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 ساعت 12 مدت:

 ؛ مدرس بازار سرمایهعلی حیدریآقای  مدرس:

 ؛عالقمندانو سایر   های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت 

 ریال  000،520،2با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 000،890،1با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 27/07/99شنبهیک تا روز نام:مهلت ثبت

 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

 

 نیوا از همزموا  یاسوفااده در بازارهوا نیفعوال یازمنو ین گو ید ییسو  از و سو  کی از یمال یبازارها در ینیبشیپ و یخیتار یهاداده میعظ حجم  

 بوه ازین و اطالعات یباال حجم. است  هیگ د گذارا هیس ما ی یگمیتصم فاًینها و اسفااده در سه لت جهت یمفن ع یراهکارها ارائه به منج ، اطالعات

 اطالعوات بوه یدسف سو ”سو عت“ کنو ،یم دوچنو ا  را م ضو   تیواهم کوه یس م فاکف ر اما ن ،یآیم نظ  به مهم عامل دو گ چه همزما  یب رس

 را موا نظو  مو  یژگویو چنو  ای کی که یینمادها ک د  غ بال جهت بازار نماد ص ها نیب در جسفج  سهام، بازار در مثال یب ا. است ش ه یبن طبقه

 دنبوال بوه شوما دارنو ، را سوهام بازار در معامله تیقابل که ییهاش کت سهام یباال تع اد نیب در  یکن ف ض. است یب زما  و سخت اریبس کار دارن 

 نشوا  هاسوهم از خواص نو   نیا اطالعات تنها  یدار لیتما و باش   یخ  صف که یسهم مثال یب ا . یهسف یخاص یمعامالت یژگیو با خاص یسهم

 لفو یف ها،یبن دسوفه از یمخفلاو انو ا  در را اطالعات و ده یم پاسخ گ ا معامله یتقاضا از ن   نیا به که است یابزار قاًیدق یسین  لف یف. ش د داده

 .است دسف ر ب اساس مناسب سهم یغ بالگ  لف ،یف درواقع. ده یم ارائه و ک ده

 های دورهسرفصل

 ( بان دهید  یها قالب و ماتیتنظ و امکانات) یسینو لتریف با یمقدمات ییآشنا 1

 یامار سوابق و امارها و یحقوق و یقیحق اطالعات و لدهایف ساخت 2

 توابع و عملگر انواع 3

 یکنترل یها ساختار 4

 (لتریف دستورات و فرمت و رهایمتغ)ساده دستورات با یسیلترنویف 5

 یخروج افتیدر و لتریف اعمال 6

 کالیتکن و بازار یروانشناس یفاکتورها یبرا یسینو لتریف 7

 مرکب یسینو لتریف 8

 یکاربرد یلترهایف لیتحل 9

 مادهآ یلترهایف یبررس 10

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 28/07/99 شنبهدو 1

20الی  17ساعت   
 30/07/99 شنبهچهار 2

 05/08/99 شنبهدو 3

 07/08/99 شنبهچهار 4

 آنالین

http://www.tsetmc.com/
https://sts.seba.ir/Default.aspx

