سزهبیِ گذاری در ثبسار ثَرس
مد مبرگبُ

KSB

هدت مبرگبُ

 14سبعت

کارگاه سزمایه گذاری در باسار بورس
ًظز ثِ ایٌنِ ثَرس ٍ ثبسار سزهبیِ اس جذاة تزیي رٍش ّبی سزهبیِ گذاری ثب ثبسدّي ثبال ٍ تٌَع اثشارّب است ،تَجِ ثسيبری
اس سزهبیِ گذاراى ثزای حضَر در ایي رقبثت ثب درجِ ّبی ریسل پذیزی هتفبٍت را ثِ خَد جلت مزدُ ،آگبّي اس اصَل،
تنٌيل ّب ٍ فزصت ّبی هٌبست ثزای عالقوٌداى ثِ ایي حَسُ السم است.
ثِ راستي چگًَِ هوني است یل فزد عبدی ثب سزهبیِ ای اًدك در سزهبیِ گذاری ّبی ثشره ضزیل ضَد در حبلي مِ ًِ
ضزمبی خَد را هي ضٌبسد ٍ ًِ اهنبى مست اطالع اس ًحَُ ی فعبليت ،هيشاى ّشیٌِ ّب ،درآهدّب ٍ  ...را دارد؟
در ایي مبرگبُ تالش ضدُ هفبّين اٍليٓ ثَرس ٍ ثبسار سزهبیِ ارائِ خَاّد ضد تب ثتَاى ثب ضٌبخت فزصت ّب ،مست درآهد ًوَد.
سزفصل های کارگاه
 -ثبسار هبلي ٍ اًَاع دارایي

ثَرس اٍراق ثْبدار ٍ پيطيٌِ ثَرس تْزاى

-

 -اًَاع ثَرس (ثَرس ،فزاثَرس ،ثَرس مبال ،ثَرس اًزصی) -

سْن ،اًَاع سْبم ٍ حقَق هبلنيي سْبم

 -عَاهل فعبل در ثبسار سزهبیِ (مبرگشاراى ٍ - )...

ریسل ٍ ثبسدُ

 ارمبى ثَرس(ضَرای عبلي ثَرس ،سبسهبى ثَرس ،ضزمت ثَرس) -تئَری پَرتفَليَ

-

 اًَاع ارسش سْنضبخص

 ضيَُ ّبی تحليل سزهبیِ گذاری (ثٌيبدی ،تنٌينبل) -سبسٍمبر ٍ ًحَُ ی هعبهالت سْبم

 چزخِ خزید ٍ فزٍش سْبمرٍضْبی مست درآهد اس ثَرس

-

شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای
در پبیبى مبرگبُ گَاّيٌبهِ رسوي اس سَی داًطگبُ ضْيد ثْطتي ثب قبثليت تزجوِ رسوي ثِ فزاگيزاى اعطب خَاّد ضد.
ضزایط اخذ گَاّيٌبهِ:
 -1رعبیت مبهل آیيي ًبهِ ّب ٍ ضَاثط داًطگبُ ٍ ّوچٌيي آیيي ًبهِ حضَر در مبرگبُ مِ قجالً ثِ رٍیت ٍ تأیيد داًطپذیز
رسيدُ است.

 -2تنويل فزم ّب ٍ هدارك ثجت ًبم

 -3تسَیِ حسبة مبهل هبلي

شماره حساب و مدارک ثبت نام
ضْزیِ مبرگبُ هشثَر می ثبیستي ثِ حسبة ضوبرُ 342282555ثِ ًبم داًطگبُ ضْيد ثْطتي ًشد ثبًل تجبرت ضعجِ
داًطگبُ ضْيد ثْطتي ٍاریش گزدد.
هدارك السم :اصل فيص ٍاریشی ضْزیِ  +دٍ قطعِ عنس  3*4رًگي (ثزای خبًن ّب ثب حجبة مبهل ٍ ثزای آقبیبى ثدٍى
مزاٍات)  +اصل ٍ مپي ضٌبسٌبهِ  +اصل ٍ مپي مبرت هلي  +تنويل فزم ثجت ًبم ثصَرت آًالیي
اطالعات تماس
جْت مست اطالعبت ثيطتز در سبعبت  9الي  13 ٍ 12الي  16ثب ضوبرُ ّبی  22410487 ٍ 22410486توبس حبصل فزهبیيد.

