دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی
اطالعات دوره:

سیالبس ترم زمستان

اطالعات مدرس :سمیه قربانی
تاریخ شروع :پنجشنبه  ۱۹دی ۱۳۹۸
تاریخ اتمام :پنجشنبه  ۱۷بهمن ۱۳۹۸

شرح دوره:
تحلیل تکنیکال یکی از روش های تجزیه و تحلیل سهام میباشد که این روزها به دلیل اینکه پیشنیازی برای
دانستن مباحث مالی ندارد و تمامی افراد با هر رشته تخصصی و تحصیلی میتوانند مباحث را فرابگیرند
منجر شده که بیش از پیش طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند  .در این روش بصورت کلی با بررسی
قیمت معامالت سهام و روندی که در گذشته شکل گرفته سعی بر پیشبینی روند آینده سهم میگردد .طبیعی
است که برای این حرفه همانند فنون دیگر نیاز به استفاده از ابزارهای خاصی میباشد که در این دوره به
معرفی و نحوه ابزارهای مورد استفاده میپردازیم.

پیش نیازهای دوره:
•

آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه بازار سرمایه

الزامات دوره:
•

انجام تمرین توسط دانشجویان در پایان هر جلسه برای مباحث آموزش داده شده در همان جلسه به
جهت تثبیت مطالب در ذهن دانشجویان

•

پاسخ گویی به سواالت جلسه قبل در ابتدای هر جلسه

ساختار دوره:
این دوره شامل  ۱۰جلسه ،که در طی  5روز برگزار خواهد شد.

نتایج یادگیری دانشجویان:
بررسی نتیجه یادگیری طی برگزاری آزمون جامع در پایان دوره اعالم خواهد شد.

برنامه درسی ترم:
مباحث

هفته
آشنایی با روند و تعریف انواع روند،

اول

سطوح حمایتی و مقاومتی.

بررسی و اهمیت حجم معامالت،

تعریف اصالحات Break Out, Pull Back, Throw Back

دوم

معرفی چهار اندیکاتور  Stochastic, MACD, RSIو ADX

سوم

تعریف واگرایی و انواع و کاربرد آنها در نوسانگیری

چهارم

تعریف انواع الگوهای تحکیمی و بازگشتی و انواع آن

پنجم

تمرین ،رفع اشکال و برگزاری آزمون جامع از مباحث تحلیل تکینکال

سیاستهای دوره:
-1

حضور در کالس :انتظار میرود دانشجویان در کلیه جلسات کالس طبق لیست تقویم دوره شرکت کنند.

 -2پروژهها :دانشجویان پروژهها را برای جلسه آتی طبق نمونه انجام شده در کالسرا برای هفته بعد انجام
و تحویل دهند.
 -3سواالت دانشجویان :دانشجویان باید اطمینان حاصل نند که آموزش هر جلسه را به خوبی فراگرفته و
در صورت نیاز میتوانند سواالت خود را  15دقیقه اول کالس بعدی از استاد مربوطه سوال کنند.
 -4تعهد به یکپارچگی :از شما به عنوان یک دانشجو در این دوره انتظار میرود درجه باالیی از رفتار حرفه،
تعهد به یادگیری فعال و مشارکت در این داخل و خارج کالس را حفظ کرده.

