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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 گذاری در بورسآشنایی با سرمایه

 
 

 

 

 

 

 

 

از آنجا . استکشور طراحی شده سرمایه رکن بازار  به عنوان مهمترین در بورس اوراق بهادار گذاریسرمایه به مندانعالقه آشنایی جهت دوره این    

لذا اهمیت دارد تا  گیردمورد معامله قرار میبه صورت رسمی و دائمی  غیره های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت ودر بورس اوراق بهادار داراییکه 

 مباحث شامل فوق بورس آشنایی کامل داشته باشند. دوره گذاری درگذاران فعال در بازارهای مسکن، ارز، طال و بانک و بیمه با اصول سرمایهسرمایه

 آن بر سعی و بوده گذاری غیر مستقم در بورسسهام و همچنین اصول سرمایه اولیه معامالت اصول و کشور بورس بازار ساختار اولیه اقتصاد کالن و

گذاری گذاری و تشکیل سبد سرمایههای سرمایهگذاری در صندوقسهام، سرمایه فروش و خرید نحوه سهم، با دوره اتمام از مندان پسعالقه تا است

نهادهای  دوره؛ این در همچنین شوند. آشنا در بورس کامالً گذاریسرمایه اولیه اصول با مرتبط مطالب کلیه ها وقیمت تغییرات پیگیری اختصاصی،

گذاری سهام و همچنین ابزارهای سرمایه قیمت وه تحلیل تغییراتنح از مقدماتی و گرفته قرار بازشناسی مورد کدام نقش هر و بورس در فعال

 تا کندمی کمک آن، در گذاریو سرمایه بورس زمینه در کنندگانشرکت ابهامات و هابه پرسش پاسخگویی ضمن دوره این گردد.می ارائه غیرمستقیم

مخاطبان عالوه بر ، رود پس از اتمام دورهانتظار می. نمایند کسب را بهاداراوراق  تحلیل پیشرفته هایدوره حضور در جهت الزم آمادگی متقاضیان

ستقیم در مگذاری مستقیم و یا غیرنسبت به سرمایههای کاربردی تکنیک گذاری در بورس بتوانند با استفاده ازسرمایهمباحث مقدماتی و اصول اولیه 

   بازار سرمایه اقدام کنند.

  :های زیر دست خواهند یافتهای الزم در زمینهکنندگان به آگاهیر پایان دوره، شرکتد    
 و تحلیل تکنیکال بنیادیتحلیل با  مقدماتی آشنایی  -2             گذاری در بورسسرمایهمختلف  یهاآشنایی با روش  -1  

 بازار سرمایهمفاهیم مختلف  فضای اقتصاد کشور و  شناخت  -4  گذاری در بورسسرمایه آگاهی از مسائل خاص ایران در زمان  -3   

 فصلسر

ای بازار  )انواع مفاهیم پایه  -2ها(؛ گذاری در بورس )از نگاه افراد و شرکتمزایای سرمایه  -1 گذاری در بورس اوراق بهادار شامل:آشنایی با سرمایه

ها )مفوم ارزش دفتری، ذاتی، اسمی و بازاری بهادار و شرکتاصطالحات و مفاهیم بورس اوراق  -3...(؛ بازارها، شرکت های ارائه دهنده خدمات در بازار سرمایه و 

(؛ معامالتی و ...پایانی و حجم، مبنا، گرهنوسان، قیمتهای بازار، نمادهای معامالتی و وضعیت نمادها، دامنههای مالی، مجامع شاخصمالی، صورتیک دارایی، سال

آشنایی با ساز و کار   -5گذاری )شامل سهام عادی، حق تقدم سهام، انواع اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق صکوک و ...(؛ ا انواع ابزارهای سرمایهآشنایی ب  -4

نکات ضروری   -6مالت و ..(؛ ها، آشنایی با کارمزد معاو مراحل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار )دریافت کد بورسی، چرخه خرید و فروش سهام، انواع سفارش

ذاری، گگذاری در بازار سرمایه )فروش سهام زیان ده و خرید سهام سود ده، مباحث انتظارات در بازار سهام، داشتن استراتژی سرمایههای مهم جهت سرمایهو توصیه

 نقش اطالعات و ...(

گذاری اصول سرمایه  -8گذاری مستقیم)بررسی عملکرد، مزایا و معایب(؛ در برابر سرمایه مستقیمگذاری غیرمفهوم سرمایه -7 گذاری غیر مستقیم شامل:سرمایه

های بررسی دالیل ناکامی برخی صندوق  -9گذاری،(؛ گذاری )نحوه انتخاب صندوق متناسب با شرایط بازار و ریسک فرد، افق سرمایههای سرمایهدر صندوق

آشنایی با شرکت های رتبه بندی نهادهای مالی )شامل مرکز   -11سبدگردانی اختصاصی )مزایا و عملکرد(؛   -11سی؛ گذاران بورگذاری و برخی سرمایهسرمایه

 پردازش اطالعات مالی ایران، پارت و ....(

شامل دارایی پایه، اندازه مشخصات قراردادهای آتی )  -13تعریف ابزار مشتقه و انواع آن به زبان ساده؛  -12 گذاری در قراردادهای آتی شامل:سرمایه
ای بر تحلیل صنعت طال )شامل عرضه و تقاضای جهانی، تسویه بازار، مقدمه  -14های موضوع معامالتی و .(؛ های تحویل، محدودیتقرارداد، نحوه تحویل، ماه

 )مشخصات قرارداد آتی سکه و سازوکار معامالتی آن(ویژگی های قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران-15های تجاری و سیاسی و روند جهانی قیمت(؛ سیکل

آشنایی با بودجه  -18مفهوم سیاست های تجاری، پولی و مالی دولت؛  -17مفهوم رشد اقتصادی؛  -16 های سنجش اقتصادی شامل:ای بر شاخصمقدمه
 کشور(سرمایه گذاری در بورس با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز )سیاست های ارزی  -19کشور؛ 

 زمان کالس تاریخ روز ردیف 

 01الی  19 ساعت 11/11/79 شنبهیک 1

 01الی  19 ساعت 11/11/79 شنبهسه 0

 19الی  11 ساعت 01/11/79 پنجشنبه 3
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 ناماطالعات ثبت

 
 ساعت 7 مدت:

 کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون 23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 گر بازار سرمایهآقای مصطفی محبی؛ دکترای اقتصاد و کارشناس و تحلیل مدرس:
 ...(، کارمندان نهادهای غیر بورسی وگذاری در بورس )دانشجویانمندان به سرمایهکلیه عالقه :دوره مخاطبان

 ...(پزشکان و مهندسان و)نظیر ها متخصصان غیر مالی و اقتصادی شاغل در سایر بخش

 گذاران در بازار مسکن، طال و ارزفعاالن و سرمایه
 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 30 ظرفیت دوره:

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

 ریال  0،040،000با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:
 ریال 0،880،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 01/00/78 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء در دوره کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت دوره پایان در :مدرک

 

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

