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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ریزی شده است. دوره گذاری در اوراق بهادار برنامهگذاری در بورس و با هدف توسعه فرهنگ سرمایهسرمایهمندان به این دوره جهت آشنایی عالقه     
مندان پس ار اتمام دوره با سهم، و اصول مقدماتی معامالت سهام بوده و سعی بر آن است تا عالقهفوق شاام  مااث  اویهه سااارار بارار بورس ورور   

گذاری در بورس وامالً آشانا شوند. همننهن در این  ها و ولهه مطایب مرتاط با اصاول اویهه سارمایه  هرات قهمتنحوه ارید و فروش ساهام، پهیهری تیه 
من گردد. این دوره ضدوره؛ نهادهای فعال در بورس و نقش هر ودام مورد بارشناسی قرار گرفره و مقدماتی ار نحوه تحله  تیههرات قهمت سهام ارائه می

وند تا مرقاضاهان آمادگی زرم جهت ثوور در  گذاری در آن، ومك میونندگان در رمهنه بورس و سارمایه ابهامات شاروت  ها وپاساگیویی به پرساش  
 نمایند.تحله  اوراق بهادار را وسب  های پهررفرهدوره

 های دورهسر فصل ردیف

 مردم یمفهوم تورم و آثار آن بر رندگ 0

 گذاریتعریف عمومی سرمایه 3

 گذاری در بارار داالی و مقایسه آنها با یکدییرهای سرمایهشهوه  2

 تعریف، سهر تاریگی و انواع آنها های مایی،بارار 8

 گذاری غهرمسرقهمگذاری مسرقهم و سرمایهگذاری در بارار سرمایه: سرمایهنحوه سرمایه 1

 مفهوم اررش اسمی و اررش باراری یك دارایی 6

 اروان اساسی آن در ورور تاریگنه بارار سرمایه و 8

 های سارمان یافره و مورد تائهد سارمان بورس و اوراق بهاداربورس 4

 ...گذاری:سهام عادی، ثق تقدم سهام عادی، اوراق مراروت قاب  معامله، اوراق صکوک وابزارهای مورد اسرفاده برای سرمایه 7

 گذاری در بورسهای سرمایهمزیت 00

 صف ارید و فروش، گره معامالتی و... دامنه نوسان، های بورس، نماد، پذیرش و ییو پذیرش، عرضه اویهه،اصطالثات: شااص 00

 گذاری مرررک، سادگردانی اارصاصیهای سرمایهگذاری غهرمسرقهم: صندوقهای سرمایهروش 03

 سهام بنهادی تحله  تکنهکی، تحله  سادگذاری: تحله  گهری صحهح در مااث  سرمایهابزارهای مورد اسرفاده برای تصمهم 02

 سهر تکام  معامالت در بورس اوراق بهادار 08

 انجام ارید و فروش آرمایری ار طریق تازر مجاری 01

 های وارگزاریادمات قاب  ارائه توسط شروت 06

 راه های انرگاب وارگزاری مناسب جهت انجام معامله 08

 www.tsetmc.comو  www.codal.ir مانند های اینررنریآمورش وام  سایت 04

 زمان کالس تاریخ روز ردیف 

 11الی  7 ساعت 11/11/79 جمعه 1

 11الی  7 ساعت 19/11/79 جمعه 1

http://www.codal.ir/
http://www.tsetmc.com/
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 ناماطالعات ثبت

 
 ساعت 7 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر محل:

 رسانی و خدمات بورسسازی و آموزش شرکت اطالعمدیر فرهنگ ؛بهنام بهزادفرآقای  مدرس:

 ...(، کارمندان نهادهای غیر بورسی وگذاری در بورس )دانشجویانمندان به سرمایهکلیه عالقه :دوره مخاطبان

 ...()نظیر پزشکان و مهندسان وها 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:

 00/03/78 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

