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 نماید:برگزار میکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
 (سومنوبت ) تحلیل تکنیکال مقدماتیدوره آموزشی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف برگزاری این دوره آموزشی:             

  کاربردی در تحلیلی تکنیکالآموزش مکانیزم و عملکرد تمام ابزارهای 

 خوانیآموزش کاربردی چارت 

 های معامالتی در تحلیل تکنیکالآموزش استراتژی 

 المللی و بازار سهام ایراننحوه استفاده از ابزارهای کاربردی در بازارهای بین 

 آموزش نحوه استفاده از اندیکارتورها و اسیالتورها 

 تی و زمانی و نحوه خریدو فروش بر اساس آنآموزش استفاده از ابزارها فیبوناچی قیم 

 هاها و واگرایییادیگیری نحوه استفاده از همگرایی 

 های استفاده از آنهاآشنایی و نحوه استفاده از الگوهای شمعی و محدودیت 

 سرفصل

های دریافت خبر و دیتا در بازار سهام ایران )تاکید برساایت  فاندامنتال(، معرفی کانالهای تحلیل )تکنیکال و ، معرفی روشمعرفی انواع بازارها و مقایسه آنها :ایمفاهیم پایه

چارت(، افزارهای اصلی تحلیل تکنیکال )مفیدتریدر، ایزیات بازار آتی سکه، اشنایی با نرمحمدیریت فناوری بورس تهران(، آشنایی با اصطالخات بازار بورس، آشنایی با اصطال

 بندیجمع

های معامالتی مبتنی بر آن، نمودارهای لگاریتمی و حسابی، ها و استراتژیها، پیوت پوینتفریمای(، انواع تایمآشنایی با انواع نمودارهای قیمت )شمعی، خطی، میله :روندها

 بندیجمعسطوح حمایت و مقاومت و یافتن مناطق حمایت و مقاومت، شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، کانالیزه کردن نمودار، 

های متحارک لگااریتمی،   های متحرک، میانگینهای زمانی کاربردی در میانگینبندی آنها، دورههای متحرک و دستهمیانگین :میانگین متحرک )خطوط روند داینامیک(
 بندیباند بولینگر، چنگال اندروز، جمع

هاای زماانی،   های قیمتی، انواع فیبونااچی انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی، انواع فیبوناچیهای فیبوناچی، نحوه تعریف سری و نسبت :فیبوناچی قیمتی و زمانی
 بندیجمع

ن ها و انواع آدی، واگراییتعریف اسیالتور مک MACDکاربرد اسالتور )شاخص قدرت نسبی(، RSI تعریف اندیکاتور و اسیالتور، کاربرد اسیالتور اندیکاتورها و اسیالتورها: 
 بندی)معمولی و مخفی(، جمع

 Double)الگوی سقف و کف دوقلو ، (Head and Shoulders)ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی، الگوی سر و شانه مقدمه الف( الگوهای بازگشتی:الگوهای کالسیک: 

Top / Double Bottom ،)قلو الگوهای سقف و کف سه(Triple Top / Triple Bottom)، بندیجمع 

-الگاوی پارچم ساه   (، Flag) دهناده، اناواع الگوهاای م لاع )صاعودی، نزولای، کانو(، الگاوی پارچم         بر الگوهای قیمتی ادامه ایمقدمه دهنده روند:الگوهای ادامه ب(

 بندیجمع، (Pennant)گوش

 (،Hammer) ، الگاوی چکا   Shadowsکاابرد  (، Doji) الگاوی دوجای   استتی  کتاربیدی:  الف(ایچیموکو ب(الگوهای کندل استیک، شمعی، و ایچیموکو:الگوهای کندل

 بندیاستیک، جمعهای ورود بر اساس کندلستاره صبحگاهی و شامگاهی، الگوی پوشا م بت و منفی، الگوی ابر سیاه، استراتژی الگوهای

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 36/01/74 شنبه 1

30الی  08ساعت   

 34/01/74 دوشنبه 2

 03/06/74 شنبه 3

 08/06/74 دوشنبه 4

 07/06/74 شنبه 5

 00/06/74 دوشنبه 6

 06/06/74 شنبه 7

 32/06/74 شنبه 8
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 اطالعات ثبت نام

 ساعت 38 مدت:

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

 گر بازار سرمایه تحلیلمدرس و  ،توسعه بازار ؛ کارشناسسیدجواد حسینیآقای  مدرس:

 ها و موسساتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی همچنین سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت  :دوره مخاطبان

 گذاری در بورس مندان به سرمایهتمامی عالقه 

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

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

 ریال  0،00008،1با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 0،00084،2با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 06/01/74شنبه چهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

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