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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 سمینار آموزشی

 ")ریکاوری(های نوین تجدید قوا آشنایی با روش"

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 4

 42الی  61ماه؛ ساعت بهمن 44 چهارشنبه زمان:

 بهادار، کانون کارگزاران بورس و اوراق 24افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 ؛ متخصص ریکاوری و فیزیوتراپی ورزشیماشااهلل شاهینآقای  مدرس:

 و نهادهای مالی بازار سرمایه؛ های کارگزاریشرکتگران و مسئولین پذیرش ، معاملهکارشناسانمدیران،  :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این عالقه مامیت

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  42 :سمینارظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  222122،6، ارزش افزوده به ازای هر نفر معادلبا احتساب مالیات بر  :آزاد شهریه

 ریال 222،422،6 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 61/66/71 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک

 

 :سمینارمعرفی 

توان می. گیرندمیدان ورزشی در نظر می یک را همانندتجارت وکار و فضای کسب، در حال حاضر برخی از متخصصین       

نیازمند استفاده از  ،گذاریمالی و سرمایهتخصصی های موزشآعالوه بر کسب مهارت و تجربه و  ،فعالین بازار سرمایهگفت 

جدید قوا یا های تروشها و تکنیکبا استفاده از  خود را عملکرد فیزیکی و ذهنی تا بتوانندهایی از علوم پزشکی هستند تکنیک

کارگزاران دهد مطالعات نشان می .ارائه دهندعملکرد بهتری  های روزمره خودانجام فعالیتدر حین  وتقویت نماید ریکاوری 

ای هبر روی ارگان اشود و متعاقبهایی که از مغز و سیستم عصبی ترشح میهمانند ورزشکاران در حین فعالیت در اثر هورمون

 ،گیرند و همین امر موجب بروز خستگی زودرسگذارد، بیشتر در معرض استرس، هیجان واحساسات خود قرار میمیبدن تاثیر 

 .شودفرسودگی شغلی و کاهش عملکرد ذهنی و فیزیکی می

 :گیرندهای زیر را فرا میکنندگان به صورت تئوری و عملی آموزششرکت    

 های روزمرهآغاز فعالیتهای بهبود عملکرد فیزیکی و ذهنی قبل از روش .0

 هافعالیتهای افزایش قدرت ذهنی و جسمی در حین آشنایی با روش .3

 های روزمرهبعد از اتمام فعالیتهای رفع خستگی و ریکاوری تکنیک .2

 هافصلسر 

 شنایی با علل و عوامل بروز خستگی آ 1

 های مدیریت انرژی ها و شیوهبررسی تکنیک 2

 خود ارزیابی ونظارت بر عملکرد ذهنی و فیزیکی نحوه 3

 معرفی کیف ریکاوری  4
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