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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 "تحلیل امواج الیوت"دوره آموزشی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :معرفی دوره

های تکنیکال، بنیادی، تحلیلد. نباشگذاران جهت کسب سود در بازار سرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن میسرمایه     

ها روند حرکتی یک گذاران بتوانند با کمک آنتکنوفاندامنتمال، مالی رفتاری، بین بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که سرمایه

ج الیوت به بینی نمایند و کسب سود داشته باشند. در این میان تحلیل تکنیکال به روش تئوری امواسهم، صنعت یا کل بازار را پیش

ترین و . تحلیل تکنیکال به روش تئوری امواج الیوت یکی از پیشرفتهپردازد، حال و آینده میها در گذشتهمطالعه روند حرکتی قیمت

گذاران فعال در های رفتاری سرمایهشود که بر اساس مکانیزمهای تحلیلی در کلیه بازارهای مالی محسوب میترین روشدقیق

پردازد. از های زمانی مختلف میبینی آینده آن ها در بازههایی برای تفسیر نوسانات قیمتی و پیشلی به تبیین روشبازارهای ما

، اثرپذیری از رفتار و گرایش بازارهای مالی و همچنین قابلیت پذیری با تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، انطباقمزایای این روش تحلیلی

های مختلف بنیادی است که در نهایت این امکان را به تحلیلگر های مختلف با توجه به موقعیتدر حالت ارزیابی آینده روند قیمتی

، موقعیت مناسبی که با وضعیت بنیادی و رفتاری مطابق دارد را شناسایی و های قیمتیبینی امواج پیش روی رونددهد تا با پیشمی

 اقدام به معامله نماید.

 های دورهفصلسر ردیف دورههای فصلسر ردیف

 هاثمثل 04 اندازچشم 0

 گانه(تایی سهتایی دوگانه و سههای مرکب )سهاصالحی 07 معرفی رالف نلسون الیوت 3

 راهنماها 30 معرفی رابرت پرچر 2

 تناوب 30 اصول اولیه 8

 عمق امواج اصالحی 33 الگوی پنج موجی 1

 بندیروش کانال 32 حالت امواج 6

 خطوط روند اصالحی 38 طرح اساسی 8

 حجم معامالت 31 تغییرات در موضوع عمومی 4

 یادگیری اصول اولیه 36 درجه موج 7

 دنبالۀ فیبوناچی و کاربرد آن 38 امواج محرک 00

 هاتتحلیل نسب تجزیه و 34 امواج انگیزشی 00

 مضارب امواج انگیزشی 37 کشیدگی 03

 امواج اصالحیمضارب  20 شدگیکوتاه 02

 شخصیت امواج انگیزشی 20 مثلث مورب )سه گوش( 08

 شخصیت امواج اصالحی 23 امواج اصالحی 01

 معامالت با امواج 22 (5-3-5ها )زیگزاگ 06

   (5-3-3ها )پهنه 08



 
 

 

 به نام خدا
نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

 sts.seba.ir     030 – 48048تماس:   تلفن                      23افروز، پالک )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصرنشانی: 

 00002888324شناسه ملی:    800266762872کد اقتصادی:    0100808100کد پستی:      47847782نمابر :        302: آقای جلیلی، داخلی کارشناس مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 ناماطالعات ثبت
 ساعت 02 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار20افروز، پالک ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دلخیابان  :برگزاری محل
 گر امواج الیوت در کارگزاری اقتصاد بیدار؛؛ تحلیلآقای مهدی میرزایی مدرس:

 نموداریعنوان کتاب پیرامون امواج الیوت و الگوهای  32نویسنده کتاب مبانی اصول امواج الیوت؛ مترجم 
 های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ها و موسساتمدیران و کارشناسان  سایرشرکت
 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه

 آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال نیاز:پیش

 ظرفیت دوره:

 

 .نام نمایندزودتر اقدام به ثبتنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که  02
 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 وابسته به اعضا و کارکنان سایر نهادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر اشخاصمبلغ شهریه  شهریه اعضا:
 ریال 0،022،222معادل 

 ریال 2،022،222مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:
 02/20/70چهارشنبه  تا پایان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

 نام:نحوه ثبت
 مدرک: 

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت

 گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویشرکتبه  دوره پایان در
 

 

 بندی دوره:زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 20/20/70 پنجشنبه 3
 22/30الی  32ساعت 

30الی  22/32ساعت   

 20/20/70 جمعه 0
 22/30الی  32ساعت 

30الی  22/32ساعت   

 30/20/70 پنجشنبه 2
 22/30الی  32ساعت 

30الی  22/32ساعت   

 32/20/70 جمعه 4
 22/30الی  32ساعت 

30الی  22/32ساعت   


