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 ایران بورس آنالین

 افتتاح حساب دمو فارکس  راهنمای تصویری

 )حساب آزمایشی( 

 

میب سرعت،  به  و  راحتی  به  راهنما،  این  کمک  یک  ا  توانید 

 حساب دمو نزد بروکر فیبوگروپ افتتاح کنید.

 

 سایت فیبوگروپ ثبت نام بر روی وب مرحله اول:

 

 از اینجا سایت بروکر فیبوگروپ را باز کنید. 

 

 کلیک کنید. افتتاح حساب دموروی دکمه 

 

 
 

 

. آن را مطابق تصویر تکمیل کنید شودیک فرم ثبت نام باز می

 بزنید.  افتتاح حساب دموو روی دکمه 

 

 
 

شود  یک تصویر به شما نمایش داده می غلب ، ادر قدم بعدی

انگشت  یا  کنید  کلیک  بر روی تصاویر خواسته شده  باید  که 

 ( بزنید.VERIFY)  وریفای بزنید و بعد روی دکمه 
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شود. روی  روی صفحه ظاهر می  گوییآمدخوشسپس پیام  

عنوان    ادامهدکمه   با  کاربری  پنل  یک  کنون  )ا کنید.  کلیک 

 برای شما نزد بروکر ایجاد شده است.(  کابینه شخصی

 

 
 

کنون به کابینه شخص ورود به    ابتدای  شوید. دری هدایت میا

 شود.  کابینه، پیام زیر روی صفحه نمایش داده می

 

 
 

 د سته شو سمت چپ را بزنید تا این پیام ب  ،باالی صفحه  ضربدر 

 در دسترس شما قرار بگیرد.  به صورت زیر و کابینه

 

 
 

 مرحله دوم: تایید آدرس ایمیل 

در کابینه، الزم است ابتدا آدرس   برای امکان افتتاح حساب دمو

 ایمیل شما تایید شود.

 

" کلیک  تایید ایمیل، روی "پروفایل مندر کابینه، در قسمت  

 کنید.
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پنجره باز میدر  که  آدرس  ای  از چک کردن صحت  شود پس 

 . بزنید تاییدروی دکمه  ،ایمیل

 

 
 

کردن   وارد  برای  زیر  پنجره  قبلی،  پنجره  تایید  باز    ،تاییدکد  با 

ارسال   و  شودمی شما  ایمیل  به  تایید  کد  یک  بالفاصله 

 د. گرد می

 

 
 

این پنجره را باز بگذارید، به ایمیل خود مراجعه کنید و کدی که  

" برای شما  تایید آدرس ایمیل در سایتدر ایمیلی با عنوان "

 را بزنید.  تاییدارسال شده است را در کادر باال وارد کنید و  

 

 
 

 

 

 مرحله سوم: افتتاح حساب دمو 

 

پس از تایید آدرس ایمیل دسترسی شما برای افتتاح حساب  

 . دمو باز می شود
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، بر روی دکمه  های دموی منحسابدر قسمت  توانید  حاال می

 کلیک کنید.  افتتاح حساب

 

 
 

پنجره تصویر در  مطابق  شده  باز  که  وارد  زیر،  ای  را  یا    موارد 

را بزنید. بعدا که اطالعات بیشتری   افتتاحکنید و دکمه  تعیین

می  زمینهدر   کردید  پیدا  موارد  دمویتوانید حساباین    های 

 در کابینه افتتاح کنید.  دیگری

 

 
 

ضمن نمایش اطالعات حساب روی  پس از افتتاح حساب دمو،  

با عنوانصفحه،   ایمیل  تاح حساب دمو در شرکت  افت" یک 

می "فیبوگروپ ارسال  شما  حاوی برای  ایمیل  این  شود، 

 زیر است: اطالعات 

این شماره حساب، الگین شما برای  )شماره حساب(:    الگین

 ورود به نرم افزار متاتریدر است.

عبور  متاتریدر:  رمز  افزار  نرم  به  ورود  همین     پسورد  برای 

 حساب است.

به متاتریدر در حساب  سروری است که  :  سرور  هنگام الگین 

 دمو باید آن را انتخاب کنید.

 

ه  ب،  کابینه شخصی  پسوردو    (الگین)  نام کاربری :  نکته مهم 

ارسال    "دسترسی به کابینه شخصی"ایمیل شما با عنوان  

 شده است. 

شخصی، آدرس   م کاربری شما برای الگین به کابینهدر واقع نا

ارسالی در این ایمیل هم پسورد  ایمیل شما خواهد بود و رمز  

 است.

این   در حتما  تا  کنید  نگاهداری  محفوظ  جایی  در  را  پسورد 

کابینه   به  ورود  برای  شما  بعدی  آن  مراجعات  از  شخصی 

 استفاده کنید. 
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