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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
آموزش معامالت آتی و اختیار معامله در بورس کاالی ایران

(معامالت الگوریتمی)

معرفی دوره:

همواره معاملهگران در اندیشه طراحی روشی هستند تا با استفاده از آن به درآمدی ثابت از معامالت دست یابند .امروزه
در دنیا روشهای متفاوتی با بازدهیهای گوناگونی طراحی شدهاند که گاهی بر مبنای روشهای آماری هستند که همواره از
دیدگاه تحلیلگران با انتقادهای گوناگونی همراه است .اما پس از سال  ۱۰۰۲روشهای معامالتی طراحی شدهاند که از آن به
معامالت الگوریتمی یاد میشود .شاید بتوان گفت معامالت الگوریتمی که امروزه به معامالت پربسامد ترجمه شده است
تنها را کسب درآمد ثابت و ادامهدار از معامالت بورس است.
سرفصلهای دوره
1

آموزش قوانین و مقررات و مبانی علمی

2

آموزش معامالت الگوریتمی ()AlgoStar

3

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی معامالت آتی

ردیف

روز

تاریخ

1

سهشنبه

74/02/34

2

یکشنبه

74/08/03

3

سهشنبه

74/08/08

4

یکشنبه

74/08/07

5

سهشنبه

74/08/00

6

یکشنبه

74/08/06

زمان کالس

ساعت  08الی 30

مدت:

 04ساعت

محل:

تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان دوره:

جناب آقای فرزان سهرابی؛ مدیر معامالت آتی شرکت کارگزاری ستاره جنوب
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی و سایر شرکتها و موسسات؛
سایر عالقهمندان به حضور در این دوره
*همراه داشتن لپتاپ و نصب نرمافزار اکسل (ورژن  3000یا باالتر) الزامی است*

ظرفیت دوره:

 30نفر*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،840،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،421،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز سهشنبه 74/02/34

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزش کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

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

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

