
 

 ( : forgot passwordقسمت بازیابی و یا تغییر رمز عبور ) 

ه میشه فعال برای تغییر و بازیابی رمز عبور حتما به این موضوع دقت داشته باشید که باید حساب کاربری خودتون رو از طریق ایمیلی که براتون فرستاد 

 کرده باشید در غیر این صورت شما قادر به تغییر رمز عبور نیستید.
یا همان فعالسازی برای شما ارسال   verifyدو راه برای فاعل سازی وجود داره یکی موقع ثبت نام اولیه در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه یک ایمیل    

 میشود . برای چگونگی انجام این فعال سازی به جلسه نحوه دانلود و نصب و ثبت نام مراجعه فرمایید .
 هستش:  resend activation downloadخوایم بهتون آموزش بدیم از طریق گزینه راه دوم هم که االن می     

 که باید گزینش رو در صفحه ورود اپلیکیشن انتخاب کنید.

 

سپس ایمیلی که باهاش در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای ثتن نام کردید رو وارد میکنید.
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 هستش.سپس پیام تایید ایمیل براتون میادش که به شکل زیر 

 

اونجا و ایمیل مورد  ایمیلتون میشه و باید برید spamبعدش به جیمیلتون میرید اگر دفع اولتون هستش که براتون ایمیل میاد وارد پوشه هرزنامه یا  

 نظرتون که براتون ارسال شده است رو ببینید.

 کنه  انتقال پیدا inboxنره و به پوشه دریافتی یا همون توی این قسمت برای اینکه دیگه ایمیل های ما برای شما درون پوشه هرز نامه 

 

 

 

 



 میشه   inboxبعد انتخاب این گزینه ایمیلتون به صورت خودکار وارد پوشه دریافتی یا همان 

 حاال میرید و ایمی که ارسال شده است رو باز میکنید و بر بروی لینک آبی رنگ کلیک میکنید و انتخابش میکنید.

 

 

 ت اتومات یک پنجره جدید براتون باز میشه که میگه شما حساب کاریتون با موفقیت تایید شدبعدش به صور

 

 

 تغییر رمز عبور :

 کلیک کنید و اون گزینه رو انتخاب کنید.  forgot passwordدر ابتدا باید بر بروی گزینه       

 



 اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای رو دارید در اینجا وارد کنید:توی این قسمت جدید باید ایمیلی که باهاش حساب کاربری 

 

 

 و بعد یک پیام تایید ارسال ایمیل برای شما میاد 

 

 

 

 

 



رو زده باشید ایمیل برای   not spamباشید اگر شما گزینه دقت داشته  جیمیل خودتون مراجعه کنید  gmailحاال یک ایمیل برای شما ارسال میشه باید به 

  میره سپس ایمیل مورد نظر را باز کرده و بر روی لینک  spamمیره اگه نزده باشید به قسمت هرزنامه یا همان   inboxه قسمت دریافتی ها یا شما ب

رنگ کلیک می کنید. آبی

 

 توی قسمت جدید که براتون باز شد باید رمز جدید خودتون رو وارد کنید توی ردیف اول

 یکنید رمز جدید خودتون رو وارد م

 و در ردیف دوم هم رمز خودتون رو برای تایید دوباره وارد میکنید

 را انتخاب کنید تا رمز شما تغییر کند. change passwordوبعد گزینه 

 

 

 



 و بعد از اینکه انجام به یک پیام تغییر رمز برای شما میاد .

 

با دیوانت 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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