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 نماید:برگزار میکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
 نوبت اول((  تحلیل تکنیکال مقدماتیدوره آموزشی 
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 ساعت 38

 گر بازار سرمایه آقای بهزاد صمدی؛ کارشناس و تحلیل مدرس:
 ها و موسساتسایر شرکتهمچنین های کارگزاری و سایر نهادهای مالی مدیران و کارشناسان شرکت  :دوره مخاطبان

 گذاری در بورس مندان به سرمایهتمامی عالقه 
 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 20 ظرفیت دوره:

 باشد*کنندگان مینامتعداد ثبت*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن 

 ریال  000080،1،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:
 ریال 000840،2،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 38/03/77شنبه چهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

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

 

 قیطر از لیتحل نیا در. است بازار گذشته تیوضع مطالعه قیطر از بازار در هامتیق ینیبشیپ یبرا یروش( Technical Analysis) یفن لیتحل ای کالیتکن لیتحل 
 ،یخارج یارزها بازار در لیتحل روش نیا. کرد ینیبشیپ را ندهیآ در هامتیق تیوضع توانیم تقاضا و عرضه ،معامالت حجم ،هامتیق یهانوسان و راتییتغ یبررس

 که ییالگوها ییشناسا یبرا گرید یابزارها و نمودارها از کالیتکن لگرانیتحل. دارد یاگسترده کاربرد بهاگران فلزات گرید و طال بازار و بهادار اوراق بورس یبازارها
 روند و متیق نییتع و گذشته در سهام حجم و متیق حرکات و رفتار مطالعه" از استفاده با لیتحل نوع نیا. ندیجویم بهره کند، ینیبشیپ را سهم یآت تیفعال تواندیم
 کالیتکن لیتحل .ردیگیم قرار لیتحل و هیتجز مورد یکیتکن گرلیتحل توسط نمودار و یخیتار نهیشیپ از استفاده با سهم متیق راتییتغ .ردیپذیم صورت"سهم ندهیآ
 یهندس و یاضیر یهارابطه و نمودار از استفاده بر هالیتحل نیا اساس. کندیم ینیب شیپ را متیق نده،یآ یهاحرکت مبادالت حجم و گذشته یهامتیق آزمون با

 .شودیم مشخص بازار نوسانات محدوده برآورد راه از فروش ای دیخر یهافرصت راستا نیا در. دیآ بدست بزرگ و کوچک یروندها گونه نیبد تا است متمرکز

 هافصلسر 

(مقدمات) کالیتکن لیتحل موزشآ 1  یسفارش یکاتورهایاند یمعرف همراه به کاتورهایاند جامع آموزش 6 

5 دریمتاتر افزارنرم یمعرف همراه به چارت ای نمودار ساختار با ییآشنا 2  هاییواگرا شرفتیپ بحث آموزش 7 

ردنک زهیکانال و کالیتکن لیتحل در روند خط 7 موزشآ ،روند انواع با ییآشنا 3  یسفارش یهاتناوب و یمتیق یهانیانگیم 8 

یمتیق یهاگپ ای هاشکاف 4  یشمع یهاکندل موزشآ 9 

یمتیق یالگوها ای هاپترن چارت 5  یمقدمات لیتحل مباحث 11 

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

82الی  71ساعت  82/28/99 یکشنبه 1  

82الی  71ساعت  02/28/99 شنبهسه 2  

82الی  71ساعت  20/20/99 شنبهسه 3  

82الی  71ساعت  77/20/99 یکشنبه 4  

82الی  71ساعت  70/20/99 شنبهسه 5  

82الی  71ساعت  72/20/99 یکشنبه 6  

82الی  71ساعت  82/20/99 شنبهسه 7  

82الی  71ساعت  82/20/99 یکشنبه 8  
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