مختلف3. های پلن در عضویت پایین اینقیمت در مختلف های پلن :

برای را امکان این آنها نازل قیمت و باشد می مشتری نیاز تناسب به اپلیکیشن
ارتقاء را خود عضویت تمایل صورت در و راحتی به تا آورد می وجود به همگان

دهنند.
گوناگون4. روشهای با عضویت درارتقاء افراد بیشتر چه هر راحتی برای :

اقدام آنها از یکی انتخاب با تا دارد وجود پرداخت گوناگون روشهای دنیا, سراسر
به ارتقاء سطح عضویت کنند.

رایگان5. صورت به عضویت بیشترارتقاء هرچه راحتی منظور به هم باز :
شرایط واجد افراد تا شده طراحی مختلفی های راه مالی بازارهای گران معامله
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عضویت از ریالی پرداخت بدون و دهند ارتقاء را خود عضویت رایگان صورت به
باشد می موجود سایت در زمینه این در کامل اطالعات نمایند. استفاده پولی های

و راه های ارتقاء رایگان به طور کامل توضیح داده شده.
مالی6. بازارهای گروه 6 – معامالتی نمادهای 64 از حاضربیش حال در :

گروه 6 در معامالتی نماد 64 بین از بتوانند افراد که دارد وجود امکان این
سهام و آتی های داد قرار جهانی, معتبر شاخصای انرژی, گرانبها, فلزات فارکس,
انتخاب پلن هر محدودیت به توجه با را نظر مورد معامالتی نماد یا سیمبلهای ها،
معامالتی نمادهای افزابش شاهد نزدیک آینده در که است ذکر شایان کنند.

خواهیم بود.
ارز7. جفت 64 روی بر معامالتی سیگنال و تحلیل 3000 از دربیش :

سیگنال و تحلیل نوع 60 از بیش و معامالتی نماد 64 وجود با حاضر حال
از بیش روزانه متوسط صورت به ماهانه, تا ای دقیقه 1 تایم از مختلف معامالتی
انتخاب را آنها که افرادی به و تشخیص روز شبانه طول در تحلیل و سیگنال 3200
خود اختیاری تنظیمات و پلن نوع به بسته فرد هر شود. می ارسال اند کرده

تعدادی از تحلیل ها وسیگنال های مورد نظر را دریافت می کند.
صورت8. به معامالتی سیگنالهای و تکنیکال های تحلیل اعالم

دقیقههمزمان 5 مانند پایین های فریم تایم در خصوصا و موارد از بسیاری در :
باالی اهمیت گران معامله برای آن ارسال و سیگنال تشخیص بین فاصله ای,
ارسال روش از تکنیکال تحلیل یا و سیگنال دهنده ارائه سایتهای اکثر در دارد.

اما شود می استفاده ایمیل یا و اس ام اس صورت به فارکستحلیل اپلیکیشن
ای قرارحرفه افراد اختیار در را ها سیگنال و ها تحلیل تمامی تایم ریل صورت به

 می دهد تا بتوانند از تمامی سیگنال ها به خوبی استفاده نمایند.
ورود9. نقطه ای لحظه اعالم یاامکان و تحلیل یک کامل تشکیل محض به :

هر برای اما باشد. می مشاهده قابل اپلیکیشن در نظر مورد موقعیت سیگنال,
زمانی چه نقطه به موقعیت این آیا که دارد بسزایی اهمیت موضوع این گر معامله
سیگنال هر برای تا شده طراحی اپلیکیشن در امکان این رسد. می ورود نطقه به
رسید, ورود نقطه به سیگنال که زمانی اختیاری صورت به و جداگانه صورت به

به صورت ریل تایم به فرد با پخش صدا اطالع رسانی شود.
تایم10. ریل صورت به ها تحلیل و سیگنال وضعیت امکانردیابی این :

یا و زیان حد سود, حد به رسیدن وضعیت بتواند فرد تا دارد وجود فرد به منحصر
راحتی به را مختلف های سیگنال و شود مطلع تایم ریل صورت به سیگنال ابطال

بررسی نمایید.
در11. یا شدن روشن از بعد معامالتی های سیگنال و ها تحلیل دریافت

گرفتن قرار فارکسدسترس اپلیکیشن یا افزار نرم کردن اجرا محض به :
خاموش کامپیوتر که مدتی طول در که های تحلیل و ها سیگنال تمامی ای, حرفه
و شود می رسانی روز به اپلیکیشن در هرکدام فعلی وضعیت همراه به و بوده
استفاده را نرسیده ورود نقطه به هنوز که های موفقیت تواند می راحتی به فرد

کند. بدین ترتبیب هیچ یک از موقیتها از دست داده نمی شود.
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مدتی در ها تحلیل و سیگنالها تمامی همراه, های گوشی و تبلت مورد در ترتیب همین به
شود می رسانی روز به مربوطه لیست در نبوده, دسترس در یا و بوده خاموش گوشی که

تا معامله گر به راحتی از آنها استفاده نماید.

و1. اندروید عامل سیستم های تبلت و گوشی تمامی در نصب قابلیت
باال به 9 و 4.4 ورژن اس او زمینهآی در سریع پیشرفتهای به توجه با :

با هوشمند های موبایل گرفتن قرار دسترس در و همراه های گوشی تکنولوژی
کرده. پیدا زیادی مندان عالقه معامالتی اپلیکیشن از استفاده باال, اینترنت سرعت

روی بر تواند می راحتی به شخص اندرویدهر های تبلت و ها گوشی ورژنتمامی با
به و 9 عامل سیستم با آیپدها و ها آیفون تمامی روی بر همچنین و باال به و 4.4
فرد به امکان این شود. استفاده راحتی به ای حرفه فارکس اپلیکیشن از باال
ها تحلیل و ها سیگنال جریان در هم خانه یا کار محل بیرون در تا دهد می اجازه

قرار گیرید و بتواند به راحتی معامالت فعلی و یا معامالت جدید را هدایت کند.
شخصی2. و خانگی کامپیوترهای تمامی روی بر نصب قابلیت

Macوویندوز– OSبرایلینوکسو گران معامله اکثر تقریبا :
کامپیوترترسیم از معامالتی پلتفرمهای روی بر تکنیکال کارتحلیل محل یا و خانه در

ای حرفه فارکس دستیار افزار نرم یا اپلیکیشن منظور همین به کنند. می استفاده
سیستم با کامپیوترهای همه روی بر راحتی به که دارد وجود کامپیوتر مخصوص

عامل های ویندوز, مک او اس و لینوکس قابلیت نصب و استفاده را داراست.
زبانه3. اپلیکیشنچند از استفاده راهنمای فایل یا و آموزشی فیلم از استفاده با :

از استفاده قطعا اما کرد. استفاده را اپلیکیشن انگلیسی ورژن توان می راحتی به
این منظور همین به بود. خواهد تر سربع و راحتر مادری, زبان به اپلیکیشن

4 / 8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pforex
https://itunes.apple.com/ua/app/pforex-assist-financial-education-analysis-signal/id1178448265?mt=8


PForex Department of Education
Financial Education

گرجی و عربی فارسی, روسی, فرانسوی, انگلیسی, های زبان در اپلیکیشن
ارائه می شود تا افراد بتوانند به راحتی هر چه بیشتر ار آن استفاده کنند.

معامالتی4. استراتژی کامل معرفی همراه به تحلیل و درسیگنال :
داده آموزش و معرفی کامل طور به سیگنال شرایط شده ارائه ها سیگنال تمامی
چند و ورود نقطه یک فقط که سیگنال دهندگان ارائه سایر خالف بر شود. می
به فرد تا شود می باعث امر این دهند. می ارائه زیان و سود در خروج نطقه
شرایط به آگاهی و علم با و کند اتخاذ مناسبی گیری تصمیم بازار شرایط تناسب
مورد در فرد که صورتی در اما کند. گیری تصمیم شده, صادر سیگنال و بازار
سیگنال کننده صادر استراتژی شرایط راجب اطالعی هیچ دهندگان سیگنال سایر

ندارد و این موضوع باعث عدم اطمینان به سیگنال آنها می شود.
معروف5. معامالتی استراتژیهای سوده,گلچین و استراتژیهای:موفق

دستیار اپلیکیشن در شده موفقاستفاده و بهترین از گلچینی ای, حرفه فارکس
این توسط شده ساخته استراتژیهای همراه به معامالتی های استراتژی ترین
تایم معامالتی، نمادهای شامل استراتژی, هر کامل توضیحات باشد. می گروه
اطالعات همراه به سود و ضرر در خروج نقاط فروش، و خرید شرایط ها، فریم
هر مناسب شرایط از درستی درک تا شود می ارائه آن از مثال چند و بیشتر

سیگنال بوجود آید.
تحلیل6. یا معامالتی استراتژی اهمیت احتمال واعالم سیگنال هر برای :

احتمال درصد افزایش با شود. می ارائه درصد 95 تا 60 بین درصدی تحلیل
می معنا این به و کند می پیدا افزایش نظر مورد تحلیل و سیگنال در موفقیت

باشد که تاییدات بیشتری در مورد موفقیت وجود دارد.
بازار7. تحلیل و سیگنال تشخیص در پیشرفته های ازالگوریتم استفاده :

عالوه و شود می تشخیص در برنامه سرعت افزایش باعث پیشرفته های الگوریتم
های تشخیص تا آمورد می وجود به را آلی ایده شرایط بکارفته های الگوریتم آن بر
توسط شرایط بهترین در حاصله های تحلیل و ها سیگنال آید. وجود به تری دقیق

سیستم شناسایی و ارسال می گردند.
نوسانات8. به توجه با معامالتی های الگوریتم ارتقاء و رسانی روز به

هربازار تکمیلی اطالعات با اطالعانی بانک در ها تحلیل و ها سیگنال تمامی :
از ارزشمندی آماری اطالعات تا آید می فراهم امکان این و گردد می ذخیره
و تجزیه و بررسی مورد شده, استخراج آمار آید. وجود به ها تحلیل و ها سیگنال

شود, می تشخیص الگوریتم ارتقاء باعث و گیرید می قرار درتحلیل تغییر باعث
صورت به آن نتایج نهایت در و شده تحلیل یا سیگنال هر موفقیت احتمال عدد

ویدو در اختیار معامله گران قرار خواهد گرفت.
متفاوت9. های بندی گروه در آپشن باینری باینری:سیگنال های سیگنال

فارکسآپشن دستیار اپلیکشن در آنها تمامی که شوند می تقسیم دسته 6 به
توانید می انتخابی آپشن نوع و انتخابی بروکر به بسته و شده قرارداده ای حرفه

از آنها استفاده کنید.
ای10. حرفه و دقیق قسمتتنظیمات در ای حرفه و راحت استفاده برای :

معامالتیتنظیمات, نمادهای اساس بر راحتی به توان تحلیلمی , ها فریم تایم ,
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به را اپلیکیشن فضای و کرد پیشرفته سازی شخصی به اقدام .... و تکنیکال های
تناسب نیاز تغییر داد.

مختلف11. های قسمت معرفی و اپلیکیشن از استفاده آموزش راهنمای
شده استفاده های سیگنال تمامی و ازآن قسمت هر از استفاده برای :

از بیش شده. تولید و تهیه ای جداگانه آموزشی فیلم آموزشیاپلیکیشن فیلم 20
اپلیکیشن معرفی برای هایجدید استراتژی و استفاده نحوه , مختلف قسمتهای ,

یادگیری سازی آسان هدف با آموزشی های فایل و فیام این دارد. وجود معامالتی
اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای تهیه و تقدیم حضور شده.

یکجا12. در ها سیگنال و ها تحلیل هایتمام تحلیل تمامی که اپلیکیشنی تنها :
های قسمت کلیه همراه به آپشن باینری و فارکس معامالتی های سیگنال , تکنیکال

دیگر را یکجا تقدیم حضور می کند.
گام13. به گام های هایآموزش سیگنال و تکنیکال ها تحلیل تمامی کنار در :

مجانی صورت به توان می نیز گام به گام های آموزش از توان می معامالتی,
استفاده کرد.

مالی14. بازارهای اخبار اقتصادی:آخرین اخبار درآخرین دنیا سراسر از کاالها ,
 اپلیکیشن قابل مطالعه می باشد.

فارکس15. مسابقات و بونوس – فارکس کارگزاریهای اخباراخبار :
مسابقات همراه به کارگزاریها مختلف تشویقی های طرح یا ها بونوس , بروکرها
قابل اپلیکیشن طریق از شود می برگزار مختلف بروکرهای توسط که فارکس

دسترسی می باشد.
متنوع16. های فریم تایم در وسیگنالهای سیگنال دهندگان ارائه اکثر در :

و گیرد می قرار استفاده مورد و M30 و M15 های فریم تایم , فاندامنتال تحلیل
فارکس اپلیکیشن در اما باشند. می پیپ 40 – 10 بین شده ارائه های سیگنال
ماهانه تا باشد می سریع بسیار که M1 از متنوع های فریم تایم ای حرفه
1500 تا پیپ 3 بین شده ارائه های سیگنال یعنی گردد می ارسال و شناسایی

پیپ متغییر است.
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سایر با اپلیکیشن این تفاوتهای به وار تیتر و خالصه صورت به کردیم سعی جلسه این در
ارائه دهندگان سیگنال و تحلیل تکنیکال بپردازیم.

ارائه بقیه با ای حرفه فارکس اپلیکیشن تفاوت ) جلسه مطالب بندی جمع
دهندگان سیگنال و تحلیل تکنیکال )

ای حرفه فارکس دستیار رااپلیکشن نصب قابلیت دستگاهی هر در راحتی به
 داراست.

آپشن باینری و معامالتی های سیگنال و تکنیکال های تحلیل از کامل ای مجموعه
می باشد.

کامل اطالعات و اخبار , آموزش مانند دیگری باینریامکانات و فارکس بروکرهای
 در اپلیکیشن موجود است.

استراتژیهای موفق بازار به صورت سیگنال های معامالتی در آمده.
در خود اپلیکیشن موجود است. ویدیوهای آموزشی نحوه استفاده اپلیکیشن
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