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از نگاه دانش پژوهان پس از اتمام دوره صورت پذیرفت

 سال تجربه در زمينه تحليل گری کاربردی بودن این دوره را خوب6سعيد حسين پوران فعال در زمينه صادرات واردات با 

ارزیابی کرد و گفت :" هم اکنون این روش بهترین استراتژی سرمایه گذاری بنده می باشد."

از نگاه دانش پژوهان پس از اتمام دورهCTAارزیابی بيست و ششمين دوره آموزش جامع تحليل تکنيکال 

 دوره آموزش27می باشد که تاکنونعليرضا مهدی پورطراح و مدرس این دوره آقای مهندس صورت پذیرفت:

عالی مدیریت سرمایه گذاری را در دانشگاه ها و شرکت های کارگزاری و مشاور سرمایه گذاری و پردازش
اطالعات مالی و مراکز آموزشی مختلف برگزار کرده است.

، هدف از برگزاری این دوره های مهارتی به وجود آوردن و تقویت مهارت فردی وبورس نيوزبه گزارش 

سازمانی جهت تشخيص فرصت های سرمایه گذاری و کسب سود در بازارهای مالی می باشد.

خرداد ماه سال جاری بيست و ششمين دوره جامع آن نيز به پایان رسيد. در راستای ارزیابی این دورهدر 

های آموزشی از برخی از فارغ التحصيالن دوره بيست و ششم سواالتی پرسيده شد.

سواالت و پاسخ های ارایه شده به آنها به شرح زیر است:

) انگيزه شما برای شرکت در این دوره آموزشی چه بوده است؟ این دوره چقدر به شما در پيشبرد1

اهدافتان کمک کرده است؟

 نرم افزار که قبل از شرکت در این دوره تجربه معامالتی–رخسانا ملک فوق ليسانس مهندسی کامپيوتر

نداشته است گفت : "انگيزه ی من یادگيری بورس و آماده شدن برای ورود منطقی و آگاهانه به بورس و
کسب در آمد می باشد، ایشان دوره را کامال هدفمند در راستای اهدافشان تعریف نمود و بيان کرد: " نقاط

ابهام من و ترس هایم را برطرف کرده و به من جرات انجام معامله آگاهانه را داده است و همچنين دید من را
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در مسائل مالی و مدیریت مالی خودم بهبود بخشيده است."

و در مقطع کارشناسی مدیریت امور باشد  زیر ساخت می  ارتباطات  کارمند شرکت  افتخاری که  داوود 
 سال تجربه معامالتی این بازار پر فراز و نشيب را سالم ترین و حرفه ای1بانکداری تحصيل نموده است با 

ترین بازار تعریف نمود و افزود: " این دوره دید وسيع و آینده ای روشن را نسبت به این بازار برای من ترسيم
کرد."

 ساله3احمد استيری فوق دیپلم حسابداری و رئيس خدمات پيشتاز شرکت سایپا پرس با تجربه معامالتی 
هدف خود را آشنایی هر چه بهتر جهت انجام معامالت و جلوگيری از ضررهای بی حساب و کتاب بيان کرد و

یکی از دستاوردهای این دوره برای خود را " رسيدن به حداقل ضررها ، کنار گذاشتن احساسات و واقع بينی
در این زمينه " بيان نمود.

 سال تجربه معامالتی3محمد غالمی با تحصيالت کارشناسی حقوق و فعاليت در زمينه بازار سکه و طال با 
اظهار کرد:" انگيزه من بهينه کردن معامالت به دور از احساسات بود و این دوره خيال و اعصاب ما را چه در

حالت سود و چه زیان راحت کرده است. "

) ميزان کاربردی بودن این دوره درجهت معامالت بازارهای مالی را چگونه ارزیابی می کنيد؟2

 سال تجربه اظهار داشت: "واقعا25پریوش رفاهی ليسانس اقتصاد و بازنشسته وزارت بازرگانی با بيش از 

 ترم به تدریج کليه5بنده به شخصه از زحمات بی دریغ جناب مهندس مهدی پور ممنونم که در طی این 
اصول کاربردی را که مشخص است بسيار برای آنها از طریق تجربی و علمی زحمت کشيده اند در اختيار

شاگردان قرار دادند."

اردشير ظهرابی دانشجوی دکتری مالی و تحليلگر شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی گفت: " این دوره

بهتر از سایر دوره های معمول است و کاربردی بودنش نقطه قوت اصلی آن است."

شيوا فوایدی کارشناس ارشد مهندسی برق با تجربه چند ماهه در زمينه تحليل و معامله این دوره را مفيد و
کاربردی خواند و دليل آن را استفاده از داده ها و مثال های واقعی و به روز شده دانست و همچنين افزود:

"مطالب کالس در تجزیه و تحليل نمودار کامال ملموس و شفاف و گویا بود."

 سال تجربه در زمينه تحليل گری کاربردی بودن این6سعيد حسين پوران فعال در زمينه صادرات واردات با 

دوره را خوب ارزیابی کرد و گفت :" هم اکنون این روش بهترین استراتژی سرمایه گذاری بنده می باشد."

) اگر قبل از شرکت در دوره سابقه فعاليت معامالتی داشتيد، پس از پایان دوره چه تغييری در شيوه3

معامالتی خود احساس می کنيد؟

 ساله در بازار بورس در این خصوص گفت: "2جالل فضل اللهی با مدرک دیپلم و فعال در زمينه توليد با تجربه 
قبل از شرکت در این دوره عموما معامالت زیان ده داشتم ولی در حال حاضر ميزان ضررم به شدت افت کرده

و معامالت سود آوری هم داشتم."

کيانا کوشا کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی معتقد است که تحليل هایش علمی تر و دقيق تر شده است

و در مورد احساس خود می گوید: " اکنون تخصص و دانش و فن انجام معامله را دارم."

) طراحی دوره، تسلط مدرس و نحوه ی انتقال مطالب توسط ایشان را چگونه ارزیابی می کنيد؟4

 سال سابقه فعاليت معامالتی در پاسخ6علی صدیقيان فوق ليسانس مدیریت مالی و ليسانس عمران با 

به این سوال گفت: " تسلط و نحوه ی انتقال مطالب توسط ایشان فوق العاده بود که این امر ناشی از تجربه
باالی ایشان در بازارهای مالی می باشد."

رخسانا ملک در این زمينه نيز اظهار داشت: "استاد بسيار بسيار مسلط و عالی مفاهيم را بيان می کنند

کتاب های ایشان نيز بسيار روشن و واضح همه حاالت را شرح داده است ، ایشان با حوصله به تمامی

سواالت پاسخ می دهند و هيچ گاه مسئله ای گنگ برای من باقی نماند."

) به نظر شما آیا شرکت در این دوره برای عالقه مندان به بازارهای مالی قبل از انجام معامالت یک نياز5
ضروری می باشد؟
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داوود افتخاری نياز به شرکت در دوره را مانند نياز به الفبای با سواد شدن تلقی کرد.

در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی IT مالی و مدیر –پریسا چاوشيان کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
 سال تجربه معامالتی در این زمينه گفت: " بستگی به دیدگاه و استراتژی شخص معامله کننده دارد4با 

ولی در کل بعد از اتمام دوره می توان نتيجه گرفت برای کسب سود در کوتاه مدت (با دیدگاه کوتاه مدت )
اگر هيچ آشنایی با زمان ورود و خروج و حد سود و حد ضرر نداشته باشيم قطعا ميزان زیان خيلی باالتر از

سود کسب شده می گردد."

) اگر بخواهيد دوره را در یک جمله تعریف کنيد، چه جمله ای بيان می کنيد؟6

پریسا چاوشيان در تعریف این دوره گفت : " دوره کامل تخصصی تکنيکال "

نهال عابدی نيز عالقه مندی اش به دوره را با بيان این جمله نشان داد:

" دوره ای مفيد و دوستانه که با این که جمعه ها صبح بود ولی مشتاق به شرکت در آن بوده و هستم."

محمد غالمی عقيده دارد " این دوره روح و روان انسان را در معامالت به آرامش می رساند "

عليرضا مهدي پور، طراح و مدرس دوره های آموزشی عالی مدیریت سرمایه گذاری در گفتگو با خبرنگار
18بورس نيوز ویژگی های این دوره ها را این چنين برشمرد: " اين دوره ها با رويكردي كاربردي و بر پايه 

سال پژوهش و تجربه معامالتي اينجانب در بازار هاي سرمايه سهام ،كاال و انرژي در كشورهاي مختلف

جهان و نيز بومي سازي آن در بازار سرمايه ايران طراحي شده است و عمال فرآيند انتقال دانش و تجربه به
دانش پذيران صورت مي گيرد."

افزون بر این در طول برگزاري دوره ها، بررسي بازار و يافتن گزينه هاي سرمايه گذاري توسط استاد و تدريس

سرفصل هاي آموزشي روي سهام و قرارداد هاي آتي مورد توجه بازار ، بر جذابيت این دوره ها براي سرمایه

گذاران مي افزايد.

 مرداد ماه می باشد. CTAگفتنی است شروع بيست و هشتمين دوره آموزش جامع تحليل تکنيکال 

مراجعه نمایند. لينک توضيحات دورهعالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات دوره به 

www.alirezamehdipour.irهمچنين برای دریافت اطالعات بيشتر می توانيد به وب سایت 

 تماس حاصل فرمایند.88500379 و 88500378مراجعه یا با شماره های دبيرخانه ثبت نام 
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