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تیم  1Forexبا سالها تجربهه رر زمیههه بازهرههاو یهو
ما

هعم هز بورس رهخل و بینه ملهل فهارس

برگزهرو رورههاو آموزش

) هقهاه بهه

جامع با جایاترین متا روز رنیا

م نمایا.
رورهها بر هساس نیاز و خوهست شما به صورت خصوصه ،
نیمهخصوص  ،عموم و همچهین آنالین برگزهر م گررر.
هطالعههات رورهههها و همچهههین سرفصههلهاو آموزشهه ره
م توهنیا رر هرهمه مشاهاه فرماییا.

عهوهن روره
ههاف سل

روره

تحلیل تکهیکال بازهر بورس رهخل و بینه ملل فارس

)

توهنای تحلیل هنوهع نمورهرهاو قیمت بورس و ییشبیه رونا آت آن
با هستفاره هز هبزهرهاو مربوطه و آشهای با مفاهیم یایه و هصطالحات
 -متوسطه  -ییشرفته

سطوح روره

مقامات

هرهئه رههاه

روح ه ه معتماو

مات زمان هر جلسه  2تا  4ساعت

تعاهر جلسه هفتگ
نحوه هرهئه ررس

 2تا  3جلسه
 35ساعت سالس ررس
 15ساعت سارگاه عمل و فعا یتهاو سالس

نیازمهاوها
هرزشیاب و
فعا یتهاو تکمیل

یک رستگاه سامپیوتر یا تبلت و یا گوش همرهه  -هیهترنت  -نصب
نر هفزهر معامالت
هرهئه سارگاه عمل رر هر جلسه به صورت گا به گا -
هرزشیاب عمل با هستفاره هز هرهئه تمریهات و تحلیل جوهب تمریهات
توسط رهنش آموختگان

نوع روره ،سطوح روره و همچهین هزیههها ره م توهنیا به تفکیک ،رر جاول
زیر مشاهاه بفرماییا.

هزیهه روره

هزیهه روره

جمع هزیهه

هزیهه روره

متوسطه

ییشرفته

سل روره

( 15ساعت)

( 15ساعت)

( 20ساعت)

ناموت)

خصوص

 1نفر

1.500.000

1.500.000

2.000.000

5.000.000

نیمهخصوص

 3نفر

900.000

900.000

1.200.000

3.000.000

عموم

 7نفر

600.000

600.000

800.000

2.000.000

آنالین

 15نفر

250.000

250.000

300.000

800.000

نوع روره

تعاهر

مقامات

روره مقامات
بازهر بورس فارس

چیست؟

مزهیا و معایب فارس
آشهای با سارگزهروهاو مختلف
آموزش رهنلور و نصب نر هفزهر
هیجار هسانت Demo
آشهای هو یه با محیط برنامه
آشهای با هرزهاو رهیج
معرف تایمفریمهاو معامالت و هنتخاب تایمفریم مهاسب
معرف هنوهع نمورهرهاو میلههو – خط  -شمع
معرف خطوط مقاومت و حمایت
معرف خطوط رونا صعورو  ،نزو

و خهث

معرف خطوط رونا رهخل و ثانوو
معرف خط سانال
معرف خطوط ییوت روزهنه و ههمیت آن رر تایمفریمهاو سوچکتر
معرف خطوط مقاومت و حمایت برهساس خطوط ییوتهاو روزهنه
معرف هبزهر Andrews Pitchfork
آشهای

با هنوهع شکاف قیمت ) ) Gap

آشهای با هیجار و مایریت یوزیشنهاو معامالت

روره متوسطه
آشهای

با هنایکاتورها و هسیالتورها

معرف میانگین متحرک
معرف هبزهر Moving Average
معرف هبزهر ZigZag
معرف هبزهر حجم معامالت Volume
معرف هبزهر Stochastic
معرف هبزهر MACD
وهگرهی و هنوهع آن ) RD+ , RD- , HD+ , HD-
معرف هبزهر RSI
معرف هبزهر Parabolic SAR
معرف هبزهر Ichimoku Kinko Hyo
آشهای با هعاهر و نسبتهاو فیبوناچ

و ررصاهاو هصل

و فرع آن

معرف هبزهر Fibonacci retracement
معرف هبزهر Fibonacci expansion
فیبوناچ ترسیب و بررس نقاط برگشت بر هساس همپوشان فیبوناچ
ه گوهاو شمع هرهمهرههاه
ه گوهاو شمع برگشت

روره ییشرفته
معرف هموهج ه یوت
ه گوو برگشت سر و شانه قله و سف
ه گوو سف ها و سقف هاو رو قلو
ه گوو سف ها و سقف هاو سه قلو
ه گوو 3 Drives
ه گوو مثلث متقارن
ه گوو مثلث هفزهیش و ساهش
ه گوو Flag
ه گوو Rising & Falling Wedge
ه گوو مستطیل
ه گوو ABCD
ه گوو هارمونیک Bat
ه گوو هارمونیک Gartly
ه گوو هارمونیک ButterFly
ه گوو هارمونیک Crab
ه گوو هارمونیک Shark
ه گوو Cup
مایریت ریسک
مایریت سرمایه و سباگررهن
هنتخاب و هیجار سیف یول
هیجار و آشهای با حساب Real
نحوه بررهشت سور هز حساب و تبایل آن به ریال

جهت سسب هطالعات بیشتر و ثبتنا رر رورههاو آموزش و همچهین هطالع
ً
طفا با شماره تلفنهاو زیر تماس بگیریا:
هز سایر برنامههاو تیم 1Forex
09179986003
09173182119

