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 AvaTradeراھنمای افتتاح حساب بروکر 

 :روی لینک زیر کلیک کنید AvaTrade برای افتتاح حساب در بروکر

http://www.avatrade.com/?tag=39560  

 باشد زیر لطفا در قسمت آدرس بار چک کنید کھ لینک بھ صورت:  1شکل 

 
 

(افتتاح حساب  Open Real Accountروی (افتتاح حساب) کلیک کنید و سپس  Create an Accountسپس بر روی :  2شکل 
 واقعی) کلیک کنید.

 
 

 در این صفحھ ::  3شکل 

  First Nameنام کامل  •
  Last Nameنام خانوداگی یا فامیلی  •
  Emailایمیل  •
 Phone Numberشماره موبایل و یا تلفن  •
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 را دارد و در قسسمت بعدی شماره موبایل و یا تلفن خود را وارد کنید. 98+زمانی کھ کشور انتخاب می شود، اتوماتیک :  4شکل 

 
 

 Date of Birthتایخ تولد :  5شکل 

 نماییدوارد  time.irدر این صفحھ در قسمت تاریخ تولد میالدی را طبق پاسپورت و یا محاسبھ گر سایت  •
 Addressآدرس کامل  •
 Cityشھر  •
 Passwordپسورد  •



  

 Confirm Passwordتکرار پسورد  •
 تغییری ندھید. Base Currencyو   Trading Platformدر قسمت  •

 
 

 در ادامھ ثبت نام موارد زیر را ھم تکمیل کنید:  6شکل 

 را انتخاب کنید. Information Technologyاگر در لیست نیست  Principal Occupationشغل  •
 باالتر را انتخاب نکیند 24,999 – 10,000حقوق ساالنھ پیش بینی شده  •
 باالتر را انتخاب نکنید Less than 25,000حقوق خالص پیش بینی شده  •
 مرجع پول معامالتی Source of trading fundsبرای  Savingپس انداز  •
 را Introducer Brokerمعرف یا نماینده کارگزار ) گزینھ .… How didدر پاسخ بھ سوال چگونھ با آواترید آشنا شدید ( •

 انتخاب نمایید

می  Swap Freeکنید تا تایید کنید کھ مقیم امریکا نیستید، حساب معامالتی بدون بھره شبانھ (حساب اسالمی) یا  بتیک را انتخا 3ھر 
 را تایید نموده اید Terms & Conditionsو ھمینطور  خواھید



  

 
 

سرور  اطالعاتو  4حساب معامالتی شما افتتاح شد و یھ صفحھ کابین شخصی ھدایت می شوید کھ در آن شماره حساب متاتریدر:  7شکل 
 است کھ در صفحھ قبل انتخاب کردید و ھمچنین یک پسورد جدید بھ ایمیل شما ارسال می شود.ذکر شده . پسورد شما ھمان پسوردی 

را دانلود کنید و یا بھ محیط متاتریدر تحت وب وارد شوید. اما قبل ان ثبت نام را  4عامالتی متاتریدردر این صفحھ شما می توانید پلتفرم م
 تکمیل کنید.

 
 



  

 مدارک) را انتخاب کنید و مدارک را بھ این صورت آپلود کنید آپلود( Upload Documentsدر منوی سمت چپ، :  8شکل 

  Front ID cardصفحھ اول پاسپورت  •
 اقامت موقت یا دائم در ھر دو سمت آن اسکن و ضمیمھ کنیداگر کارت  •
 Your recent utility billگواھی آدرس طبق توضیحات  •
 را انجام دھید. Uploadبعد از انتخاب اسکن ھا، با کلیک بروی آپلود  •

 
 

را در  00971555406880ثبت نام، شماره لطفا بعد از  قبل از واریز، حتما صبر کنید تا حساب شما تایید شود و سپس اقدم بھ واریز کنید.
 گوشی خود ذخیره کنید و از طریق راھھای ارتباطی مانند تلگرام، ایمو، واتس آپ  یا وابیر با ما تماس بگیرید تا برای وریفای کردن حساب

 و واریز و برداشت مشاوره دریافت کنید.
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