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

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ساعت 12 مدت:

 سنتر مالی وبسایت بنیانگذار و آریا مالی خبره تحلیلگران موسسه مدیرعامل؛ حسین آباقیآقای  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 000،160،2 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 ریال  000،620،1با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 05/06/99 شنبهچهار 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 حضوربه شرکت دوره پایان در :مدرک

 

ریزی شده است. گذاری در اوراق بهادار برنامهفرهنگ سرمایهگذاری در بورس و با هدف توسعه مندان به سرمایهاین دوره جهت آشنایی عالقه     

مندان پس از اتمام دوره دوره فوق شامل مباحث اولیه ساختار بازار بورس کشور و اصول مقدماتی معامالت سهام بوده و سعی بر آن است تا عالقه

گذاری در بورس کامالً آشههنا شههوند. بط با اصههول اولیه سههرمایهها و کلیه مطالب مرتبا سههه ن نهوه خرید و فروس سهههامن پی یری تاییرات قیمت

ئه همچنین در این دوره؛ نهادهای فعال در بورس و نقش هر کدام مورد بازشههناسههی قرار گرفته و مقدماتی از نهوه تهلیل تاییرات قیمت سهههام ارا

سشمی سخ ویی به پر ضمن پا شرکتگردد. این دوره  سرمایهکنندگان در زمینها و ابهامات  ضیان گذاری در آنن کمك میه بورس و  کند تا متقا

 نمایند.تهلیل اوراق بهادار را کسب  های پیشرفتهآمادگی الزم جهت حضور در دوره

 های دورهسرفصل

 یمال یبا بازارها ییآشنا

 هیسرما یدر بازارها تیاصول موفق

 سکیو ر یگذار هیسرما تیریمد

 یتابلوخوان

 و ره آورد tsetmsکدال .  یها تیبا سا ییآشنا

 یگذار هیدر سرما جیاشتباهات را

 سود تیریمد

 هینحوه اخذ اطالعات نرم و سخت در بازار سرما

 هیو فروش سهام در بازار سرما دیخر یروشها

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 20الی  17 10/06/1399 شنبهدو 1

 20الی  17 12/06/1399 چهارشنبه 2

 20الی  17 15/06/1399 شنبه 3

 20الی  17 17/06/1399 دوشنبه 4

 آنالین

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1153

