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 هعزفی دٍرُ: 
ثبسار سزهبیِ ثِ عٌَاى یکی اس رکٌهْهبی   

اغلی ثبسار هبلی در اقتهػهبد ٍفهیه هِ        

فزاّن ًوَدى ثستزی ثهزای سهزههبیهِ       

گذاری ٍ هذیزیت ریسک ٍ  ایجبد سهبس  

ٍ کبرّبی تأهیي هبلی ثٌگبُ ّهب را ثهز       

در ایي دٍرُ سعی هیطَد تب عْذُ دارد.  

سبسٍ کبرّبی اغلی ثبسار سهزههبیهِ در      

ایزاى هعزفی ضَد ٍ ًحَُ ٍرٍد ثِ ایهي    

ثبسار ٍ است بدُ اس آى ثهزای سهزههبیهِ         

گذاراى ٍ ثٌگبُ ّبی تَلیذی هطهخهع   

 گزدد.

 
 اّذاف دٍرُ:

  آضٌبیی ثب سبسٍ کبرّبی اغلی ثبسار

 سزهبیِ 

   ، آگبّی اس چگًَگی ٍرٍد ثِ آى

ّن ثزای سزهبیِ گذاراى حقیقی ٍ 

حقَقی  ٍ ّن ثزای ثٌگبُ ّبی 

 تَلیذی 

  

 هحتَای دٍرُ:
 آشٌایی با ساختار بخش هالی اقتصاد ایزاى

  ِتعزیف ٍ توبیش تبهیي هبلی اس طزیق ثبسار پَل ٍ ثبسار سزهبی 

   آضٌبیی ثب اًَاع ثَرط ّب ٍ کبرکزد ّزیک 

 ثَرط اٍراق ثْبدار 
 هعزفی ثبسار اٍلیِ، ثبًَیِ، اٍل، دٍم، تبثلَی اغلی ، فزعی ٍ فزاثَرط -

  ثَرط کبالی ایزاى )هعبهالت ًقذی ٍ هعبهالت آتی ( 
  ثَرط اًزصی 

 آشٌایی با ًْادّای هالی فعال در باسار سزهایِ ایزاى 

 :تطزیح ٍفبیف ، ٍیضگی ّب ٍ کبرکزدّب ثب توزکش ثز

 ارآضٌبیی ثب کبرگشاری ّب ٍ خذهبت ٍیضُ آًْب )ًحَُ اًتخبة کبرگشار ، هذارک السم جْت دریبفت کذ سْبم داری ،ًحَُ تجبدالت هبلی ثب کبرگش( 

   آضٌبیی ثب غٌذٍق ّبی هطتزک سزهبیِ گذاری )اًتخبة غٌذٍق ، ًحَُ سزهبیِ گذاری در غٌذٍق ّبی هطتزک سزهبیِ گذاری ، هشیت
 )سزهبیِ گذاری در ثَرط اس طزیق غٌذٍق ّبی هطتزک سزهبیِ گذاری

 هعزفی سجذگزداًی 
 هعزفی رٍش خزیذ ٍ فزٍش آًالیي 

 آشٌایی با ساس ٍ کار اًجام هعاهالت در بَرس اٍراق بْادار ٍ فزابَرس

 ّوِ چیش درثبرُ یک خزیذ ٍ فزٍش سْن 

 سبیت ّب ،گشارضبت ٍ سبیز هزاجع کست اطالعبت در خزیذ ٍ فزٍش سْبم 
 آضٌبیی ثب اًَاع گشارضبت حسبثذاری ٍ حسبثزسی ضزکت ّبی ثَرسی 
 آضٌبیی ثب هْن تزیي اطالعبت هَرد ًیبس در خػَظ رفتبر قیوت سْبم 
 هزاجع دستزسی ثِ تحلیل ّب ٍ سیگٌبل ّبی خزیذ ٍ فزٍش 

 آشٌایی با هْن تزیي اصطالحات ٍ هفاّین بَرسی هَرد ًیاس یک سْاهذار

 هعزفی سْبم ٍ ضزکتْبی سْبهی 

 هجبهع عبدی ٍ فَق العبدُ-غف خزیذ ٍ فزٍش-تَقف ًوبد ٍ ثبسگطبیی-سبل هبلی -سزهبیِ-ًوبد-آضٌبیی ثب اغطالحبتی چَى ًبم ضزکت 
  ، ه بّین ارسش گذاری سْبم ، افشایص سزهبیِ ، هجبهع ضزکت ّبی سْبهیEPS-DPS – P/E 

 هعزفی رٍضْبی افشایص سزهبیِ ٍ تعییي قیوت تئَریک ّز سْن در ّز رٍش 
 آضٌبیی ثب ه َْم ضبخع در ثبسار سزهبیِ ٍ هعزفی اًَاع ضبخػْب ی هَجَد در ثبسار سزهبیِ ایزاى 
 هعزفی سبیز اثشارّبی هعبهالتی هَجَد در ثبسار سزهبیِ ایزاى ّوچَى قزاردادّبی اختیبر هعبهلِ، هعبهالت آتی ٍ اٍراق ثب درآهذ ثبثت 

 آشٌایی هقذهاتی با اًَاع تحلیل جْت پیش بیٌی رًٍذ آتی قیوت سْن

 آضٌبیی ثب تحلیل تکٌیکبل ٍ ًزم افشارّب 

 آضٌبیی ثب تحلیل ثٌیبدیي 

 آضٌبیی ثب عَاهل رٍاًی اثزگذار ثز هعبهالت  

 هخاطباى دٍرُ:
 هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى ستبدی

 فبقذ پیطٌیبس پیشٌیاس دٍرُ: 
 

 سبعت  51هذت دٍرُ: 
 

 تاریخ بزگشاری: 
 )51303الی 0303اس سبعت )5091ضْزیَر  03ٍ 99
 

 ّشیٌِ دٍرُ: 
 ریبل0.933.333

 

ّشیٌِ بزگشاری شاهل هحتَای آهَسشی, 
پذیزایی هیاى ٍعذُ، ًاّار ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ 

 هی باشذ.

 آموزش هاي تخصصي

 2971-تقَین فصل تابستاى


