دوره مبانی بازار سرمایه
اطالعات دوره:

سیالبس ترم زمستان

اطالعات مدرس :سمیه قربانی
تاریخ شروع :پنجشنبه  ۱۹دی ۱۳۹۸
تاریخ اتمام :پنجشنبه  ۱۰بهمن ۱۳۹۸

شرح دوره:
برای شروع به کار در هر بازاری نیاز است با مباحث اولیه و قوانین آن بازار آشنا شد .در نتیجه برای شروع به
کار در بازار بزرگ بورس هم نیاز است که شما در وهله اول با تمامی اصطالحات ،قوانین و مقررات این بازار به
انضمام روشهای تحلیلی به جهت داشتن یک سرمایهگذاری مطمئن و کم ریسک ،ساختار بازار مالی و
نهادهای فعال در آن حوضه آشنا شوید.

پیش نیازهای دوره:
پیش نیاز ندارد

•

ساختار دوره:
این دوره شامل  4جلسه ،که در طی  4روز برگزار خواهد شد.

نتایج یادگیری دانشجویان:
نتایج یادگیری دانشجویان طی برگزاری یک آزمون در انتهای دوره اعالم میشود.

برنامه درسی ترم:
هفته
اول

مباحث
آشنایی با تعارف اولیه بازار سرمایه (تعریف بازارهای بورس  ،فرابورس و ...تعریف و اصطالحات و

مفاهیم تخصصی بازار  ،عرضه اولیه ) ،

دوم

سوم

چهارم

آشنایی با سایت  tsetmc.comبررسی جزییات اطالعات مالی و قیمتی موجود در این سایت
آشنایی با سایت کدال و نحوه ارائه و انواع گزارشات مالی شرکت های حاضر در بورس  .تعریف

مجمع و تشریح انواع مجمع تقسیم سود و افزایش سرمایه .

آشنایی با معامالت آنالین و نحوه خرید و فروش و ثبتنام در سایت ره آورد  365و نحوه استفاده

از آن

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.

