
 مقدماتی مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی دوره آموزش

 )بورس سهام، سکه طال و آتی زعفران(

 مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی مقدماتیسرفصل های دوره آموزشی 

 )بورس سهام، سکه طال و آتی زعفران(

CTA  دوره سرفصل 

 مقدماتی
جلسه 

 اول

 )بورس کاال(معرفی بازار بورس سهام و اوراق بهادار و آتی زعفران  •

 مزایای بازارهای سهام و آتی زعفران و مقایسه آنها با هم •

 نحوه ورود به بازارهای سرمایه به منظور خرید و فروش عرضه های اولیه، سهام و آتی زعفران •

 متا تریدر و داینامیک تریدرآموزش انواع نرم افزارهای بورسی مانند رسا، ره آورد نوین،  •

 www.tsetmc.comمعرفی تابلو معامالتی سهام به آدرس اینترنتی  •

و تعدیل مثبت یا منفی و تاالر   و  EPS ،DPS ،Surplus :آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه از جمله •

 مجازی بورس 

 و گپ های بازارهای مختلف آشنایی با ساعت های معامالتی •

 مقدماتی
جلسه 

 دوم

های دوره رونق، رونق نسبی، آموزش شناخت زمان بهینه برای ورود به بازارِ بورس بر اساس استراتژی •

 دوره رکود و رکود مطلق

 آشنایی با نحوه معامله بر اساس حجم معامالت، کد به کد و معامالت بلوکی •

 تشخیص قدرت خریدار و فروشندهتکنیک های تابلوخوانی و نحوه  •

 معرفی علم تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تکنوفاندامنتال •

 تاریخچه و اساس علم تحلیل تکنیکال •

 بررسی نمودارهای خطی، شمعی، میله ای، نقطه و رقم •

 معرفی تابلو معامالتی آتی زعفران و ویژگی های آنها •

 مقدماتی
جلسه 

 سوم

 بازارهای دموی سهام و آتی زعفراننحوه انجام معامالت در  •

 معرفی نمادها و تایم فریم های مورد استفاده در بازارهای مختلف •

 تجزیه و تحلیل فنی و معرفی انواع روندها •

 های آن نحوه انجام معامله بصورت آنالین و استفاده از درس آموخته •

 جهانیآموزش چگونگی اثرپذیری سهام و آتی زعفران از اخبار بنیادی و  •

 
جلسه 

 چهارم

 مقاومت و نحوه تبدیل سطوح به یکدیگر -آموزش الفبای بورس، خطوط حمایت •

 (Break out)نحوه معامله بر اساس استراتژی شکست    •

 نحوه معامله بر اساس استراتژی خط روند و شکست استاندارد و پولبک •

 کانالیزه نمودن چارت قیمت و نحوه استفاده از آن بصورت تکنیکی •

 مقدماتی
جلسه 

 پنجم

 روش سرمایه گذاری بلند مدت بر اساس روش میانگین متحرک •

 روش سرمایه گذاری میان مدت با بکارگیری اندیکاتورها •

 الت، قدرت خریدار و روند سهممروش سرمایه گذاری کوتاه مدت با استفاده ازابزار حجم معا •

 

 

http://www.tsetmc.com/


 دوره آموزشی مقدماتی مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی
 )بورس سهام، سکه طال و آتی زعفران(

مقدماتی بر اساس سرفصل های تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی  دوره *
 .ساعته برای تدریس این دوره درنظر گرفته شده است  3جلسه  5گردیده است که مطابق آنها 

 000/180/1شهریه دوره: 

 تومان  000/990پرداخت نقدی: با احتساب تخفیف شهریه 

نقد و نیم دیگر یک فقره چک به تاریخ  تومان( 000/590) نصف شهریه پرداختپرداخت قسطی در دو قسط با 
 یکماه پس از ثبت نام

 

 :جهت پرداخت به صورت اقساط به نکات زیر توجه فرمایید

 
 .واریز نماییدمبلغ پیش پرداخت را می بایست از طریق پرداخت اینترنتی در پایین همین صفحه  -1

 
چک ها می بایست طرح جدید )صیاد( باشند و در وجه موسسه آموزش عالی فاضل نوشتته شتوندت رتاری   -2

مربوطه را در قبل از واریز مبلغ پیش پرداختت رصویر )عکس( چک های  .می باشدپس از ثبت نام یکماه   چک
 .ارسال نمایید. را صحت آنها بررسی گردد 09025017351وارس اپ یا رلگرام به شماره 

پس از ابالغ رایید صحت چک ها روسط مدیریت امور مالیت آنها را به آدرس موسسه آموزش عالی فاضل   -3 
از  7133894419ل کتد پستتی موسسه فاض - 1واقع در شیرازت چهارراه پارامونتت ابتدای خیابان قصردشت کوچه 

 .طریق پست پیشتاز ارسال نمایید

 
 .پس از ارسال چک ها از طریق پستت کد رهگیری مرسوله را از طریق وارس اپ یتا رلگترام ارستال نماییتد  -4
کارشناسان آموزش موسسه جهت صدور نام کاربری و رمز عبور و آموزش شرکت در کتالس آنالیتن بتا شتما  -5

 .رماس خوهند گرفت

 

  


