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 PocketOption انجام معامالت در بروکر پاکت آپشن ییراهنما

 :کلیک نمایید Loginو سپس روی  ورود به سایت این بروکر از لینک زیر می توانید استفاده نماییدبرای . 1

 

https://pocketoption.com/?utm_source=affiliate&a=VrQlSIZqLZfZcc&ac=revplan&code=MIN10 

 

 

 کلیک کنید. Loginروی . ایمیل و رمز ورود را که با آن حساب خود را با آن افتتاح نموده بودید را وارد کرده و 2

 

 ( کلیک کنید.Demo. پس از ورود به کابین شخصی، می توانید برای تمرین بر روی حساب دمو )3
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کلیک  3گزینه و نحوه انجام معامالت نیز  2گزینه ، برای کسب اطالعات برای معامالت 1. برای ورود به چارت معامالتی روی گزینه 4

 نمایید.

 

 پس از ورود به چارت معامالتی، موارد مهم زیر را مشاهده می نمایید.. 5

 

می تونید آن را تغییر دهید. با کلیک بر روی عدد وسط، می  –. قیمت مبنا جهت انجام معامالت که با کلیک روی گزینه + یا 1 

 توانید میزان سود با توجه به قیمت مبنا را بررسی کنید.

 



می توان مقدار سرمایه برای ورود به معامله را تعیین کرد. می توان با استفاده از موارد مختلف، مقدار مورد دلخواه را تعیین . 2 

 کرد.

 

معامله را می توان از این روش انتخاب کرد، که تا چه زمان معامله برای تغییر می تواند باز بماند. با کلیک  زمان بسته شدن. 3 

 روی زمان می توانید زمان باقی مانده تا باز ماندن و قابلیت انتخاب معامله تا اعالم شرایط جدید را مشاهده نمایید.

 

 جهت معامله به شما نمایش داده می شود.. میزان سود در صورت تخمین و انتخاب درست 4 

. میزان حجم معامالت انجام شده در هر سمت در این قسمت نمایش داده شده است. می تواندی تمایالت معامالت گران را برای 5 

 انجام معامله مد نظر قرار دهید.

 خالصه ای از موارد مهم معامله انجام شده نمایش داده می گردد.. 6 

 بر روی این مورد، تمام نمادهای معامالتی نمایش داده می گردد. دسته بندی ها و میزان سود هر نماد نیز ذکر شده اند.. با کلیک 7 

 



 3به صورت خط، مورد  2به صورت سطح کل قیمت، مورد  1. نحوه نمایش قیمت در چارت با این بخش تعیین می گردد. مورد 8 

به صورت کندل هیکن آشی می باشند. تایم فریم چارت مورد نظر را  5ورت میله ای و مورد به ص 4به صورت کندل استیک ژاپنی، مورد 

 نیز در بخش پایین این قسمت می توانید تعیین کنید.

 

در صفحه اندیکاتورها می توانید بر اساس تکنیک معامالتی خود چندین  . برای استفاده از اندیکاتورها باید وارد این بخش گردید.9 

 تور را به چارت اضافه نمایید.اندیکا

 



 . ابزارهای چارت مانند خطوط مقاومت و حمایت و همینطور فیبوناچی در این بخش موجود است.10 

 

 1برای تغییر دیگر ابزارها می توان وارد این بخش شد. بعد از کلیک روی این بخش، موارد متعددی نمایش داده شده که مورد . 11 

توضیح داده  5فعال کردن حجم معامالت انجام شده در خرید و فروش که در بخش  2(، مورد Social Tradingبرای تجارت اجتماعی )

هم  5هم برای بزرگتر کردن نمایش قیمت و مورد  4توضیح داده شده، مورد  6هم بخش خالصه معامله انجام شده که در بخش  3شده، مورد 

 کوچکتر کردن نمایش است.

 



 عامالت انجام شده نمایش داده می شود.در این بخش م. 12 

. می توان با کمک این بخش، سیگنال های معامالتی را نیز استفاده کرد. برای بهره مندی از سیگنالها، تحلیلها و اخبار روزانه 13 

برای معامله گرانی  VIPروزانه می توانید از اپلیکیشن فارکس حرفه ای استفاده نمایید. بسته  رمزارز، باینری، فارکس، بورس طال و سهام

استراتژی قوی با درصد موقیت باالی  70که در لبیست فارکس حرفه ای باشند به ثصورت رایگان ارایه می گردد. در این نرم افزار بیش از 

 برای تمام تکنیک های معامالتی موجود می باشد. 70%

و شما می توانید از معامالت آنان را  نیز معامله گران موفق و موارد ترید آنان را نمایش می دهد Social Tradingبخش . 14 

 نیز با خبرشوید.

 .. در این بخش مسابقات کنونی و آینده به شما نمایش داده می شود15 

معامالت می شوید. برای در این بخش می توانید معامالت در انتضار را فعال نمایید. پس از کلیک وارد بخش اطالعات . 16 

و برای دسترسی به معامالت  2، برای سفارش بر اساس قیمت موردنظر در نمای خاص مورد 1سفارش معامله بر اساس زمان روی بخش 

 بایستی کلیک کنید. 3در انتظار روی مورد 

هم میزان  8تایم فریم معامله و مورد  7مورد میزان سود مورد نظر،  6زمان فعال شدن معامالت، مورد  5نماد مورد نظر، مورد  4مورد 

 سرمایه برای معامله را نسان می دهد. در آخر می توانید خرید/فروش را با دکمه های قرمز/سبز انجام دهید.

 

 با استفاده از صفحه کیبورد کامپیوتر معامالت را انجام دهید. . با کلیک بر این قسمت می توانید17 

 



 به اشتراک بگذارید.. با استفاده از این بخش می توایند عکس چارت قیمت را در شبکه های اجتماعی 18 

 

 یش داده می شوند.با کلیک بر روی دکمه آن موارد زیر نما . در این بخش حساب دمو و حساب واقعی را می توانید انتخاب کنید.19 

 

. این دو خط عمودی، نمایش دهنده زمان معامالت را نشان می دهد. خط سمت چپ نشاند دهنده زمان فعال بودن معامله انجام 20 

 شده برای انجام تغییرات وخط سمت راست نشان دهنده زمان انقضا معامله است.

 . برای خروج از کابین شخصی، روی این دکمه کلیک کنید.21 

 

برای کسب موارد و فایل های آموزشی، سیگنال های روزانه، فنون از مبتدی تا استادی، اخبار روزانه و معرفی بهترین بروکرهای آپشن و 

 فارکس به مشاوران ما در تلگرام یا واتس آپ تماس پیغام دهید
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