
 

 

 

 معرفی محیط کاربری اپلیکیشن فارکس حرفه ای
 

همانطور که قبال به شما گفتیم از جامع ترین و کاربردی ترین اپلیکیشن های بازار  PFOREX ASSISTاپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای یا 

 های مالی است که امکانات و ویژگی های منحصر به فردی برای شما عالقه مندان به فضای بازار های مالی ارائه کرده است.

 ه با بازار های مالی قرار دارد.طگفت که این اپلیکیشن در صدر اپلیکیشن های موجود در راب به جرات می توان

 این اپلیکیشن دارای محیط کاربری ساده برای افراد ولی در عین حال بسیار کاربردی می باشد که از مزیت های دیگر این اپلیکیشن است.

 

 

 بخش اول: تحلیل تکنیکال
 

 -ن قسمت، تحلیل بازار را بر اساس )چنگال اندروبخش اول اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای مربوط به بخش تحلیل تکنیکال است که در ای

 امواج الیوت و الگو های هارمونیک( برای شما ارائه کرده است –واگرایی  –الگو کالسیک  –کندل استیک 

 

 

 بخش دوم: سیگنال معامله
 

 –لینگر باند بخش دوم اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای مربوط به سیگنال معامالتی است که در این قسمت، سیگنال را بر اساس استفاده از اندیکاتور )بو

MACD  واگرایی  –الگو کالسیک  –پیشرفته(Divergence) –  واگرایی مخفی(Hidden Divergence) 

 (Rاستراتژی  – (Price Action)رفتار قیمت  –ایچیموکو 
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 بخش سوم: سیگنال معامالت آپشن
 

 بخش سوم مربوط به سیگنال معامالت آپشن است که سیگنال های ارائه شده برای معامالت به روش های: 

 ثانیه ارائه شده است. 60 – (No Touch)بدون لمس – (Touch)لمس – (High/Low)باال و پایین -(Call/Put) خرید و فروش

 

 

  



 

 

 بخش چهارم:
 

کشور را به  45این بخش مربوط به تقویم اقتصادی است. اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای، در بخش تقویم اقتصادی اخبار اقتصادی بیش از 

ی عنوان اولین اپلیکیشن فارسی در رابطه با بازار های مالی با زبان فارسی به صورت کامل در اختیار شرار می دهد که این یکی از ویژگ

 های منحصر به فرد اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای است.

 
 

 بخش پنجم: بروکر فارکس
ه ای این بخش مربوط به بروکر های فارکس است که از طریق این بخش می توانید افتتاح حساب و یا انتقال حساب را از طریق تیم متخصص فارکس حرف

 ، برای کسانی که نیاز به راهنمایی دارند را فراهم کرده ایم.انجام دهید و همچنین بخشی را برای راهنما ثبت نام

 

 بخش ششم: بروکر معامالت آپشن
 



 

 

این بخش مربوط به بروکر ههای معامالت آپشن است که باز هم در این قسمت باز هم امکان افتتاح حساب و انتقال حساب برای شما فراهم 

 ثبت نام در این بخش برای شما عزیزان ارائه شده است.است. همینطور هم بخشی را در رابطه با راهنمای 

 

 

 بخش هفتم: آموزش
 

فیلم آموزشی برای شما عزیزان عالقه مند به  100این قسمت هم مربوط به آموزش فارکس و بازار مالی است که در حال حاضر بیش از 

ینطور بخشی برای آموزش استراتژی ها برای شما عزیزان در بازار های مالی ارئه شده، که از سطح مقدماتی تا حرفه ای ادامه دارد و هم

دسترس استگر شما حتی فردی مبتدی در این بازار هستید و اطالعات کمی دارید، می توانید بهترین نتیجه را از طریق مشاهده فیلم های 

 آموزشی که تیم متخصص فارکس حرفه ای برای شما تولید کرده را بدست بیارید.

 

 بزار معملهبخش هشتم:ا
 

را  در این بخش شما می توانید از امکانات منحصر به فردی که تیم متخصص فارکس حرفه ای برای شما عزیزان به وجود آورده است بهترین استفاده

ضریب ارتباط(  – ساعت کار بازارها –محاسبه پیووت پوینت  –محاسبه مارجین  –محاسبه میزان حجم  –ببرید. این امکانات شامل) محاسبه ارزش پیپ 

 می شود که شما می توانید به صورت یک جا همه ی این ابزار ها را از طریق اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای برای خود داشته باشید.



 

 

 

 

 بخش نهم: مبدل ارز
 

ترین شکل ممکن انجام دهید  این قسمت مربوط به مبدل ارز یا تبدیل ارز است که شما می توانید تبدیل ارز های مورد نظر خود را به راحت

 و همینطور این قسمت از ارز های خیلی زیادی پشتیبانی می کند.

 

 بخش دهم: تنظیمات
 این بخش مربوط به تنظیمات این اپلیکیشن است شما در این قسمت می توانید با مراجعه به قسمت های مختلف این بخش که شامل:

 مشخصات کاربر و سطح عضویت می شود. –زبان  –ت آوا تنظیما –تنظیمات پیشرفته  –تنظیم اعالنات 

 که هر بخش تنظیمات مربوط به خود را دارد/

برای مثال در بخش تنظیم اعالنات شما می توانید تنظیمات مورد نیاز خود مثل نمایش تعداد سمبل ها و همینطور تایم فرم ها، تنظیمات 

 تی و همینطور تنظیمات مربوطه به تقویم اقتصادی را در این قسمت داشته باشید مربوط به تحلیل های تکنیکال و سیگنال های معامال



 

 

همچنین شما می توانید با مراجعه به قسمت سطح عضویت در تنظیمات، سطح عظویت خود را ارتقا دهید و از امکانات خیلی خوبی که در 

 سطح های باال تر ارائه می دهیم استفاده کنید.

 

 بخش یازدهم: تماس با ما 
 شما از طریق این بخش می توانید با تیم متخصص فارکس حرفه ای در ارتباط باشید.

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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