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 نماید:برگزار میکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
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 ساعت 03 مدت:

 کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، کانون23افروز، پالک تهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل محل:

 گر  بازار سرمایه؛ مدرس و تحلیلآقای فرزاد میدانی مدرس:

 ها و موسسات؛و سایر شرکت  های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت *برگزاری دورهنفر؛  30 ظرفیت دوره:

 باشد*تاپ الزامی می*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپ

 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:

 38/08/74شنبه دو 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 دورهشرکتبه   :مدرک

 

 اریبس فرابورس و بورس بازار ینمادها تعداد امروزه. دارد یفراوان تیاهم بازار لحظه به لحظه یبررس و اطالعات بودن روز به همواره یمال یبازارها در  

 هموه  تهوران   بوورس  اطالعات یفناور تیریمد شرکت خاطر نیهم به. است بازار نیفعال از کی هر توان از خارج نمادها نیا یتمام یبررس و بوده ادیز

 را اطالعوات  نیو ا بتوانند بازار فعاالن یتمام تا است آورده گردهم تهران بورس فناوری مدیریت شرکت تیسا در تیسا در را نمادها به مربوط اطالعات

 نیا نمودن یسفارش بازار نیفعال نیب در مختلف قیسال وجود با حاضر حال در گرید یسو از اما. دهند قرار استفاده مورد خود ازین با مطابق و مشاهده

 بخو   در کوه  شوده  اضوافه  "یسیلترنویف" قالب در تیسا نیا به یتیقابل کهیطورهب کرده  دایپ یفراوان ضرورت سهامداران از کی هر قهیسل به تیسا

 کوه  یهاپتیاسکر ای هاکد از یسر کی لهیوس هب سهام از یستیل مشاهده ای و یسازیسفارش به نسبت بخ  نیا از توانیم و دارد وجود بازار باندهید

 یهوا یژگو یو با مطابق که است یسهام ییشناسا و  یپاال بان دهید در لتریف یژگیو نیترمهم. نمود اقدام شده آماده قبل از یلدهایف و عملگرها یدارا

 در کوه  باشود  آمود در  ینما به منتخب سهام یهایبررس یبرا یورود تواندیم ابزار نیا. است نظر مورد بازار نیفعال از کیهر توسط شده فیتعر یمال

 یابوزار  یسو ینولتریف واقع در خالصه طورهب. میینمایم یریگمیتصم آن دوفروشیخر خصوص در  یادیبن ای و کالیتکن هایلیتحل از استفاده با تینها

 و عملگرهوا  هوا  یورود بوازار   باندهید یسازیشخص با ابتدا دوره نیا در. ماست نظر مورد و خاص یهایژگیو با بورس بازار سهام نیب در جستجو یبرا

 و میکنو یمو  یمعرفو  بازار یروانشناس و کالیتکن نهیزم دو در را باشند لترهایف یمبنا یستیبا که مهم یفاکتورها با سپس و شده آشنا لترهایف یخروج

 .داد میخواه آموزش را یکاربرد و مهم لتریف از یتعداد دوره طول در

 های دورهسرفصل

 بازار باندهید در لتریف یمعرف - بازار باندهید ماتیتنظ - بازار باندهید امکانات یمعرف: یسینو لتریف مقدمات 1
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 یقیحق اطالعات - لتریف در معامالت و هامتیق سابقه به یدسترس -ی اطالعات یلدهایف - لدهایف: مالیلتریف فرمت و قالب

 لتریف در یدیکل یآمارها - لتریف در یحقوق و

 عتواب - ساختارهای کنترلی - عملگرها - متغیرها :یسینوبرنامه مقدمات 3

 زمان کالس تاریخ روز ردیف
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