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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 )نوبت اول( جامع تحلیل بنیادی

 
 

 

 

 

 

 

 

    
تکنیکال، بنیادی، های د. تحلیلنباشسرمایه نیازمند بررسی همه جانبه آن می بازار در سود کسب جهت گذارانسرمایه      

یک سهم،  ها روند حرکتیگذاران بتوانند با کمک آنسرمایهنتمال، مالی رفتاری، بین بازاری و ... به این دلیل ایجاد شدند که متکنوفاندا

ای ل ریشهواممطالعه ع یا فاندامنتال به تحلیل بنیادیدر این میان و کسب سود داشته باشند.  بینی نمایندصنعت یا کل بازار را پیش

گونه مطالعات، هدف اصلی از انجام این. دهدها را تحت تاثیر قرار میهای صنعتی و شرکتکه ماهیت اقتصاد، بخش پردازدمیو اصلی 

ت های مالی شرکهاست. تحلیل بنیادی معموالً بر اطالعات و آمار کلیدی مندرج در صورتذاتی( شرکتتعیین ارزش واقعی سهام )ارزش

نیادی، بر ب تحلیلاز  دیگریبخش  چنینهمشده است یا خیر. درستی ارزشیابی نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام بهتمرکز می

 .تمرکز دارد هاو شرکت صنایع، اقتصاد کشوراطالعات و آمار بررسی 

 

 فصلسر

 پول زمانی ارزش و ایبرنامه ریزیبودجه 11 گریتحلیل الزامات و اصول 1

2 

 صورت )ترازنامه، اساسی مالی هایصورت با آشنایی

 جریان صورت و جامع زیان و سود صورت زیان، و سود

 نقد( وجوه

 سهام گذاریارزش مبانی 12

11 
 و معایب و سهام گذاریارزش آکادمیک هایروش

 هاآن مزایای

1 
 آن اقالم و مالی هایصورت کارکردهای با آشنایی

11 
 بازار در سهام گذاریارزش کاربردی هایروش آموزش

 ایران سهام

1 
 تحلیل در آن کاربرد و مقدماتی اکسل آموزش

 مالی هایصورت
11 

 سهام گذاریارزش در آن کاربرد و P/E انواع معرفی

1 

)شرکت  بورس رسمی هایسامانه از استفاده آموزش

 اطالعات انواع با آشنایی و (مدیریت فناوری و کدال

  هاآن در منتشره

 گذاریسرمایه هایشرکت NAV محاسبه عملی کارگاه 11

11 

 بهره، نرخ مانند اقتصادی کالن متغیرهای از استفاده

 تحلیل در... و پایه کاالهای ارز، نرخ نفت، قیمت تورم،

 مالی هایصورت تحلیل مختلف هایروش با آشنایی 1 سهام

1 
 اختارس نقدینگی، سودآوری،) مالی هاینسبت با آَشنایی

 11 و...( سرمایه

 مانند بنیادی سهام کشف برای کالسیک هایروش

 و... و پیوتروسکی معیار ، Z- Altman روش کانسلیم،

 آشنایی با مجامع عمومی و افزایش سرمایه 1 هاآن مزایای و معایب

9 
 تعدیل احتمال کشف سریع و تقریبی روش معرفی

 19 هاشرکت( منفی) مثبت

 بازار در بنیادی سهام کشف کاربردی هایروش آموزش

 ایران

 تولیدی هایشرکت (EPS) سود تخمین عملی کارگاه 11



 
 

 

 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

 

9816 99110  

 

 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 38

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

 خوارزمی نگرآینده کارگزاریشرکت  آموزش واحد مسئول و بازار توسعه مدیر؛ مهدی سوری آقای مدرس:

  مالی های کارگزاری و سایر نهادهایمدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 و موسسات هاهای سایرشرکتمدیران و کارشناسان رشته

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت دورهبرگزاری *نفر؛  30 ظرفیت:

 باشد*الزامی می افزار اکسلنرم نصب و تاپ*همراه داشتن لپ

 ریال  8،313،100با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 1،680،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 00/03/74 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می عطاءا دورهدر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت پایان در :مدرک

 

 بندی دوره:زمان
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 32الی  11ساعت  32/23/89   شنبهدو 1

 32الی  11ساعت  32/23/89   چهارشنبه 3

 32الی  11ساعت  22/23/89   دوشنبه 2

 32الی  11ساعت  21/22/89   شنبهچهار 4

 32الی  11ساعت  29/22/89   چهارشنبه 2

 32الی  11ساعت  12/22/89   دوشنبه 6

 32الی  11ساعت  32/22/89   دوشنبه 1

 32الی  11ساعت  33/22/89   چهارشنبه 9

 32الی  11ساعت  31/22/89   دوشنبه 8

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

