
 مارکتس یآموزش ثبت نام در بروکر ا

 .دیمارکتس شو یبروکر ا تیوارد سا ر،یز لینک یبر رو کیکل با

 لینک ورود به سایت بروکر ای مارکتس

 

 .دیکن کیافتتاح حساب را کل نهیو سپس گز دیدر صفحه باز شده، فرم را پر کن

 

 

صفحه فقط  نیشد.در ا دیمارکت خواه یبروکر ا تیخود در سا یشخص نیوارد کاب ه،یبعد از ثبت اطالعات اول

 .دیخود شو لیمیو سپس وارد صندوق آدرس ا دیشود را مشاهده کن یداده م شیکه به شما نما ییها غامیپ

 .دیخودتان مراجعه کن لیمیصفحه، به ا نیالزم است که بعد از ورود به ا 

https://afinance.ltd/open-an-account-standard-fa/?g=6XH4N
https://afinance.ltd/open-an-account-standard-fa/?g=6XH4N


 

 .دینیب یم ریز ریشما ارسال شده است را در تصو لیمیکه به آدرس ا ییها لیم ستیل

 

 



 ی. نام کاربردیمارکت هست را باز کن یخود در بروکر ا یشخص نیکه مربوط که اطالعات ورود شما به کاب یلیم

و رمز دلخواهتان را  دیده رییرمز ورود خود را تغ ندهیدهم، در آ یم شنهادی. البته پدیینما ادداشتیو رمزتان را 

 .دیکن نیجاگز

 

 

 

 

 .دیکن کی( کلدیکن دیی)تا یو رو دیهست را باز کن لیمیآدرس ا دییکه مربوط به تا یلیسپس م



 

 

 .دیینما دییتا ز،یشماره تلفن همراه خود را ن ر،یز ریو مطابق تصو دیخود شو یکاربر نیدوباره وارد صفحه کاب

 

 نیکد به شماره شما ارسال نشد، ا یلی. اگر به هر دلدیشود را وارد کن یشما ارسال م لیکه به شماره موبا یکد

 .ندیرا موضوع را حل نما دیآمارکتس مطرح کن یبانیشتیموضوع را با پ



 

 

 amrketsدر بروکر امارکتس  تیهو دییآموزش تا

 دیکن کیکل تیهو دییتا نهیگز یرو

 



 ی. مدرک مدیخود را آپلود کن ییمدرک شناسا ریاطالعات خواسته شده را وارد و سپس تصو ر،یبه مانند عکس ز

 پاسپورت هم باشد. ایشناسنامه و  ،یتواند کارت مل

 

شما در بروکر، انجام شود.  تیهو دییتا تا دیمنتظر بمان ت،یهو دییبعد از ارسال مدرک و اطالعات مربوط به تا

 .انجامدیبه طول ب تیهو دییتا نیممکن است ا یروز کار کیساعت تا  کی نیب

 مارکتس یدر بروکر ا یکاربر هیرمز عبور ناح رییتغ

. ابتدا دیعمل کن ر،یز ریمارکتس، مطابق تصاو یبروکر ا یکاربر نیهمان رمز ورود به کاب ایپسورد  رییتغ یبرا

 کنید.روی پروفایل من و سپس روی تغییر رمز عبور کلیک 



 

 پسورد خود را تغییر دهید!

 

 

 یکاربر هیمارکتس و ورود به ناح یا تیورود به صفحه اول سا

 نهیگز یخود، رو یکاربر هیورود به ناح ی. برادیکن یمارکتس را مشاهده م یا تیصفحه اول سا ریتصو ر،یدر ز

و رمز عبور خود را وارد  یدوم، نام کاربر ریو سپس مطابق تصو دیکن کیقرار دارد کل تیورود که در گوشه سا

 .دیمارکت خود شو یو وارد اکانت ا دیینما
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 ه صفحه اول بروکر ای مارکتس روی لینک زیر کلیک کنید:ببرای ورود 

 سلینک ورود به صفحه اول سایت بروکر آمارکت

https://amarkets.trading/?g=6XH4N


 

 


