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 نماید:برگزار میکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
 "گذاری در بورسمدیریت سرمایه"دوره آموزشی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت 04 مدت:

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

 گذاری شرکت کارگزاری بانک خاورمیانهامور سرمایه مدیر؛ مهدی باغبانآقای  مدرس:

 مخاطبان

 :دوره

 گذاری در بورس )دانشجویان، کارمندان نهادهای غیر بورسی و...(مندان به سرمایهکلیه عالقه

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

 گذاران در بازار مسکن، طال و ارزفعاالن و سرمایه

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر؛  30 ظرفیت دوره:

 ریال  000038،2،  نفر معادل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر شهریه آزاد:

 ریال 000082،3،  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 20/08/74شنبه چهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهبه شرکت  :مدرک
 

 یبرا درآمد کسب و یگذارهیسرما ،یمال نیتام در شیهاییتوانا هنوز گذرد،یم تهران بهادار اوراق بورس عمر از دهه چهار از شیب نکهیا وجود با

 ثروت دیتول از سرشار منبع به افراد تا شودیم موجب آن در یاحرفه و یاصول تیفعال کهیصورت در .است ناشناخته کشورمان مردم از یاریبس

 .گردد یمعرف یکاربرد کامال صورت به هیسرما بازار در تیفعال و بورس یمقدمات میمفاه شودیم تالش دوره نیا در .گردند متصل

 

 هاسرفصل

1 

 و هیسرما بازار ارکان خالصه، طور به جهان و رانیا بورس خچهیتار

 ینهادها انواع و دولت و اشخاص و هاشرکت یبرا بورس یایمزا

 کارکردشان و یمال

 بورس یهاشاخص و آن نیقوان و بورس در معامالت انجام نحوه 4

5 
 یهاروش و( یادیبن و کالیتکن) سهام لیتحل یهاروش

 سهام یارزشگذار

2 
 یمال نیتام یهاروش و بازارها انواع شامل ،یگذارهیسرما میمفاه

 یمال یهانسبت یبرخ و یمال یهاصورت یاجمال یمعرف و

 سکیر انواع فیتعر و بازده و سکیر محاسبه 6

 یپرتفو میمفاه 7

 مشتقه اوراق یاجمال یمعرف 8 بورس در هاشرکت رشیپذ مقررات 3

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 20/08/74 دوشنبه 1

30الی  08ساعت   

 03/01/74 چهارشنبه 2

 01/01/74 شنبه 3

 08/01/74 دوشنبه 4

 07/01/74 چهارشنبه 5

 03/01/74 شنبه 6
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