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82   شماره جلسه

  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

بخشهای دیگر اپلیکیشن iOS فارکس حرفه ای
 در  در این جلسه به معرفی بخشهای دیگر اپلیکیشن iOS فارکس حرفه ای می پردازیم.

) قصد داریم تا به 2 سئوالبخشهای دیگر اپلیکیشن iOS فارکس حرفه ای این جلسه(
پاسخ دهیم:

چه بخشهای دیگری در اپلیکیشن در نظر گرفته شده؟
بخشهای که در آینده نزدیک به اپلیکیشن اضافه می شود چیست؟

بخش های مختلف اپلیکیشن

بخشهای مختلف اپلیکیشن شامل موارد زیر می شود:

Brokers Forex بروکرهای فارکس
Education آموزش

CashBack / Rebate ریبیت یا کش بک
Account Moving جابجایی حساب به گروه فارکس حرفه ای
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https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com/لیست-بروکرهای-فارکس
https://fa.pforex.com/rebate-cashback/ریبیت-فارکس
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Us Contact تماس با ما

Brokers Forex بروکرهای فارکس

 می کند، نیاز دارد تا از طریق یک افتتاح حساب معامالتی زمانی که معامله گر تصمیم به
 کارگزار یا بروکر معامالت خود را به بازار منتقل کند. انتخاب کارگزار فاکتورهای مختلفی

را در بر می گیرد مانند مبلغ سرمایه گذاری، نحوه واریز و برداشت، حجم معامالت،
ماکزیمم لوریج و ... . از این رو معامله گران با توجه به نیاز خود بروکر و یا بروکرهای

انتخاب شده و 450 کارگزار فارکس از سراسر دنیااصلح را انتخاب می کنند. بیش از
 اطالعات کامل آنها در چند قسمت در قالب متن، عکس، فیلم و جدول ارائه می شود :

اطالعات اولیه در مورد کارگزار مانند آدرس سایت، سال شروع به کار و ...1.

ثبت شرکت ویا رگوالتوری آن در صورت وجود2.

پلتفرم معامالتی و یا سکوی معامالتی3.

انواع حساب های معامالتی موجود4.

زبانهای که کارگزار مشتریان را پاسخگو خواهد بود.5.

روشهای واریز و برداشت موجود بروکر6.

اطالعات تماس با کارگزار7.

مزایا بروکر مورد نظر8.

جدول خالصه و چکیده اطالعات کارگزار در یک نظر9.

نظرات مشتریان و کاربران در مورد کارگزار و بخش های دیگر10.

 نکته : تقریبا تمامی کارگزاران فقط و فقط به مشتریان پارسی زبان خارج از ایران ارائه
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https://fa.pforex.com/forex-register/افتتاح-حساب-واقعی-فارکس
https://fa.pforex.com/لیست-بروکرهای-فارکس
https://fa.pforex.com/forex-platforms/پلتفرم-فارکس-متاتریدر4-اندروید-آیفون
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بروکرهایی که به پارسی زبان داخلخدمات می کنند و برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
 خدمات ارائه می کنند، به قسمت فارسی سایت مراجعه کنید. ایران

Education آموزش

 یکی از مهم ترین قسمتهای که برای معامله گران در نظر گرفته شده، قسمت آموزش
 خود را در 33 زبان به معامله گران فارکس حرفه ای مطالب آموزشی اختصاصیاست.

 قابلیت اپلیکیشن یا نرم افزار فارکس حرفه ای ارائه می کند در 5 زبان آن از طریق
 مشاهده را دارد و مابقی در سایت ارائه می شود. یکی از خصوصیات منحصر به فرد
آموزش های فارکس حرفه ای، مستمر بودن آموزش می باشد. همان طور که اهمیت

آموزش در هر حرفه ای بر همه واضح است خصوصا در زمینه بازارهای مالی و بازار بورس
بین الملل. فارکس حرفه ای قسط دارد تا با آموزش های منظم و مستمر و ارائه بخش های

جدید، باعث افزایش سطح کیفی و کمی معامله گران شود. در بخش آموزش که شامل 6
بخش مختلف مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، حرفه ای، تکمیلی، استراتژی می باشد، آموزش

 آماده و اول فیلم های آموزشی حدود 73 جلسههای مدون و دوره ای وجود دارد. در سری
 تقدیم حضور شد و در سری جدید فیلم های آموزشی که شامل آموزش اپلیکیشن و

 می باشد، بیش از 20 فیلم جدید تقدیم حضور می شود. استراتژیهای معامالتیهمچنین
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https://fa.pforex.com/لیست-بروکرهای-فارکس
https://fa.pforex.com/لیست-بروکرهای-فارکس
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/مدرسه-فارکس-و-فیلم-آموزشی-بورس
https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/مدرسه-فارکس-و-فیلم-آموزشی-بورس
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/مدرسه-فارکس-و-فیلم-آموزشی-بورس
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CashBack / Rebate ریبیت یا کش بک

ریبیت یا کش یکی از خدماتی که از روز، فارکس حرفه ای به مشتریان خود ارائه می کرد
بود. بسیاری از معامله گران در طول 4 سال گذشته در لیست مشریان ما قرار داشتند بک

 و ریبیت معامالت را از ما دریافت کرده اند. خدمات ریبیت و کش یک فقط در یکی سری
بروکرهای فارکس ارائه می شود، به همین منظور مشتری و یا معامله گران در صورت
نیاز از حدود ریبیت پرداختی اطالعات کافی در دست داشته باشند. در این قسمت حدود

 قید شده و قابل مشاهده است. معامله گرانی که از  ریبیت پرداختی در مورد هر کارگزار
 منتقل حساب خود را به لیست مشتریان طریق فارکس حرفه ای افتتاح حساب کرده و یا

 کنند، می توانند ریبیت معامالت خود را در اول هر ماه از ماه دریافت کنند. کافی است تا
 ثبت نمایند. حساب های معامالت خود را در قسمت اعضاء یا Memberحساب و یا
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https://fa.pforex.com/rebate-cashback/ریبیت-فارکس
https://fa.pforex.com/rebate-cashback/ریبیت-فارکس
https://fa.pforex.com/rebate-cashback/ریبیت-فارکس
https://fa.pforex.com/rebate-cashback/شرایط-انتقال-حساب-در-بروکرها
https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
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Account Moving جابجایی حساب به گروه فارکس حرفه ای

 پرداخت ریبیت فقط و فقط به مشتریانی که از ابتدا و از طریق فارکس حرفه ای افتتاح
 ، امکان افتتاح حساب به گروه فارکس حرفه ای منتقل کرده اندحساب کرده و یا بعد از

پذیر است. بدین منظور هر شخص با توجه به بروکر انتخابی می تواند حساب خود در
بروکر را با روشی به گروه فارکس حرفه ای منتقل کند تا با در قرار گرفت در لیست

بروکرها انتقال حساب به گروهمشتریان ما، از خذمات گسترده بهرهمند شود. در اکثر
 از طریق ارسال ایمیل خاص به بروکر ویا افتتاح حساب جدید امکان پذیرفارکس حرفه ای

 است. از این رو در این قسمت نحوه انتقال حساب در هر یک از کارگزایها ذکر شده تا
معامله گر به راحتی اقدام به انتقال حساب و سپس معرفی حساب و دریافت ریبیت

کند.
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تماس با ما و اطالعات شبکه های در این قسمت می توانید اطالعات مورد نیاز برای
 را کسب کنید. اطالعات بسیار مفیدی در شبکه های اجتماعی توسط فارکس اجتماعی

 حرفه ای منتشر و به اشتراک گذاشته می شود و می توانید به راحتی از این قسمت به
آنها دسترسی داشته باشید.
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https://fa.pforex.com/support/contact/تماس-با-فارکس-حرفه-ای
https://fa.pforex.com/support/contact/تماس-با-فارکس-حرفه-ای
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بخشهای که در آینده نزدیک به اپلیکیشن اضافه می شود چیست؟

گروه فارکس حرفه ای تمامی تالش خود را برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان و
معامله گران دارد. در این راستا این گروه همیشه خدمات خود را به مشتریان ارائه می

کند و سعی دارد تا با شناخت نیاز معامله گران و خدمات ارائه شده در این زمینه توسط
گروهای دیگر، خدمات را به شکلی ارائه کند که :

خدمات جدید ارائه شده نیاز واقعی مشتریان باشد.
به بهترین شکل نیاز و یا نیازهای موجد را پاسخ دهد.

تفاوت بسیار زیادی با سایر افراد و شرکتهای ارائه دهنده خدمات در این بخش
داشته باشد.

با استفاده از گروه تحقیق و توسعه بتواند خدمات فعلی را به بهترین شکل به روز
رسانی و ارتقاء دهد.

خدمات گسترده جدیدی و نوینی را ارائه کند.

 بسیاری از سایتهای بزرگ و معتبر دنیا با استفاده از اپلیکیشنها توانمند می توانند به راحتی
 با استفاده ازگروه فارکس حرفه ایو به صورت آنی خدمات خود را به مشتریان ارائه کنند.

را اپلیکیشن تخصصی خود تمامی نیازهای مشتری آخرین تکنولوژی های روز و استفاده از
 به صورت آنی و در مقیاس وسیع به صورت رایگان ارائه می کند. بخشهای گوناگونی در
آینده نزدیک در همین اپلیکیشن اضافه می شود تا بتواند نیاز معامله گران را هرچه سریع

تر و بهتر پوشش دهد. بعضی از آنها شامل

اخبار بازارهای مالی مانند بازار فارکس، کاالها و بورس.
آخرین تغیررات در شرایط تمامی کارگزاریها و اخبار آنها.

پروموشنها، بونوس ها و سایر طرح های تشویقی.
مسابقات فارکس در تمامی کارگزاریها.

بخش علم دیتاها و بهینه سازی انواع استراتژیها.

 (اپلیکیشن iOS فارکس حرفه ای جمع بندی این جلسه ( بخشهای دیگر

و قابلیت جستجوی آنها. شناسایی بروکرها جهانی فارکس آشنایی و
.ریبیت و کش بک در بروکرهای مختلف بررسی

روشهای انتقال حساب معامالتی در کارگزاریها به گروه فارکس حرفه ای.
بخشهای جدید که به زودی در اپلیکیشنهای فارکس حرفه ای اضافه خواهد شد.
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com

  instagram  facebook

 
twitter

  pinterest

  YouTube  Linkedin

  Google+

See Original Lesson
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