991607150

به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:

آنالین

آشنایی با سرمایهگذاری در بورس (نوبت هفتم)

این دوره جهت آ شنایی عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس و با هدف تو سعه فرهنگ سرمایهگذاری در اوراق بهادار برنامهریزی شده ا ست .دوره فوق
شامل مباحث اولیه ساختار بازار بورس ک شور و ا صول مقدماتی معامالت سهام بوده و سعی بر آن ا ست تا عالقهمندان پس از اتمام دوره با سهم ،نحوه خرید و
فروش سهام ،پیگیری تغییرات قیمتها و کلیه مطالب مرتبط با ا صول اولیه سرمایهگذاری در بورس کامالً آ شنا شوند .همچنین در این دوره؛ نهادهای فعال در
بورس و نقش هر کدام مورد بازشننناسننی قرار گرفته و مقدماتی از نحوه تحلیل تغییرات قیمت سننهام ارا ه میگردد .این دوره ضننمن پاسننيگویی به پرسننشها و
ابهامات شرکتکنندگان در زمینه بورس و سرمایهگذاری در آن ،کمك میکند تا متقاضیان آمادگی الزم جهت حضور در دورههای پیشرفته تحلیل اوراق بهادار را
کسب نمایند.
سرفصلهای دوره

معرفی ساختار بازارسرمایه ،مفهوم بورس و ارکان
معرفی ابزارهای مالی در بورس ایران
روش انجام سرمایهگذاری در بورس
نحوه ارا ه سفارش خرید یا فروش
نحوه انجام معامالت در بورس و فرابورس
تسویه و پایاپای معامالت
مقدمات تحلیل بنیادی

ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

چهارشنبه

1399/11/01

 17الی 20

2

دوشنبه

1399/11/06

 16الی 19

3

چهارشنبه

1399/11/08

 17الی 20

4

دوشنبه

1399/11/13

 16الی 19

مدت 12 :ساعت
مدرس :آقای دکترحسن قاسمی؛ مدیر عامل شرکت کارگزاری آینده نگرخوارزمی
مخاطبان دوره :کلیه عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس (دانشجویان ،کارمندان نهادهای غیر بورسی و )...
متخصصان غیر مالی و اقتصادی شاغل در سایر بخشها
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،160،000ریال
شهریه اعضا :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،620،000ریال
مهلت ثبتنام :تا روز چهارشنبه 99/10/24
نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک :در پایان دوره به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در دوره اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 32
کارشناس مسئول :آقای شریفی ،داخلی 203

نمابر 89789973 :

کد پستی1511714511 :

تلفن تماس021 – 84087 :
کد اقتصادی411366963493 :

sts.seba.ir
شناسه ملی10103444238 :

