
 به نام خدا

 در این قسمت قصدداریم تا نحوه ثبت نام و احراز هویت در صرافی تاپ چنج را به شما عزیزان آموزش

 دهیم 

نمیباشد و شما میتوانید بدون نیاز به فیلترشکن وارد برای ورود به سایت این صرافی نیازی به استفاده از فیلترشکن 
 سایت این صرافی شوید

 میتوانید به راحتی با استفاده از لینک زیر وارد سایت این صرافی شوید

https://www.topchange.net/fa 

 تغییر زبان سایت تاپ چنج

برای شما انگلیسی بود میتوانید به راحتی همانند تصویر زیر اقدام به تغییر زبان سایت  در صورتی که زبان سایت 
 کنید

 
 ثبت نام در صرافی تاپ چنج

پس از تغییر زبان سایت برای ثبت نام کافیست تا برروی گزینه ی ثبت نام در سمت راست باالی صفحه کلیک کنید 
نجام این کار شما میبایست در قسمت ایمیل، ایمیلی که دسترسی کامل به انرا دارید وارد کنید و سپس پس از ا

 را انتخاب کنید و بعداز ان برروی گزینه ی ارسال کد کلیک کنید  TCگزینه ی پذیرفتن قوانین 

 کانال تلگرام
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مشاهده  Inboxرسال خواهد شد ، در صورتی که این ایمیل را در قسمت پس از انجام این کار یک کد به ایمیل شما ا

 نکردید پوشه اسپم یا هرزنامه ایمیل خودرا چک کنید

 زمانی که کد را مشاهده کردید کد را کپی کنید و در قسمت ثبت نام یادداشت کنید

 
 عات شخصی مانند نام ، نام خانوادگی ، کشور و کلمه عبور خود را وارد کنید در مرحله ی اخر ثبت نام از شما اطال

 پس از انجام این مراحل حساب شما با موفقیت ساخته خواهد شد

 



 
 احرازهویت در صرافی تاپ چنج

درا داشتید ، کافیه تا برروی گزینه ی تایید پس از تکمیل ثبت نام در صورتی که قصد احراز هویت و تایید مدارک خو
 شماره تلفن همراه کلیک کنید

اولین مرحله برای احراز هویت تایید شماره تلفن هست که میبایست در اولین گام پیش شماره خودرا انتخاب کرده ) 
 ایران ( و سپس شماره تلفن خودرا وارد کنید و برروی گزینه ی ارسال کد کلیک کنید  98+

 



زمانی که این کاررا انجام دهید به شماره تلفن همراه شما کدی ارسال خواهد شد که میبایست این کدرا وارد کنید و 
 برروی گزینه ی ثبت کلیک کنید

یا کارت ملی میبایست اطالعات شخصی خودرا همانند پاسپورت و  –پس از انکه شماره تلفن خودرا تایید کرده اید 
 خود وارد کنید 

و پس از یادداشت کردن این موارد برای تایید مشخصات میبایست کارت شناسایی خود همانند پاسپورت ، گواهینامه 
 و یا کارت ملی ارسال نمایید 

 
برگه سفید نوشته و متنی که صرافی به همراه و در اخرین مرحله از احرازهویت میبایست مشخصات خودرا در یک 

کدی در ان قرار  داده است را یادداشت کنید ، مدرک شناسایی خودرا همانند تصویر قرار داده و در زیر آن امضا کنید 
 و سپس برای صرافی ارسال نمایید تا احراز هویت شما تکمیل شود
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