
برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیلتان
 را به تلگرام ما ارسال کنید
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

مديـرمـالي
دوره های آموزشی سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه

دوره آموزشی ورود به بازار سهام

این دوره آموزشی به پنج فصل تقسیم شده است و موضوعـات آموزشـی در قالـب این 
پنج فصل طبقه بندی شده اند. 

مثال ها،  آموزشی،  کلیپ های  همراه  به  برنامه ریزی شده  گام به گام  آموزش های 
این  گذراندن  از  بعد  تا  می کند  کمک  شما  به  مختلف  اینفوگرافیک های  و  تصاویر 
را  توانایی  این  و  شوید  آشنا  سهام  در  سرمایه گذاری  اصلی  مفاهیم  با  آموزشی  دوره 

کسب خواهید کرد که بدون ترس و دلهره آماده ورود به بازار بورس شوید. 
مشاهده  را  سهام  بازار  به  ورود  دوره  آموزشی  موضوعات  سرفصل  می توانید  ادامه  در 
با این مباحث و سرفصل های آشنایی  کنید. این دوره آموزشی مناسب افرادی است که 

ندارند و عالقه مندند در مورد این موضوعات بسیار مهم دانشی کاربردی کسب کنند. 
احـتمااًل  بـنابـرایـن  داریـد،  کامـل  آشـنایی  موضوعــات  این  با  درصورتـی که 
پیشنهاد  نیست.  شما  مناسب  و  است  نشده  تهیه  شما  برای  آموزشی  دوره  این 

می کنیم در دوره های آموزشی پیشرفته تر مدیرمالی ثبت نام و سرمایه گذاری کنید.  
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مسئولیت های شما در 
مورد اين فايل آموزشی

اما حق ندارید:
• این کتاب را بفروشید و از آن    

  کسب درآمد کنید.
• محتوای داخل این کتابچه را    

  تغییر دهید.

شما حق دارید:
• این کتابچه را در شبکه های اجتماعی      
   و تاالرهای گفتگوی مجازی به صورت   

  رایگان با دیگران به اشتراک بگذارید.
• این کتابچه را به صورت رایگان در سایت یا    

وبالگ خود آپلود کنید تا دیگران هم از آن استفاده کنند.  
• این کتابچه را پرینت بگیرید و در منزل، محل کار، کتابخانه و اماکن عمومی یا    

  شخصی قرار دهید
• این کتابچه را به کاربران و بازدیدکنندگان سایت تان هدیه دهید یا برایشان ایمیل    

  کنید.
• این کتابچه را به صورت رایگان در قالب سی دی یا فایل های آموزشی به دیگران    

   هدیه دهید.

https://goo.gl/fl2Vup
https://goo.gl/fl2Vup
http://instagram.com/modiremaliofficial
http://google.com/+modiremaliofficial
http://www.modiremali.com


برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیل خود را به تلگرام ما ارسال کنید

modiremali.com3 صفحه
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دوره آموزشی ورود به بازار سهام

مباحث فصل اول - مقدمات بازار سرمایه
علت شکل گیری بازارهای مالی

مهم ترین دغدغه در بازارهای مالی
اهمیت بازار سهام برای شرکت ها

چگونه می توانید از خوردن بستنی سود به دست بیاورید؟!
شباهت های بازار بورس با بازی های دوران کودکی

شما یکی سرمایه گذار حقیقی هستید یا حقوقی؟
چه تفاوتی میان خرید سهم با خرید یک گیتار دست دوم وجود دارد؟

کارگزاری ها چه خدماتی را به شما ارائه می کنند؟
سرمایه گذاری در سهام چه هزینه هایی دارد؟

نحوه محاسبه هزینه های سرمایه گذاری در بورس
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دوره آموزشی ورود به بازار سهام
مباحث فصل دوم - سهام چیست؟

سهام واقعًا چیست؟
مطالعه موردی فیس بوک: چه کسی صاحب فیس بوک است؟

چرا سرمایه گذاری در سهام بهتر است؟
سرمایه گذاری در سهام سودآورتر است یا ارز و طال؟

سهام چگونه به شما سود می دهد؟
چطور سود سرمایه گذاری خود را حساب کنید؟

تئوری ریسک و بازده در بورس
ایده وصلت با آشنایان در بورس!

اولین سهام خود را بخرید!
دو گام کاماًل عملی برای سرمایه گذاری در بورس

پیگیر چه اخباری در بورس باشید؟
ایده گذاشتن پول در جیب های مختلف هنگام رفتن به استادیوم!

چگونه سبد سهام خود را تعدیل و بهینه کنید؟
بهترین راه برای تعدیل سبد سهام چیست؟
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دوره آموزشی ورود به بازار سهام
مباحث فصل سوم - اطالعات و نماد سهام

چگونه اطالعات موردنیاز خود درباره یک سهم را استخراج کنید؟
وب سایتی که همه در آغاز مسیر کار با آن را باید بیاموزند

قبل از به وجود آمدن اینترنت اطالعات چگونه منتقل می شد؟
آشنایی با انواع قیمت ها برای هر سهم: قیمت آغازین، قیمت پایانی، 

قیمت دیروز
کاربرد بازه های قیمت روزانه و ساالنه

چه موقع زمان مناسبی برای خرید سهام است؟
ارزش بازار شرکت های بورسی

P/E مهم ترین نسبت مالی در بورس: نسبت
EPS چیست؟
DPS چیست؟

سود هر سهم و سود تقسیمی هر یک چه اطالعاتی به شما می دهند؟
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مباحث فصل چهارم - شاخص چیست؟
شاخص چیست؟

از شاخص ها چه استفاده ای می شود؟
شاخص ها چطور کار می کنند؟

شاخص کل
بازده را چطور محاسبه کنیم؟

مطالعه موردی: عملکرد شرکت آقای بافت در مقایسه با شاخص!
شاخص قیمت

شاخص بازده نقدی
شاخص 50 شرکت فعال تر
شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص صنعت و شاخص مالی
شاخص بازار اول و بازار دوم

شاخص آزاد شناور
اطالعات مربوط به شاخص ها را 

از کجا به دست آورید؟

https://www.facebook.com/modiremali
https://goo.gl/fl2Vup
http://instagram.com/modiremaliofficial
http://google.com/+modiremaliofficial
http://www.modiremali.com
http://modiremali.com
http://modiremali.com


برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیل خود را به تلگرام ما ارسال کنید

modiremali.com7 صفحه

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.
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مباحث فصل پنجم - عرضه اولیه عمومی
شرکت ها قبل از عرضه عمومی در بورس چه ویژگی هایی دارند؟

چرا شرکت ها به عرضه عمومی سهام خود در بورس تن می دهند؟
آیا خرید سهام شرکت ها در عرضه های اولیه واقعًا سودآور است؟

فرآیند سهامی عام شدن شرکت ها چگونه است؟
عرضه عمومی اولیه چگونه می تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد؟

مزایا و معایب خرید سهام شرکت ها در عرضه های اولیه
مطالعه موردی عرضه ی اولیه فیس بوک در مقایسه با لینکداین

عرضه های اولیه در ایران!

ثبت نام در این دوره آموزشی
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رشد سرمايه خود را 
چند برابر کنید!

عالقه مند به سرمایه گذاری در بورس هستید و
 هنوز عضو سایت مدیرمالی نیستید؟!

برای عضویت در خبرنامه شماره موبایل یا ایمیلتان
 را به تلگرام ما ارسال کنید
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ما در وب سایت مدیر مالی به شما کمک می کنیم تا مسایل مالی زندگی خود را بهتر مدیریت 
کنید و در بورس با چشمانی باز و گامهایی محکم سرمایه گذاری کنید.

شما می توانید با عضویت رایگان در وب سایت modiremali.com از مجموعه ارزشمندی 
از مقاالت آموزشی در زمینه سرمایه گذاری و حسابداری شخصی، ویدیو و انیمیشن های آموزشی، 
دانشنامه مالی و سرمایه گذاری و آموزش های متعدد دیگر بهره مند شوید. کافیست وارد سایت 

شوید و در باالترین قسمت سایت )سمت چپ( روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.
شما با ثبت نام در وب سایت مدیرمالی می توانید از موارد زیر به صورت رایگان استفاده کنید:

دسترسی آزاد به مقاالت ویژه اعضای سایت  .1  
امکان دانلود فایل های صوتی، ویدیویی و کتاب های الکترونیکی ویژه اعضا  .2  

دریافت هفتگی خبرنامه مدیرمالی، شامل خبرها و مقاالت بورسی و دوره ها و     .3  
محصوالت آموزشی   

دریافت اخبار و اطالعات بر روی گوشی تلفن همراه از طریق نرم افزارهای    .4  
   پیام رسان نظیر تلگرام

دوره های آموزشیثبت نام در مديرمالی
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شما می توانید با مراجعه به وب سایت مدیرمالی 
از سایر آموزش های ما نیز استفاده کنید

0921-238 2237
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