
 ها : تشریح قابلیتگر میز کار معامله

 

 گر میز کار معامله اصلیصفحه  .1

 تنظیمات حساب .2

 تنظیمات عمومی  .2.1

 SMSحفاظت از حساب با کد  .2.2

 آپلود مدارک  .2.2

 عملیات مالی .2

 واریز  .2.1

 بقه واریزسا  .2.2

 هشدار انجام نشدن انتقال  .2.2

 ها برداشت  .2.3

 سابقه برداشت .2.3

 ها حساب .3

 شخصی شماهای  حساب  .3.1

 معامالتی شماهای  حساب  .3.2

 افتتاح یک حساب معامالتی اضافه  .3.2

 مدیریت حساب ها  .3.3

  NordFX انداز پسحساب  .3

  اریگذ سرمایهمحصوالت  .6

 اری منگذ سرمایهمحصوالت   .6.1

 اری گذ سرمایههای  صندوق  .6.2

 PAMMهای  حساب  .6.2

 تریدینگ کپی  .6.3

 NordFX انداز پسحساب   .6.3

 برنامه همکاری .7

 مرجع .8

 3مستندات متاتریدر  .9

  پشتیبانی .11



  گر میز کار معاملهصفحه اصلی  .1

 

دهد. بیایید نگاهی به  را نشان می NordFXدر وبسایت  گر میز کار معاملهصفحه اصلی شات زیر،  اسکرین

بررسی  جداگانه و به صورت مشروحا موجود در این صفحه بیندازیم. سپس هر بخش راصلی  های لینک

 خواهیم کرد.

 

  گر میز کار معامله مختلفهای  بخشلینک دسترسی به  .1

 



های  های هوشمند روی سیستم )ویندوز( یا موبایل PCبرای  MT3دانلود سریع ترمینال معامالتی  .2

IOS و اندروید 

 
 

ودی همراه با افزایش  ،  مشاهده موجNordFXشخصی در های  اطالعات مربوط به حساب/حساب .2

 سریع موجودی حساب جاری، یا انتقال پول به حساب معامالتی

 تماس با پشتیبانی .3

  را دهید که در میز کارتان انجام می اصلی کارهایدرباره هایی  نوتیفیکیشن توانید می در این بخش .3

 مشاهده کنید.

 گر میز کار معامله اتتنظیم .6

 تان یا حساب معامالتی تان. میزکار ز حسابا پولواریز یا برداشت سریع  امکان .7

 

 
 

 است 3گزینه  در اصل همانارتباط با پشتیبانی از طریق چت،  .8

 تانامکان آپلود سریع مدارک برای تایید حساب .9



، اهرم، تانپول رایج حساب از جمله اطالعات مربوط به اطالعات مربوط به حساب معامالتی شما: .11

همینطور امکان افتتاح سریع یک یا  شمایع از حساب معامالتی برای واریز یا برداشت سرهایی  لینک

 چند حساب معامالتی.

 

 تنظیمات حساب .2

 

 تنظیمات .2.1

 
 

 :کارهای زیر را انجام دهید توانید در بخش تنظیمات می



واریز کنید یا مستقیما  تان پولکنید: مثال به موجودی حساب میانتخاب کنید که پول را به کجا واریز  .1

 کنید.واریز  خودتان پول امالتیبه حساب مع

 زبان رابط کاربری را انتخاب کنید .2

 
ایمیل برایتان ارسال شود  از طریقپرداخت  نوتیفیکیشندهد  ای را انتخاب کنید که اجازه می گزینه .2

 یا نشود.

 .داشته باشندبه حسابتان دسترسی  توانند می کهرا تعیین کنید  IPهای  آدرس .3

 ب معامالتی تان را مشاهده کنید.خالصه ای از حسا .3

 

 SMSحفاظت از حساب با کد  .2.2

 



، هر گونه عملیات برداشت باشدفعال  این گزینه کنید. اگر حفظدهد تا امنیت پولتان را  این گزینه اجازه می

 ،شود. این گزینه به صورت پیشفرض می ارسال SMSباید توسط کد خاصی تایید شود که از طریق 

 غیرفعال است.

زیر را های  ، گزینهبودضمنا اگر الزم  زی این گزینه، شماره تلفن خودتان را در فرم درج کنید.برای فعالسا

 تیک بزنید:

 در هنگام برداشت وجه SMSبیشتر از طریق  های  کنترلفعالسازی  .1

 ( SenderIDفرستنده )متنی تعیین شماره تلفن به جای شناسه  .2

روی  باید که ربات نیستید سپس تم مطمئن شود کهسیسباید کپچا را کامل کنید تا مربع تیک زدن  از پس

 کلیک کنید.« ادامه»دکمه 

توسط پیامک برایتان باید از طریق کدی که در آنجا به صفحه ای هدایت خواهید شد که در این مرحله 

 .شماره تلفن خودتان را تایید کنید ، ارسال خواهد شد

 

 

 برای تایید حساب  مدارکآپلود   .2.2

شود. این  می برای شناسایی مشتری استفاده و از این فرایندارگزاری ها، الزامی است احراز هویت  در ک

شود. کارگزار باید مطمئن شود که مشتری همان  بانکی میهای  فرایند شامل آپلود مدارک شناسایی و کارت

 کند. جلوگیری مشتری از کالهبرداری و دزدی پول از حساب کند تا کسی است که ادعا می

شده از مدارک  های اسکن کپیکردن  آپلود  را از طریق هویت خودش نام باید  تریدر برای تکمیل فرایند ثبت

 ثابت کند.اش  شناسایی



پذیرفته نخواهند ها  شوند. سایر فرمت پذیرفته می pdfو  jpeg ،gif ،pngهای  فرمت دارایهای  فقط عکس

 .واهد کردقبول نخرا  شما مدارک ، امنیتی بخشو  شد

 پول وجود ندارد.برداشت  بدون تایید حساب و احراز هویت، امکان

 مدارک مورد نیاز:

 ( اتواند پاسپورت، کارت شناس می این کارتکارت شناسایی)یی یا گواهینامه رانندگی باشد 

  خدماتی های  قبضشده،  آدرس ثبت دارایپاسپورت  عالوه بر ما اقامت ) شرکت محلمدرک اثبات

هم به درج شده باشند را آن  ق و آب که کشور، شهر، کد پستی، خیابان، خانه و آپارتمان درمثل بر

 (دسشنا رسمیت می

 کلیه اطالعات ارائه شده باید دقیق باشند.

 نحوه آپلود مدارک:

هر  آپلود چونرا انتخاب کنید. ) اثبات هویت یا مکان اقامت( نوع مدرک  ،از بین دو گزینه موجود .1

 کنید. آپلود ییک یباید آنها را یک است شماامی دو مدرک الز

 را کامال با نمادهای التین بنویسید. تاننام .2

 

 ، حساب شما تایید خواهد شد. بعد از آنکه مدارکتان بررسی شدند

 



 عملیات مالی  .3

 

 

 در دسترس شما قرار دارند:های زیر  تراکنش

 :افزایش موجودی حساب  واریز 

 :برداشت پول برداشت 

 انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر در داخل شرکت ) اگر بیش از یک  ل داخلی:انتقا

 حساب دارید(

 :واریز از موجودی حسابتان به حساب معامالتی خودتان واریز به ترمینال 

 :برداشت پول از حساب معامالتی تان به موجودی حسابتان برداشت از ترمینال 

 درباره انجام نشدن انتقال یفیکیشننوتیک  نشده: انتقال انجام نوتیفیکیشن 

 :سابقه واریز به حساب مشاهدۀ سابقه واریزها 

 :مسابقه برداشتها ۀمشاهد سابقه برداشت ها 

 روید به این فرم هدایت خواهید شد: می «واریز وجه»وقتی به بخش تراکنش مالی مثال 

 



 و تنها تفاوت به این مربوطاین فرم برای هر شش عملیاتی که در بخش قبل نام بردیم، یکسان است 

 خواهید پول را واریز کنید یا برداشت کنید. می شود که می

 توانید نوع تراکنش مدنظرتان را انتخاب کنید. می «نوع تراکنش» در فیلد 

نوع  ر اساسبپول را از کجا انتقال دهید: این گزینه خواهید  می کنید که می اعالم« انتقال وجه از»در فیلد 

پرداخت های  یا کارت بانکی یا سایر سیستم معامالتی، حساب میز کار تواند از حساب می دنظرم تراکنش

 باشد.

تواند  می هم این بخش ،فیلد قبلی مثلکنید که پول به کجا انتقال پیدا کند.  می اعالم« انتقال وجه به» در فیلد 

 پرداخت شود.های  شامل حساب میز کار، حساب معامالتی ، یا کارت بانکی یا سایر سیستم

 را بررسی کنیم:« تراکنش: واریز» نوع از  مثالبیایید یک 

خواهید از کارت بانکی به حساب میز کارتان پول  می کنید که می مشخصفرم را پر کنید، در مرحله اول 

 واریز کنید.

 

 کنید که چقدر اعالمبعد از پر کردن اطالعات مرحله اول به مرحله دوم هدایت خواهید شد و در آنجا باید 

کلیک کنید. سپس به مرحله « افزودن وجه»باید روی دکمه  سپستان را افزایش بدهید  ید موجودیهخوا می

 سوم هدایت خواهید شد.



 

فاوتی را برای ترا وارد کنید. اگر در مرحله اول روش م خودتان در مرحله سوم باید جزئیات کارت اعتباری

 کردید. می ، فرم متفاوتی را مشاهدهکردید می واریز به حسابتان انتخاب

 

این است که پول از کجا به  آنها در شوند و تنها تفاوت می انجام یکسانی روشمالی به های  همه تراکنش

 کند. میکجا انتقال پیدا 

 برایدهند تا سابقه واریز یا برداشت پول  به شما اجازه می« سابقه برداشت ها»و « سابقه واریزها»های  بخش

 خواهید را مشاهده کنید. می دوره ای کههر 



 

 

 ها حساب .4

 

چند حساب شاید کنید. مثال  می یک لیست از حسابهایتان را مشاهده« تان شخصیهای  حساب»در صفحه 

 کنند. استفاده می چند ارز متفاوت از کهداشته باشید 

 

گر به سرعت به یک  معاملهرا از میز کار  پولتوانید به هر حسابی پول واریز کنید و  می در این صفحه

 منتقل کنید. دیگر حساب معامالتی

. شاید کنید می مشاهدهمعامالتی خودتان را های  یک لیست از حساب« معامالتی تانهای  حساب» در صفحه 

 ارز جفتمثال چند حساب مثال با چند ارز متفاوت، اهرم متفاوت یا شرایط معامالتی متفاوت داشته باشید 

 استفاده کنید.ابزارهای ارز دیجیتال  از در یک حساب دیگر  کنید و می یکی از آنها معامله را با خاصی

 



برداشت  تان پولمعامالتی تان پول واریز کنید، از حسابهای  از حساب هر یکتوانید به  می در این صفحه

 .کنید، حساب معامالتی جدیدی باز کنید و اطالعات مربوط به حساب معامالتی را مشاهده کنید

را  خواهید می حساب معامالتی جدیدی که توانید می «باز کردن یک حساب معامالتی دیگر»در صفحه 

 افتتاح کنید. فرایند افتتاح حساب خیلی ساده است:

 انتخاب کنید.یک نوع حساب را از لیستی که ارائه شده است، نوع حساب: 

 انتخاب کنید.مدنظر اهرم: اهرمی که نیاز دارید را از لیست 

باکس را تیک بزنید، رمزعبور حساب به صورت خودکار برایتان  : اگر این چکایجاد خودکار رمزهای عبور

تا رمزعبور خودتان را وارد کنید. وقتی  شود می درخواستشود و اگر تیک نخورده باشد از شما  می ساخته

 بور را وارد کنید.کنید باید این رمز ع می اضافه MT3حساب معامالتی را به ترمینال معامالتی 

 

، یک صفحه با جزئیات حساب معامالتی باز خواهد شد. « ادامه»بعد از پر کردن همه فیلدها و کلیک روی 

 ایمیل هم برایتان ارسال خواهند شد. توسطهمه جزئیات حساب معامالتی ضمنا 

 

با هم « ها ادغام حساب»کرده باشید، باید آنها را در صفحه  بازاگر چند حساب معامالتی را در شرکت ما 

 ادغام کنید تا راحت تر بتوانید با آنها کار کنید.



شرکت « بخش مالی»انتقال توسط  بررسیادغام شده را بدون های  داخلی بین حسابهای  می توانید انتقال

 هم به صورت خودکار تایید خواهند شد.ها  تایید شد سایر حساب انجام دهید. وقتی حساب ادغام شده

 شوند. فورا تایید میبانکی ویزا و مسترکارت هم ی ها کارتادغام شدند، ها  تی همه حسابوق

 توانند با هم ادغام شوند. می که به یک مشتری تعلق دارندهایی  فقط حساب

با حساب  راآن  خواهید می باید نام کاربری ) شماره حساب معامالتی( حسابی کهها  برای ادغام حساب

 کلیک کنید.« ادغام»را مشخص کنید و روی دکمه فعلی ادغام کنید 

 

توانید این حساب را از  می اضافه خواهد شد.« پشتیبانی»بخش  سوی این حساب به لیست در انتظار تایید از

 را حذف کنید.آن  توانید میاید  لیست حذف کنید مثال اگر شماره حسابتان را اشتباه وارد کردهاین 

 

 



  NordFX انداز پسحساب  .5

 

کوین خودتان به درآمد  های استیبل توانید از سپرده می NordFX انداز پساری در حساب گذ سرمایهبا 

 .دست پیدا کنیدغیرفعال 

و ها  با رفتن به بخش حسابمی توانید این کار را باز کنید ) USDT انداز پسبرای شروع باید یک حساب 

 انجام دهید(« باز کردن یک حساب معامالتی دیگر» صفحه 

کلیک کنید و اطالعات فرم را پر کنید که « گذاری پول سرمایه»برای واریز به این حساب باید روی دکمه 

 کلیک کنید.« ادامه»باید روی آن  پس ازکنید می  دهد چقدر پول واریز  نشان می

 

 «انداز پسحساب »شود و در صفحه اصلی در بخش  می به اعتبار حساب اضافه کنید می پولی که واریز

توانید صورتحساب  سود  می «سابصورتح»مشاهده کنید. ضمنا در بخش توانید اطالعات مرتبط را  می

 را مشاهده کنید.دریافتی های  هر دوره و پرداختگرفته در  تعلق

 

https://account.nordfx.com/account/open_new_account.php


 اری گذ سرمایهمحصوالت  .6

 

 

ل دست پیدا درآمدغیرفعاابزارهای متنوع این بخش به  توسطتوانید  می «اریگذ سرمایهمحصوالت »در بخش 

 کنید. 

قابل مشاهده « محصوالت من»در بخش اند  شده توسط شرکت ما ارائهاری که گذ سرمایههمه محصوالت 

 ها را تشریح خواهیم کرد. این بخش در اینجاهستند. 

 اری گذ سرمایه .1

 بروید.« اریگذ سرمایهصندوق » د به بخش اری بایگذ سرمایهبرای شروع 

اری و سود موردانتظار گذ سرمایهشرایط   توضیح مشروحبا  همراه اریگذ سرمایهیک لیست از محصوالت 

 به شما ارائه خواهد شد.

 کلیک کنید.« جزییات»عالقمند هستند، روی دکمه آن  از انتخاب محصولی که به پس

 

 



قابل مشاهده درباره محصول همراه با چارت قیمت و سایر شرایط  اطالعات مفصل تری ،در این قسمت

در « اریگذ سرمایه»توانید از دکمه  می اری کنیدگذ سرمایهمحصول  یک. اگر تصمیم گرفتید تا در هستند

 قسمت پایین استفاده کنید.

 یچه مدت برایچه مبلغی را  خواهید می کنید اعالمن آ درشود که باید  می یک فرم به شما نشان داده

 کلیک کنید.« خرید»موافقت کنید و روی دکمه « اریگذ سرمایهتوافقنامه »باید با سپس اری کنید و گذ سرمایه

 

 

  PAMMهای  حساب .2

گر باتجربه تر  را برای معامله به یک معاملهآن  توانید پولتان یا بخشی از می ،هستید کاری گر تازه معاملهاگر 

استراتژی معامالتی آنها  رویگران فعال را ببینید و  د فهرستی از معاملهتوانی می بسپارید. در این صفحه

به ا و این که چقدر سرمایه برای معامله دارند نهآ سود میزاناری کنید. آمارهای معامالت آنها، گذ سرمایه

 اند. برای هر تریدر درج شدهصورت مجزا 



 

های  گذاری سرمایه» کنید. برای انجام این کار روی دکمه نام باید ثبتابتدا داشتید اری گذ سرمایه به تمایلاگر 

PAMM ».کلیک کنید 

 

 کلیک کنید« نام  ثبت»نام را طی کنید: شرایط و مقررات اصلی را بخوانید و سپس روی  و فرایند ثبت

 

تا بتوانید  پول واریز کنیدخودتان  PAMMشود تا به حساب  می نام از شما خواسته پس از ثبت

 اری کنید:گذ ایهسرم

 انتخاب نوع تراکنش: واریز به ترمینال 

https://account.nordfx.com/account/dw/?action=deposit


 «حسابتان را انتخاب کنید «انتقال وجه از : 

 «موجودی  «انتقال وجه به :PAMM خودتان را انتخاب کنید 

 

 کلیک کنید.« ادامه»نید را وارد کنید و روی اری کگذ سرمایهخواهید  می در مرحله دوم، مبلغی که

اری گذ سرمایهگری که به نظرتان  معاملهبرگردید و  PAMMاری گذ سرمایه صفحهواریز باید به پس از 

 ی( کلیک کنید.ارگذ سرمایه« )invest»ارزشمند است را انتخاب کنید و روی آن  روی

 

توانید به  می . در آدرس زیرشود نمی جایک صفحه  درگران طوالنی است و  توجه کنید که لیست معامله

آنها دسترسی داشته باشید: های  و پاسخ متداوللیست سواالت 

ount/pamm/?act=faqhttps://account.nordfx.com/acc  

شود تا شرایط  می را انتخاب کردید از شما خواستهمدنظرتان  PAMMگر  پس از این که معامله

اری را گذ سرمایهکنید را مشخص کنید و یک برنامه  می اریگذ سرمایهاری را بخوانید، مبلغی که گذ سرمایه

 ای خودشان داشته باشند(.اری برگذ سرمایهگران متفاوت، چند برنامه  انتخاب کنید ) شاید معامله

https://account.nordfx.com/account/pamm/
https://account.nordfx.com/account/pamm/?act=faq
https://account.nordfx.com/account/pamm/?act=faq


 

های  توانید سپرده می اگر تریدری هستید که به دانشتان اعتماد دارید و سیستم معامالتی خودان را دارید و

اری سایر گذ سرمایهد و یتبدیل شو PAMMگر  توانید به یک معامله می افزایش دهیدبا اطمینان خودتان را 

 د.گران را هم برای معامله قبول کنی معامله

 ثبت نام کنید. PAMMعنوان مدیر  به PAMMاری گذ سرمایهمی توانید در صفحه 

 

 برای این کار باید یک فرم را پر کنید و نام حساب، مقدار اهرم و نوع حساب را تعیین کنید.

 

 کردن برای معاملهبرای شما باز خواهد شد.  PAMMنام ، یک حساب معامالتی  پس از موفقیت در ثبت

پول واریز کنید و معامالت خودتان را شروع کنید تا آمارهای سودآوری مناسبی را ثبت ساب حآن  بهباید 

 خودتان هدایت کنید. سویاران را به گذ سرمایهکنید و 



 

 تریدینگ کپی .3

 

در  اند. معامالت مستقل مسلط نشده انجام برای افراد تازه کاری مفید است که هنوز برتریدینگ  سیستم کپی

کنید که در پلتفرم  می مشاهدهگران فعال را  یک لیست از معامله ، شماPAMMاری گذ سرمایه مثل اینجا هم

NordFX ترتیب همه عملیات  این گر شوید. به توانید مشترک سیگنال یک معامله می کنند. شما معامله می

 شود. می معامالتی این تریدر در حساب معامالتی شما کپی

آنها را های  گر دیگر در حال حاضر سیگنال و این که چه تعداد معامله آمارهای معامالت، سطح سودآوری

 د.ان ارائه شده انگر معامله یک از کنند هم برای هر کپی می

کلیک کنید تا کپی « کپی کردن معامالت»بعد از انتخاب تریدر و بررسی آمارهای معامالتی او، روی دکمه 

 آغاز شود.او معامالتی های  شدن سیگنال



 

در آدرس شود. ضمنا  نمی گران طوالنی است و فقط به یک صفحه محدود د که لیست معاملهلطفا توجه کنی

 :دسترسی داشته باشیدآنها های  متداول و پاسخت توانید به سواال می زیر

tions/?act=faqhttps://account.nordfx.com/account/subscrip  

 شوند: در صفحه اشتراک به شما ارائه میاطالعات زیر 

  سیگنال»نام» 

 شود. می دهد تراکنش با کدام ابزار معامالتی انجام ، که نشان میتوضیح 

 گر درصد پاداش معامله 

 مبلغ حداقل موجودی برای شروع کپی شدن معامالت 

 د دارند:وجوآن  ضمنا باید فرمی را پر کنید که موارد زیر در

 از لیستکپی  انتخاب نوع 

 اندازه ضریب 

 حداقل اندازه الت 

 حداکثر اندازه الت 

 خواهید بپذیرید می حداکثر ضرری که 

 انتخاب اهرم 

  کنید. می اریگذ سرمایهمبلغی که 

https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=faq
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=faq


توانید اطالعات  می« عالمت سوال»لطفا توجه کنید که هر فیلد یک توضیح دارد با کلیک روی آیکون 

 ا مشاهده کنید.ر تفصیلی

 

 قابل مشاهده هستند. هایم اشتراکدر صفحه اید  که مشترک آنها شدههایی  همه سیگنال

خودتان را در صفحه  معامالتیهای  دهنده شوید برای این کار باید سیگنال توانید سیگنال می خودتان هم

 ک کنید و فرم را با این اطالعات پر کنید:یکل« ایجاد سیگنال جدید»ثبت کنید. روی  هایم سیگنال

 نام سیگنال شما 

 شرح 

 کارمزد عملکرد شما 

 هایتان نالحداقل موجودی برای معامله با سیگ 

 انتخاب اهرم 

 د یا از رمز عبوری استفاده کنید که به صورت خودکار ساختهیمی توانید خودتان رمز عبور بساز 

 کنید. می کلیک« ایجاد»کنید و روی دکمه  می شود، سپس با شرایط موافقت می

توانید  می «عالمت سوال»یک توضیح است که با کلیک روی آیکون  حاویلطفا توجه کنید که هر فیلد 

 را مشاهده کنید. تفصیلیاطالعات 

https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_subscriptions
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_signals


 

بعد از ثبت موفق یک سیگنال معامالتی باید برای معامله پول واریز کنید و معامالت را شروع کنید و  آمار 

 اران در آینده به سمت شما هدایت شوند.گذ سرمایهرا برای خودتان ثبت کنید تا  مناسبی سودآوری

توانید آنها را مدیریت کنید )  می هایم سیگنالدر صفحه و  اد کنیدمی توانید چندین سیگنال معامالتی ایج

 ویرایش کنید یا کامال ببندید(.

 

 قبل مرور کردیم.های  را در بخش انداز پسما اطالعات مربوط به حساب   :انداز پسحساب  .4

 

https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_signals
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یک لینک خاص  از طریقگران فعال  دهد تا با دعوت از معامله به شما امکان می NordFXبرنامه همکاری 

 بتوانید درآمد کسب کنید.به وبسایت ما 

دهد با دعوت از  این برنامه و ماشین حسابی است که نشان میشرح مفصل صفحه اصلی این برنامه حاوی 

 توانید درآمد داشته باشید. می دارای معامالت فعال چقدر تعداد معینی از مشتریان

 

 را تکمیل کنید. نام ثبتبرای مشارکت در این برنامه باید روند 

 را بخوانیدآن  توافقنامه شراکت و شرایط. 

 هدایت کنید را وارد کنید.آن  را از بازدیدکنندگانترافیک خواهید  می آدرس وبسایتی که 

 کنید و فرم را برای بررسی ارسال کنید. می تبلیغی استفادههای  مشخص کنید که از کدام روش 

https://account.nordfx.com/account/partners/?action=register


 

 ساعت بررسی خواهد کرد. 23بخش پشتیبانی ما، درخواست شراکت شما در برنامه همکاری را ظرف 

در شخصی  همکاریری، محتوای تبلیغاتی همراه با لینک پس از ارسال درخواست در صفحه برنامه همکا

های  قرار خواهد گرفت. این محتواها به شکل لینک معمولی، بنر، کد صفحه فرود، فریمشما  دسترس

ها  توانید زبان نمایش، اندازه مواد تبلیغاتی و سایر گزینه می محتواهر نوع  برایویدئویی در دسترس هستند. 

 خودتان قرار دهید. مدنظر تا این محتواها را با موفقیت در طراحی وبسایترا انتخاب کنید 

 

استفاده نکنید: این نوع ترافیک هیچ از محتواهای تبلیغاتی  ما، پشتیبانی توسطتان  تایید درخواست قبل از

 برای شما ایجاد نخواهد کرد. یا سودی اعتبار



که از  کنید را مشاهده می بازدیدکنندگانی خالصه ای از ترافیک« حساب همکار فروش»در صفحه اصلی 

 اند. وارد شده NordFXهایتان به وبسایت  نکطریق لی

 

 متنوعی را درباره حسابهای ثبت شده مشتریان خودتان ببینید. های  توانید گزارش می « ها گزارش»در بخش 

 هر ابزار معامالتی را مشاهده کنید. برایتوانید کمیسیون خودتان  می «اطالعات»در بخش 

 دسترسی داشته باشید:آن های  رستی از سواالت متداول و پاسخد به فهیتوان می در آدرس زیرضمنا 

https://account.nordfx.com/account/partners/?action=have_a_question  

 

 مرجع .8

 داشته باشید.به مطالب آموزشی دسترسی توانید  می «مرجع»بخش در 

 واند  حاوی اطالعات مفیدی برای کسانی است که به تازگی با بازار فارکس آشنا شده« کارها تازه»بخش 

 پیدا کنید.آن  در را اطالعاتی درباره شروع صحیح معامالت توانید می

رادی امکان پذیر بخش پیشرفته حاوی خودآموزهای زیادی است اما دسترسی به این مطالب فقط برای اف

 باشند.داشته دالر سپرده  31است که حداقل 

 

https://account.nordfx.com/account/partners/?action=have_a_question
https://account.nordfx.com/account/partners/?action=have_a_question
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یا  IOSهوشمند های  را برای کامپیوتر )ویندوز( یا دستگاه MT3توانید ترمینال معامالتی  می در این بخش

 اندروید دانلود کنید.

 نلود کنید.دا PDFرا با فرمت  MT3توانید مستندات اصلی ترمینال معامالتی  می ضمنا
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افزودن تیکت »توانید از  می توانید درخواست پشتیبانی بدهید. در این صفحه می «تیکت»از طریق سیستم 

 استفاده کنید.« جدید

 :فرم را به صورت زیر پر کنید 

 خواهید به پیام شما رسیدگی کند را از لیست انتخاب کنید می بخشی که. 

 موضوع پیام را مشخص کنید. 

 کلیک کنید.« باز کردن تیکت»شرح دهید و روی  کامالن را مشکلتا 



 

توانید  می شود. می نمایش دادهشما های  لیستی از تیکت ،ها در صفحه اصلی در بخش مربوط به تیکت

 کنید و از آنجا با بخش پشتیبانی فنی در ارتباط باشید. رهگیریهایتان را  وضعیت تیکت

 

 

 


