
١۵:۵١ - ١٣٩٣ آذر ٠٣تاریخ: ١٣٩٢۶٣کد خبر: 

در ارزیابی دوره بيست و پنجم مدیریت سرمایه گذاری دانش پژوهان اعالم کردند

گفتنی است شروع بيست و ششمين دوره آموزش جامع تحليل تکنيکال جمعه هفتم آذر ماه و شروع بيست و هفتمين

دوره نيز اواخر دی ماه می باشد ، عالقه مندان به حضور در این دوره ها می توانند جهت ثبت نام و هماهنگی الزم به سایت

مراجعه و مراحل ثبت نام را طی نمایند.

دانشگاه ها و در  را  آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری  پور سالهاست که دوره های  عليرضا مهدی 

تامين سرمایه ، صرافی و  ، کارگزاری ، مشاور سرمایه گذاری  موسسات آموزش عالی و شرکت های 

پردازش اطالعات مالی طراحی نموده و تدریس می نماید ، در آبان ماه سال جاری بيست و پنجمين 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 و سازمانی جهت تشخيص فرصت های
سرمایه گذاری و کسب سود در بازار سرمایه برگزار می شود .در راستای ارزیابی این دوره های آموزشی از

برخی از فارغ التحصيالن دوره اخير سواالتی پرسيده شد .

سواالت و پاسخ های ارایه شده به آنها به شرح زیر است:

چه بوده است ؟ آیا اهداف شما پس ازCTA) هدف شما برای شرکت در دوره آموزش جامع تحليل تکنيکال1

پایان دوره تحقق یافته است ؟

 سال تجربه معامالتی هدف خود را3و مدرس دانشگاه شاهرود و دارای ITسعيده طاهری فوق ليسانس مهندسی

من به دنبال راهی بودم که بتوانم بدون توجه به شایعات و"خرید و فروش بر اساس اصول اعالم کرد و در ادامه افزود :
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پيشنهاد دوستان اقدام به خرید کنم ، پس از اتمام دوره مصمم تر شده ام که این راه را ادامه دهم تا بتوانم حرفه ای و

"به دور از احساس معامله کنم

 سال تجربه معامالتی و تحليلگری نيز اظهار6محمد فيض بخش کارمند روابط عمومی فوالد خوزستان دارای 

یکی از مشکالتی که بنده در معامالت خود داشتم این بود که با وجود انتخاب زمان خرید درست و پيدا کردن"داشت :

کف بازار ، در خروج به موقع به مشکل بر می خوردم و هدفم از شرکت در دوره بهينه سازی دانش و آموزشهای قبلی ام

"بود و به آنچه مد نظرم بود رسيده ام

) ميزان کاربردی بودن این دوره را در معامالت سهام و قرارداد آتی سکه طال چگونه ارزیابی می کنيد ؟2

این دوره بسيار" سال تجربه معامالتی در این زمينه گفته است :1ليال حسين زاده فعال در بازار سرمایه با 

عالی و کاربردی بود چون تمام مطالب و روش های دوره را با داده های تاریخی گذشته آزمایش کردم و نتيجه را روی

"سهام مشاهده نمودم

با توجه به اینکه دوره کامل بود و تقریبا بر روی تمامی محصوالت کاربردی"محمد فيض بخش نيز اظهار داشت :

"هست ، ترکيب جالبی داشت

این دوره در معامالت" سال تجربه معامالتی نيز اظهار داشت :1سارا معزز دانشجوی رشته مدیریت مالی با 

"کاربرد بسيار زیادی داشت و به من کمک های بسياری کرد تا موقعيت های مناسبی را در معامالت داشته باشم

) اگر قبل از شرکت در دوره سابقه فعاليت معامالتی داشتيد ، پس از پایان دوره چه تغييری در شيوه3

معامالتی خود احساس می کنيد؟

تغيير بسيار زیاد می باشد به عنوان مثال"جاوید رحمتيان کارمند کارگزاری سهام بارز در این باره اظهار داشت :

ندانستن نقاط ورود و خروج و عجله در معامله را قبل از این دوره در معامالتم تجربه می کردم که با این دوره تمامی این

"نقاط ضعف پوشانده شده است

بازار سرمایه"سهند نوری ليسانس مهندسی مکانيک نيز اظهارداشت : گونه معامله در  من قبل از انجام هر 

"تصميم گرفتم ابتدا در این دوره ها شرکت کنم

پس از اتمام این دوره به" سال فعاليت در این خصوص گفت :13محمد رضا ونکی ليسانس متالوژی و با سابقه 

"ابزارهای معامالتی به مراتب بيشتری مجهز شده ام که قطعا ریسک معامالتم را کاهش خواهد داد

روش جدید و روشنی جهت" سال تجربه معامالتی در مورد ترم پنجم اظهار کرد :2مهرداد رضوی برنامه نویس با 

"تحليل روند قيمتها به خصوص در بازارهای آتی و طال به دست آورده ام

) طراحی دوره ، تسلط مدرس و نحوه ی انتقال مطالب توسط ایشان را چگونه ارزیابی می کنيد ؟4

 سال سابقه فعاليت معامالتی در پاسخ به این سوال6حامد حاتمی کارشناس ارشد سرمایه گذاری قدر با 

فوق العاده بود و جای هيچ گونه صحبتی باقی نمی ماند ، فقط باید در اینجا از صبر و حوصله استاد گرانقدر"گفت :

جناب آقای مهدی پور عزیز تشکر و قدردانی ویژه کنم که با حوصله مثال زدنی خود به تمامی سواالت دانشجویان حتی

"بعد از کالس پاسخ می دادند

از نظر مدرس دوره ، واقعا از همه"حميدرضا افشار معامله گر و کارمند کارگزاری سهام بارز نيز اظهار داشت :

"جوانب راضی هستم و تشکر ویژه ای از مهندس مهدی پور دارم

این دوره بسيار عالی بود ، قبال در دوره های مشابه شرکت کرده بودم"سعيده طاهری نيز در این خصوص گفت :

"ولی فن بيان و تسلط آقای مهدی پور عالی بود و توانستم مطالب را فرا بگيرم

) به نظر شما شرکت در این دوره برای سرمایه گذاران قبل از انجام معامالت و شروع فر آیند سرمایه5

گذاری ، یک نياز ضروری می باشد ؟

چون خودم تجربه معامالتی"ليال حسين زاده شرکت در دوره را ضروری تلقی کرد و دليل آن را اینگونه بيان کرد :

"قبل از دوره را داشتم بعد از این دوره ها متوجه شدم که در گذشته بسيار ریسک کرده ام
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نيز اظهار داشت :10حميدرضا مختارزاده مهندس معماری با بيش از  صد در صد" سال سابقه معامالتی 

"ضروری می باشد ، آموزش قبل از معامالت هزینه کمتری نسبت به زیان در معامالت دارد

واقعا" سال تجربه معامالتی اظهار داشت :2احمد علی قاسمی فارغ التحصيل رشته تکنولوژی نرم افزار با 

"الزم است ، کاش راهی وجود داشت تا تمامی افراد قبل از هر گونه فعاليت آموزش های الزم را بگذرانند

قطعا یک نياز ضروری می باشد و در"محمد رضا عالیی کارمند بخش دولتی نيز در پاسخ به این سوال گفت :

"انجام معامالت یک استقالل فکری ایجاد می کند

را در یک جمله تعریف کنيد ، چه جمله ای بيان می کنيدCTA*اگر بخواهيد دوره آموزش جامع تحليل تکنيکال

؟

بهترین کالس آموزشی که" سال تجربه معامالتی اظهار داشت :3 کارشناس ارشد عمران با توماج سميعی

"تاکنون گذرانده ام کامال کاربردی و به درد بخور، با تشکر فراوان از استاد عزیز

علم و تجربه" سال سابقه فعاليت معامالتی دوره را اینگونه تعریف کرد :9 کارمند ایران خودرو با علی طاهری

" ترم5در 

تعریف کرد"جهش به جلو"دوره راسعيد جعفری 

"سودمند و کاربردی برای بهبود معامالت در هر بازاری" سال تجربه معامالتی اظهار داشت :4 با سعيد حسين پوران

"دستگاه پول چاپ کنی !"نيز دوره را در یک جمله اینگونه تعریف کرد : جاوید رحمتيان

"کليد موفقيت در معامالت"دانشجوی پزشکی نيز اظهار داشت :مجتبی گودرزی 

عليرضا مهدي پور ، طراح و مدرس دوره های آموزشی عالی مدیریت سرمایه گذاری در گفتگو با خبرنگار
اين دوره ها با رويكردي كاربردي و فارغ از دروس نظري"بورس نيوز ویژگی های این دوره ها را این چنين برشمرد :

 سال پژوهش و تجربه معامالتي اينجانب در بازار هاي سرمايه سهام ،كاال و انرژي در كشورهاي17و بر پايه بيش از 

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 .

گفتنی است شروع بيست و ششمين دوره آموزش جامع تحليل تکنيکال جمعه هفتم آذر ماه و شروع
بيست و هفتمين دوره نيز اواخر دی ماه می باشد ، عالقه مندان به حضور در این دوره ها می توانند جهت

ثبت نام و هماهنگی الزم به سایت مراجعه و مراحل ثبت نام را طی نمایند.

مراجعه یاwww.alirezamehdipour.irهمچنين برای دریافت اطالعات بيشتر می توانيد به وب سایت

با شماره های دبيرخانه ثبت نام تماس حاصل فرمایيد 

88500378 - 88500379
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