
  

 به نام خدا

 در ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری ای کیو آپشن شوید

pwa/en/?aff=3716-partner-https://iqbroker.com/lp/mobile 

به این نکته توجه داشته باشد که این کارگزاری درحال حاظر به ساکنین ایران خدماتی ارائه نمیکنه و شما اگر ساکن کشوری 
ماه هستید میتوانید در این کارگزاری ثبت نام و احرازهویت انجام  6تا  3غیراز ایران هستید و دارای اقامت قانونی با حداقل اعتبار 

کارگزاری استفاده کنید دهید و از امکانات این  

 کلیک کنید  Sign upپس از ورود به سایتبرای ثبت نام برروی کلمه 

 
 

 کلیک کنید Start Tradingبرروی گزینه ی  Sign Upپس از کلیک برروی  
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رو انتخاب   Sign upی جدیدی خواهید شد که در این قسمت میبایست دوباره گزینه ی پس از انجام این مراحل وارد صفحه 

 کنید 

 
در صفحه ی جدیدی که برای ما باز میشود در قسمت اول میبایست نام یا اسم خودرا وارد کنید و در قسمت دوم نام خانوادگی 

کنید و سپس کشور محل سکونت خودرا انتخاب کنید ، توجه داشته باشد که این کارگزاری به  یا اسم فامیلی خودرا یادداشت
ساکنین ایران خدماتی ارائه نمیکنه ، در قسمت بعد میبایست ایمیل خودرا  که به آن دسترسی دارید وارد کنید و سپس پسورد 

 کلیک کنید Open an Account for freeد و برروی و گزینه ی تایید قوانین را انتخاب کنی  مدنظر خودرا یادداشت کنید



 
 پس از انجام این کار ما وارد پروفایل خود در کارگزاری ای کیو آپشن خواهیم شد

 انجام دهید مرحله اولی که این کارگزاری اعالم کرده است را 5قبل از اقدام به احراز هویت در این کارگزاری ما میبایست 

 
 در یکی از این مراحل ما میبایست نماد معامالتی خودرا تغییر دهید 

و سپس یک معامله نمادین انجام دهید و در اخر ایمیل خودرا تایید کنید برای تایید ایمیل میبایست وارد ایمیل خود شوید و 
کلیک کنید تا ایمیل شما برای این  Confirm Emailبرای شما ارسال شده را بازکنید و برروی سپس ایمیلی که از طرف کارگزاری 

 کارگزاری تایید شود



 
 personalبرای احراز هویت میبایست همانند تصویر برروی شکل سمت راست باالی صفحه کلیک کنید و سپس گزینه ی 

data  را انتخاب کنید 

در این مرحله 
باید شماره تلفن خودرا وارد و تایید کنید پس وارد کردن شماره تلفن، پیغامی به گوشی شما ارسال خواهد شد که در پیام کدی 

 است که شما میبایست در کادر وارد کنید 



 
 

 ر مرحله اخر شما میبایست ادرس محل سکونت ، تاریخ تولد ، کدپستی خودرا وارد کنید د

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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