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 ابتدا وارد سایت الیت فارکس شوید.)کلیک کنید( 
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. شویدر برخورداخدمات ما  تا از ه ککامل باال عضو شوید ا از لینک حتم  

 .و از باالی صفحه گزینه ی ثبت نام را انتخاب کنید

 

 .در صفحه ی جدیدی که باز می شود کشور خود یعنی ایران را انتخاب کنید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=663051821
https://www.liteforex.com/fa/?uid=663051821


 

  

 .سپس ایمیل یا شماره همراه خود را به همراه یک رمز وارد سیستم کنید

 

  

دم و با آن موافقم را بزنیدسپس تیک گزینه ی من توافقنامه ی مشتریان را مطالعه نمو . 



 

  

 .سپس بر روی ثبت نام کلیک کنید

 

  

 . خب تا اینجا با موفقیت ثبت نام انجام شد

ما در اون معامالت رو انجام میدیم ، طبق آموزش زیر یوزر پسورد   ت کهمتاتریدر : نرم افزاری هس 
کردن در برنامه متاتریدر آماده میشه برای الگین  . 

   :آموزش تصویری ساخت یوزر پسورد برای متاتریدر



 .از منوی سمت راست گزینه ی متاتریدر را انتخاب می کنیم

 

وارد صفحه ی جدیدی خواهید شد که از طریق گزینه ی حساب باز کنید، می توانید یک حساب 
 .معامالتی جدید باز کنید

 

 .با کلیک بر روی گزینه حساب باز کنید
صفحه ی جدیدی باز می شود که می توانید در بخش نخست آن نوع حساب خود ) کالسیک، ای  
 سی ان و سنت ( 

ب کنید( را انتخا5و متاتریدر 4را به همراه پلتفرم معامالتی آن )متاتریدر  . 



 

 .در بخش دوم باید اهرم حساب آن حساب را انتخاب کنید

 
تعیین کردید  در نهایت با کلیک بر روی باز کردن حساب معامالتی، حساب شما با مشخصاتی که

 .باز خواهد شد

 



 .حال این حساب جدید در بخش حساب های معامالتی به نمایش درخواهد آمد

 

 روبروی حساب جدید گزینه ای وجود دارد به نام تنظیمات که اگر بر روی آن کلیک کنید
 .می توانید اطالعات مربوط به ورود به اپلیکیشن متاتریدر را ببیند

 
شود وقتی تنظیمات را انتخاب می کنید یک صفحه ی کوچک باز می . 



 
در این صفحه ی جدید باید از گزینه ی ورود به سرور به عنوان الگین در اپلیکیشن متاتریدر 
 .استفاده کنید

 
اید به عنوان پسورد متاتریدر استفاده کنیداز گزینه ی گذرواژه نیز ب . 

 

توجه داشته باشید که باید بر روی گزینه ی ویرایش گذرواژه کلیک کنید و گذرواژه ی متاتریدر را  
 تغییر دهید



 .در غیر اینصورت نمی توانید وارد اپلیکیشن متاتریدر شوید
در اپلیکیشن  در همان صفحه، سرور حساب شما به نمایش درآمده که باید از همان سرور 

 .متاتریدر استفاده کنید

 
 .همچنین می توانید در همین بخش اهرم حساب خود را ویرایش کنید

 
گزینه های واریز و برداشت وجه در این حساب   در قسمت پایین همین صفحه می توانید از

 استفاده کنید
 .و واریز و برداشت خود را در این حساب انجام دهید



 
 چنانچه می خواهید با این حساب جدید در سیستم تحت وب معامله کنید

ی آن حساب را تبدیل به اصلی کنید باید در بخش حساب های معامالت  
 .در واقع باید بر روی گزینه ی تبدیل به اصلی کلیک کنید

 

  

وقتی این کار را می کنید در بخش باالی صفحه این حساب به عنوان حساب اصلی به نمایش  
 .درخواهد آمد



 

به همان حساب را با کلیک بر روی گزینه ی   در بخش حساب اصلی می توانید ترمینال مربوط
 .دانلود ترمینال، دانلود کنید

 

انجام بدید. اگر هم به صورت   از این قسمت دانلود ترمینال ، دانلود نرم افزار متاتریدر رو میتونید
نجام بدهیدتحت وب میخواهید معامله خود را ا  

 . حاال باید حساب خود را شارژ کنیم تا بتوانیم معامله انجام دهیم

 : برای شارژ حساب از ستون سمت راست به قسمت دارایی میرویم



 

دارد  وقتی صفحه ی دارایی باز می شود در قسمت باالی آن چهار گزینه وجود . 
دالر شارز کنیم 10برای شروع و فعال شدن حساب ما باید حساب خود را حدقل   

 ( بعد از شارژ میتوانیم معامالت یک دالری یا یک دهم دالری انجام دهیم )

 

 .از بخش سپرده برای واریز پول استفاده می شود
فارکس رو شروع کنیم  روش داریم تا اکانت خود را شارژ کنیم تا بتوانیم معامله در  4ا اینجا خب م

شارز کنید باید از درصورتی که بخواهید از کارت به کارت بانکی حساب خود را  top change 
باید عضو شوید و انجا حساب خود رو  top change استفاده کنید به این صورت که در سایت

سپس از این قسمت سایت الیت فارکس حساب خود رو شارژ   دالر شارژ نمایید10  حدقلمیتونید 
 کنید ،
 رو ببینید کلیک کنید topchange خب در این مقاله میتونید آموزش واریز ریالی در سایت

http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/


نباشه استفاده از   topchange یک راه اسان تر دیگه که نیازی به استفاده از سایت تاپ چینج
 بیت کوین هست 
 اگه با بیت کوین اشنایی دارید میتونید حساب خودتون را بیت کوین شارژ کنید،، 

هم چنین میتوانید با تماس با پشتیبانی سایت و از طریق سایت فارکسی ها حساب خودتون رو  
 شارژ کنید

09364880408برای تماس با پشتیبانی سایت با شماره زیر تماس بگیرید :  ایدی تلگرام   
 ma3oudag : پشتیبانی

 از همین قسمت میتوانید وجه خود را برداشت نمایید

برای معامله و ترید هم از نسخه سایت و تحت وب میتوانید استفاده کنید هم از متاتریدر در 
 صورتی که که بخواهید در سایت تربد کنید 

 
ت گزینه در باالی صفحه مشاهده کنید ) مورد عالقه ها، ارزها، کریپتو  سپس می توانید هف

 .کارنسی ها، فلزات، نفت، سهام و شاخص های سهام (

 



کنید با کلیک بر روی هر کدام از این بخش ها می توانید ابزارهای زیرمجموعه ی آن را مشاهده . 

 

 :گزینه های موجود در ابزار 
 .کلیک کنید (EURUSD مثال ) ابتدا بر روی ابزار مورد نظر خود

 

 . سه گزینه مشاهده می کنیدپنجره ی جدیدی باز می شودکه در منوی باال



 
گزینه ی اول چارت می باشد که به وسیله ی آن می توانید نمودار ابزار مورد نظر را مشاهده کنید  
 و آن را تحلیل کنید 

بته برای معامله باید از همین بخش اقدام کنید که در ادامه توضیح می دهیمو ال . 

 

 

مورد نظر شما رو در اختیار شما  گزینه ی سوم هم انالیز ها هستند که تحلیل های مربوط به ابزار
 .قرار می دهند



 

 :نحوه ی معامله در الیت فارکس 
 .ابتدا روی ابزار معامالتی مورد نظر خود کلیک کنید

 

 .در سمت چپ صفحه ی جدیدی که باز می شود می توانید پنل باز کردن یک معامله را ببینید



 
مورد نظر رو با  اگر فلش روبروی آن را بزنید صفحه فول اسکرین خواهد شد و می توانید ابزار

 .امکاناتی که در اختیار شما قرار داده شده تحلیل کنید

 

 @forexihair : با عضو شدن در کانال سایت آخرین سیگنال های خریدو فروش رو دریافت کنید

 


