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 ساعت 38 مدت:

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

 داریب اقتصاد یمال گروه لیتحل ریمد؛ مرتضی کوشکیآقای حمید  مدرس:

 ها و موسساتسایر شرکتهمچنین های کارگزاری و سایر نهادهای مالی مدیران و کارشناسان شرکت  :دوره مخاطبان

 گذاری در بورس مندان به سرمایهتمامی عالقه 

 باشد*کنندگان مینامثبت*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد نفر؛  30 ظرفیت دوره:

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

 ریال 0،00068،1با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل   شهریه آزاد:

 ریال 001،313،8با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 00/00/74چهارشنبه  تا روز نام:ثبتمهلت 

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

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

 

ها را های صنعتی و شرکتماهیت اقتصاد، بخشای و اصلی که مطالعه عوامل ریشه کند تا باگذاران کمک میسرمایه یا فاندامنتال به تحلیل بنیادی  

هاست. تحلیل بنیادی معموالً بر اطالعات ذاتی( شرکتگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام )ارزشهدف اصلی از انجام این. دهدتحت تاثیر قرار می

شده است یا خیر. همچنین درستی ارزشیابی سهام به نماید تا مشخص کند که آیا قیمتهای مالی شرکت تمرکز میو آمار کلیدی مندرج در صورت

 .تمرکز دارد هاو شرکت صنایع، اقتصاد کشوراطالعات و آمار بررسی بنیادی، بر  تحلیلاز  دیگریبخش 

 های دورهفصلسر

های مرتبط جهت جمع آوری اطالعاتسایت  
 چگونگی طبقه بندی دیتا جهت شروع به مرحله تحلیل

 پیش بینی فروش
 پیش بینی بهای تمام شده

 قراردادهای اتی و اهمیت آن در پیش بینی
 شیوه تحلیل روند اقتصاد کالن داخلی و خارجی

 آشنایی و درک گزارشات منتشر شده بین المللی و اثر آنها

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 08/00/74 شنبه 1

 30:20الی  08:20

 30/00/74 شنبه 2

 34/00/74 شنبه 3

 01/00/74 شنبه 4

 03/00/74 شنبه 5

 07/00/74 شنبه 6

 36/00/74 شنبه 7

 02/03/74 شنبه 8

 00/03/74 شنبه 9
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