
 

 یکی از کاربردی ترین بخش ها در متاتریدر بخش چارت آن می باشد که خودش از اجزای گوناگونی تشکیل میشود 

با انتخابش میتونید به قسمت ثبت سفارش برید که در جلسه که در همین ابتدا به سراق من.ی باالیی این چارت میریم اولین گزینه در سمت راست شما 
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دتون رو مانی خومورد بعدی در این بخش گزینه تایم فریم یا همان بازه زمانی میباشد که با یک ساعت نمایش داده میشود و شما با انتخابش میتونید بازه ز

 تغییر بدید

 
 آیکون بعدی مربوط به نماد های معامالتی میباشد که شما با انتخاب آن میتوانید نماد معامالتی خودتون رو در این بخش تغییر دهید 

میتونید اندیکاتور های مورد نظر خودتون رو از این قسمت بر  نمایش داده میشه مربوط به اندیکاتور ها میباشد و شما fخب گزینه بعدی که با یک حرف 

 روی چارت اضافه کنید 
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 گزینه اخر در این منوی مربوط به نشان گر مختصات بر روی چارت میباشد که با انتخاب کردنش بر روی چارت شما فعال میشود 

 

بار لمس کنید البته شما برای دسترسی به این منو و همچنین گزینه های بیشتر دو کار دیگر میتوانید انجام دهید اولیش این هستش که چارت خودتون رو یک

 دیگر موارد میباشد تا همان موارد قبلی برای شما در اینجا باز شود به اضافه ی یک مورد جدید که مربوط به خطوط افقی و عمودی و همچنین 



 
بر روش دیگر برای دسترسی به موارد و امکانات بیشتر از چارت این هستش که گوشی خود را از حالت عمودی به افقی تغییر وضعیت دهید و آن را 

 عکس کنید 

 

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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