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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
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 ساعت 03 مدت:

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

 ؛Tecvest یفناور گذارانهیسرما شرکت گذاریهیسرما واحد مسئول؛ علیرضا صادقیآقای  مدرس:

 یآت آرمان کمی جسورانه قوصند گذارییهسرما تهیکم عضو

 ؛ها و موسساتسایر شرکتهمچنین های کارگزاری و سایر نهادهای مالی مدیران و کارشناسان شرکت  :دوره مخاطبان

  شرکت در این دورهمندان به تمامی عالقه 

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

 ریال  000130،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 000470،0،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 20/08/74شنبه یک 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

 

 یه ا ی ی دارا کمب ود  ان د،،  ای   یمنف   یاتیعمل سود ،یخیتار یمال یهاصورت نبودن یکاف ای وجود عدم لیدل به( نوپا هایشرکت)ها پآاستارت سهام یابیارزش  

 .است مواجه ییهاتیمحدود با دست نیا از یمسائل و باال یورشکستگ احتمال مشهود،

 نک ه یا او ی   .س ت ین دس تر   در ای   ندارد وجود آنها مورد در یخیتار یاتیعمل و یمال اطالعات و دارند سال دو از کمتر یعمر کشور در نوپا هایشرکت بیشتر     

 نوپ ا  ه ای ش رکت  از یبرخ. دارد ایژهیو تیاهم سهام یابیارزش در که یموضوع دهد،یم دست به آنها رشد نرخ با رابطه در یزیناچ اطالعات آنها یمال هایصورت

 در نوپ ا  هایشرکت از یاریبس نیهمچن. ندارد وجود سهیمقا یبرا یفعال گروه ای بیرق شرکت نوع چیه و ندآییم شمار به نیاول خود نوع در رانیا در الخصوصیعل

 ازمندین یمتماد انیسال تا هاشرکت نیا گر،ید طرف از. باشندیم دهانیز آنها اکثر جهینت در دارند، یزیناچ درآمد ای هستند درآمد فاقد خود، تیفعال یۀاول هایسال

 موض وع،  نی  ا که گرددیم (FCF)د آزا نقد اناتیجر شدن یمنف سبب خود که هستند کارشانوکسب رشد نیهمچن و تیفعال ۀادام یبرا مجدد هاییگذارهیسرما

 نظر به و است نداده انجام ثابت یهاییدارا انواع گرید و ساختمان ن،یزم در یچندان گذاریهیسرما نوپا شرکت کی. کندیم چندان دو را آنها سهام یابیارزش چالش

 مطالعات که آنجا تا باالست، شدتبه هاشرکت نیا سکیر نکهیا تیاهم حائز اریبس نکته. باشد کرده کسب نامشهود هایییدارا محل از را خود یباال ارزش رسدیم

 .گرددیم برآورد درصد 01 حدود نیانگیم طور به پآاستارت کی تیموفق نرخ دهدیم نشان

 نی  ا ک ه  نجاس ت یا یاص ل  مس لله  ش ود، ینم خالصه مشهود هایییدارا فقدان ای و یطوالن خچهیتار عدم ای و هاآن دهیانیز به پآاستارت یهاشرکت مشکل     

-دهیا از هاشرکت نیا در بعضی از موارد یحت شوند؛یم یابیارزش مشخص یبازارها به یابیدست از قبل آنها سهام و دارند قرار خود اتیح چرخه یابتدا در هاشرکت

 ه ا پآاس تارت  یابیارزش   و لی  تحل به کپارچهی صورت به یآمورش کارگاه نیا در رو، نیا از .اندنشده آزمون ها دهیا نیا اما هستند، برخوردار زین یخوب یتجار های

  .میپردازمی

 هاسرفصل 

 (Business Model)  کاروکسب مدل یطراح در یدیکل نکات و عوامل، کاروکسب مدل یطراح بر یامقدمه 1

 (Financial Model Forecasting)  کاروکسب یمال مدل ینیبشیپ و یطراح بر ییامقدمه 2
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 (Startup Valuation Methods) ها آپتاستار یابیارزش مختلف هایمدل حیتوض و یبررس

 نظر مورد یابیارزش یبرا مناسب روش انتخاب و

 یمال نیتام مناسب زمان و روش و هاآپاستارت یمال نیتام مختلف یهامدل 4

 risk@  افزارنرم از استفاده بر ییامقدمه و کاروکسب کی یکاربرد جادیا 5

 زمان کالس تاریخ روز ردیف
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