
 iron fxآموزش ثبت نام در بروکر 
 تیوارد سا ر،یز نکیل قیابتدا از طر  ironfxورود و ثبت نام در بروکر  یبرا

 .دیبروکر شو نیا

 iron FXورود به سایت بروکر 

 

مشخص شده،  یاطالعات خواسته شده را در کادرها ر،یز ریا مطابق تصودر ابتد

.دییوارد نما

 

 !انجام شد یسادگ نیشما به هم هیثبت نام اول
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مخصوص  یکاربر نیتا به کاب دیکن کیکل ریمتن مشخص شده در تصو یرو

هم به  لیم کیمرحله  نی. در ادیوارد شو کسیاف ا رونیخودتان در بروکر آ

 ارسال خواهد شد. ییآمد گو شما، به منظور خوش لیمیآدرس ا

 

 .دیقرار ده یفارس یرا رو تیزبان سا دیتوان یابتدا م ،یکاربر نیدر کاب

پول و انجام  زیوار ی. براباشد یدر بروکر م تیهو دییهدف تا ،یمرحله بعد در

حتما  دیبا نده،یبرداشت پول، در آ یاما برا د،یندار تیهو دییبه تا ازیمعامالت، ن

هم اقدام  تیهو دییتا یابتدا برا نی. پس بهتر است همدیکن دییخودتان را تا تیهو

 .دیکن

نوتشه  متن یبر رو کیو سپس با کل دیکن کیمن( کل لی)پروفا نهیگز یرو

 .دیاطالعات شو لی(، وارد صفحه مرتبط با تکملیپروفا ی)بروزرسان

 



 

 یکادرها ر،یز ری. در تصاودیینما لیبخش، اطالعات خواسته شده را تکم نیدر ا

 مشخص شده است. د،ییها وارد نما مختلف که الزم است اطالعاتتان را در آن

 



بدون توجه،  دیتوان یو م ستین یاجبار ر،یز ریاطالعات مربوط به تصو لیتکم

 .دیاز آن بگذر

 

 یسیاطالعات مربوط به آدرس خودتان را، با حروف انگل ر،یز ریمطابق تصو

 .دییوارد نما

 



 ی. اطالعات مالستین یوارد کردن اطالعات در بخش مربوط به کارفرما، اجبار

 .دییپر نما ر،یز ریرا هم مطابق تصو

 

 .دیکن کیاطالعات کل یبروزرسان یرو ر،یبه مانند عکس ز تیو در نها

 



خودتان که مورد  ییاز مدارک شناسا یکی ریالزم است که تصو ،یدر بخش بعد

سمت راست،  یمنظور، از منو نی. به ادیباشد را ارسال کن ironfxبروکر  دییتا

د صفحه تا وار دیاسناد را انتخا کن یبارگذار نهیکرده و گز کیمن را کل لیپروفا

 .دییعمل نما ر،یز ریو مطابق تصو دیارسال مدارک شو

 

 

 

 .دیینما کیکل د،ینیبیم ریز ریکه در تصو یا نهیگز یبعد از ارسال مدارک، رو



 

 شد! دیخواه تیهو دییشما تا یبه زود

. دیبهره ببر  iron fxلحظه به بعد از امکانات بروکر  نیاز ا دیتوان یشما م

 .دیکه موفق باش دوارمیام
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