
 
 

گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهبو  
 کالب یروانف و یلاتیجید یاهزرا تعنص ،یسنراکوتپيرک صصختم ناسانشراک زا یرایسب رظن هب هک دنچره

 تیعقاو نيا زا دیابن اما ؛دهدیم هعسوت ار دوخ راثآ هنماد زورهبزور هک دوشیم یقلت روهظون رازاب یعون نيچ

 یرایسب اب دراد هک یلام تیهام اب بسانتم زين شیوخ تیلاعف لاس دنچ نيمه رد روهظون تعنص نيا هک دش لفاغ

 نيا لامتحا دیشاب دراو هزات رديرت کی رگا هک یروط هب ،هدش نيجع یصصخت و یلام یاهیژتارتسا و تاحالطصا زا

 زا یدراوم و رابخا یريگيپ ،لاتنمادناف ،لاکینکت لیلحت نوچمه هزوح نيا یصصخت تاحالطصا عاونا نایم رد هک

 .تسالاب رایسب ،دیوش مگردرس لیبق نيا

 قوس یرازاب نينچ تمس هب روشک رد دوجوم هتخیسگراسفا مروت دوجو لیلد هب یناريا ناربراک زا یرایسب هزورما

 دوجو یلو دننک اديپ تسد یرالد دمآرد هب مه و دنیامن ظفح ار شیوخ هیامرس شزرا مه دنناوتب ات دناهدرک اديپ

 نيمه و دنزیم ار لوا فرح زين یلام رازاب نينچ رد هبرجت و شناد نتشاد نينچمه و یصصخت تاحالطصا نيا

 ريخا یاهلاس رد هناتخبشوخ .دندرگ فرصنم یهددوس رازاب نينچ هب دورو زا ناربراک بلاغ ات هدش بجوم هلئسم

 نيا ام ،تلع نيمه هب و تسا هدش فرطرب یهجوت لباق دح ات لکشم نيا ،گنیديرت یپک یاه مرفتلپ کمک اب

 رد مه امش رگا و میاهداد صاصتخا گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب یفرعم هب ار نم  لوپ فیک گالب زا هلاقم

 .دیشاب هارمه ام اب هلاقم نيا یاهتنا ات دیتسه واکجنک هنیمز نيا



 گنیديرت یپک موهفم رب یرورم
 تیهام دوخ رب یرورم ات دراد ترورض ،ميزادرپب گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب یفرعم هب میناوتب هک نآ زا لبق

 دنهاوخ همادا رد هک یبلاطم هعلاطم هب دیناوتب رتنشور یدید اب ات میشاب هتشاد گنیديرت یپک یتالماعم شور

 ندرک یپک هیاپ رب یتالماعم شور نيا ،دیآیمرب )Copy Trading( گنیديرت یپک مان زا هک روط نامه .ديزادرپب ،دمآ

 ار ناکما نيا گنیديرت یپک یتالماعم شور ،رتهداس نایب هب .تسا هدش انب یاهفرح رديرت کی تالماعم و یژتارتسا

 یتالماعم یاهتیعقوم هک دروآیم مهارف ،دنرادن اهزرازمر ديرت هزوح رد یفاک نادنچ هبرجت هک ینارگهلماعم یارب

 .دنیامن یپک راکدوخ الماک روط هب ار تسا هدرک زاب یاهفرح رديرت هک ار

 یفاک دح هب سورد هعلاطم یکی( میتشاد شور ود بوخ هرمن نتفرگ یارب هک هسردم تاناحتما نوچمه عقاو رد

 میتسه هجاوم راکهار ود نيمه اب زين یزرازمر تالماعم رد )!سالک گنرز زومآشناد یناحتما هگرب زا بلقت یرگید و

 ار یاهفرح رگهلماعم کی یتالماعم هبرجت ای دینک قيقحت و هعلاطم اهزرازمر یایند اب طابترا رد یفاک ردق هب دیاب ای

 .دینک یپک

 یاهلماعم مینکیم دیلقت نآ زا هک ام رظن دروم رگهلماعم ؛تسا هداس رایسب گنیديرت یپک یاه مرفتلپ رد راک لحارم

 راکدوخ تروص هب ابلاغ دنیآرف نيا هک دنامن هتفگان هتبلا .مینکیم یپک ار وا هلماعم نيا ام سپس و دنکیم عورش ار

 یاهفرح رگهلماعم رگا ات دوشیم ببس هلئسم نيمه و درادن یتسد تالخادم هب یزاین نادنچ و دتفایم قافتا

 رد هک هچنآ ،نياربانب ؛ميربب دوس زين ام درب دوس هلماعم زا رگا و مینک ررض زين ام درک ررض ام دیلقت دروم

 باختنا ماگنه هب امش !تسا یاهفرح رگهلماعم تسرد باختنا ،دنزیم ار لوا فرح گنیديرت یپک یتالماعم شور

 لیلد هب ات دیشاب هتشاد یفاک هجوت وا ررض دح نازيم نينچمه و رديرت نيا قباوس یسررب هب دیاب امتح درف نيا

 .دیهدن تسد زا ار شیوخ هیامرس هابتشا باختنا

 

 گنیديرت یپک موهفم : یداهنشيپ بلطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گنیديرت یپک یاه مرفتلپ باختنا رد لیخد مهم یاهرایعم

 

 رابتعا رد هک یفلتخم لماوع و اهرایعم دیاب ،دینک باختنا ار  گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب دیناوتب هک نآ یارب

 :دنتسه ريز حرش هب اهرتماراپ نيا .دیهد رارق یسررب دروم ار دنتسه لیخد یياهمرفتلپ نينچ

 داد رارق دیئات دروم و نئمطم یاه مرفتلپ هتسد رد ناوتیم ار یگنیديرت یپک یاه مرفتلپ :دنشاب زوجم یاراد .1

 .دنربب شيپ ینوناق الماک روط هب ار شیوخ تیلاعف و دنشاب تاماقم زا یمسر زوجم یاراد هک

 عونتم یتالماعم یاهشور ذاختا و یزرازمر تالماعم زا تبحص هک یماگنه هب :دنشاب یيالاب یتینما حطس یاراد .2

 مرفتلپ تینما اب طابترا رد .دزاسیم لوغشم دوخ هب ار ناربراک بلاغ نهذ ،رظن دروم شور تینما هلئسم ،دوشیم

 هب ار گنیديرت یپک تالماعم شور تامدخ هک یلاتیجید زرا یاهیفارص زج هب هک ميیوگب دیاب گنیديرت یپک یاه

 تساوخرد ار یهوجو امش زا تالماعم ندرک یپک یارب هک یياهمرفتلپ یقبام زا ،دننکیم هئارا میقتسم تروص

 .دنشاب یرادربهالک فادها یارب یتالماعم مرفتلپ کی الاب رایسب لامتحا هب هکارچ ؛دینک یرود دننکیم

 یپک یاه مرفتلپ نيرتهب هتسد رد ناوتیم ار یياهمرفتلپ زا هتسد نآ الوصا :نارگهلماعم راک تیفیک هب هجوت .3

 یسررب دناوتیم اهرایعم نيا .دناهتفرگ رظن رد ورشيپ یاهرديرت صیخشت یارب ار یياهرایعم هک داد یاج گنیديرت

  .دشاب لیبق نيا زا یدراوم و یمرها هقباس ،دراوير هب کسير تبسن ،یاهفرح رديرت درکلمع



 رارق گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب هتسد رد یاهمانرب هک نيا رد تیفافش ندوب اراد :الابتیفافشزايرادروخرب .4

 یپک ار اهنآ تالماعم دیناوتیم هک ار یياهرديرت راک تایئزج هیلک اهمرفتلپ نيا هکارچ ؛دراد یيازسب ريثات ،دريگب

 امش یارب اهنآ یتالماعم یاهیژتارتسا لیلحت و هيزجت ناکما یراک نينچ اب و دنهدیم رارق امش رایتخا رد ار دینک

 .ددرگیم مهارف

 یپک مرفتلپ کی ندش هتخانش نيرتهب رد لیخد رگید یاهرایعم زا یکی :هدنربوياهفرحنارگهلماعمزايرادروخرب .5

 تیلاعف مرفتلپ نيا رد نارگهلماعم نيا و دنک بذج دوخ تمس هب ار یاهفرح یاهرديرت دناوتب هک تسا نيا گنیديرت

  .دنشاب هتشاد

 گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب یفرعم

 

 مرفتلپ قيقد یسررب هب میناوتیم ،دیدش انشآ گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب تخانش یاهرایعم اب هک لاح

 رد ام ناسانشراک رظن هب و دنتسه یناشخرد هقباس یاراد هک هزوح نيا رد لاعف عونتم یاه

 ،دناهدروآ تسد هب قوف رد هدش هتفگ یاهرایعم یسررب رد ار یبوخ رایسب هرمن ،نم لوپ فیک هعومجم

 :دنتسه ريز حرش هب گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب .ميزادرپب

 )eToro( وروتیا گنیديرت یپک مرفتلپ

 .دروآ رامش هب یعامتجا تالماعم هصرع رد دوجوم ماگشيپ یاه مرفتلپ نيرتهب زا یکی ناوتیم ار وروتیا مرفتلپ

 دروم زين ار الط و ماهس دوب دیهاوخ رداق ،اهزرازمر گنیديرت یپک رب هوالع مرفتلپ نيا رد هک دینادب تسا بلاج



 بلاج یاهیگژيو زا یکی .دنکیم ینابیتشپ لاتیجید زرا 16 زا شیب زا رضاح لاح رد وروتیا .دیهد رارق هلماعم

 امش یارب ار ناکما نيا مرفتلپ نيا ،یپک تالماعم لومعم شور فالخرب هک تسا نيا وروتیا مرفتلپ زا هدافتسا

 رد امش عقاو رد و ديیامن یرادرب یپک کسير میظنت لباق حوطس اب رگید یاهرديرت تامادقا زا ات دروآیم مهارف

 دوب دیهاوخ رداق لیامت تروص رد و دیتسین هتسباو دوخ رظن دروم رديرت یاهتیلاعف هب الماک رگید ،تلاح نيا

 .دیهد شهاک ار ررض کسير

 امش هوجو زا هتفرشيپ یتینما یاهلکتورپ و دوشیم میظنت CySec و FCA هلیسو هب الماک وروتیا هک دنامن هتفگان

 رکذ هب مزال .دوب دهاوخن ريذپناکما زين اههداد یصوصخ یراذگکارتشا امش هزاجا نودب و دنیامنیم تظفاحم

 هعسوت فرص ،یتفايرد هنيزه نيا هک تسا هتفرگ رظن رد رالد 5 دودح رد یدزمراک ،تشادرب یارب وروتیا هک تسا

 :ميزادرپیم eToro گنیديرت یپک مرفتلپ زا هدافتسا بیاعم و ایازم یسررب هب همادا رد .دوشیم مرفتلپ نيا

 ایازم

 .تسا ینوناق یو یاهتیلاعف و هتشاد رارق ربتعم تکرش کی رظن تحت مرفتلپ نيا •

 .دنتسه سرتسد رد اهتابر و لانیمرت ،یپک تالماعم هراومه •

 رارقرب طابترا رگید ناربراک اب لکش نيا هب ات دنیامن ظفح مرفتلپ نيا رد ار شیوخ یاهگالبو دنناوتیم نارگهلماعم •

 .دننک

 بیاعم

 ناربراک و نايرتشم تالاوس زا ینابیتشپ رد فعض •

 )دراد دوجو رالد زيراو ناکما طقف( لاتیجید زرا زيراو ناکما مدع •

 .تسین بسانم یدتبم ناربراک یارب نادنچ هک هدیچيپ یربراک طبار •

 دوشیم تفايرد دزمراک امش زا تیلاعف مدع یازا رد •

 Dealerify گنیديرت یپک مرفتلپ

 ندرک مهارف ،یمرفتلپ نينچ یزاسهدايپ و یحارط زا ار دوخ فده هراومه Dealerify مرفتلپ هدنهدهعسوت میت

 هک دینادب تسا بلاج .دناهتشاد ناونع ،دنتسه هک یحطس رهرد یزرازمر یایند نارگهلماعم هیلک یارب ديرت ناکما

 نيا زا امش و هدوب ناگیار دیدج ناربراک هیلک یارب زور 7 تدم هب گنیديرت یپک مرفتلپ نيا تامدخ هیلک زا هدافتسا

 یاهیگژيو زا یکی .ديیامن هدافتسا یتالماعم مرفتلپ نيا یایازم و تاناکما اب یيانشآ یارب دیناوتیم تصرف

Dealerify و هلماعم ناکما ندرک مهارف ،تسا هدرک لیدبت گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب زا یکی هب ار نآ هک 



 یاضف کی رد باسح نيدنچ یاج هب باسح کی هب یسرتسد اب مه نآ نامزمه روط هب یربراک باسح 20 تيريدم

  .تسا دنسپربراک و هداس رایسب

 هب ناونع چيه هب Dealerify و تسا هتفرگ رظنرد ار یاهژيو ريبادت زين یتینما ظاحل هب مرفتلپ نيا هناتخبشوخ

 مرفتلپ نيا هب ار شیوخ یفارص API ارصحنم امش و تشاد دهاوخن یسرتسد امش لوپ فیک ای یفارص باسح

 تالماعم رد ار شیوخ رظن دروم هیامرس رثکادح و لقادح دوب دیهاوخ رداق زين مرفتلپ نيا رد .درک دیهاوخ لصتم

 یپک مرفتلپ زا هدافتسا بیاعم و ایازم نيرتمهم یسررب همادا رد .ديیامن تيريدم و هدرک نيیعت گنیديرت یپک

 :ميزادرپیم Dealerify گنیديرت

 ایازم

 الاب رایسب تینما زا یرادروخرب •

 کیلک کی اب طقف اهتیعقوم هیلک نتسب ناکما ندوب مهارف •

 یدتبم یاهرديرت زاین اب بسانتم دنسپربراک و هداس یطیحم زا یرادروخرب •

 دنمتردق ینابیتشپ •

 اهلانگیس هیلوا میظنت ماگنه هب هیامرس یدودسم مدع •

 بیاعم

 دروم یاهیفارص تسیل ندوب دودحم ،دوب روصتم گنیديرت یپک یتالماعم مرفتلپ نيا یارب ناوتیم هک یبیع اهنت

 نيوکوک و سننیاب ،تیب یاب یاهیفارص زا ارصحنم مرفتلپ نيا بلطم نيا شراگن ماگنه هب هک تسا ینابیتشپ

 .دنکیم ینابیتشپ

 )BitYard( درای تیب گنیديرت یپک مرفتلپ

 لاتیجید زرا یایند رد هدش هتخانش هقتشم تالماعم یاه مرفتلپ زا یکی دش داجیا 2014 لاس رد هک مرفتلپ نيا

 رد هک تسا ینوناق میظع نامزاس کی یاراد و هدش عقاو روپاگنس رد مرفتلپ نيا یرادا زکرم .دوشیم بوسحم

 یاهداس یربراک طبار زا زين مرفتلپ نيا .تسا هداد رارق دوخ تامدخ ششوپ تحت ار روشک 150 زا شیب رضاح لاح

 نيا دراو ،ديراد یزرازمر تالماعم اب طابترا رد هک یشناد زا یحطس ره اب دیناوتیم یتحار هب امش و تسا رادروخرب

 .ديزادرپب هقباس اب و یاهفرح یاهرديرت تالماعم ندرک یپک هب مادقا و هدش مرفتلپ

 )3Commas( زاماک یرت گنیديرت یپک مرفتلپ

 نایم هب زين زاماک یرت مرفتلپ زا یمان امتح ،دوشیم گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب زا تبحص هک یماگنه هب

 یرادروخرب لیلد هب و دهدیم رارق شیوخ ناربراک رایتخا رد ار یدايز رایسب یاههنيزگ عقاو رد مرفتلپ نيا .دیآیم



 یاهیگژيو زا یکی .تسا هتشاد رارق یزرازمر نارگهلماعم هجوت دروم هراومه گنیديرت یپک یژتارتسا نيدنچ زا

 یتالماعم یاهتاب و دوشیمن هتشاد هگن مرفتلپ نيا رد ناربراک هوجو هک تسا نيا یتالماعم مرفتلپ نيا تبثم

 گنیديرت یپک مرفتلپ زا هدافتسا یایازم زا .دنهد ماجنا تشادرب ناربراک بناج زا دوب دنهاوخن رداق یسنراکوتپيرک

 تاپسا تالماعم ماجنا ناکما ندش مهارف ،رگهلماعم تابر تخاس ناکما ريظن یدراوم هب ناوتیم زاماک یرت

 هب یسرتسد روظنم هب هک دنامن هتفگان هتبلا .درک هراشا ربتعم یزرازمر یفارص 18 هب لاصتا نينچمه و زرچويف و

 .دینک تخادرپ ار یغلبم یتسیاب امتح تیاسبو تاناکما هیلک

 ZuluTrade گنیديرت یپک مرفتلپ

 ،دروآیم مهارف ار رگید ناراذگهیامرس یوفترپ ندرک یپک ناکما هک رگید یدربراک یاه مرفتلپ زا یکی

 رد هک یياههبرجت هب هجوت اب ،ددرگیم زاب 2007 لاس هب هک مرفتلپ نيا تیلاعف هقباس .تسا ZuluTrade مرفتلپ

 هدرک لیدبت سکراف تالماعم و گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب زا یکی هب ار نآ ،هدروآ تسد هب اهلاس نيا

 رارق دصر دروم ZuluRank زا هدافتسا اب ار یاهفرح و رترب یاهرديرت هک دوب دیهاوخ رداق امش مرفتلپ نيا رد .تسا

 مرفتلپ نيا هک دینادب تسا بلاج .دینک تيريدم یتسرد هب ار کسير ،ZuluGuard زا هدافتسا اب تیاهن رد و هداد

 ZuluTrade گنیديرت یپک مرفتلپ زا هدافتسا یایازم زا .دیامنیم ینابیتشپ سکراف رازگراک 40 زا شیب زا ادودح

 :درک هراشا ريز دراوم هب ناوتیم

 هداس اتبسن یربراک طبار •

 یاهفرح نارگهلماعم زا یاهدرتسگ فیط تالماعم ندرک یپک ناکما ندش مهارف •

 )یاهفرح و یدتبم( دنتسه هک یحطس ره رد اهرديرت یارب کسير تيريدم تامدخ نيرتهب هئارا •

  دوس هب یبایتسد یارب ینئمطم یشور ؛گنیديرت یپک یاه مرفتلپ
 و ديرخ یاهرازاب تمس هب فلتخم لیالد هب انب دارفا بلاغ هزورما ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه

 یارب یرورض تامدقم زا شناد و هبرجت نتشاد هک هتکن نيا هب هجوت اب و دناهدرک اديپ قوس لاتیجید زرا شورف

 رایسب گنیديرت یپک یاه مرفتلپ زا هدافتسا ،دوشیم بوسحم یاهزوح ره رد دوس بسک و تیقفوم هب یبایتسد

 میدومن شالت نم لوپ فیک گالب زا هلاقم نيا رد ام تلع نيمه هب و تسا هتفرگ رارق یدتبم ناربراک هجوت دروم

 تسد نشور یدید اب هک ميروآ مهارف نابطاخم یارب ار ناکما نيا گنیديرت یپک یاه مرفتلپ نيرتهب یسررب اب ات

 .دننزب رظن دروم مرفتلپ باختنا هب

 ،(eToro( وروتیا ريظن یدراوم هب ناوتیم گنیديرت یپک هزوح رد لاعف یاه مرفتلپ نيرتهب زا یلک روط هب

Dealerify، مرفتلپ نيرتهب اب طابترا رد رگا هک دنامن هتفگان .درک هراشا تسد نيا زا یدراوم و زاماک یرت ،درای تیب 



 دوخ لاوس دیناوتیم ،تسا هدشن هراشا نآ هب نم لوپ فیک زا هلاقم نيا رد هک ديراد یلاوس گنیديرت یپک یاه

 .دنهد خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک ات دینک حرطم تارظن شخب رد ار

 


