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 HOTFOREXهات فارکس  دیاندرو 4 دریورود به حساب متاتر

 استفاده از فایل راهنمای بروید، در غیر اینصورت برای 1خود را افتتاح نموده اید می توانید به شکل  هات فارکس معامالتیاگر حساب 

 .تی به لینک زیر مراجعه بفرماییدافتتاح حساب معامال

https://fa.pforex.com/open-account/راهنمای-افتتاح-حساب-بروکر-hotforex-هات-فارکس 

 

: پس از افتتاح حساب، ایمیلی از طرف بروکر هات فارکس به شما ارسال می گردد که حاوی اطالعات حساب معامالتی باز شده می 1شکل 

 شما رفته باشد. Spamباشد. در صورت پیدا نکردن این ایمیل، ممکن است ایمیل به پوشه 

 

 سرور حساب باز شده است. تمام این اطالعات را ذخیره نمایید.: اطالعات شامل شماره حساب، رمز عبور معامالتی و آدرس 2شکل 
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 .اپلیکیشن اندروید می توانید به لینک زیر مراجعه نماییدبرای نصب : 3شکل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4 

 .کلیک کنید Installبرای نصب نسخه اندروید متاتریدر روی دکمه : 4شکل 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4


 .پس از نصب برنامه و ورود به آن روی دکمه منو، سمت باال چپ کلیک کنید: 5شکل 

 

 

 



 .( کلیک کنید Manage Accounts) در بخش منو، روی مدیریت حساب ها: 6شکل 

 

 

 



 ، سمت راست باال کلیک کنید.+: برای اضافه کردن حساب معامالت جدید روی دکمه 7شکل 

 

 

 



 ( کلیک نمایید.Login to an existing account: روی دکمه ورود به حساب باز شده )8شکل 

 

 

 



 ( را وارد نمایید و سپس روی دکمه آن کلیک کنید.hfmarketsSV-live server: در قسمت جستجو، آدرس سرور )9شکل 

 

 

 



 کلیک کنید. Sign In: پس از مشخص کردن آدرس سرور، شماره حساب و رمز عبور خود را وارد کرده و روی دکمه 10شکل 

 

 

 



 

 : پس از درست وارد کردن اطالعات، حساب شما به اپلیکیشن اضافه می گردد.11شکل 

 

 



 

 

نحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر، می توانید با  دیگر، فایل های آموزشیبرای کسب 

 در تماس باشید. 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره 
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