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 ساعت 6 مدت:

 ؛ مدرس بازار سرمایهحیدریعلی آقای  مدرس:

 ؛عالقمندانو سایر   های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت 

 ریال  000،260،1با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 000،945با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 15/12/99 جمعه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهبه شرکت  :مدرک

 

-شرو ریساا کنار در روش نیا اگر. است سامانه معامالتینحوه سفارشات موجود در  مشاهده با استفاده از نمادها، متیق ندهیآ ینیب شیپ یتابلوخوان  

 و دهنادیما انجاا  را خاود معامالت ،تابلو نیقوان به آگاهی با بازار نیمجرب از بسیاری .شد خواهد کسب یبهتر اریبس جینتا شود استفاده یلیتحل یها

 نیاااست  ذکر به الز . شودیم مشخص یتابلوخوان از...  و سهم روند و ها یحقوق و یقیحق رفتار. ورندآ یم دست به را یقبول قابل و یمنطق یسودها

 است. لتریف کمک به معامالتانجا  و یسیلترنویف دوره ازین شیپ دوره

 های دورهسرفصل

 آنها از کی هر لیتحل و بورس یها شاخص یمعرف 1

 آنها از استفاده نحوه و TSETMC تیسا امکانات 2

 یبورس ینمادها در معامالت ارزش و حجم لیتحل 3

 هوشمند پول و بازار یها یحقوق -یقیحق فروش و دیخر لیتحل 4

 بازار یها سهم تک و بازار به ینگینقد خروجو  ورود صیتشخ 5

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

18/12/99 دوشنبه 1  
20الی  17ساعت   

20/12/99 چهارشنبه 2  
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