
 پیشرفته مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی سرفصل های دوره آموزش

 )بورس سهام، سکه طال و آتی زعفران( 

CTA  دوره سرفصل 

 جلسه اول پیشرفته

 و مخفی کالسیکآشنایی با انواع واگرایی ها مانند واگرایی  •

 آموزش انواع همگرایی •

 بررسی شدت واگرایی و همگرایی جهت برخورداری از یک ترید موفق و پایدار •

 جلسه دوم پیشرفته

 آموزش انواع امواجِ رالی، پیوت مینور و پیوت ماژور  •

 آموزش انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای تخصصی آن ها  •

 معرفی انواع ابزارهای مختلف مانند بادبزن فیبوناچی، چنگال اندرز و کانال کوادرانت •

 معرفی انواع شکاف های قیمت و نحوه استفاده صحیح جهت انجام معامالت •

 جلسه سوم پیشرفته

 آموزش انواع الگوهای قیمت •

 ، مستطیل و مثلث(Flag)الگوهای ادامه دهنده مانند الگوی پرچم  •

 الگوهای برگشتی مانند الگوی سر و شانه، دوقلو و سه قلو •

 آموزش نحوه شناسایی سیگنال مردود در الگوها مانند قله خوشبینی و قله بدبینی •

 انواع میانگین متحرک از جمله میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی •

 ت های اندیکاتور و اسیالتورهاآموزش تفاو •

 آشنایی با نحوه همسان سازی ابزارها •

 جلسه چهارم پیشرفته

 آشنایی با انواع الگوهای شمعی ژاپنی  •

 آموزش انواع الگوهای شمعی برگشتی در روند افزایشی •

 معرفی انواع الگوهای شمعی برگشتی در روند کاهشی •

 معرفی انواع الگوهای شمعی ادامه دهنده •

 جلسه پنجم پیشرفته

 آموزش ده نکته ضروری و مهم که هر سهامداری بایستی بداند •

 آموزش انواع استراتژی های کاربردی جهت سودآور نمودن معامالت •

 آموزش حد سود و ضرر معامالت •

 روانشناسی بازار و آموزش درس آموخته های حاصل از اشتباهات متداول در هر معامله •

 استفاده از آنمعرفی پیوت و نحوه  •

 آموزش پرایس اکشن و کاربردهای آن در بازارهای مالی مختلف به سبک نایل فولر • جلسه ششم پیشرفته

 پیشرفته

 

 جلسه هفتم

 

 مقاومت و تریگرها و ستاپ معامالتی/آموزش اندیکاتورهای حمایت •

 نحوه ریسک فری کردن سهم و افزایش بازدهی •

 جلسه آتی زعفران 
 پرکاربردترین روش معامالتی جهت معامله در بازارهای دوطرفهآموزش  •

 ACDآموزش استراتژی برتر  •

 CTA تکمیلی** 

 آموزش فیلترنویسی در سهام •

 آموزش ابرهای ایچی ماکو •

 کارگاه تجزیه و تحلیل سهام، طال و قرارداد آتی زعفران •

 .مقدماتی و پیشرفته در این جلسه برگزار خواهد شد CTAامتحان پایان دوره سطح  **
 



 پیشرفته مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی سرفصل های دوره آموزش
 )بورس سهام، سکه طال و آتی زعفران(

 با اعطای گواهینامه معتبر از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

دوره پیشرفته بر اساس سرفصل های تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی 
 .ساعته برای تدریس این دوره درنظر گرفته شده است  3جلسه  7گردیده است که مطابق آنها 

 07132304016 - 07132304015کسب اطالعات بیشتر : 

 000/480/1شهریه دوره: 

 تومان  000/290/1پرداخت نقدی: با احتساب تخفیف شهریه 

نقد و نیم دیگر یک فقره چک به تااری   تومان( 000/740)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

 
 

 


