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 ساعت 4 مدت:

  02الی  61ماه؛ ساعت اسفند 8 چهارشنبه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار20افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 یخوارزم نگرندهیآ یکارگزار بازار توسعه ارشد کارشناسروانشناسی و  آموخته؛ دانشخانم میران مدرس:

 سایر نهادهای مالی؛ای کارگزاری و همدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 ؛اقتصاد و مالی مدیریت حسابداری، هایرشته دانشجویان

 کاروگذاری و کسبسرمایهمندان به عالقهتمامی 

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  02 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  22،2221،6 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 22،2220،6 ازای هر نفر معادلبا احتساب مالیات بر ارزش افزوده به  شهریه اعضا:

 26/60/79 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

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

 

 :سمینارمعرفی 

 نره یبه عملکررد  و هرا یریر گمیتصرم  رونرد  برر  کره  اسر   یگراار هیسررما  علم در مهم ارکان جمله از یرفتار یمال مبحث     

 . باشدیم توجه مورد مناسب یپرتفو لیتشک و یگاارهیسرما اقتصاد، خانواده، در هرفرد

 ماتیبرتصرم  کره  پرردازد یمر  یعروامل  یبررسر  بره  یشرناخت  یخطاهرا  یبررسر  و یریر گمیتصرم  روند بر دیتاک با این سمینار

 اطالعرات،  برودن  حیصرح  رغرم یعلر  اسر   ممکرن  و کننرد یمر  منحرف ای محدود را اطالعات گاارند،یم ریتأث گاارانهیسرما

 .برسند ینادرست یهامیتصم و جینتا  به افراد

 .میپردازیم امور نیا کاهش جه  یراهبرد شنهادیپ هیارا و یبررس به کارگاه نیا در

 هافصلسر

 دارند مخرب یریتاث ما معامالت و یمال ،یاقتصاد یهامیتصم روند در که ییهایریسوگ شناخت

 ما یاقتصاد و یمال یهایریگمیتصم روند در خطاها نیا بر غلبه یچگونگ و ما سازخطا مغز

 آنها تیموفق زانیم و افراد یگذارهیسرما رفتار کنکاش و یبررس

 ؟ باشدیم یگذارهیسرما نوع چه مناسب شما یتیشخص پیت

 یشمع یالگوها و کالیتکن لیتحل در یروانشناس عوامل یبررس

 بهادار اوراق بورس معامالت یتابلو در گرانمعامله یرفتار بازتاب

 اندازپس و یگذارهیسرما روند در افراد یرفتار مدل و پول یروانشناس یبررس
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