ردیف نام موسسه/شرکت/مرکز

مصوبه جلسه

مورخ

شکل

نوع دوره

نهم

1391/07/05

بالمانع

عمومي

1391/07/17

بالمانع

تخصصي

1

کارگزاری بانك ملي

2

کارگزاری بانك کشاورزی

یازدهم

عنوان دوره

مدت دوره

مدرس دوره

شهریه

منابع

محل برگزاری

معامالت هارمونیك

3

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون مقدمات بازارها ،ابزارها و نهادهای مالي

4ساعت

آقایان محمد رحیمي و
نصرآبادی

360,000

مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته (راعي و پویان فر)
مدیریت مالي (مناجاتي)
آموزش سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار

4

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون بازار سرمایه اسالمي و اخالق حرفهای

3ساعت

آقایان محمد رحیمي و
نصرآبادی

270,000

ابزارهای مالي اسالمي (موسویان)
بازارهای مالي اسالمي (علي صالحآبادی)

5

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون مقررات بازار سرمایه

3ساعت

آقایان امیر رحیمي و نصرآبادی

270,000

مجموعه قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار

6

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون مقدمات امور مالي شرکتي

4ساعت

آقایان محمد رحیمي و
نصرآبادی

360,000

مروری بر حسابداری مالي (ایرج نوروش-ساسان مهراني)
مدیریت مالي (رضا تهراني)
مدیریت مالي (مدرس)
مدیریت سرمایهگذاری (پناهي)

7

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون روشهای کمي مقدماتي

6ساعت

آقایان امیر رحیمي و نصرآبادی

540,000

اموزش گامبهگام مدیریت مالي (رضا مناجاتي)
آمار و کاربرد آن در مدیریت (مومني و عادل آذر)

8

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون اقتصاد

8ساعت

آقایان کریمي ،محمد رحیمي
و نصرآبادی

720,000

نظریه اقتصاد خرد(جي منکیو)
اقتصاد کالن (جي منکیو)

9

شرکت طلیعه کاوش

یازدهم

1391/07/17

بالمانع

آمادگي آزمون فهم و تحلیل صورتهای مالي

4ساعت

آقایان محمد رحیمي و
نصرآبادی

360,000

تجزیه و تحلیل صورتهای مالي (قالیباف اصل)
درک و تحلیل صورتهای مالي (پورابراهیمي)
مدیریت مالي (رضا تهراني)

 10کارگزاری بانك ملي

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

کارگاه عملي بررسي ارزشیابي سهام تولیدکنندگان سرب و روی در بازار سرمایه

8ساعت

آقای علي نصیری

800,000

-

 11کارگزاری بانك ملي

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

جامع تحلیل تکنیکال ()CTA1

 21ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

5,200,000

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)
Tomas a .meyers-the technical analysis course

 12کارگزاری بانك ملي

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

جامع تحلیل تکنیکال ()CTA2

18ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

5,200,000

j .wells wilder jr – new concepts in technical trading
system
john person- A complete guide to technical trading
tactics

سالن همایش کارگزاری بانك ملي ایران

سالن همایش کارگزاری بانك ملي ایران

 13کارگزاری بانك ملي

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

جامع تحلیل تکنیکال ()CTA3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

5,200,000

کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه
(علیرضا مهدیپور)

سالن همایش کارگزاری بانك ملي ایران

 14کارگزاری بانك ملي

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

جامع تحلیل تکنیکال ()CTA4

 15ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

5,200,000

بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (علیرضامهدیپور)

سالن همایش کارگزاری بانك ملي ایران

ردیف نام موسسه/شرکت/مرکز

شهریه

منابع

محل برگزاری

مصوبه جلسه

مورخ

شکل

نوع دوره

عنوان دوره

مدت دوره

مدرس دوره

Mark b fisher-the logical trader

سالن همایش کارگزاری بانك ملي ایران

 15کارگزاری بانك ملي

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

جامع تحلیل تکنیکال ()CTA5

 15ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

9,200,000

 16شرکت طلیعه کاوش

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

تامین مالي با صکوک

8ساعت

آقایان عزتي ،محمدرحیمي،
کریميمهرآبادی ،سیاهکارزاده و
سیدعباسموسویان

1.250.000

ابزارهای مالي اسالمي (صکوک) (سید عباس موسویان)
صکوک ،الگوهای ساختاربندی انتشار و سرمایه گذاری
(آدامز نظیف)
مدیریت ریسك های مالي ،ساختارهای صکوک
(علي ارسالن طریق)

شرکت طلیعه کاوش

 17شرکت طلیعه کاوش

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

 16ساعت

آقایان محمدرحیمي،
کریميمهرآبادی و نصرآبادی

3.000.000

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)
تحلیل تکنیکي از الف تا ی (محمد مساح)
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس و اوراق بهادار ایران (کریم عزتي فر)

شرکت طلیعه کاوش

 18شرکت طلیعه کاوش

پانزدهم

1391/09/14

بالمانع

تخصصي

پولشویي و روشهای مقابله با آن

8ساعت

آقایان محمدرحیمي،طوسیان،
اسکندری ،شمشیری و
کریميمهرآبادی

1.200.000

فرهنگ لغات مبارزه با پول شویي (مهناز اکبرپور)
جرائم اقتصادی و پول شویي (احد باقرزاده)

شرکت طلیعه کاوش

 19کارگزاری بانك کشاورزی

هفدهم

1391/10/06

بالمانع

تخصصي

تحلیل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

24ساعت

آقای علي محمدی

3.500.000

 20شرکت کارگزاری آگاه

نوزدهم

1391/11/18

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال مقدماتي

24ساعت

آقای محمد شعباني

3.000.000

 21شرکت کارگزاری سهم آشنا

نوزدهم

1391/11/18

بالمانع

عمومي

آموزش اصول و مباني سرمایهگذاری

20ساعت

خانم مهتاب داورزاده

رایگان

 22آموزشگاه آزاد فنيحرفهای بورسیران

نوزدهم

1391/11/18

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال کاربردی

30ساعت

آقای کریم عزتي فر

3.000.000

 23آموزشگاه آزاد فنيحرفهای بورسیران

نوزدهم

1391/11/18

بالمانع

عمومي

آشنایي مقدماتي بورس

20ساعت

سرکارخانم فائزه بناء

2.000.000

 24شرکت کارگزاری بانك ملي

بیستم

1391/12/09

بالمانع

سمینار

بررسي فرصتهای سرمایهگذاری ،تحلیل تکنیکال صنایع و شرکتهای برتر

3ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

(دکتر علي محمدی)

کتاب دوئل با روند و کتاب رکن سوم بازار
(محمد شعباني)

کتاب مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (دکتر شهر آبادی)
کتاب چگونه یك سرمایهگذار آگاه باشیم (مجتبي فنایي و ماندانا گلستاني)
آموزش بورس (دکتر شهرآبادی)
خطاهای رایج سرمایهگذاران مبتدی (محمد حسین طاهری)

کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار
(کریم عزتيفر)
کتاب آموزش سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتي)
(بورس اوراق بهادار تهران)
کتاب چگونه سرمایهگذاری در سهام را شروع کنیم؟
(بورس اوراق بهادار تهران)

کارگزاری بانك کشاورزی

شرکت کارگزاری آگاه

سعادتآباد ،باالتر از میدان کاج کوچه شهید یعقوبي پ27

آموزشگاه آزاد فنيحرفهای بورسیران

آموزشگاه آزاد فنيحرفهای بورسیران

300,000

تحلیل تکنیکال ،استراتژیهای معامالتي نحلیل موجهای الیوت ،نمودارهای
رنگو ،سه خط شکست

شرکت کارگزاری بانك ملي

 25مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

بیبست ویکم

1391/12/15

بالمانع

عمومي

فهم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالي مقدماتي

24ساعت

محمد مهدی نادری

3,200,000

کتاب مدیریت مالي نوین ( جهانخاني و شوری)

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

 26مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

بیبست ویکم

1391/12/15

بالمانع

عمومي

فهم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالي پیشرفته

12ساعت

محمد مهدی نادری

2,500,000

کتاب مدیریت مالي نوین  ( 1جهانخاني و شوری)

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

 27مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

بیبست ویکم

1391/12/15

بالمانع

عمومي

آشنایي با صورت وجوه نقد

8ساعت

محمد مهدی نادری

2,000,000

کتاب حسابداری میانه  2انتشارات سازمان حسابرسي
استانداردهای حسابرسي شماره 2انتشارات سازمان حسابرسي

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

ردیف نام موسسه/شرکت/مرکز

شهریه

منابع

محل برگزاری

مصوبه جلسه

مورخ

شکل

نوع دوره

عنوان دوره

مدت دوره

مدرس دوره

مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (دکتر علي محمدی)

کارگزاری بانك کشاورزی

 28کارگزاری بانك کشاورزی

بیبست وسوم

1392/03/01

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال

ساعت 24

آقای علي محمدی

3.500.000

شرکت کارگزاری آگاه

 29شرکت کارگزاری آگاه

بیست وچهارم

1392/04/05

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال پیشرفته

ساعت 24

آقای محمد شعباني

3.500.000

کتاب الگوهای هارمویك در بازارهای سرمایه (دکتر علي محمدی)
کتاب رکن سوم بازار (محمد شعباني)

 30شرکت کارگزاری آگاه

بیست وچهارم

1392/04/05

بالمانع

عمومي

همایش آشنایي با بازار سرمایه

ساعت 3

آقایان اسراری،
افضلیان،بهزادفر ،شموسي،
دزفولي

رایگان

کتاب آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (انتشارات بورس) کتاب همه
چیز درباره سهام (خادمي گراشي)

شرکت کارگزاری آگاه

 31مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

بیست وهشتم

1392/08/08

بالمانع

تخصصي

آشنایي با صورت جریان وجوه نقد

ساعت 8

آقای محمد مهدی نادری

2.400.000

جزوه استاد

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

 32موسسه آموزشي عالي آزاد فرهنگ متین

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل نمودارها (تکنیکال)

 20ساعت

آقای مسعود جعفری

4.000.000

جزوه مدرس

موسسه آموزشي عالي آزاد فرهنگ متین

 33شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT1

18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (انتشارات علوم اقتصادی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 34شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT2

18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مجموعه استراتژیهای معامالتي ،استراتژیهای کاربردی در معامالت سهام و
قراردادهای آتي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 35شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 36شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT4

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 37شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST1

 21ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (انتشارات علوم اقتصادی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 38شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST2

 15ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 39شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST3

 15ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 40شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST4

 15ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب چگونه سهام سودآور پیدا کنیم (نشر چالش)
کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالي
(دانشگاه مازندران)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 41شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT1

 21ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (انتشارات علوم اقتصادی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 42شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT2

 18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مجموعه استراتژیهای معامالتي ،استراتژیهای کاربردی در معامالت سهام و
قراردادهای آتي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 43شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 44شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

ردیف نام موسسه/شرکت/مرکز

شهریه

منابع

محل برگزاری

مصوبه جلسه

مورخ

شکل

نوع دوره

عنوان دوره

مدت دوره

مدرس دوره

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 45شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT4

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 46شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT5

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

9.200.000

کتاب بررسي سیستم های معامالتي کاربردی در بازارهای سرمایه (انتشارات
علوم اقتصادی)

 47کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT1

18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (انتشارات علوم اقتصادی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 48کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT2

18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مجموعه استراتژیهای معامالتي ،استراتژیهای کاربردی در معامالت سهام و
قراردادهای آتي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 49کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 50کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتي MSCT4

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 51کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST1

 21ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (انتشارات علوم اقتصادی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 52کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST2

 15ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 53کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST3

 15ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 54کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

مدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران MST4

 15ساعت

آقای عیلرضا مهدی پور

4.600.000

کتاب چگونه سهام سودآور پیدا کنیم (نشر چالش)
کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالي
(دانشگاه مازندران)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 55کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT1

 21ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (انتشارات علوم اقتصادی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 56کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT2

 18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب مجموعه استراتژیهای معامالتي ،استراتژیهای کاربردی در معامالت سهام و
قراردادهای آتي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 57کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 58کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 59کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT4

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

5.200.000

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (انتشارات علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 60کارگزاری نهایت نگر

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CAT5

 15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

9.200.000

کتاب بررسي سیستم های معامالتي کاربردی در بازارهای سرمایه (انتشارات
علوم اقتصادی)

شرکت پردازش اطالعات مالي مبنا

 61موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

تحلیل تکنیکال مقدماتي

 15ساعت

آقای حمزه کریمي

2.250.000

جزوه مدرس

موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان

 62موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

تحلیل تکنیکال پیشرفته

 24ساعت

آقای حمزه کریمي

4.800.000

جزوه مدرس

موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان

مصوبه جلسه

مورخ

شکل

نوع دوره

عنوان دوره

مدت دوره

مدرس دوره

ردیف نام موسسه/شرکت/مرکز

 63شرکت کارگزاری بانك پاسارگاد

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

آشنایي با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

36ساعت

آقای بهزاد صمدی

 64شرکت کارگزاری سهم آشنا

سي و هفتمین

1393/02/21

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی

آقایان امیر عین الهي فرد و
 30ساعت
امیرحسین محمدزاده

شهریه

منابع

محل برگزاری

4.500.000

کتاب الگوهای هارمونیك در بازار سرمایه (دکتر محمدی)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)
کتاب سیستم معامالتي ایچیموکو (مانش پاتل)

شرکت کارگزاری بانك پاسارگاد

4.500.000

کتاب تحلیل تکنیکي از الف تا ی (محمد مساح)
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)

شرکت کارگزاری سهم آشنا

1.350.000

کتاب استراتژی¬های معامله در بازار سرمایه (انتشارات آراد کتاب)
مجموعه بورس در بیست دقیقه ( انتشارات بورس)
آمادگي آزمون اصول بازار سرمایه (انتشارات آریانا)

شرکت کارگزاری آراد ایرانیان

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (لنگرودی)

شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
شرکت کارگزاری آراد ایرانیان

 65شرکت کارگزاری آراد ایرانیان

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

آشنایي با بوروس و تحلیل تکنیکال

 9ساعت

آقای ایمان رئیسي اردلي

 66شرکت کارگزاری آراد ایرانیان

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل تکنیکال

 6ساعت

خانم پریا شاهروش

900,000

 67شرکت کارگزاری آراد ایرانیان

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته

 6ساعت

خانم پریا شاهروش

900,000

کتاب کشف اهداف قیمت (انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی)

 68شرکت کارگزاری بازار سهام

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتي

20ساعت

آقای وحیدرضا قاضي مطلق

2.500.000

کتاب تحلیل تکنیکال (جان مورفي)

شرکت کارگزاری بازار سهام

 69موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

تحلیل بنیادی پیشرفته

22ساعت

آقای مسعود جعفری

4.400.000

جزوه مدرس

موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

 70موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

تحلیل بنیادی مقدماتي (فاندامنتال)

22ساعت

آقای مسعود جعفری

4.400.000

جزوه مدرس

موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

 71موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل نمودارها(فني) -تکنیکال مقدماتي

22ساعت

آقای مسعود جعفری

4.400.000

جزوه مدرس

موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

 72موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

سي و هشتمین

1393/03/07

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل نمودارها(فني) -تکنیکال پیشرفته

22ساعت

آقای مسعود جعفری

4.400.000

جزوه مدرس

موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متین

 73کارگزاری بانك مسکن

پنجاه و سومین

1394/05/26

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA 1

 21ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

4.200.000

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جانمورفي)

 74کارگزاری بانك مسکن

پنجاه و سومین

1394/05/26

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA 2

 18ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

3.600.000

 75کارگزاری بانك مسکن

پنجاه و سومین

1394/05/26

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA 3

 15ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

3.000.000

 76کارگزاری بانك مسکن

پنجاه و سومین

1394/05/26

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA 4

 15ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

3.000.000

 77کارگزاری بانك مسکن

پنجاه و سومین

1394/05/26

بالمانع

تخصصي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA 5

 15ساعت

آقای علیرضا مهدیپور

3.000.000

پنجاه و
چهارمین

1394/06/31

بالمانع

تخصصي

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

 40ساعت

آقای سید محمد حسین
میردهقان

5.600.000

 78موسسه عالي آزاد جواد یزد

کتاب استراتژیهای کاربردی در معامالت سهام و قراردادهای آتي ( انتشارات
دانشگاه علوم اقتصادی)
کتاب اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه ( انتشارات دانشگاه
علوم اقتصادی)
کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي
( انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی)
کتاب بررسي سیستم های معامالتي کاربردی در بازار سرمایه ( انتشارات دانشگاه
علوم اقتصادی)

کتاب مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان-مورفي)
کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز (امیر آژیر)
کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال (استیون
بي)
کتاب شاخص¬های نموداری در بازار سرمایه (معتمد)
کتاب الگوهای هارمونیك در بازار سرمایه (محمدی)
کتاب الگوهای شمعي ژاپني (استیو نیسون)

کارگزاری بانك مسکن
کارگزاری بانك مسکن
کارگزاری بانك مسکن
کارگزاری بانك مسکن
کارگزاری بانك مسکن

موسسه عالي آزاد جواد یزد

 79شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

شصت و نهمین

1395/03/17

بالمانع

عمومي

مدیریت معامالت سهان و قراردادهای آتي CTA3

15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

6,500,000

کشف اهداف قیمت ،کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه
(علیرضا مهدیپور)

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

 80شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

شصت و نهمین

1395/03/17

بالمانع

عمومي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA4

15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

6,500,000

بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعي (علیرضامهدیپور)

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

مصوبه جلسه

مورخ

شکل

نوع دوره

عنوان دوره

مدت دوره

مدرس دوره

ردیف نام موسسه/شرکت/مرکز

 81شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

شصت و نهمین

1395/03/17

بالمانع

عمومي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA2

18ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

6,500,000

منابع

شهریه

محل برگزاری

مجموعه استراتژی معامالتي  ،استراتژی کاربردی در معامالت سهام و قراردادهای
آتي – انتشارات انشگاه علوم
اقتصادی در دست چاپ – علیرضا مهدی پور
j. wells wilder jr – New concepts

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

technical trading system
john person- A complete guide to technical trading tactics

 82شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

شصت و نهمین

1395/03/17

بالمانع

عمومي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA1

21ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

6,500,000

Tomas a. Meyers – the technical analysis course
مرجع تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – در دست چاپ – علیرضا مهدی
پور
تحلیل تکنیکال در یازار سرمایه – جان مورفی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

 83شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

شصت و نهمین

1395/03/17

بالمانع

عمومي

دوره جامع تحلیل تکنیکال CTA5

15ساعت

آقای علیرضا مهدی پور

9,300,000

Mark b fisher – The logical trader
بررسی سیستم های معامالتی کاربردی در بازارهای سرمایه – انتشارات
دانشگاه علوم اقتصادی ( در دست چاپ)  -علیرضا مهدی پور

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتي

 84کارگزاری نهایت نگر

هفتاد و دومین

1395/07/28

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال از مقدماتي تا پیشرفته

44ساعت

آقای بهزاد صمدی

7,100,000

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان مورفي)
الگوهای شمعي ژاپني (استیونیسون)
معامالت هارمونیك (اسکات کارني)  -رکن سوم بازار (نیما آزادی) -تحلیل امواج
الیوت (رابرت پریچهر)

شرکت کارگزاری نهایت نگر  -شعبه اصفهان

هفتادودومین

1395/07/28

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکي  -سطح اول

24ساعت

مهدی جعفریان

4,000,000

تحلیل تکنیکال (محمد مساح) -الگوهای هارمونیك (علي محمدی)

سالن آموزش تاالر بورس  -گلستان-گرگان

 86کارگزاری اقتصاد بیدار

هفتاد و سومین

1395/09/17

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال از مقدماتي تا پیشرفته

 48ساعت

بهزاد صمدی

7.900.000

تحلیل تکنیکال (جان مورفي) -سیستم معامالتي ایچیموکو (مانش پاتل) –
الگوهای هارمونیك در بازار سرمایه (مولف دکتر محمدی)

کارگزاری اقتصاد بیدار

 87گروه شاخص بازار سرمایه

هفتاد و سومین

1395/10/29

بالمانع

عمومي

فیلتر نویسي در دیده بان بازار

مهندس ایمان دهقان

1,900,000

 88آموزشگاه مالي بازرگاني تجارت نوین

هفتاد و هفتمین

1396/02/11

بالمانع

عمومي

تحلیل تکنیکال مقدماتي

 89کارگزاری تدبیرگران فردا

هفتاد و هشتمین

1396/04/03

بالمانع

عمومي

همایش هفتگي یا ماهانه بازار سرمایه با موضوعات متنوع

 85شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان

9ساعت

100ساعت محمدمهدی محرابي قمي

جزوه درسي

گروه دانش شاخص بازار سرمایه

5,000,000

تحلیل و معامله گری در بازار ارز  -انتشارات چالش

آموزشگاه مالي بازرگاني تجارت نوین

1روز

محمدعلي شهاب زاد

رایگان

چگونه یك سرمایه گذاری آگاه باشیم (سید مجتبي فنایي و ماندانا گلستاني )
آموزش گام به گام بورس (سازمان بورس و اورق بهادار)

کارگزاری تدبیرگران فردا (نمایندگي تبریز و مراغه)

 90کارگزاری تدبیرگران فردا

هفتاد و هشتمین

1396/04/03

بالمانع

عمومي

روانشناسي بازار سرمایه

20ساعت

محمدعلي شهاب زاد

3,500,000

دانش مالي رفتاری ( - Michael M pompainترجمه احمد بدری)
مالي رفتاری و مالي عصبي از تئوری تا عمل (فریدون رهنمای روپشتي -وحید
زندیه)

کارگزاری تدبیرگران فردا (نمایندگي تبریز)

 91کارگزاری تدبیرگران فردا

هفتاد و هشتمین

1396/04/03

بالمانع

تخصصي

تحلیل تکنیکال پیشرفته

28ساعت

محمدعلي شهاب زاد

5,000,000

تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه(جان مورفي)

کارگزاری تدبیرگران فردا (نمایندگي تبریز)

 92کارگزاری تدبیرگران فردا

هفتاد و هشتمین

1396/04/03

بالمانع

تخصصي

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

15ساعت

حسین فرماني

3,000,000

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (دکتر علي محمدی )
کتاب مرجع کامل الگوهای شمعي در بازار سر

کارگزاری تدبیرگران فردا

 93آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد نوین پردازان راتین اصفهان

هشتادودومین

1396/06/29

تایید

عمومي

دوره آموزشي فیلتر نویسي و تابلو خواني بر اساس سایت TSETMC.COM

9ساعت

حمزه کریمي

3,500,000

 94آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد نوین پردازان راتین اصفهان

هشتادودومین

1396/06/29

تایید

عمومي

همایش معرفي بورس اوراق بهادار

2ساعت

حمزه کریمي

رایگان

 seo.ir - tse.ir - ifb.ir - boursepub.irirvex.ir - sena.ir - tsetmc.ir

 95آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد خانه سرمایه

هشتادودومین

1396/06/29

تایید

عمومي

دوره آموزشي فیلترنویسي دیده بان بازار سهام

9ساعت

علي محمدمرادی

3,500,000

راهنمای سایت tsetmc.com

راهنمای فیلترهای سایت  - tsetmc.comتحلیل بنیادی ( محمد علي
شهدایي)  -سیستم مدیریت سرمایه معامله گر ( ترجمه محمد کریم طهماسبي)  -آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد نوین پردازان راتین اصفهان
جزوه استاد
آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد نوین پردازان راتین اصفهان

آموزشگاه فني و حرفه ای آزاد خانه سرمایه

