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 فارکس حرفه ایدریافت برنامه اپلیکیشن دستیار 
 اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای را می توانید به چند روش مختلف دانلود کنید.

 از طریق جست و جو در گوگل پلی -

 لینک دانلود اپلیکیشن از گوگلی پلی -

 لینک دانلود مستقیم از سایت فارکس حرفه ای -

 دریافت برنامه دستیار فارکس حرفه ای از طریق جست و جو در گوگل پلی

یا نام شرکت فارکس حرفه ای  pforex assistرنامه گوگلی پلی را در گوشی یا تبلت خود باز کنید و در کادر جست و جو بالای صفحه عبارت ب

pforex LLC .را سرچ کنید 

    

 

 INSTALLا لمس کردن دکمه با انتخاب برنامه دستیار فارکس حرفه ای به صفحه مخصوص این اپلیکیشن منتقل می شوید که از آنجا می توانید ب

 و تایید دسترسی های مورد نیاز، این برنامه را نصب کنید.
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 اینترنت است، نصب این برنامه شروع می شود. به اطلاع از سطح دسترسی مورد نیاز اپلیکیشن که صرفا اتصال تایید و بعد از

    

 نمایش داده می شود که با لمس آن، برنامه باز می شود. OPENپس از اتمام دانلود و نصب شدن برنامه دستیار فارکس حرفه ای، دکمه 
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 توسط تبلت یا گوشیدریافت برنامه دستیار فارکس حرفه ای 

چنانچه برای نخستین بار به سایت مخصوص پشتیبانی زبان فارسی 

مراجعه کنید، فرم آبی  fa.pforex.comفارکس حرفه ای به آدرس 

رنگ عکس زیر را مشاهده می کنید. با انتخاب گزینه دانلود نسخه 

، به سایت گوگل پلی منتقل Androidاندروید برای گوشی یا تبلت های 

 می شوید تا این اپلیکیشن را نصب کنید.
  

 
با ورود به سایت فارسی فارکس حرفه ای، فرم دانلود اپلیکیشن و عضویت در  – 1شکل 

 کانال تلگرام نشان داده می شود.

با آدرس زیر،  صفحه معرفی دستیار فارکس حرفه ایبا مراجعه به 

می توانید گزینه دانلود از سایت گوگلی پلی یا دانلود مستقیم از سایت 

 ای را انتخاب کنید. حرفه فارکس

-signal-application-assist-fa.pforex.com/pforex
services 

  

 
 دانلود دستیار حرفه ای در صفحه معرفی ویژگی های آن – 2شکل 

 تصویر زیر را مشاهده می کنید: لینک اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای در گوگلی پلیبا باز شدن 

 

پلی می توانید درخواست نصب اپلیکیشن از طریق سایت گوگلی 

روی دستگاه خود را ارسال کنید و یا اینکه از طریق اپلیکیشن گوگل 

 پلی درخواست نصب را اجرا کنید.
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 نصب اپلیکیشن دستیار حرفه ای از طریق لینک مستقیم

 دانلود کنید.از سایت فارکس حرفه ای  را می توانید با لینک مستقیمبرنامه دستیار فارکس حرفه ای آخرین نسخه اندروید 

application.apk-mobile-assist-https://api.pforex.com/appfile/pforex 

ای فایل آن و تایید دسترسی های یل های دانلودی رفته و با اجر، به محل ذخیره شدن فاپس از اتمام دانلود فایل نصب برنامه فارکس حرفه ای

 ، برنامه را نصب کنید.مورد نیاز

 

 نصب اپلیکیشن روی گوشی از طریق کامپیوتر

قصد دارید از طریق وب سایت گوگل پلی در کامپیوتر خود، درخواست نصب اپلیکیشن فارکس حرفه ای را اجرا کنید، به صفحه اپلیکیشن  چنانچه

 فارکس حرفه ای در گوگل پلی با آدرس زیر مراجعه کنید:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pforex 

 

چنانچه در کامپیوتر و مرورگری که در حال استفاده هستید، در جیمیل خود لاگین باشید، گوگل پلی بر اساس گوشی / تبلت شما عمل خواهد 

از می شود که از شما دستگاه مقصد را می پرسد. از لیست موجود، کلیک کنید. پنجره جدیدی ب Installکرد. برای نصب برنامه روی دکمه سبز رنگ 

 در پنجره باز شده را بزنید. Installگوشی / تبلت هایی را که قصد دارید برنامه بر روی آنها نصب شود، انتخاب کنید و دکمه سبز 

 

 

 
 

https://api.pforex.com/appfile/pforex-assist-mobile-application.apk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pforex
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یکیشن شروع خواهد شد و سپس برنامه نصب می شود. پس از اتمام چنانچه گوشی / تبلت شما به اینترنت وصل شود، بصورت اتوماتیک دانلود اپل

 نصب، در گوشی یا تبلت شما پیامی نمایش داده می شود و با لمس آن برنامه باز می شود.
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 استفاده از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
آموزش های موجود در اپ و یا سیگنال فارکس و طلا و نفت یا تحلیل تکنیکال و شما به بعد از نصب شدن برنامه دستیار فارکس حرفه ای، 

ه اطلاع شما ب ده از برنامه. برای اولین باری که برنامه را باز می کنید، توافق و شرایط استفادسترسی داریدسیگنال باینری آپشن موجود در برنامه، 

 در انتهای لیست را انتخاب کنید. Persian. زبان فارسی یش داده می شودبا تایید آن، صفحه انتخاب زبان نما. ه می شودساندر

     

 صفحه جدیدی نمایش داده می شود که دو گزینه دارد با انتخاب زبان مورد نظر،

  مستقیمحساب 

 انتخاب این گزینه می توانید ازمعامله گران قرار می گیرد. با به صورت رایگان در اختیار  اپلیکیشن فارکس حرفه ایاز قسمت های خیلی 

رنامه را بید تا تنظیمات گان اپلیکیشن استفاده کنید و چنانچه احساس کردید نیاز است اکانت فارکس حرفه ای بسازتمامی قسمت های رای

اب کنید که در افتتاح حس مستقیم به صورت ، می توانیدپیشرفته این اپلیکیشن استفاده کنید ویژگی هایتغییر دهید و از دیگر بتوانید 

 شرح داده شده است. مراحل و نحوه ساخت اکانت فارکس حرفه ای ادامه این آموزش

  بروکر شده از طریقمعرفی 

ه خود افتتاح حساب کرده اند و نام قبلا برای معامله گران ویژمخصوص کاربرانی است که بروکر آنها  «معرفی شده از طریق بروکر»نه گزی

 کاربری و کلمه عبور مورد نیاز را در اختیار ایشان قرار داده اند.
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 اکانت فارکس حرفه ای برای شما نیز کنید تا درخواستاز آنها بروکر شما از خدمات فارکس حرفه ای استفاده می کند، می توانید چنانچه 

که در شکل مشاهده می کنید، با  با انتخاب گزینه دوم و نشان داده شدن فرم ورودپس را در اختیار شما قرار دهند.  بسازند و مشخصات آن

 اکانت فارکس حرفه ای وارد اپلیکیشن شوید.

مت در پایین صفحه، قس« بعدی»اپلیکیشن قسمت های مختلف خود را به صورت کوتاه معرفی می کند. با لمس کلمه ورود به محیط برنامه، ا ب

، برنامه به قسمت راهنمای اپلیکیشن می رود تا مطالب کامل و فیلم و «متوجه شدم»های دیگر را معرفی می کند. با پایان این مرحله و لمس 

 توضیحات مربوط به مشخصات و ویژگی های اپلیکیشن و نحوه استفاده از برنامه و معرفی و شناخت استراتژی های سیگنال دهی را مشاهده کنید.

 .کنید موزش مراجعهداشتید، به قسمت آ درمورد برنامه ستن مطلبیشما می توانید با لمس فلش بازگشت، هر زمان که نیاز به دان

     
 قسمت به شما نمایش داده خواهد شد.در اولین بازدیدتان از هر قسمت از برنامه، اطلاعات کوتاه درمورد آن 

 ساخت اکانت فارکس حرفه ای
 اکانت فارکس حرفه ای را می توانید به دو روش بسازید

  از طریق اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای 

 از طریق سایت فارکس حرفه ای 

شما  رقبلا هم متذکر شده ایم که استفاده از اپلیکیشن فارکس حرفه ای با دسترسی رایگان امکان پذیر است و امکانات فوق العاده زیاد در اختیا

 م ساخت اکانت فارکس حرفه ای در پلن رایگان چیست؟!عزیزان قرار می گیرد. اما لازم است توضیح دهیم دلیل و یا الزا

چنانچه شما بخواهید تنظیمات پیشرفته بخش سیگنال های معاملاتی یا تحلیل های تکنیکال یا سیگنال های باینری آپشن را تغییر دهید، * 

 ید، تمامی تنظیمات شما حفظ شود.لازم است تنظیمات شما در اکانت تان ذخیره شود تا چنانچه گوشی یا تبلت تان را تعویض کرد

ت ن* پرداخت کش بک یا ریبیت برای تمامی کاربرانی که قابل تایید و شناخت باشند، انجام می شود. لذا برای تایید شدن، لازم است ابتدا اکا

 فارکس حرفه ای ساخته شود تا امکان معرفی حساب های معاملاتی و دریافت ریبیت و کش بک ایجاد شود.
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 اکانت فارکس حرفه ای در اپلیکیشنساخت 

 از منوی برنامه دستیار فارکس حرفه ای، گزینه ورود/ثبت نام را در بالای منو انتخاب کنید.
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 ثبت نام مستقیم با ایمیل

انتخاب رمز و نوشتن آدرس ایمیل با لمس لینک ثبت نام صفحه ساخت اکانت فارکس حرفه ای باز می شود. با وارد کردن نام و نام خانوادگی و 

 خود ثبت نام کنید. اگر کسی این اپلیکیشن را به شما معرفی کرده و میخواهید زیر مجموعه ایشان باشید، کد معرف را نیز وارد کنید.

 ینکیلل تان معتبر باشد و در وارد کردن آن اشکال تایپی یا نقصی وجود نداشته باشد. چون پس از ثبت اطلاعات، یحتما دقت کنید که ایم* 

تایید شود و ارتباطات بعدی برای تایید برداشت و واریز و بازیابی رمز عبور و ... از طریق این ایمیل انجام  تانبرای شما ارسال می شود تا ایمیل 

 .خواهد شد

سرویس ایمیل یا سایتی که در آن حساب  نیاز نیستاست. همچنین  .www بدونتن آدرس ایمیل دقت داشته باشید آدرس ایمیل * در نوش

 بنویسید. .wwwایمیل دارید را با 

 

 با ثبت اطلاعات و ساخت اکانت فارکس حرفه ای، صفحه زیر نمایش داده می شود.
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تان از طرف فارکس حرفه ای ارسال شده است. اگر به متن اکنون به آدرس ایمیلی که در فرم ثبت نام وارد کردید، لینک فعال سازی اکانت

صفحه ای باز شود تا پس از لود شدن آن، اکانت شما فعال ایمیل توجه کنید، لینک طولانی ای در آن قابل مشاهده است، روی آن کلیک کنید تا 

 شود.

 

 

 ورود با استفاده از گوگل، فیسبوک یا لینکدینثبت نام و 

س کچنانچه در گوشی یا تبلت خود اکانت گوگل پلاس یا فیسبوک یا لینکدین فعال دارید، می توانید به سادگی از طریق آنها وارد اپلیکیشن فار

گوی سرویس مورد نظر را لمس این کار در صفحه ورود / ثبت نام، لوحرفه ای شوید و اکانت فارکس حرفه ای خود را بر اساس آنها بسازید. برای 

 کنید.

مان هسرویس های ذکر شده بسازید، دیگر نیازی به تایید آدرس ایمیل تان نیست و در چنانچه اکانت فارکس حرفه ای خود را با استفاده از  *

 لحظه اکانت شما ساخته و فعال می شود.

 

 گوگل پلاس

فعال در گوشی برای ثبت نام یا ورود به برنامه فارکس حرفه ای پیشنهاد می شود. با  gmailاز لمس لوگوی گوگل پلاس، اکانت  در تصویر زیر، بعد

 انتخاب ایمیل مورد نظر، اکانت فارکس حرفه ای ساخته می شود و متن خوش آمد به آدرس ایمیل تان ارسال می شود.

را لمس کنید تا ایمیل جدیدی را اضافه و  Add accountچنانچه می خواهید از ایمیل دیگری استفاده کنید، در پایین پنجره باز شده، کلمه  *

 انتخاب کنید.
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 فیسبوک

توانید اکانت فارکس حرفه ای خود را با استفاده از آن بسازید. برای این منظور کافی است در صفحه ورود /  چنانچه حساب فیسبوک دارید، می

 ثبت نام لوگوی فیسبوک را لمس کنید تا پنجره جدیدی از سایت فیسبوک مطابق تصویر زیر، نمایش داده شود.
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س دکمه ورود به سیستم، اجازه اتصال اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای به با وارد کردن اطلاعات حساب فیسبوک در پنجره این سایت و لم

 فیسبوک و ثبت ایمیل شما به عنوان اکانت فارکس حرفه ای داده می شود. پس از ساخت اکانت، متن خوش آمد به ایمیل شما ارسال می شود.

توجه داشته باشید، چنانچه حساب فیسبوک شما آدرس ایمیل مشخص و در دسترسی نداشته باشد، برنامه دستیار فارکس حرفه ای نمی  *

 تواند اکانت شما را با استفاده از این سایت بسازد.

 

 لینکدین

نت فارکس حرفه ای را با استفاده از این سایت حساب دارید، می توانید اکا LinkedInاگر شما هم جز آن دسته افرادی هستید که در لینکدین 

 بسازید. برای این کار کافی است در صفحه ورود / ثبت نام، لوگوی لینکدین را لمس کنید تا پنجره جدیدی مطابق شکل زیر باز شود.

 

طلاعات ثبت شود و اکانت فارکس حرفه ای ا Sign Inایمیل و کلمه عبور حساب تان در سایت لینکدین را وارد کنید تا بعد از لمس دکمه ورود 

 شما براساس آدرس ایمیل استفاده شده در لینکدین ساخته شود و متن خوش آمد به آن آدرس ایمیل ارسال گردد.

 

 ساخت اکانت فارکس حرفه ای از طریق سایت

 به آدرس زیر بروید. )تصویر زیر( اکانتساخت اکانت فارکس حرفه ای را می توان از طریق سایت نیز ساخت. برای این کار به صفحه 

https://members.pforex.com/login.html?type=signup 

 

https://members.pforex.com/login.html?type=signup
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کنید. آدرس ایمیل فعال خود را با دقت وارد کنید. اشتباه تایپی در وارد کردن آدرس نام و نام خانوادگی را با استفاده از حروف انگلیسی وارد 

چنانچه فارکس حرفه ای را دیگران به شما معرفی کرده اند و کد معرف مربوطه را دارید، آن را در  شود اکانت شما فعال نشود. ایمیل باعث می

کلیک  Sign Upتها، پس از مطالعه قوانین و شرایط، تیک آن را بزنید و روی دکمه ثبت نام آخرین کادر که مخصوص این موضوع است وارد کنید. در ان

 کنید.

با ساخته شدن اکانت فارکس حرفه ای، لینک فعال سازی اکانت به آدرس ایمیل شما ارسال می شود. با کلیک بر روی لینک داخل ایمیل و لود 

 شدن صفحه، اکانت شما فعال می شود.

 

 میل فعالسازی یا رمز عبورمشکل با ای

 ارسال مجدد ایمیل فعالسازی

همانطور که در صفحه ورود / ثبت نام برنامه مشاهده کردید، لینک ارسال مجدد ایمیل فعال سازی در پایین صفحه وجود دارد. با لمس کردن 

 آن، به صفحه زیر منتقل می شوید.

 

ایمیل خود را  *

با دقت و صحیح 

 وارد کنید.
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گر ا ایمیلی که در زمان ثبت نام انتخاب کرده اید را وارد کنید و دکمه ارسال را لمس کنید. ایمیل فعال سازی جدیدی برای شما ارسال می شود.

را بررسی کنید. )اسم قسمت اسپم در سرویس های ایمیل  Junkیا  Spamمشاهده نمی کنید، قسمت اسپم  Inboxایمیل مذکور را در صندق ورودی 

 تلف ممکن است متفاوت باشد.(مخ

 فراموشی رمز عبور

ر ب چنانچه رمز عبوری که برای اکانت فارکس حرفه ای خود انتخاب کرده اید را فراموش کردید، در قسمت بازیابی رمز عبور، ایمیلی که حساب را

با بازکردن آن، به صفحه ای منتقل می شوید که در اساس آن ساخته اید را وارد کنید و با لمس دکمه ارسال، برای شما لینکی ارسال می شود که 

 آنجا می توانید رمز عبور جدیدی را وارد کنید تا پس از تایید و ثبت، اکانت تان آپدیت شود.

 

 آپدیت کردن برنامه
به  ابعد از نصب برنامه دستیار فارکس حرفه ای می توانید در گوگل پلی تنظیم کنید تا آپدیت ها و ویژگی های جدید اپلیکیشن فارکس حرفه ای ر

ید. نصورت اتوماتیک در گوشی یا تبلت خود داشته باشید. برای این منظور، صفحه برنامه دستیار فارکس حرفه ای در اپلیکیشن گوگل پلی را باز ک

نمایش داده می شود. اگر این گزینه تیک زده  Auto-updateدر بالای صفحه سمت راست، آیکون سه نقطه را لمس کنید. گزینه آپدیت اتوماتیک 

 نشده است، آن را لمس کنید تا تیک سبز کنار آن نمایش داده شود.
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ا برای استفاده کمتر از اینترنت قطع کرده باشید. این کار برای امنیت گوشی ممکن است شما قبلا به روز رسانی اتوماتیک برنامه های گوشی خود ر

تا از آخرین تغییرات و بهبود  wifiو همچنین استفاده از اپلیکیشن ها درست نیست. بهتر است برای کاهش هزینه روش آپدیت را محدود کنید به 

 های اپلیکیشن ها استفاده کنید.

، امکان آپدیت  Yesپیغامی نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه  Auto-updateباشد، با انتخاب گزینه  یک غیر فعالاگر به هر دلیل آپدیت اتومات

 اتوماتیک فعال می شود.

 

ه کچنانچه گزینه آپدیت اتوماتیک را در گوگل پلی انتخاب نکرده باشید، برنامه دستیار فارکس حرفه ای چنانچه آپدیت مهمی وجود داشته باشد 

 به شما اطلاع می دهد تا اپلیکیشن را آپدیت کنید. شود، ، درس آموزشی جدید یا هرگونه رفع اشکال مهمتازهشامل سیگنال یا استراتژی 

 

 

 

 

 شرکت مراجعه کنید. سایتوببه  ایخدمات فارکس حرفهای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از بر
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