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 ساعت 24 مدت:

 گر بازار سرمایه تحلیلمدرس و ؛ سیدجواد حسینیآقای  مدرس:

 ها و موسساتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی همچنین سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت  :دوره مخاطبان

 گذاری در بورس مندان به سرمایهتمامی عالقه 

 باشد*کنندگان مینامتعداد ثبت*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن نفر؛  40 ظرفیت دوره:

 ریال  7،680،000با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 5،760،000با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 13/01/1400 جمعه تا روز 04/01/1400از روز چهارشنبه  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت  نحوه ثبت نام:

  

 

 در. است بازار گذشته تیوضع مطالعه قیطر از بازار در هامتیق ینیبشیپ یبرا یروش( Technical Analysis) یفن لیتحل ای کالیتکن لیتحل
. کرد ینیبشیپ را ندهیآ در هامتیق تیوضع توانیم تقاضا و عرضه ،معامالت حجم ،هامتیق یهانوسان و راتییتغ یبررس قیطر از لیتحل نیا
 لگرانیتحل. دارد یاگسترده کاربرد بهاگران فلزات گرید و طال بازار و بهادار اوراق بورس یبازارها ،یخارج یارزها بازار در لیتحل روش نیا

 با لیتحل نوع نیا. ندیجویم بهره کند،ی نیبشیپ را سهم یآت تیفعال تواندیم که ییالگوها ییشناسا یبرا گرید یابزارها و نمودارها از کالیتکن
 با سهم متیق راتییتغ .ردیپذیم صورت"سهم ندهیآ روند و متیق نییتع و گذشته در سهام حجم و متیق حرکات و رفتار مطالعه" از استفاده
 و گذشته یهامتیق آزمون با کالیتکن لیتحل .ردیگیم قرار لیتحل و هیتجز مورد یکیتکن گرلیتحل توسط نمودار و یخیتار نهیشیپ از استفاده

 است متمرکز یهندس و یاضیر یهارابطه و نمودار از استفاده بر هالیتحل نیا اساس. کندیم ینیب شیپ را متیق نده،یآ یهاحرکت مبادالت حجم
 .شودیم مشخص بازار نوسانات محدوده برآورد راه از فروش ای دیخر یهافرصت راستا نیا در. دیآ بدست بزرگ و کوچک یروندها گونه نیبد تا

 های دورهفصلسر

1 

 :        کیهارمون یالگوها

AB=CD, Alt AB=CD , reciprocal AB=CD 
        Alt  AB=CD 

Butterfly, Gartley, Crab , Bat 

  Elwaveو advance get افزار هایبا استفاده از نرم  یموج شمار 5

 ویادونس گت و ال و یبه نرم افزارها دریتر دیانتقال داده ها از مف نحوه
  دریتر کینامیو دا

 یریگ میتصم یو خطاها هیبازار سرما  یروانشناس 6 ابزار نیا یها گنالیو س موکویچیخطوط ا  یمعرف 2

 اکشن  بر اساس کتاب لنس بگز سیپرا 7 موکویچینقاط قوت و ضعف ا یبررس 3

4 
(  و یو نزول یصعود یموج ها 5)  ی:  امواج جهش وتیامواج ال

 و مثلث و مسطح ( گزاگی)ز یامواج اصالح

8 
 دریتر کینامیدر دا یزمان یها یناتچ بویف

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 16/01/1400 دوشنبه 1

20الی  17ساعت   

 18/01/1400 چهارشنبه  2

 23/01/1400 دوشنبه 3

 25/01/1400 چهارشنبه 4

 30/01/1400 دوشنبه 5

 01/02/1400 چهارشنبه 6

 06/02/1400 دوشنبه 7

 08/02/1400 چهارشنبه 8

 آنالین
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