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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
سمینار آموزشی

"آشنایی با مالی رفتاری"
معرفی سمینار:

مبحث مالی رفتاری از جمله ارکان مهم در علم سررمایهگرااری اسر

کره برر رونرد تصرمیمگیرریهرا و عملکررد بهینره

هرفرد در خانواده ،اقتصاد ،سرمایهگااری و تشکیل پرتفوی مناسب مورد توجه میباشد .
این سمینار با تاکید بر روند تصرمیمگیرری و بررسری خطاهرای شرناختی بره بررسری عرواملی مریپرردازد کره برتصرمیمات
سرمایه گااران تأثیر میگاارند ،اطالعات را محدود یا منحرف مریکننرد و ممکرن اسر

علریرغرم صرحیح برودن اطالعرات،

افراد به نتایج و تصمیمهای نادرستی برسند.
در این کارگاه به بررسی و ارایه پیشنهاد راهبردی جه

کاهش این امور میپردازیم.
سرفصلها

شناخت سوگیریهایی که در روند تصمیمهای اقتصادی ،مالی و معامالت ما تاثیری مخرب دارند
مغز خطاساز ما و چگونگی غلبه بر این خطاها در روند تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی ما
بررسی و کنکاش رفتار سرمایهگذاری افراد و میزان موفقیت آنها
تیپ شخصیتی شما مناسب چه نوع سرمایهگذاری میباشد ؟
بررسی عوامل روانشناسی در تحلیل تکنیکال و الگوهای شمعی
بازتاب رفتاری معاملهگران در تابلوی معامالت بورس اوراق بهادار
بررسی روانشناسی پول و مدل رفتاری افراد در روند سرمایهگذاری و پسانداز
مدت 4 :ساعت
زمان :چهارشنبه  8اسفندماه؛ ساعت  61الی 02
مکان:

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،20کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس :خانم میران؛ دانشآموخته روانشناسی و کارشناس ارشد توسعه بازار کارگزاری آیندهنگر خوارزمی
مخاطبان سمینار :مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛
دانشجویان رشتههای حسابداری ،مدیریت مالی و اقتصاد؛
تمامی عالقهمندان به سرمایهگذاری و کسبوکار
ظرفیت سمینار 02 :نفر؛ اولویت شرکت در سمینار با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*
شهریه آزاد :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  6،122،222ریال
شهریه اعضا :با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  6،022،222ریال
مهلت ثبتنام :تا روز چهارشنبه 79/60/26
نحوه ثبتنام :تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
مدرک :در پایان سمینار به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء میگردد.
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302
00002888324

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

