
 

 

 

 

 

 شضٍهؼاهالتی صر تاسار فارکض شٌاستَ کَ تؼٌْاى هشِْرتزیي پلتفزم  4هتاتزیضر 
صر گْشی ُْشوٌض ّ تثلت آًضرّیض ُن تطْر رایگاى صر صطتزص کارتزاى قزار گزفتَ 

 .اطت

شوا هی تْاًیض دظاب سْص را  MetaTrader 4 for Android تا اطتفاصٍ اس تزًاهَ
 .لَ کٌیضهضیزیت ّ صر تاسار فارکض هؼاه

  معاملو 

o ًزر ُای لذظَ ای اقالم هؼاهالتی 
o هجوْػَ ای کاهل اس صطتْرات هؼاهالتی هٌجولَ صطتْرات هشزّط 
o اًجام هؼاهالت هظتقیوأ اس طزیق ًوْصار 
o پشتیثاًی اس توام اًْاع اجزای ػولیات تجارتی 
o تاریشچَ هؼاهالتی کاهل 

 تحلیل فنی

o ّ اطکزّل تصْرت لذظَ ای ًوْصارُای تؼاهلی تا اهکاى تغییز هقیاص 
o 7 (تاسٍ سهاًی )تاین فزین: D1 ،H4 ،H1 ،M30 ،M15 ،M5 ،M1 
o 3 ًْع ًوْصار: ًوْصار هیلَ ای، شوؼی ژاپٌی ّ سطی 
o اًضیکاتْرُای فٌی 

 راحتی استفاده

o راتط کارتزی صّطت صاشتٌی 
o ًوایش ططْح ّ دجن هؼاهلَ صر ًوْصار 
o ُا، هْقؼیت ُای جاری ّ دالت آفالیي )ًزر ُای اقالم هؼاهالتی، ًوْصار

 (تاریشچَ هؼاهالتی کاهل
o هیشاى تظیار پائیي هصزف تزافیک 



 

 

را صر گْشی ُْشوٌض یا تثلتتاى ًصة کٌیض  Meta Trader 4 for Androidپلتفزم 
 .ای اس جِاى صر تاسار فارکض هؼاهلَ کٌیضتا ُز سهاى کَ هایل تْصیض صر ُز ًقطَ 

 

 راه اندازی.نصب و 

را تاس ًواییض ّ  Play Marketصر صطتگاٍ آًضرّیض سْص تزًاهۀ  .1

"MetaTrader4 .را جظتجْ کٌیض " 

 

 
"، Acceptکلیک ًوْصى کلیض " تاصاًلْص ّ ًصة اػالهیۀ پض اس تأییضیَ  .2

"MetaTrader4.را ًصة ًواییض " 

 
 

کلیک ًواییض تا  را "MetaTrader4"تزچظة شضى ًزم افشار  پض اس صاًلْص .3

 شْص. راىتزًاهَ 

 
ُظتیض،  FIBO Groupصر صْرتی کَ شوا صادة دظاب هؼاهالتی صر  .4

" )ّرّص تَ دظاب هْجْص( را اًتشاب ًواییض، Login with existing accountگشیٌۀ "

 FIBO - FIBO Group –طپض تزای الگیي شضى تَ دظاب ّاقؼی صر فیلض طزّر 

MT4 Real Server-  ًّارص ًواییض، تزای ایٌکَ تَ دظاب هجاسی )صهْ( الگیي شْیض لطفا

– FIBO - FIBO Group MT4 Demo Server - .ّارص ًواییض 

http://farsi2.fibogroup.com/files/program/metatrader4.apk


 

 

 
 

 
 

تا اطتفاصٍ اس شوارۀ دظاب ّ پظْرص اصلی ّارص دظاب هؼاهالتی  .5
 ّاقؼی یا هجاسی )صهْ( تاى تشْیض.

 
 

 
 

 
تا قظوت سیز را صر  4صر الگیي شضى تَ دظاب هؼاهالتی،  صر صْرت هْفقیت

 ًوایش صطتگاٍ سْص هشاُضٍ سْاُیض کزص:ۀ تاالی صفذ
1. Quotes – .ًزر ُا 
2. Charts – .چارت ُا 
3. Trades – .هؼاهالت 
4. History – .َتاریشچ 

 

1. Quotes 
 

. شوا هی تْاًیض اتشار ُای ُظتٌضّاقغ  Quotesًواص ُا ّ ًزر ُا صر پٌجزۀ 
تَ ًوایش  ۀّاقغ صر قظوت پاییي صفذ”Settings“ رص ًظز را تا اطتفاصٍ اس هالی هْ

 اضافَ یا ُذف ًواییض.  Quotes پٌجزۀ
 

 پٌجزٍ ًوایش شاهل اطالػات سیز هی تاشض:
1. Symbols of financial instruments – .ًواصُا ّ اتشارُای هالی 
2. Bid/Ask prices –  قیوتBid  ّAsk. 



 

 

3. Spread (in advance* mode) – .)َاطپزص )فقط صر دالت پیشزفت 
4. High/Low (in advance* mode) –  قیوت دض اقل ّ دض اکثز )فقط صر

 دالت پیشزفتَ(.
5. Time of last Quote (in advance* mode) –  سهاى آسزیي تغییز ًزر

 )فقط صر دالت پیشزفتَ(.

 

ٍ سْص کلیض هٌْی صطتگا( Advanced mode)فؼالظاسی دالت پیشزفتَ  یتزا* 
 Advance“( شْیض ّ گشیٌۀ Settingsرا کلیک ًواییض، طپض ّارص تشش تٌظیوات )

Mode”  کٌیضتیک را. 

2 .Charts 

 ًشاى صٌُضۀ تغییزات جاری ًزر اتشار ُای هالی هی تاشض. Chartsصفذَ 

 چِار تا گشیٌۀ سیز ّاقغ اًض: Chartsصر قظوت پاییي صفذَ 

 لیظت اتشار ُای هالی .1
 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1جضّل سهاًثٌضی چارت ُا ) .2
 (Line chart, Candlestick, Bar chartچارت ) شکل .3
تا شاسص هشتلف ارایَ شضٍ  33شاسص ُا )صر استیار اطتفاصٍ کٌٌضٍ  .4

 اًض(



 

 

 

( کزصى ّ ًیش ًوایش دالت توام scroll( ّ اطکزّل )zoomُوچٌیي اهکاى سّم )
 .ّجْص صارصى صطتگاٍ تَ دالت افقی صفذَ چارت تا قزار صاص

3. Trade. 
( Pending ordersایي پٌجزٍ شاهل پْسیشي ُای جاری شوا ّ صطتْرات هؼلق )

 صر دظاب هؼاهالتی شوا هی تاشض.
 دظاب را صر قظوت تاالی ایي پٌجزٍ هشاُضٍ کٌیض: شوا هی تْاًیض ّضؼیت

 Profit 
 Balance 
 Equity 
 Margin Level (%) 
 Margin 
 Free Margin 

 

تَ هضت تیش اس یک ثاًیَ تٌِا کاری کَ تایض کزص تزای تظتي پْسیشي هْرص ًظز 
 . پض اس آى پٌجزٍ هٌْ تا گشیٌَ ُای سیز پضیض هی آیض:آى را فشار صُیض

 Close Order 



 

 

 New Order 

 Modify Order 
 

4 .History 

یٌیض. ( را تثAccount Historyصر ایي پٌجزٍ شوا هی تْاًیض تاریشچَ دظاب )
شوا ُوچٌیي تزای کظة اطالػات دظاب تز دظة تاریز یا اتشار هالی هْرص ًظز 

 اطتفاصٍ ًواییض.هی تْاًیض اس گشیٌَ جظتجْ 

 

 

5. Menu 
 

صر صطتگاٍ طیار شوا، صر قظوت پاییي صفذَ ًوایش تا کلیک ًوْصى گشیٌۀ هٌْ
 تا گشیٌَ صیگزی تْجْص هی آیض: 5

 
 

1. New Order – ُوچٌیياطتفاصٍ هی شْص ضیض تزای گذاشتي ارصر ج( 
 (ٌیضصّ تار کلیک کتز رّی اتشار هالی هْرص ًظز شوا هی تْاًیض 

 



 

 

 
 

2. Symbols –  َشاهل ًواص ُایی طت کَ صر صفذQuotes  ًیش هْجْص
ًوایش شوا  ۀتا اطتفاصٍ اس کلیض "+" ّاقغ صر گْشۀ راطت تاالی صفذض. ٌهی تاش

 ض.هی تْاًیض اتشار ُای صیگزی را اضافَ کٌی

 
3. Accounts* –  تا اطتفاصٍ اس ایي گشیٌَ شوا هی تْاًیض دظاب تاى را

 هضیزیت ًواییض.
 
4. Settings – :شاهل اهکاًات سیز اطت 
 Advanced( اس گشیٌۀ "spreads, time data, high/lowتزای ًوایش ًزر ُا ) -
modeاطتفاصٍ کٌیض " 
 ( line, candlestick, barشکل ًوْصار )اًتشاب  -
 صر چارت.( Trading levels)تزیض  ططخ ُایهؼاهالت ّ  ًوایش دجن -



 

 

 

 تزای اضافَ ًوْصى ًواص ُا اس کلیض "+" اطتفاصٍ کٌیض.
تاس هی  ّ ... ”CFD” ،“Forex1“تا ایي اهز صفذۀ صیگزی شاهل فایل ُای هثل: 

شْص. ّارص فایل شْیض ّ اتشار هْرص ًظز را کلیک ًواییض تا آى هظتقیواً صر لیظت 
 ( اضافَ شْص.Quotes tabُا )صفذۀ ًزر 

ًواص تز رّی آیکْى ططل ستالَ )ّاقغ صر تغل کلیض "+" صر یک تزای ُذف ًوْصى 
گْشۀ تاالی طوت راطت( کلیک کٌیض ّ صر کاصر هزتْط تَ ًواص هْرص ًظزتاى تیک 

 تگذاریض.

 (:Accountsحسابها )
تؼضاص دظاتِایی کَ صر دال داضز ّصل شضٍ صر قظوت تاالی پٌجزۀ 

"Accounts.تْضیذات هزتْطَ تَ شزح سیز هی تاشٌض: " صر صطتزص هی تاشٌض 
1. Traffic – .تزافیک ّرّصی ّ سارجی تزای جلظۀ فؼلی 
2. Server –  ًَام طزّری اطت کMT4 .صر دال داضز تَ آى ّصل اطت 
3. Point – .ًام ًقطۀ صطتزطی 

( تزای اضافَ ًوْصى دظاب اس کلیض "+" )ّاقغ صر گْشۀ تاالی طوت راطت
 اطتفاصٍ کٌیض.

ثاًیَ ًگَ صاشتَ  1 تَ هضتدظاب هْرص ًظز را کلیک ّ تزای ُذف دظاب: 
 اًتشاب ًواییض.را " deleteتاشیض. طپض صر هٌْی تْجْص آهضٍ گشیٌۀ "

 " را کلیک کٌیض.Offlineتزای قطغ ارتثاط ایٌتزًت: هٌْ را فشار ًوْصٍ کلیض "

 

 (:Settingsتنظیمات )



 

 

 (: Advanced Modeدالت پیشزفتَ )

 (:Line Typeشکل ًوْصار )

 (: ًوایش دجن صر چارت.Volumesدجن )

(: پض اس فؼالظاسی صر چارت قاتل رّیت هی Trades Levelsتزیض ) خ ُایطط
 تاشٌض.

 


