برنامه جامع آموزشی

گزارش شماره 1

طرح تاسیس آکادیم رایگان وحید درزی در فارکس و بازارهای جهان

آموزش های اکربردی در ابزار فارکس ،سهام ،آیت ،طال و نفت
o

آموزش مفاهیم و مقدمات بازار فارکس

ی
ی
دانست آن برای ورود به این بازار ضوری است و قبل از آغاز تحلیل و ترید یم بایست درک و آموخته شود.
مقدمان فارکس که
آموزش کامل مفاهیم و ساز و کارهای
o

آموزش نرم افزار تحلیلی و معامالتی متاتریدر

ی
گیی ابزارهای تحلییل آن
معامالن و تحلییل متاتریدر و
آشنان با پلتفرم
یادگیی نحوه خرید ،فروش و ثبت سفارش و بکار ر
ر
o

آشنایی با تقویم های اقتصادی و تحلیل بنیادی مقدماتی

گیی تحلیل بنیادی
گیی انواع تقویم های اقتصادی  +بکار ر
آشنان با نحوه خواندن و بکار ر
o

کاربرد اندیکاتورها ،اکسپرتها و اسکریپتها

گیی آنها
معرف و سپس آشنان با کاربرد اندیکاتورها،
اکسیتها و اسکریپتهای کاربردی و آموزش نصب و بکار ر
ر
o

آشنایی با سیستم ها و روش های معامله و نحوه تست استراتژی

ی
معامالن و آشنان با انواع مختلف سیستم ها و آموزش نحوه تست آن
برریس ضورت وجود روشهای
o

تحلیل تکنیکال کالسیک از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال شامل تکنیکال ترسییم و مکانییک
o

مدیریت ریسک و سرمایه

آشنان با مهارت مدیریت ریسک در معامالت و آموزش ی
بهیین روشهای مدیریت رسمایه
o

روانشناسی معامله گری

برریس عوامل روان موثر بر معامالت و نحوه ی
کنیل آن
o

آموزش انواع نرم افزارهای تحلیلی معروف

آموزش نحوه نصب ،انتقال دیتا ،منوها و ابزارهای اختصایص نرم افزار های مرسوم همچون موتیو ویو ،داینامیک تریدینگ و ...
o

آموزش انواع روش های معامالتی معروف

ی
معامالن مرسوم همچون چنگال اندروز ،الیوت ،هارمونیک ،ویلیامز و ...
آموزش جامع و عمیل روش های
o

رفع اشکال و پرسش و پاسخ آزاد با کاربران

جلسات رفع اشکال و پرسش و پاسخ برای کاربران که در وبینارها ررسکت میکنند و فرصت کاف برای پاسخ به سواالت آنها فراهم نشده است.
o

بررسی هفتگی و ماهیانه بازار

ر
آموزیس ارائه شده در وبینارها بصورت کارگایه و زنده
برریس مداوم بازارها بر اساس مطالب

و ده ها عنوان و موضوع کاربردی دیگر ...
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