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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 (هفتم)نوبت  گذاری در بورسآشنایی با سرمایه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ساعت 7 مدت:

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

 رسانی و خدمات بورسسازی و آموزش شرکت اطالعمدیر فرهنگآقای بهنام بهزادفر؛  مدرس:

 ...( ، کارمندان نهادهای غیر بورسی وگذاری در بورس )دانشجویانمندان به سرمایهکلیه عالقه :دوره مخاطبان

 ها متخصصان غیر مالی و اقتصادی شاغل در سایر بخش

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر؛  30 ظرفیت دوره:

 ریال 0،00063،0 ارزش افزوده به ازای هر نفر معادلبا احتساب مالیات بر  شهریه آزاد:

 ریال  000301،0،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 08/08/74 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء در دوره کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضورشرکتبه  دوره پایان در :مدرک

 

ریزی شده است. دوره روق گذاری در اوراق بهیدار بمنیم گذاری در بورس و بی هدف توسنه  رمها  سنممیی   سنممیی  مادان ب  این دوره جهت آشنایی  القه       
مادان پس ار اتمیم دوره بی سهم، نحوه امید و و اصول مقدمیت  مهیمقت سهیم بوده و سه  بم آن است تی القه شنیم  مایث  اویه  سنیاریر بیرار بورس ورنور    

گذاری در بورس ویمقً آشای شوند. همچاهن در این دوره؛ نهیدهیی رهیل در هی و وله  مطییب ممتاط بی اصنول اویه  سنممیی   همات ههمترموش سنهیم، پهیهمی تیه 
 هی وگمدد. این دوره ضننمن پیسننيیوی  ب  پمسشبورس و نقش هم ودام مورد بیرشنایسن  همار گمرر  و مقدمیت  ار نحوه تحله  تیههمات ههمت سنهیم ارام  م    

هیدار را تحله  اوراق ب هیی پهرمرر واد تی مرقیضهین آمیدگ  الرم جهت ثضور در دورهگذاری در آن، ومك م واادگین در رمها  بورس و سممیی ابهیمیت شموت
 نمییاد.وسب 

 های دورهسرفصل

 گذاریتهمیف الموم  سممیی  ممدم  مفهوم تورم و آثیر آن بم رندگ

 گذاری در بیرار داال  و مقییس  آنهی بی یکدییمشهوه هیی سممیی 

 تهمیف، سهم تیریي  و انواع آنهی هیی میی ،بیرار

 گذاری غهممسرقهمگذاری مسرقهم و سممیی گذاری در بیرار سممیی : سممیی نحوه سممیی 

 رورتیریيچ  بیرار سممیی  و اروین اسیس  آن در و مفهوم اررش اسم  و اررش بیراری یك دارای 

 هیی سیرمین ییرر  و مورد تیمهد سیرمین بورس و اوراق بهیداربورس

 ...گذاری:سهیم الیدی، ثق تقدم سهیم الیدی، اوراق مریروت هیب  مهیمل ، اوراق صکوک وابزارهیی مورد اسرفیده بمای سممیی 

 صف امید و رموش، گمه مهیمقت  و... داما  نوسین، پذیمش، المض  اویه ،هیی بورس، نمید، پذیمش و ییو اصطقثیت: شیاص

 گذاری مررمک، سادگمدان  اارصیص هیی سممیی گذاری غهممسرقهم: صادوقهیی سممیی روش

 گذاری: تحله  باهیدی تحله  تکاهک ، تحله  ساد سهیمگهمی صحهح در مایث  سممیی ابزارهیی مورد اسرفیده بمای تصمهم

 انجیم امید و رموش آرمییر  ار طمیق تیالر مجیری سهم تکیم  مهیمقت در بورس اوراق بهیدار

 راه هیی انريیب ویرگزاری مایسب جهت انجیم مهیمل  هیی ویرگزاریادمیت هیب  ارام  توسط شموت

 www.tsetmc.comو  www.codal.ir هیی ایارمنر  مینادآمورش ویم  سییت
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 30الی  08 30/08/0274 شنبه 0

 30الی  08 33/08/0274 شنبهدو 3

 30الی  08 38/08/0274 شنبهچهار 2

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1153
http://www.codal.ir/
http://www.tsetmc.com/

