موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
مدت دوره  21 :ساعت
مدرس:
جناب آقای حیدری
روز و ساعت برگزاری دوره  :پنجشنبه ها ساعت  5لغایت 78
شروع دوره7855/70/80:
شهریه دوره  0077777ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستمرازهای معامله گران موفق در بازارهای مالی چیست؟شناخت رفتار بازار و آناتومی چارتسطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تکنیک های معامله گری با آنخط روند،کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری با آنالگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثالهای کاربردیآشنایی با اندیکاتورها و اسیالتورها و تلفیق آن با ابزارهای تحلیلگریواگرایی های مختلف اعم از RD،HD،TDو چگونگی استفاده از آنها در معامالتتدوین استراتژی معامله گری با اندیکتورها و واگرایی هاجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس اپ 75870770790تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ................................................................................................................................ ..................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777805870771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66271181یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس اپ 75870770790تماس حاصل نمایید.

