
١٠:٣١ - ١٣٩٢ تير ٠٨تاریخ: ٩٩۶٢٧کد خبر: 

با اتمام هفدهمين دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری صورت پذیرفت:

هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء سطح علمی فعاالن و سرمایه گذاران در بازار سرمایه است تا از طریق این دوره ها پيش

بينی بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران فراهم شود.

دانشگاه علوم اقتصادی چهار سال است كه ميزبان دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری می

باشد و در خرداد ماه سال جاری هفدهمين دوره جامع آن نيز به پایان رسيد.

، هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء سطح علمی فعاالن و سرمایه گذاران در بازاربورس نيوزبه گزارش 

سرمایه است تا از طریق این دوره ها پيش بينی بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و مدیریت ریسک برای
سرمایه گذاران فراهم شود.

با بياني ديگر این دوره ها با هدف به وجود آوردن مهارت فردی جهت تشخيص فرصت های سرمایه گذاری و
کسب سود در بازار سرمایه برگزار می شود.

دانشگاه علوم اقتصادی تاکنون اقدام به برگزاری هفده دوره جامع آموزش عالي مديريت سرمايه گذاري کرده
 برگزار خواهد شد.92و دوره های جدید آن در دو گرایش ذیل در تابستان 

MCSTمدیریت معامالت سهام و قراردادهای آتی سهام و کاال :

MSTمدیریت معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران :

 پرسيده91در راستای ارزیابی این دوره های آموزشی سواالتی از فارغ التحصيالن دوره هاي نيم سال دوم 
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شد. سواالت و پاسخ های ارایه شده به آنها به شرح زیر است:

*انگيزه و هدف شما برای حضور در این دوره آموزشی چه بوده است ؟ این دوره چقدر به پيش
برد اهداف شما کمک کرده است ؟

محمد غالمی دانشجوی حقوق و شاغل در بازار تهران، هدف خود را از شرکت در این دوره یادگيری تحليل

این دوره برای من عالی بوده، به نحوی که"تکنيکال و تحليل بنيادین در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: 

اکنون به عنوان یک تحليل گر بورس آگاهانه عمل می کنم"

مهدی آزاد کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و معامله گر آتی کارگزاری مفيد هدف خود را از شرکت در این
این دوره تا حدود"دوره کسب دانش تکنيکال و کم کردن ریسک و منطقی کردن معامالت عنوان کرد و افزود: 

زیادی به پيش برد اهداف من کمک کرده است"

امير آذربایجانی دانشجوی مدیریت مالی و معامله گر آتی کارگزاری نهایت نگر اظهار داشت: "به نظر من در

سال های آتی بازار بورس پویا تر خواهد شد و بازار بر مبنای شایعات نخواهد بود. بنابراین شخصی که در
بازار معامله می کند باید از نظر تحليلی چه تکنيکال و چه فاندامنتال قوی تر از دیگران باشد"

*سطح مطالب ارائه شده در این دوره ها و ميزان کاربردی بودن علوم جدید در معامالت سهام و
قرار داد آتی سکه طال را چگونه ارزیابی می کنيد؟

مهدی جبلی معامله گر کارگزاری برهان سهند اظهار داشت: "مطالب به روز بوده و نرم افزارهای ارائه شده

بسيار مفيد بوده اند"

محمد رضا ظهوریان که در زمينه واردات ماشين آالت صنعتی مشغول به کار است، در این رابطه اظهار

داشت: "برای من که آشنایی قبلی با نمودارها نداشتم، مطالب بسيار مفيد و شيوه تدریس کامال کاربردی
بود"

 سال سابقه فعاليت معامالتی در بازار سرمایه دارد اظهار داشت:17هادی بابایی کارمند بانک تجارت که 

"سطح مطالب ارائه شده بسيار عالی بود و با توجه به توانایی هایم تأثير بسزایی برای من داشته و دید

اینجانب را نسبت به بازار باز نموده است"

اگر قبل از شرکت در دوره سابقه فعاليت معامالتی دارید، پس از پایان دوره چه تغييری در*
شيوه معامالتی خود احساس می کنيد؟

محمد رضا رحيمی کارمند شرکت مپنا اظهار داشت: "آشنایی با اصول عنوان شده در دوره، روند معامالتی

اینجانب را منطقی کرده و اطمينان از این که روش های معامالتی طی دوره های قبل اثر بخش بوده است،

آرامش بيشتری نسبت به معامله بر اساس شایعات ایجاد می کند"

محمد رضا هاشمی شاغل در بازار آزاد اظهار داشت: "فضای موجود را خيلی بهتر تحليل می کنم و اعتماد
به نفس باالیی برای معامله پيدا کرده ام"

محمد غالمی نيز اظهار داشت: "قبال پرتفوی من از سهام سود ده و زیان ده تشکيل شده بود، ولی پس از
پایان دوره تمام سهام های زیان ده از پرتفوی من حذف شد"

امير آذربایجانی نيز اظهار داشت: "شاید در گذشته بسيار زیاد به شایعات توجه می کردم اما امروز بدون نياز

به هيچ فردی، شخصا به معامله می پردازم و روانشناسی بازار را به راحتی درک می کنم"

*تسلط مدرس و نحوه انتقال مطالب توسط ایشان را چگونه ارزیابی می کنيد؟

ایمان مومن دوست، کارشناس ارشد مهندسی معدن در این رابطه اظهار داشت: " استاد مهدی پور از نظر

وافرشان در و از همه مهم تر حوصله  انتقال مطالب بسيار عالی بوده  بار علمی، طرز صحيح تدریس و 
پاسخگویی به سواالت دوستان قابل ستایش است"

محمد رضا هاشمی اظهار داشت: "با توجه به اینکه در گذشته در کالس های دیگر نيز شرکت کرده بودم ،
مهندس مهدی پور بسيار مسلط هستند و به صورت علمی به ارایه مطالب می پردازند، صبر زیادی نيز برای
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برخورد با تفکرات همه دانشجویان دارند"

منا گلچين نيز اظهار داشت: "تا به حال در کالسی با این سطح باالی علمی و با این ميزان قدرت تسلط
استاد شرکت نکرده بودم و به نظرم استاد مهدی پور یکی از خبره ترین اساتيد بازارسرمایه می باشند"

هادی بابایی نيز در این باره اظهار داشت: "من پيش از این نيز در کالس های دیگری شرکت کرده بودم، اما

نوع بيان و انتقال مطالب توسط استاد مهدی پور بسيار شيوا می باشد"

*به نظر شما شرکت در این دوره برای سرمایه گذاران یک نياز ضروری می باشد؟

اميد پناهی دارای مدرک کارشناسی ارشد پاسخ این سوال را با جمله ای از رابرت کيوساکی بيان کرد:

"دانسته ها به سود ختم می شود و ندانسته ها به ضرر"

اعظم سائلی دانشجوی رشته اقتصاد در این رابطه اظهار داشت: "این کالس ها موجب آشنایی بهتر با

بورس و یادگيری نحوه سرمایه گذاری در آن می شود و امکان داشتن عملکرد بهتر در بورس را فراهم می
سازد"

مهدی جبلی نيز اظهار داشت: "به نظر من برای انجام معامالت بهتر و پایين آوردن ریسک و جلوگيری از

معامالت هيجانی بهتر است این دوره ها گذرانده شود"

به چه کسانی بيشتر توصيه می کنيد در دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری*
شرکت کنند؟

زهرا عالمی کارشناس مالی در این خصوص اظهار داشت: "همه کسانی که تمایل به معامله در بازار را
دارند، به شرطی که در این خصوص زمانی الزم به مطالعه اختصاص می دهند، می توان به حضور در این

دوره های توصيه کرد"

ليال کشاورز کارشناس پژوهش، این دوره ها را به افرادی که می خواهند از ابتدا وارد بورس شوند و یا به

صورت تجربی در بورس کار می کنند، توصيه کرد.

سيد احمد حسينی معامله گر کارگزاری این دوره ها را برای تمامی معامله گران، فعالين بازار و سرمایه

گذاران توصيه کرد.

نيما پورفراهانی توليد کننده روغن های صنعتی، شرکت در این دوره ها را برای افرادی که در سرمایه گذاری
خود دچار سردرگمی شده اند، توصيه کرد.

*اگر بخواهيد این دوره را در یک جمله تعریف کنيد، چه جمله ای بيان می کنيد؟

مهرداد سليمانيان سرپرست برنامه ریزی در این خصوص اظهار داشت: "این دوره به شما نحوه ساخت یک
سيستم پولسازی را معرفی می کند"

مهدی ناجی کارمند بيمه سامان نيز در این باره اظهار داشت: "دوره ای بسيار ضروری، مفيد و کاربردی"

سودابه کيوان فر سردبير خبرگزاری بورس نيوز نيز در این باره اظهار داشت: "روشی برای افزایش اطمينان و

کاهش ریسک در سرمایه گذاری"

امير آهنگریان کارمند بانک در این خصوص اظهار داشت: "استفاده بهينه از تحليل تکنيکال برای انتخاب سهام

سودآور"

سعيد فياض فر فعال در حوزه نشر کتاب نيز در این باره اظهار داشت: "یک دوره کامال ضروری برای اشخاصی

که می خواهند در بازار سرمایه معامالتی با بازدهی باال و ریسک کم و پایدار داشته باشند"

ليال کشاورز نيز در تعریف این دوره چنين گفت: "این دوره یعنی از خرید احساسی، شتابزده و مبتنی بر
شایعات پرهيز کنيد. هر سهمی ارزش خرید ندارد و هر زمان برای فروش مناسب نيست"

عليرضا مهدي پور ، طراح و مدرس دوره های آموزشی عالی مدیریت سرمایه گذاری در گفتگو با خبرنگار

بورس نيوز ویژگی های این دوره ها را اینچنين برشمرد : اين دوره ها با رويكردي كاربردي و فارغ از دروس
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 سال پژوهش و تجربه معامالتي اينجانب در بازار هاي سرمايه سهام ،كاال و انرژي15نظري و بر پايه بيش از 

در كشورهاي مختلف جهان و نيز بومي سازي آن در بازار سرمايه ايران طراحي شده است و عمال فرآيند

انتقال دانش و تجربه به دانش پذيران صورت مي گيرد .

افزون بر این در طول برگزاري دوره ها، بررسي بازار و يافتن گزينه هاي سرمايه گذاري توسط استاد و تدريس
سرفصل هاي آموزشي روي سهام و قرارداد هاي آتي مورد توجه بازار ، بر جذابيت این دوره ها براي سرمایه

گذاران مي افزايد.

وي در خصوص مزایای مدارک ارایه شده به شرکت کنندگان در پایان برگزاری این دوره ها گفت : مدارك پايان

دوره ها با عنوان گواهينامه پايان دوره آموزش عالي مديريت سرمايه گذاري توسط دانشگاه علوم اقتصادي
 با توجه به منحصر بفرد بودن دوره ها و رشد سريع بازار هاي مالي در ايران ،امتياز ويژه ايوصادر مي شود 

براي دانش پژوهان در بازار كار ايجاد خواهد كرد.

گفتنی است ثبت نام هجدهمين دوره جامع آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری دانشگاه علوم اقتصادی

آغاز شده و عالقه مندان به حضور در این دوره ها حداكثر تا تاریخ دهم تير ماه می توانند جهت ثبت نام و
دریافت کارت شرکت در آزمون ورودی اقدام نمایند.

در محل دانشگاه علوم اقتصادی بوده 14زمان برگزاری آزمون ورودی چهارشنبه دوازدهم تير ماه رأس ساعت 
و عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر در خصوص شرایط ثبت نام و شركت در آزمون ورودي

 مراجعه نمایند.www.alirezamehdipour.irبه وب سایت 
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