
Project Robot

Introduction



تابر هب ناوتیم هک دنوشیم یدنب میسقتهتسدود رد دنمشوه یاهتابر
 درک هراشا کیتاموتا لماک و کیتاموتا مین یاه

ناسنا تلاخد نودب الماک هک دوشیم هتفگییاهتابر هب : کیتاموتا
  درک هراشا              دنمشوهتابر هب ناوتیم هک دننکیم هلماعم یلام یاه رازاب رد

 هب کمک تهج رد طقف هک دنوشیم هتفگییاهتابر هب : کیتاموتا مین
دنیوگ یمردیرت رایتسد نآ هب و هدرک رداص جورخ ای دورو لانگیسردیرت

“ “
Fx trader      

میتسه امش هارمهسکرافردیرت دنمشوهتابر یفرعم اب



 زا هدافتسا اب یناهج سنا یور رب طقفسکراف رازاب رد ناسنا تلاخد نودب و هدوب دنمشوه الماکتابر کیسیکفاتابر
.دنکیم هلماعم هتفرشیپیدژتارتسا و یعونصم شوه یژولونکت

.دهدیم ماجنا ارتالماعم نیرتهب ] یلوزن و یدوعص [ رازابتهجود رد و هتشاد ور تکرام لیلحت هیزجت تیلباقتابر نیا
.دهدیم ماجنا ارتالماعم نیرتهب

[ vps ]  

Robot	Fx trader						

 ماجنا زا و هداد صیخشت هدش تکرام دنور یور رب ریثات ثعاب هام لوط رد هکییاه دادیور یعونصم شوه یژولونکت زا  هدافتسا اب
  دنکیم لامعا ررض دح و دوس دح هلماعم ره یارب هدش فیرعتمتیروگلا زا هدافتسا ابتابر دنکیم یراددوخ زور نآ ردتالمعم

یعونصم شوه

 دش دهاوخ هضرع۵ردیرتاتمی هخسن یدوز هب و هدوب راگزاس۴ردیرتاتم ابردیرتسیکفا  دنمشوهتابر
  دشاب لاعف هتعاس۲۴ تروص هب ات          دوب دهاوخ یزاجم رورس کی دنمزاینتابریزاسلاعف یارب

ردیرتاتم

   تشاد دهاوخ دوس دصرد۱۵ یلا دصرد۲ لداعم هتفه رد نیگنایم روط هبتابر یهدزاب
       دراذگیم شیامن هب ار دوخ درکلمع نیرتهب و هدرک تیاعر ار هیامرس تیریدم و کسیر تیریدمتابر نیا

 دوشیم هتفرگ رظن ردتگرات وپاتسا هلماعم ره یارب و دوب دهاوخ فلتخم یاه میرف میات ردتابرتالمعم

 یهدزاب



.تاساسحا هندننک یمدیرت لیلحت قبط رازاب ردیا هفرحنارگ هلماعم
 وکرد نازیم هب هتسباو اهنآ تیقفوم ،بیترت نیا هب ودننک یم راک هدشیدنبرکیپ اهنآناگدنهد هعسوت طسوت هکییاه متیروگلا ساساربً الومعم دوجومیاه تابر
 هدنهدرازآ ،دنراد رازاب زا ار ناشدوخصوصخ هب یاهریسفت هکیا هفرحیاهردیرت یارب یلومعمِردیرتیاه تابر .تسا رازاب درکراک یگنوگچ زا ناگدنزاس شناد
 دیرادن یتیدودحم هنوگ چیه امشتابر نیا رد اما .دنرادیزاس یصخش یارب یدودحم تیلباقرازفا مرنیاه شخب زا یخرب هک رطاخ نیا هب ،دنتسه
 لاکینکتیاه صخاش ساسا رب اراهدیرخ اهنآ ،دنهد ماجنا ار یدیرخینیب شیپ ساسارباه ناسنا دننام  یعونصم شوهيژولونکت زا هدافتسا اب دنناوتیماه تابر
دنهد یم ماجنا

 ای  ، دش دنهاوخ هتسب دوس ابتالماعم و تسا هدیسر ارف شورف نامز هک دیمهفناوت یم رظندرومیهددوس زا نانیمطا اب ،دوش یم حرطم شورف ثحب یتقو ای و
 هب راکدوختروص هب ،دنسرب یصخشم تمیق زارت نییاپ هب ییاراد تمیق یتقو هک تسا ینامز ررض فقوت .دوشیم لاعف ررض دح رازاب طوقس ماگنه رد هکنیا
.دشاب هیلوا تمیق زا یصخشم دصرددناوت یم تمیق نیا .دوش هتفرگ رتشیب ررض یولج ات دیسر دنهاوخ شورف

 هب ایوگ و یوق یهاگن نامزمهتروص هب و دزادرپب دیدجیاه تصرف یوجتسج هبیا هفرحیاه صخاش قیرط زادناوت یم هک تسا نیاتابر کی یلصا تیزم
اه تابر اب لکشم نیا ودریگ یم اررگ هلماعم کی یوس زاعقوم هب دیرخ ای شورف یولجً الومعم ندرک عمط و تاساسحا .دشاب هتشادهدش ماجنایاه یراذگ هیامرس
.تسایندش لح

 و رابخا هب تبسن   تابر نیا . تسهرت هدیچیپ رایسب هک دنک راکلاتنمادناف لیلحت زا هدافتسا اب هک  دراد تیلباق  نیا لاکینکت لیلحت رب هوالع  تابر نیا
 .دهد یم ماجنا هلماعم رازاب رد ینیع یاهدادیور

 .دینک لصتم۴ردیرتاتم هب ار ناتدوختابر هک تسا نیا دیهد ماجنا دیاب هک یراک نیلوا ،تابر کی زا هدافتسا یارب
دیهد رارقردیرتاتم رایتخا ردتابر لیاف و سپس .دنک ادیپ یسرتسد امش باسح هب ات دیهد رارقتابر رایتخا رد  ار دوخیدیانیگالو دینک باختنا ار دوخیرازگراک
. دوش لامعا امش باسح یور ربتامیظنت ات

؟دنهد ماجنایراک هچ دیاب هکدنمهف یم اجک زااه تابر

هتکن

https://arzdigital.com/crypto-analysis-fundamental/


 ،دزادرپب فلتخمیاه ییارادشورفودیرخ هب راکدوختروص هب ات دنک میظنت ار نآدناوت یمرگ هلماعم هک تسایرازفا مرن ،رگ هلماعم ایردیرتتابر
.دشاب یزاینرگ هلماعم صخش روضح هبهک نیا نودب

 و دیرخ شرافس راکدوختروص هب ،رگ هلماعم رظن دروم طیارش عوقو تروص رد ،یرگ هلماعم فلتخمیاه یژتارتسا ساساربدنناوت یماه تابر نیا
.دنوش یم هتخاساه سیون همانربتسد هبردیرتیاه تابر .دننک تبث شورف
.دننک یم هدافتسامتیروگلا یرس کی زا ،دوش ماجنا دیابدیرت کی ینامز هچ هکنیا دروم ردیریگ میمصت و دنور صیخشت یاربً الومعمردیرتیاه تابر

 تاناسون هک یلاح رد .دنا هتشاذگ مه لاتیجیدیاهزرا هصرع هب اپ الاح ودوش یم هدافتسااه تابر زاسکراف و ماهس یاهرازاب رد هکتساه لاس
 رد کسیر ،لیلد نیمه  هب تسه الابسکراف یایند رد تمیق تاناسون ،دوش یم دودحم زور رد دصرد جنپ تیاهن هبً الومعم یتنس یاهرازاب رد  تمیق
.دبلط یم ار یرتشیب تراظن و تسا رتشیب رازاب نیا
 ناشراک زیم ای دنتسه باوخ هک ینامز یتحزور هنابش لوط مامت رد دنناوتب هکدنک یم مهارفنارگ هلماعم یارب ار یتصرف بسانمِرگ هلماعمتابر کی
 .دنهدن تسد زا اریتالماعمیاه تصرف ،دنا هدرک کرت ار
 حطس ،ندوب دمآراک نازیم .دنرادیهجوت لباقیاه هنیزه هنایهامتروص هب ،دراد عقوتتابر زا ربراک هک یتایصوصخ واه یگژیو دادعت هب هتسب اهتابر
.دنا صوصخ هب و هژیورازفا مرن کی  هدنهد ناشن هک دنتسه یلماوعاه شرافس دادعت نینچمه ودوش یم هئارااهردیرت هب هکییاه لیلحت
دینک هدافتساردیرتیاه تابر زا ،تالماعم یتسد ماجنا و تقو ندرک فلت ،نهذ ندرک ریگردیاج هب
.دنبای یم هعسوت برجمیاه سیون همانربتسد هب هکدننک یم هدافتسا یصاصتخایاه تابر زا بلغا گرزب ویا هفرحنارگ هلماعم
اه تابر .دنشاب رتالاب هیقب زا ندرگ و رس کی رازاب رد ،دیرت ثحب رد هک دننک کمکیاهردیرت هبدنناوت یماه تابر ،دورب شیپ یبوخ هبزیچ همه یتقو
یاهردیرت ونارگ لیلحتیاه تیلاعف زا هکنیا ای ،دنهد ماجنارگ هلماعم صخش ایناگدنهد هعسوت یدورو یاهرتماراپ ساسارب ارتالماعمدنناوت یم
.دننک یسررب لماکروط هب ار اهنآ درکلمع و هدرکیرادرب یپک هربخ

؟ مینک هدافتسا نآ زا دیاب ارچ تسیچرگ هلماعمتابر کی



دنسریم تیقفوم هب یدایز دارفا و دوشیم اجهباج رازاب نآ رد لوپ رالداهدرایلیت هنازور هک تسهسکراف رازاب ایند یلام رازاب نیرتگرزب

 لاثم ناونع هب .دنراد یا هداعلا قراخییازدمآرد لیسناتپ هک تسا هدشهداجیا ینردم و هداعلا قوف یلام یاهرازاب ایند رسارس رد هزورما
 ریز ار روشک دنچ داصتقا دناوتیم یتحار هب و تسه یروآ ماسرس ددع هک تسا رالدنویلیمدص ابیرقت اکیرمآ سروب رازاب یلام مجح هنازور
 ور و ریز خیرات لوط رد ار ناسنا اه نویلیم یگدنز و دنتسه هداعلا قوف اه نآ همه هک دنراد یفلتخم عاونا یلام یاهرازاب اما.دنک ور و
هقتشم و دیدج یاهرازاب ٬ یتنس یاهرازاب  :دراد دوجو یلام رازاب عون ود زورما یلک روط هب .دندرک

 دشاب یم زاب هتفه رد زور جنپ و هدوب لیطعت هبنشکی و هبنش یاه زور ردسکراف رازاب

EUR/USD٫ USD/JPY٫ GBP/USD٫ AUD/USD٫ USD/CHF ٫ USD/CAD٫ NZD/USD

ETF

؟تسیچسکراف رازاب

 اهب نارگ تازلف دننامیتالماعم یاهالاک ،…وکدزن ،زنوجواد لثم اکیرمآ و ایند گرزب سروب یاه صخاش ،الط ،تفن رازاب نیا رد
 لماش اه زرا تفج و ،لکین ،یور ،سم٫ الط :دننام
               هضرق قاروا ،ماهس نارازه و ،دنا هدش عقاو مدرم لابقتسا دروم رایسب و دنتسه هداعلا قوف هزورما هک لاتیجیدیاهزرا
دنوشیم هلماعم            رگید یاه ییاراد و

؟ دنوشیم هلماعمییاه الاک هچ



یرازگراک
 دینک  هدافتسا نا تامدخ زا دیناوتیم امش و دراد دوجو یتوافتم یاه رکورب سکراف رازاب رد
 هجوت اب اما هتشاد یراگزاس اه رکورب یمامت اب و هدوب تیدودحم نودب ردیرت سیکفا تابر
 دنهد تامدخ اه یناریا هب هک دینک هدافتسا یرکورب زا نامزیزع روشک  طیارش هب

 روشفآ رکورب و هدش سیسأت نیدراگ و تنسنیو تنس رد۲۰۲۱ لاس سکراف وپا رکورب
 عاونا .تسا هدرک هئارا توافتم یتالماعم باسح عون۴ رکورب نیا .دوش یم بوسحم
 ،یکناب نیب لاقتنا ،تراک ازیو ،ینام تکفرپ دننام سکراف وپا رکورب رد تخادرپ یاه شور
.تسا سرتسد رد رلتن و لیرکسا

 زا و هدرک مان تبث رکورب نیا رد فلتخم یاهروشک زا ربراک8000 رضاح لاح رد
 . دننکیم هدافتسا نآ
عاونا و لاتیجید یاهزرا ،اهالاک ،تازلف ،سکراف یتالماعم یاهرازبا رکورب نیا

.تسا هدرک هئارا هلماعم تهج ار اه
CFD

opoforex

https://my.opoforex.com/register?a=594a3388dd15bf8e7fd05159f1e2ea1d

یرازگراک رد مان تبث کنیل



 هدش هئارا تشادرب و زیراو تهج یعونتمیاه شوراهرکورب رگید دننام زینرکورب نیا رد
رلتن ولیرکسا ،یکناب نیب لاقتنا ،تراک ازیو ،ینامتکفرپ هبناوت یماه شور نیا زا .تسا
 ،نیوکتیال ،نیوک تیب دننام لاتیجیدیاهزرا تشادرب و زیراو ناکما نینچمه .درک هراشا
 یلایر تشادرب و زیراو ناکما یناریا ناربراک یاربرکورب نیا .دراد دوجو زین .… ولپیر ،مویرتا
پاتیفارص رد مان تبث زا سپ نیاربانب .تسا هتخاسریذپ ناکماجنچپاتیفارص قیرط زا ار

سکرافوپا نینچمه .دیشاب هتشاد تشادرب و زیراو ،لایر دحاو زا هدافتسا اب دیناوتیمجنچ
دزمراکجنجپاتیفارص رد اما ؛دنک یمن تفایرد نویسیمک تشادرب و زیراو تایلمع یارب
.دوب دهاوخرت هفرص هب یناریا نایرتشم یاربینامبو زا هدافتسا نیاربانب ،دش دهاوخ تفایرد

سکرافوپارکورب رد تشادرب و زیراویاه شور

سکرافوپا رد هدش هئارایاه باسح عاونا

تسا هدرک هئارا توافتمیتالماعم باسح عون۴رکورب نیا

Standard Account 

ECN

ECN Pro

Copy trader



 دیتسه یزاجم رورس دنمزاینتابر زا هدافتسا یارب

؟تسیچ سا یپ یو
 یارب ،یزاجم رورس :ترابع زا یسراف نابز رد ماعروط هب هک سا یپ یو
 ببس هب هکدوش یم هدافتسا تاعالطا یروانف یایند لوصحم نیا یفرعم
 .تسا هتفرگرارقاهربراک ناوارف لابقتسا دروم نآ رایسب یایازم واهدربراک

،vps تفگناوت یم هصالخروط هب  دنمتردق رورس کی عبانم زا یتمسق
 کی اب و یصاصتخاتروص هب و هدشادج زاس یزاجم کی ،هلیسو هب هک تسا

 دننامه سیورس نیا .دوش یم هداد لیوحت ربراک هب ،هاوخلدلماع متسیس
نیمدا :یاه یسرتسد و یصاصتخالماع متسیس یاراد یصاصتخا یاهرورس
 بصن دوخ رورس یور اریرازفا مرن هنوگرهدیناوت یم امش و دنتسه تور و
 ییالاب رایسب تینما یاراد سیورس نیا یکارتشایاه سیورس فالخرب .دینک
.تشاد دیهاوخن ار یکارتشا ینابزیم تالکشم امش رگید و هدوب



Fxتابر زا هدافتسا تهج نیناوق روشنم trader

 ماجنا ار تیوه زارحا اتهلحرمود دورو زا  ار دوخ رظن درومرکورب یتینما یاه لکتورپ یمامت هک نتسه نیا هب مازلاتابر ناگدنراد-۱
. دنشاب اشوک دوخ تاعالطا یرادهگن ظفح رد و هداد
تابر هیلواتامیظنت ریداقم رییغت تروص رد و  دشاب هتشاد ار درکلمع نیرتهب ات هدش فیرعت کسیر مک تروص هبتابرتامیظنت-۲
. دشابیم ربراکی هدهع هب باسح یدوجوم نتفرگ رارق عاعش تحت و تیلوئسم یمامت

. دیهدن رارق نارگید رایتخا رد ار نا و دیشاب اشوکدروسپ ویدیانیگال یرادهگن و ظفح رد-۳
.دیا هدش دراو لماک یهاگآ اب دیتسه اریذپ و دشاب یم ناسون و الاب کسیر راچد یلام یاه رازاب-۴
 دهاوخنیجرام لاک هدش باسح تروص نیا ریغ رد دیهدن شهاک ار دوخ یدوجوم ناونع چیه تحتتابر زابتالماعم ماگنه رد-۵
 . دشاب یم ربراکی هدهع هب نا بقاوع و دش
 بصن هنیزه لماش یزاجم رورس یور رب ددجمتامیظنت لامعا تروص نیا ریغ رد دییامن مادقا عقوم هب یزاجم رورس دیدمت تهج–۶
 .دوب دهاوخ یزادنا هار و
 دشابیم ربراکی هدهع هبردیرتاتم رد تارییغت و تیلوئسم یمامت دیشاب اشوک یزاجم رورسدروسپ ومینرزوی یرادهگن و ظفح رد–۷
 ار یتینما لکتورپ هژیو تروص هب دوخ یلام تالاقتنا لقن رد و دینک ادیپیهاگا نا تامدخ هب تبسنافطلرکورب باختنا زا لبق-۸
 . دییامن تیاعر



Fxتابر زا ارچ trader؟ مینک هدافتسا

نامز رد ییوج هفرص یعونصم شوه یژولونکت یریگ راکب  دنمشوهتالماعم

 اقترا و هعسوت لباق ینابیتشپ

الاب تینما

الاب یهدزاب



هلاس۱

تابرسنسیالی هفرعت

ههام۶

600 $ 1000 $800 $

ههام۸



User Panel 75 % 650+

تیاضر نازیم یجنس رظن

۲۰۲۰ لاس دنیآرب



Road map

Training by the best companies 

in the world. We used the 

experiences of the best 

companies and gained a 

complete understanding of the 

market.

2018

Creating intelligent trading 

systems using artificial 

intelligence technology. Create 

different algorithms and market 

research

2020

Website, application, copy 

trading system and trading 

system update

2022

Collaborate with the best major 

platforms in the world and build 

different trading methods

2019
Supply of robots and intelligent 

transactions after 1 year of 

testing, which is the result of a 

lot of experience

2021
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... دوشیم یزادنا هار یدوز هبنشیکیلپا وتیاسبو



 یطابترا یاه هار

+1 (501) 588-7657

@FX_trader_robot

Fxtrader.bot

021 - 91031705
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