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کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
آشنایی با سرمایهگذاری در بورس (کد)2
معرفی دوره:

این دوره جهت آشنایی عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس و با هدف توسعه فرهنگ سرمایهگذاری در اوراق بهادار برنامهریزی شدده اسدتد دوره
فوق شامل مباحث اولیه ساختار بازار بورس کشور و اصول مقدماتی معامالت سهام بوده و سعی بر آن است تا عالقهمندان پس از اتمام دوره با سهم ،نحدوه
ال آشدنا شدوندد همدندین در ایدن دوره
خرید و فروش سهام ،پیگیری تغییرات قیمتها و کلیه مطالب مرتبط با اصول اولیه سدرمایه گدذاری در بدورس کدام ش
نهادهای فعال در بورس و نقش هر کدام مورد بازشناسی قرار گرفته و مقدماتی از نحوه تحلیدل تغییدرات قیمدت سدهام ارایده مدیگدرددد ایدن دوره ندمن
پاسخگویی به پرسشها و ابهامات شرکتکنندگان در زمینه بورس و سرمایهگذاری در آن ،کمك میکند تا متقانیان آمادگی الزم جهت حضور در دورههای
پیشرفته تحلیل اوراق بهادار را کسب نمایندد
ردیف

سر فصلهای دوره

1

مفهوم تورم و آثار آن بر زندگی مردم
تعریف عمومی سرمایهگذاری
شیوه های سرمایهگذاری در بازار داخلی و مقایسه آنها با یکدیگر
بازارهای مالی ،تعریف ،سیر تاریخی و انواع آنها
نحوه سرمایهگذاری در بازار سرمایه :سرمایهگذاری مستقیم و سرمایهگذاری غیرمستقیم
مفهوم ارزش اسمی و ارزش بازاری یك دارایی
تاریخده بازار سرمایه و ارکان اساسی آن در کشور

2
3
4
5
6
7
8

بورسهای سازمان یافته و مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

9

ابزارهای مورد استفاده برای سرمایهگذاری:سهام عادی ،حق تقدم سهام عادی ،اوراق مشارکت قابل معامله ،اوراق صکوک و...

10

مزیتهای سرمایهگذاری در بورس
اصطالحات :شاخصهای بورس ،نماد ،پذیرش و لغو پذیرش ،عرنه اولیه ،دامنه نوسان ،صف خرید و فروش ،گره معامالتی وددد
روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم :صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،سبدگردانی اختصاصی
ابزارهای مورد استفاده برای تصمیمگیری صحیح در مباحث سرمایهگذاری :تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکی ،تحلیل سبد سهام
سیر تکامل معامالت در بورس اوراق بهادار
انجام خرید و فروش آزمایشی از طریق تاالر مجازی
خدمات قابل ارایه توسط شرکتهای کارگزاری
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راه های انتخاب کارگزاری مناسب جهت انجام معامله
آموزش کامل سایتهای اینترنتی مانند  www.codal.irو www.tsetmc.com

17
18

زمانبندی دوره:
ردیف

روز

تاریخ

زمان کالس

1

جمعه
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اطالعات ثبتنام
مدت:

 9ساعت

محل:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان دوره:

آقای بهنام بهزادفر؛ مدیر فرهنگسازی و آموزش شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس
کلیه عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس (دانشجویان ،کارمندان نهادهای غیر بورسی و )....
متخصصان غیر مالی و اقتصادی شاغل در سایر بخشها (نظیر پزشکان و مهندسان و )..
فعاالن و سرمایهگذاران در بازار مسکن ،طال و ارز

ظرفیت دوره:

 20نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه:

مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،440،000ریال
مبلغ شهریه اشخاص وابسته به اعضا و کارکنان سایر نهادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر
معادل  1،080،000ریال

مهلت ثبتنام:

مهلت ثبتنام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/05/24

نحوه ثبت نام:

 تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
 واریز وجه ثبتنام به حساب شماره  177 – 117 – 902157 – 1بانك سامان شعبه سی تیر به نام کانون
کارگزاران بورس و اوراق بهادار ) شبا IR 25 5025 5177 1175 5902 1575 51 :و شماره کارت:
 ) 2617-1295-5555-0911و بارگذاری فیش و یا رسید پرداخت اینترنتی در سامانه آموزشی کانون

مدرک:

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