
 

 

 

 خوب ابتدا وارد گوگل پلی یا اپ استورتون بشید 

 

رو جستجو کنید تا برنامه رو پیدا کنید . دانلود برنامه رو شروع کنید و منتظر   metamaskبا استفاده از کادر جستجو کلمه ی 

 پس از دانلود برنامه رو اجرا کنید . . بمونید که به طور کامل دانلود بشه 
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 چگونه در کیف پول متامسک ثبت نام کنیم؟ -1

مسیر رو نشون 3یا شروع کنید رو انتخاب کنید. اینجا برنامه به ما  get startedابتدا کیف پول به ما خوش آمد میگه . گزینه 

 میشه

د برای کسیه مسیر اول برای کسانیه که کیف پول داشتن یا دارن که میتونن اون رو بازیابی کنن و واردش بشن . مسیر دوم مجد

که این کیف پول رو روی لپ تاپش داشته باشه و بخواد مستقیم اون رو روی تلفن همراهش هم اجرا کنه . و مسیر سوم برای 

 فردیه که میخوان کیف پول جدیدی رو بسازن 

 انتخاب میکنیم و گزینه سوم رو  خوب ما فرض رو بر این میزاریم که شما میخواید کیف پول جدیدی رو برای خودتون بسازید



 

کاراکتر  8میخواد که رمز عبوری رو برای میف پولمون انتخاب کنیم . این رمز عبور بهتره که شامل حداقل اینجا برنامه از ما 

شامل حرف کوچک و بزرگ التین و عدد و عالمت باشه . بعد از وارد کردن رمز عبور و تکرار اون  تیک تایین من میدونم که 

 ازیابی این رمز عبور نیست رو بزنید و به مرحله بعد میریممتامسک قادر به ب



 

ضیحات در رابطه با حروف وتو این مرحله برنامه توضیحات تکمیلی الزم رو به ما میده تا با آگاهی بیشتر وارد مرحله بشیم . این ت

حتما یادداشت و ذخیره کنید و اون رو  شخصیه که در مرحله بعد خواهیم دید .. و برنامه به ما این هشدار رو میده که این عبارات

 رو با کسی به اشتراک نزارید



 

 تو این بخش عبارات خصوصی خودتون رو میبینید . مجدد تکرار میشه که این عبورت رو یادداشت و ذخیره کنید .



 

 رو به ترتیب وارد کنیم .  در این مرحله برنامه برای این که مطمین بشه که ما این عبارت رو ذخیره کردیم از ما میخواد که کلمات



 

تو این صفحه برنامه به ما این موضوع رو میگه که کیف پول هیچ دسترسی به هیچ یک از اطالعات حساب ما نخواهد داشت . 

 اطالعاتی همچون رمز عبور دارایی موجود در کیف پول و غیره .



 

 چگونه از کیف پول متامسک استفاده کنیم؟ -2

.. با استفاده از گزینه ی اول میتونید کیو آر کد  گزینه ی دریافت خرید ارسال و سواپ رو میبینید 4در صفحه اصلی برنامه 

 مخصوص برای هر یک از ارز هایی که میخواید از کسی دریافت کنید رو ببینید و این کیو آر کد رو در اختیارشون قرار بدید.

رز اتریوم رو خریداری گزینه ی بعد یعنی خرید . با استفاده از این گزینه میتونید از طریق روش هایی که برنامه به شما میده ا

 کنید 

 گزینه ی بعد هم که برای ارسال دارایی خودتون به کیف پول دیگه ایه 

 و با استفاده از گزینه ی آخر یعنی سواپ میتونید ارز موجود در کیف پولتون رو به ارزه دیگه ای تبدیل کنید



 

ستفاده از این گزینه توکن دیگه ای رو به لیست موجود در رو میبینید که میتونید با ا add tokenبه عالوه در این صفحه گزینه ی 

 صفحه اصلی اضافه کنید .

 رو انتخاب کنید . bnbبه طور مسال میتونید با انتخابش لیستی از توکن ها رو ببینید .. و مثال 

 شاهده کنید . رو م  bnbمخصوص به دریافت و کیو آر کد مخصوص  موجود در صفحه میتونید مجدد گزینه  bnbبا انتخاب 



 

با استفاده از سه خط موازی گوشه سمت چپ صفحه میبینید که در این بخش قادر هستید حساب کاربری جدیدی رو بسازید . این 

 حساب کاربری کلید خصوصی جداگانه ای نسبت به حساب اصلی دارد.

 

 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 با دیتوان  
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