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 ExpertOption افتتاح حساب بروکر یراھنما

 ExpertOptionنام در بروکر  ثبت

 کلیک کنید. ExpertOptionبر روی لینک افتتاح حساب اکسپرت آپشن 

https://expertoption.com/?refid=11355 

 

 ارکس حرفھ ای قرار بگیرید.: آدرس باالی صفحھ را در مرورگر چک کنید تا مطابق شکل زیر باشد و در لیست مشتریان ف 1شکل 

 
 

 (افتتاح حساب واقعی) کلیک کنید. Real account: در قسمت باال سمت راست، بروی  2شکل 

 
 

 :اطالعات زیر را وارد کنید Real accountدر ھمان صفحھ در وسط صفحھ، در قسمت   : 3شکل 

 (ایمیلی را وارد کھ بھ آن دسترسی دارید) Emailایمیل  •
 کھ با آن وارد سایت اکسپرت آپشن شوید)ی رمز عبور( Passwordرمز عبور  •
 Terms & Conditionsفعال کردن و تایید گزینھ  •
 کلیک کنید. Open accountسپس بروی  •
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 تایید کلیک کنید. CONFIRM: حساب اولیھ شما افتتاح شد، ایمیلی برای شما ارسال می شود بھ شکل زیر کھ بروی دکمھ سبز  4شکل 

 
 

: بھ سایت اکسپرت آپشن ھدایت می شوید و ایمیل شما تایید می شود. در مرورگر خود پیغامی دریافت می کنید کھ بر روی  5شکل 
Allow Notifications یک کنید تا ھمیشھ آخرین تغییرات را از طریق اعالن دریافت کنید.اجازه اعالن ھا کل 

 
 

 معاملھ) را ببندید. انجام (چگونگی How to tradeم آموزشی ل: فی 6شکل 

 



(سایر) گزینھ ھای دیگر واریز مانند وب  Othersد کھ می توانید با کلیک بروی ی(اقتصادی) می شو Finances: وارد قسمت  7شکل 
شایان ذکر است کھ برای واریز و برداشت می توانید با ما از طریق راھھای ارتباطی تماس  را مشاھده کنید. )WebMoney( مانی

 گرید تا مشاوره الزم را دریافت کنید.ب

 
 

 (پروفایل) را انتخاب کنید  Profile: از منوی سمت چپ  8شکل 

 
 

 : اطالعات شخصی خود را کامل وارد کنید: 9شکل 

 Countryکشور  •
 Cityشھر  •
 (ضروری نیست)Zipکد پستی  •
 (مطابق گواھی آدرس کھ در بخش وریفای حساب توضیح داده شده) Addressآدرس کامل  •
 Genderجنسیت  •
 Birthdayتاریخ تولد  •



 کھ در قسسمت سمت چپ، کد کشور و در قسمت سمت راست شماره تلفن یا موبایل Phoneشماره تماس  •
 (قابل تغییر نیست) Emailایمیل  •

  دخیره تغییرات را کلیک کنید. Save changesبعد از وارد کردن اطالعات بھ صورت کامل و ذقیق، دکمھ 

 
 

 

حساب  )Verification( وریفای -تایید اکسپرت آپشن افتتاح شد، الزم است تا مدارک  ExpertOptionحساب معامالت شما در بروکر 
یز وجھ از طریق وب رمعامالتی را در معرفی بروکر اکسپرت آپشن مطالعھ کنید، اگر موارد ذکر شده را دارید، می توانید اقدام بھ وا

 و یا از خدمات واریز و برداشت فارکس حرفھ ای بھره مند شوید. )WebMoney( مانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت مراجعھ کنید. سایتوببھ  ایخدمات فارکس حرفھبرای کسب اطالعات بیشتر و استفاده از 
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