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 را مطالعه فرمایند. مجازیهای هت حضور در دوره آموزشی آنالین حتماً راهنمای شرکت در دورهمتقاضیان ج :توجه

 

 

 

 
 ساعت 01 مدت:

 گر بازار سرمایهاقتصاد و کارشناس و تحلیلدکترای ؛ مجدمصطفی محبیآقای  مدرس:

 متخصصان مالی؛ گذاری در بورس )دانشجویان رشته اقتصاد و مالی، کارمندان نهادهای بورسی و ...(مندان به سرمایهعالقه :دوره مخاطبان

 گذاران در بازار مسکن، طال و ارزفعاالن و سرمایه؛ هاو اقتصادی شاغل در سایر بخش

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر؛  30 دوره:ظرفیت 

 ریال  000031،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 3،800،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 00/02/74 شنبهچهار تا روز نام:ثبتمهلت 

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

 گردد.می صادر های غیرحضوریکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در دورهدوره برای شرکت پایان در :مدرک

 

عال های اقتصادی فبنگاه بنیادیبا روش تحلیل فعاالن بازار سرمایه  آشنایی به عنوان یک دوره تخصصی برای حاضر دوره   

-سرمایهاولیه  اصول و کشور فضای تحلیل اقتصاد تحلیل صنایع بورسی واولیه  مباحث شامل فوق دورهدر بازار سرمایه است. 

و فعاالن حوزه مالی و اقتصادی  مندانعالقه تا است آن بر سعی و بوده های بورسی بر اساس تحلیل بنیادیگذاری در شرکت

 شوند. آشنا کامالً این اصول با دوره اتمام از پس

 های دورهفصلسر

نحوه  -شناخت رویکردهای تحلیل صنایع بورسی و فرابورسی  -اقتصاد کالن بر بازار سرمایه  پارامترهای تاثیر گذار :آشنایی با فضای صنایع فعال در بازار سرمایه

 های بورسی و فرابورسینحوه دریافت و پردازش اطالعات مالی و ارزیابی عملکرد شرکت -انتخاب صنعت و شرکت بر مبنای تحلیل بنیادی 
ای هآشنایی با صورت سود و زیان شرکت -های تولیدی و خدماتی آشنایی با ترازنامه شرکت :دیهای مالی اساسی و نحوه استخراج اطالعات کلیشناخت صورت

ه، تقاضا المللی موثر )نظیر عرضتجزیه و تحلیل پارامترهای بین -های فعال در بازار سرمایه تجزیه و تحلیل گزارش تفسیری مدیریت شرکت -تولیدی و خدماتی 

 هاکرد شرکتو قیمت کاالهای اساسی( بر عمل
استفاده از مدل های پیشگام در  -های مالی کلیدی در انتخاب سهام کاربرد نسبت :های متداول ارزشگذاریهای مالی و انتخاب تکنیکتجزیه و تحلیل نسبت

 ارزش در معرض خطر( ها )شامل محاسبه بتای یک سهم وهای بازده و ریسک شرکتمحاسبه شاخص - (P/Bو  P/E ،P/Sهای ارزشگذاری نسبی )مدل

محاسبات مربوط به افزایش  -ای های بورسی بر اساس عملکرد دورهنحوه تحلیل شرکت :هاگیری اثرات آن بر سهام شرکتآگاهی از مسائل خاص صنایع و اندازه

 آشنایی با بودجه کشور و تاثیر آن -در بازار سرمایه های فعال گذاری مواد اولیه و محصوالت شرکتتجزیه و تحلیل نحوه قیمت -سرمایه و اثر آن بر قیمت سهم 

 های بورسیبر عملکرد شرکت
بررسی  -بررسی مسائل خاص صنعت سنگ آهن کشور  :  گذاریسرمایه )آهن(/ های فلزیهای فعال در صنعت استخراج کانهتحلیل بنیادی شرکت مطالعه موردی؛

 (NAVذاری کشور و ارزشگذاری آنها )گهای فعال در صنعت سرمایههای تحلیل شرکتتکنیک
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