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 RoboForex فارکس روبوافتتاح حساب بروکر  یراهنما

 

 .قبل از شروع به ثبت نام حتما فیلتر شکن را روشن کنید و سپس بروی لینک زیر کلیک کنید

https://my.roboforex.com/en/register/?a=zdfy 

 که مانند شکل زیر باشد و در لیست مشتریان فارکس حرفه ای قرار بگیرید. دقت نماییدباالی صفحه لطفا به آدرس  : 1شکل 

 

 

 )دقت داشته باشید اطالعات را می بایست به انگلیسی وارد کنید.(فرم ثبت نام را طبق توضیحات زیر تکمیل نمایید.:  2شکل 

 ایمیل خود را به صورت کامل وارد نمایید. .1

 خود را بنویسید.نام کوچک  .2

 نام خانوادگی خود را بنویسید. .3

کنید کد کشووور به صووورت پی   کشووور ایران را از لیسووت مواود انتخاا نمایید.)دقت داشووته باشووید زمانی که کشووور را انتخاا می .4

 (.فرض وارد می شود

 (.……930) .شماره تماس خود را بدون صفر وارد نمایید .5

 سال می باشد. 18که سن شما باالی  بایست تایید نمایید در این قسمت می .6

 قوانین و مقررات سایت را تایید نمایید.در این قسمت  .7

 این قسمت اختیاری می باشد . چنانچه آن را تیک بزنید اخبار ادید بروکر برای شما ایمیل می شود. .8

 " کلیک نمایید.Next Stepسپس به روی گزینه " .9
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 توانید اطالعات حساا خود را مشاهده نمایید. این اطالعات شمامل : است و شما میثبت نام اولیه شما اناام شده :  3شکل 

 "EMAIL.آدرس ایمیل شما می باشد " 

 "Members Area Password . رمز عبور  شما برای ورد به بروکر روبو فارکس " 

 "Mobile phone.شماره تلفن شما " 

 "Currencies of the Wallets’ open accountsای حساا شما." ارز ه 

  از این رمز استفاده نمایید. می بایسترمز عبور ولت شما که برای اابه اایی پول بین اکانت های خود 

 

 



 

 

 : در مرحله بعد شما می بایست حساا معامالتی خود را افتتاح نمایید. فرم را طبق موارد زیر تکمیل نمایید. 4شکل 

1. " Trading platform خود را مشخص نمایید." نوع پلتفرم معامالتی 

2. "Account type.نوع حساا معامالتی خود را مشخص نمایید " 

3. "Currency ارز را "USD .انتخاا نمایید 

4. "Leverage.اهرم حساا خود را انتخاا نمایید " 

5. “Affiliate code “  کدZDFY . را وارد نمایید 

6. "Country of Residencyنام انتخاا کرده بودید به صووووورت پی  فرض قرار  " کشووووور ایران و یا کشوووووری که در هنگام ثبت

 گرفته است.

7. "Town/City.شهر محل سکونت را وارد نمایید " 

8. "Address آدرس محل کار و یا محل سکونت خود را که وارد نمایید. دقت داشته باشید این آدرس می بایست با آدرس مدرکی که "

 اشد.کنید یکسان ب اهت تایید حساا برای بروکر ارسال می

9. "Postcode.کد پستی خود را وارد نمایید " 

 " کلیک نمایید.Confirmبه روی گزینه " .10

 



 

 

 " کلیک نمایید.Pass the verification : در این قسمت اطالعات  حساا شما نمای  داده می شود. به روی " 5شکل 

 

 " کلیک نمایید.Send codeمادد آدرس ایمیل را بنویسید و به روی " : ابتدا می بایست آدرس ایمیل خود را تایید نمایید. 6شکل 

 

 : برای شما یک ایمیل ارسال می شود. که حاوی یک کد می باشد. 7شکل 

ست تا چند دقیقه به طول بکشد، ایمیل خود را چک نمایید  صلیممکن ا ، آن را دریافت نکردیدخود  (Inbox) اگر ایمیل را در پوشه ی ا

 و یا ااتماعی استاو کنید. (هرزنامه) spam, junk, bulkی فرعی مانند در پوشه ها

 



 

 

دقت نماید  ." کلیک نماییدConfirm" وارد نمایید و سوووپس به روی گزینه "Enter verification code "قسووومت : کد را در  9و  8شوووکل 

 حروف بزرگ و کوچک انگلیسی را رعایت نمایید.

 " تغییر پیدا میکند.Confirmedآن به " Statusسپس ایمیل شما تایید می شود و 

 

 و

 

شخصی خود را طبق توضیحات زیر وارد نمایید. )دقت داشته باشید اطالعات را اطالعات  می بایست: در پایین همین صفحه شما  10شکل 

 به انگلیسی وارد نمایید.(

1. "Name.نام کوچک خود را وارد نمایید " 

2. "Surnameرا وارد نمایید. " نام خانوادگی خود 

3. "Gender.انسیت  خود را مشخص کنید " 

4. " Date of birthتاریخ تولد را به میالدی وارد نمایید ". 

5. " Are you a PEP ( Political Exposed Person)? گزینه ""NO" .را تیک بزنید 

6. " Are you a reportable entity under FATCA?  گزینه ""NO"  .را تیک بزنید 

7. " Number of your National ID card or Passport .دقت  " شماره پاسپورت و یا شماره کارت ملی خود را وارد نمایید(

 داشته باشید این موارد را بر اساس مدرک ارسالی به بروکر تکمیل نمایید.(

8. " Issuing authority.نهاد صادر کننده مدرک ارسالی را تایپ نمایید " 



 

 

9. " Issue dateریخ صدور مدرک ارسالی را تایپ نمایید." تا 

10. " Nationality.ملیت خود را مشخص کنید " 

11. " Copy of the Document به روی گزینه  ""Choose file"   کلیک نمایید و مدرک مورد نظر را برای بروکر ارسوووووووال

 نمایید. 

. ) تمامی مشخصات حساا گواهینامه رانندگی صاحا حسااکپی عکس دار دو صفه اول پاسپورت یا کارت ملی و یا  :هویت مدارک تایید 

مدارک و برای  شووما از قبلی نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، شووماره سوو  مدرک ، تاریخ صوودور و مدت زمان اعتبار باید واضوو  باشوود.(

 بایست پشت و روی آن ارسال و یا آپلود شود. میو گواهینامه کارت ملی شناسایی مانند 

 ماه باشد برای شرکت قابل قبول نیست. 3تاریخ انقضای هر یک از مدارک ، در زمان ارسال کمتر از اگر 

 



 

 

 

 : و فرم بعدی در مورد  تایید آدرس محل سکونت و یا محل کار شما می باشد. فرم را طبق توضیحات تکمیل نمایید. 11شکل 

1. " Type of the documentنمایید. " نوع مدرک ارسالی خود را انتخاا 

2. "Country.کشور به عنوان پی  فرض همان کشوری که در هنگام ثبت نام وارد کرده اید انتخاا شده است " 

3. " City تایپ نمایید" نام شهر را. 

4. "Address.آدرس خود به صورت کامل طبق مدرکی که قصد ارسال آن را دارید وارد نمایید " 

5. " Postcode.کد پستی خود را تایپ نمایید " 

6. " Copy of the document به روی گزینه ""Choose file ".کلیک نمایید و مدرک مورد نظر را انتخاا نمایید 

 ارائه دهید.ماه گذشته باشند،  6رطی که برای را به شتوانید هر یک ار مدارک  زیر  برای تایید آدرس خود شما می

  ، وام و قرار داد اااره نامه.مدارک امالک و مستغالت : گواهی وام مسکن، صورت حساا فرو 

 .مدارک خدمات عمومی : قبض آا، برق ، گاز، تلفن ثابت ، شهرداری و صورت حساا تلفن همراه 

 توانید صورت حساا هایی که به نام همسرتان نیز هست را ارائه دهید، در این صورت احتیاج دارید تا گواهی ازدواج خود  شما می

 را نیز ضمیمه آن کنید.

 ت بانکی : گواهی حساا  بانکی یا دفترچه حساا بانکی که آدرس شما در آن قید شده باشد.مدارک خدا 

 کلیک نمایید.  "Sendپس به روی گزینه "س .7

 



 

 

اطالعات حسوواا شووما در بروکر صووفحه پس از اناام مراحل فوق از صووفحه که برای شووما باز می شووود. در قسوومت سوومت راسووت :  12شووکل 

 آن کلیک نمایید و شماره تماس خود را نیز تایید نمایید. کناردر قسمت شماره تماس به روی عالمت سوال  قابل مشاهده می باشد.روبو فارکس 

 

 " کلیک نمایید. Confirmوارد شده است  به روی گزینه " ض:  شماره تماس شما به صورت پی  فر 14و  13شکل شماره 

" وارد نمایید و سپس به روی گزینه Enter verification code پیامک می شود کد را در قسمت "یک کد به شماره تماس شما 

"Confirm.کلیک نمایید " 

 

 



 

 

 و

 

 

ان رسید، برای کسا اطالعات بیشتر در مورد نحوه واریز و برداشت ریالی، انتخاا بهترین یبه پا  RoboForexافتتاح حساا معامالتی

می توانید از طریق  00971555406880. با ذخیره شماره ما تماس بگیرید تلگرام فارکس حرفه ایحساا معامالتی و سایر موارد با 

 تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید.

 

 .عضو شوید کانال تلگرام فارکس حرفه ایبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسهای معامالتی در 

 

های معامالتی تحت وا یا مخصووووووووص  ، انواع حسوووووووابهای معامالتی، پلتفرم(RoboForex) فارکسروبو اطالعات کامل در مورد بروکر

 مرااعه نمایید. FOREXRoboصفحه معرفی بروکر گوشی های هوشمند و سایر اطالعات به 
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