به نام معلم اول
سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بﻬترین اندﻳﺸﻪ برای سرمایﻪ گذاری آینده

تاریخ 99/09/18 :
شماره 120326 :

عنوان دوره  :صفر ات صد سرماهی گذا ری رد بورس
اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات

زمان  :ﻳکﺸنبه و چﻬارشنبه  21و  24دی ماه  ،1399از ساعت  9:00الی  - 12:30نحوه برگزاری  :آنالﻳن

استاد میثم رضایی
محتوای دوره :
-1آشنایی کامل با بورس و نحوه سرمایه گذاری در آن
-2معرفی متد نوین و علمی در تحلیل بازارهای مالی
-3آموزش تابلوخوانی (از مقدماتی تا پیشرفته)
-4تسلط بر نحوه معامالت در بورس با آموزش تکنیک های نوین

آشناﻳی با مدرس :
 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 مدرس دوره های سرمایه گذاری هوشمندانه در بازارهای
مالی و بورس ( با تایید سازمان بورس )
 تحلیل گر بازرهای مالی ( موازی )
 چاپ بیش از  57مقاله علمی – ژورنالیستی در روزنامه
های معتبر و دریافت چندین لوح تقدیر
 مشاور سرمایه گذاری

در پایان ،به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.

شرایط ثبت انم :

 ) 1ارسال معرفی نامه از سازمان  /شرکت متبوع
 ) 2ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به مبلغ  9/800/000رﻳال ( نه میلیون و هشتصد هزار ریال ) خالص حساب جاری شماره  17618043/41بانـــم ملت شعبه میدان ه ت
تیر کد  63594شبا  IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد.
توجه :ثبت نام گروهی در دوره 3تا  5ن ر  6، %5تا  8ن ر  % 10و بیش از  8ن ر  %15تخ یف در نظر گرفته خواهد شد .
تبصره :تخ یف مشمول افرادی خواهد شد که یم ه ته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.
 ) 3انصـراف فقط به صورت کتبـی تـا یم ه ته قبـل از برگـزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده  ،ارسال میگردد و در صورت
پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تل ـن مستقیم  88841411و یا شماره تل ن های 10( 88318550
خط ) داخلی  107و نمابر  88318551تماس حاصل فرمائید .
جﻬت اطالع از تقوﻳم آموزشی دوره ها و سمینارهای وﻳژه سال 99به آدرس ساﻳت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نماﻳید.

نﺸــانی محل برگزاری و دبیرخـــانه  :تهران  ،خیابان کریمخان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،95طبقه هشتم
تلفن 10( 88318550 :خط ) نمابر 88318551 :
Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir

