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 ریزی کتابطرح
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 گرهرم موفقیت یک معامله
 کاه  اسات  مهاارتی  دهودهنشان آن سطح هر و شودمی تشکیل سطح رهار از گرمنام ه موفقیت هرم

 .است ضروری و الزم گرمنام ه برای آن فراگیری و آموزش
 

 

 
 به یک معامله است. ورود استراتژیمربوط به  :گریتحلیلعلم  (اول هرم سطح

 .زمان ورود و خرید سهام :شامل دو ب ش است گریتح یل ع م
 
 از ساهام موجاود در باازار     کیا کادام گر موفن و کارآزموده باید بداند یک تح یل: سهام خرید

 .شودمش   می تح یل بویادی ارزش خرید را دارد که این روند با استفاده از

 زماان خریاد    رفتارشواسی بازار و سهام و تکویکالتح یل  گر با استفاده ازیک تح یل: خرید زمان

 .کودرا تنیین می
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باازار   رفتارشواسی و تکویکالتح یل  تح یل بویادی، مهارتهر تح ی گر برای خرید سهام باید از سه 

 .شود مودبهرهو سهام، 

شاما   یرهاارم  فصال و  ساوم  فصال ، دوم فصال ب تح یال بویاادی   پایاان فراگیاری   در :تح یل بویاادی 

صاالحیت  دایاره   بنادازآن را شواسایی کویاد و  و فرابورس  صوایع م ت ف بورس توانید سهام ارزندهمی

باازار   تارین و بهتارین ساهام   مواساب  ایاره طالیای ساهام   دایره صالحیت یا د .را بسازیدخود  سهام خرید

 .باشدمی سرمایه ایران

شاما   یهفاتم  فصال و  ششام  فصال ، پاوجم  فصلب تکویکالتح یل  در پایان فراگیری :تکویکالتح یل 

 .را شواسایی کوید ورود به سهام دایره طالیی چیمت برایمحدوده و بهترین  ترینمواسبتوانید می

 ساهم رفتاار   و باازار  رفتار در نظرگرفتن ،خرید سهم از مسائل مهم چبل از :و سهام ازارب رفتارشواسی

در کواار  ی دهام  فصال و  نهام  فصل، هشتم فصلب رفتارشواسی مهارت ریدر آن بازه زمانی است. فراگی

کماک   موردنظرمیزان اطمیوان خرید سهم افزایش به شما برای  تح یل بویادی و تکویکالتح یل  مهارت

 .کودمی

 از معامله است. اتژی خروجاسترمربوط به  علم مدیریت سرمایه: (دوم هرم سطح

و خریاد  هامی رفتارشواسای باازار و سا    و تکویکاال تح یال   بویاادی، تح یل ب مابند از تح یل جامع سه

 .است سهم گر بورس، زمان و چیمت فروش آنمسئ ه پیش روی منام ه ترینمهم ،سهام

موفقیات   گار یدعباارت باه ا توان رسیدن به کسب سودآوری آن سهم یرا می سهم خروج مواسب از

 .سود آن دانستبیوی و رسیدن به گر همراه با پیشتح یل منام ه

باشد باید کمترین آسایب و ضارر   گر منام هبیوی و پیش تح یل م الف با چیمت سهم ولی اگر روند

در فصال یاازدهم   کااربردی   صاورت باه  مادیریت سارمایه   را متحمل شود. برای رسیدن به این مهم ع م

 .برسدبه حداچل  شماگذاری سرمایه ریسکتا داده خواهد شد آموزش  کتاا

 است. کنترل هیجان و احساساتمربوط به : یگرمعاملهمهارت  (سوم هرم سطح

باید گر منام هاست. گری منام هآموزش مهارت  که مربوط بهگر منام هموفقیت  در سطح سوم هرم

خریاد و   وارد شاود و شاروع باه    باازار باورس   باه  و مدیریت سارمایه، گری تح یلع م  پس از یادگیری

 .نماید فروش سهام

https://gcircle.ir/
https://gcircle.ir/
https://ttse.ir/blog/money-management/
https://ttse.ir/blog/money-management/
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واضح است که احساسااتی راون تارس،    شود پرایه واچنی وارد منام ه میبا سرمگر منام هزمانی که 

بایاد  . هاد دچرار مای  تأثیررا تحت گر منام ههمراه او خواهد بود و منامالت و غیره طمع، امید و استرس 

در  و اسات  تار مهم ،هایتانتهنسدانید از داچه میبه آنکردن همیشه به خاطر داشته باشید که مهارت عمل 

 و درسات  تواند باه انجاام مناامالت موطقای    می هیجان و احساساتکوترل کامل و تس ط بر سرمایه  بازار

 .شما کمک کود

 

و رسویدن بوه    سوودآوری حداکثر مربوط به  :کوچینگ سرمایه (چهارم هرم سطح

 سود مستمر است.

در باااازار  هاااوش ماااالی باااورس، بااارای تقویااات گااار منام اااههااارم موفقیااات  ایااان ساااطح از

 .گیردچرار می استفاده موردو  ایجادشدهسرمایه 

دارد ینوااای برآیواااد   گااااهی روناااد صااانودی  باااازار باااورس  هماااه ماااا آگااااهی داریااام کاااه  

 وااادیبرآینوااای د نزولااای دارد و گااااهی رونااا  ی2ک ااای باااازار صااانودی اسااات بباااازار گااااوی     

فنااااالن ایااان بااازار بایاااد در ماااورد عم کااارد خاااود   ی.1ک اای باااازار نزولااای اسااات ببااازار خرسااای  

در مواجهاااه باااا ایااان روناااد صااانودی و نزولااای آگااااهی داشاااته باشاااود. ایااان مسااائ ه مهااام اسااات  

باااازار نزولاااای،   صااانودی، بیشااااترین ساااود را کساااب کوااااد و در    باااازار  درگاااار منام اااه کاااه  

 .ا متحمل شودکمترین ضرر ر

ریساااک  نیااااز داریاااد کاااهرا عم کااارد و سیساااتمی رسااایدن باااه ایااان ساااطح  بواااابراین بااارای 

فصااال  م صوصااااًکتااااا . در محتاااوای را باااه حاااداچل ممکااان برسااااند   شاااماگاااذاری سااارمایه

 .شده است دیتأکمطرح و  یدر این خصوص نکات مهمهفتم 
  

                                                                                                                                                    
 

1. Bullish Market  
2. Bearish Market  
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 است. فرابورسی بازار اول و دوم بورس و هاشرکتاین کتاب مختص مطالب 
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 الزامات ورود به بازار سرمایه ایران
 یکود معوامالت  دریافت مساتقیم،   طوربهبرای ورود به بازار سرمایه ایران و خرید و فروش سهام 

. از طریان  2اسات  در سوامانه سوجام و احوراز هویوت الزاموی      نوام ثبوت )کد بورسوی( و  

هاا کاه   توانید برای دریافت کاد بورسای اچادام نماییاد. یکای از کاارگزاری      های م ت ف میکارگزاری

دهد، کاارگزاری آگااه اسات. بارای     دارای سامانه منامالتی کاربرپسود بوده و خدمات مواسبی ارائه می

مراجنه کارده   ex.agah.comدریافت کد بورسی بهتر است به سایت آگاه اکسپرس به آدرس ایوترنتی 

ناام، ناام   ب ایاطالعوات شناسونامه   نامثبتالزم به ذکر است در فرایود  .کوید نامثبترایگان  طوربهو 

            ی، شواسااوامه الیو ساارخااانوادگی، تاااریل تولااد، نااام پاادر، شااماره شواسااوامه، کااد م اای، سااری          

ی و ت فن ثابت و ت فان هماراه  محل کار، کدپستی، آدرس آدرس محل سکونت، ب اطالعات ارتباطی

 ی ضروری است.، نام بانک، نام شنبه، کد شنبه و شماره شباحسااشمارهب اطالعات بانکی

بالفاصا ه باه ساامانه جاامع      جهت دریافت کد بورسی در ساایت کاارگزاری آگااه،    نامثبتپس از 

الزم باه ذکار اسات اگار     کویاد.   نامثبتمراجنه کرده و  sejam.irاطالعات مشتریان به آدرس ایوترنتی 

کویاد، ایان مرح اه     ناام ثبات و  واردشاده بالفاص ه باه ساامانه ساجام     ،دریافت کد بورسی نامثبتپس از 

هازار توماان    22در سجام حادود   نامثبت صورتاینرایگان و بدون پرداخت هزیوه خواهد بود، در غیر 

سااعت آیواده یاک     13سجام، حداکثر تا سامانه در  نامثبتهزیوه خواهد داشت. پس از تکمیل مراحل 

شود. نگهداری ایان کاد   کووده پیامک مینامت فن همراه ش   ثبتشماره به  یرقمده یریگیکد پ

 توانید از طرین ساایت برای احراز هویت الزامی است اما اگر کد پیگیری شما به هر دلی ی مفقود شد می

سامانه سجام و دریافات کاد پیگیاری     نامثبتمیل مراحل بازیابی نمایید. پس از تک آن را مجدداً نامثبت

 الزم است تا برای احراز هویت به دفاتر پیش وان دولت یا دفاتر کارگزاری مراجنه کوید. یرچمده

 

                                                                                                                                                    
 

شهود.  حضهوری انجهام مهی    نهدرت بهه )اینترنتی( بوده و  یرحضوریغ صورتبه معموالًدر سامانه سجام  نامثبتبرای دریافت کد بورسی و  نامثبت. 1
هویهت بها مراجعهه     شهود  ولهی احهراز   حضوری و از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر کارگزاری انجهام مهی   صورتبه غالباًاحراز هویت 

 هم انجام شود. یرحضوریغ صورتبههای جدید و اینترنت ممکن است نمایندگان به درب منازل یا از طریق تکنولوژی
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 زیر است: شرحمدارک الزم برای احراز هویت به 

 اصل و فتوکپی کارت م ی. 2

 اصل و فتوکپی شواسوامه. 1

 تحصی ی باختیارییفتوکپی آخرین مدرک . 1

 کووده نامثبتو اطالعات بانکی  حسااشماره. 3

 کووده نامثبتآدرس و مش صات پستی . 0

 یرچمدهکد پیگیری . 1

 کتاب دوازدهم فصلمطالب  ،در این خصوص اطالعات بیشترکسب جهت 

 کنید. مطالعهرا ی کارگزاری هاشرکتسجام و قسمت کد معامالتی، سامانه  

 

 واژه بورس و تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهانآشنایی با 
برای فهمیدن ایوکه بورس ریست بهتر است از تنریف بازار شروع کویم. باازار جاایی اسات کاه در     

تواند در مکان خاص یا شبکه ایوترنات باشاد.   گیرد. این خرید فروش میآن خرید و فروش صورت می

 دارد:دو نوع دارایی وجود  یطورک بهدر بازار 

 فیزیکی: زمین، ساختمان، انواع کاال، ارز و غیره. یهاییدارا. 2

 های مالی: سهام، اوراق مشارکت و غیره.دارایی. 1

گیارد. تاری چاه   هاای م ت اف ماورد منام اه چارار مای      بوابراین بورس جایی است که در آن دارایی

نام باروژ در   رگانان و کسبه شهری بهگردد. در آن زمان بازمیالدی برمی 20پیدایش واژه بورس به چرن 

ای باه ناام وانادر باورس جماع      زادهشمال غربی ب ژیک در میدانی به نام تربوارز در مقابال خاناه بازر    

هاایی کاه ماردم در آن    کردند. از آن زمان به بند تمام مکاان شدند و کاالهای خودشان را منام ه میمی

در ابتدا این فضاها دارای نظم و انضباط خاصی نبودناد و   نامیدند.کردند را بورس میخرید و فروش می

این فضاها مسقف شده و موظم شادند کاه فقاط     مرورزمانبه .منام ه نماید هاآنتوانست در می یهرکس

 تااریل  عواوان باه ایان زماان را    درواچاع منام ه کوود.  هاآنتوانستود در ها میها، بازرگانان و صرافدالل

 باازار کوواد. ماساکوی اولاین شارکت ساهامی باود کاه ساهامش را در         رسمی تشکیل بورس چ مداد می

 بود.   شدهلیتشکای از تجار روسیه توسط عده 2001بورس عرضه کرد. این شرکت در سال 
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آماد.   وجاود باه مایالدی در آمساتردام ه واد     21اولین بورس اوراق بهادار در جهان در چرن باالخره 

 اولین شرکتی بود که سهامش را در بورس ه ود عرضه کرد. نیز د شرچیکمپانی هو

ب ژیکی پس از لوتر ف د  گردد. در آن سال رانبرمی 2120در ایران به سال ورس بتاری چه پیدایش 

جوا  جهاانی    باه خااطر  نات اولیه اساسوامه داخ ی بورس ایران را تهیه کرد ولای  انجام یک سری مطال

کمیساایونی در وزارت  2132افتااد. باااالخره در سااال   ریتااأخساال بااه   10یااران بااورس در ا سیسا تادوم 

اناک توسانه صاونتی و منادنی     بازرگانی با حضور نمایودگانی از وزارت بازرگانی، وزارت دارایای و ب 

هیئتای از باورس    2132نامه اولیه تشکیل بورس در ایران توظیم گردید. در اواخر ساال  و موافقت برگزار

رپرستی دبیر کل این بورس برای همکاری در تشکیل بورس به ایران دعاوت شادند. بناد    بروکسل به س

چانون تشکیل بورس اوراق بهاادار در مج اس تصاویب و بارای اجارا باه باناک         2130سال در سال  3از 

بورس اوراق بهادار تهران با انجاام رواد منام اه بار      2131بهمن سال  20در  تیدرنهامرکزی ابالغ شد. 

 رسمی شروع به فنالیت کرد. طوربهام بانک توسنه صونتی و مندنی روی سه

 

 ازیموردنافزارهای کمکی نرم
و  ساوم و رهاارم کتااا   ، فصال دوم انجاام تمریواات   تساهیل  جهات   ازیا موردن کمکیافزارهای نرم

 زیر است: شرحبه  بفصل هفتم کتاای گری موفناستراتژی منام ه بهتررههر همچوین اجرای 

 تمرین فصل دومافزار اکسل نرم. 2

 تمرین فصل سومافزار اکسل نرم. 1

 تمرین فصل چهارمافزار اکسل نرم .1

 ، سیگنال موفقیت و محدوده مجاز خریدحد ضررتعیین افزار اکسل نرم. 3

 تعیین سهام محدوده مجاز خریدافزار اکسل نرم. 0

یااا   ی،www.Drmovaffagh.irب مؤلااف تیساااواتوانیااد از طریاان  افزارهااا را ماای ایاان ناارم 

هااای مطاارح شااده افزارناارمریافاات کویااد. الزم بااه ذکاار اساات  دی 21121113011آا بشااماره واتااس

صااورت عاادم در گااری شااما نیساات. مااانع عمااده منام ااه هاااآننبااود بااوده و اباازار کمکاای  عوااوانبااه

توصاایه  یااد.دسااتی انجااام ده  صااورتبااهساابات الزم را امحبایااد  ذکرشاادهافزارهااای دریافاات ناارم 

 کوید. دان ود ذکرشدهاز سایت  گری خودافزارهای فوق را برای تسهیل در منام هشود نرممی
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 تمرین 
 ک ی بررسی و مرور نمایید: صورتبهآشوا شدن  باهدف فقط را زیر یهایتاس: 2تمرین

 

2. WWW.TSETMC.COM 

1. WWW.CODAL.IR 

1. WWW.SEO.IR 

3. DDN.CSDIRAN.IR 

0. WWW.FIPIRAN.COM 

 

  

http://www.tsetmc.com/
http://www.tsetmc.com/
http://www.codal.ir/
http://www.codal.ir/


 

 
 

 سخن آخر

 
 مطالب: فهرست

 

  گذاری در بورس و داشتن درآمد مستمربرای سرمایهالزم معیارهای 
 

 گذاری در بورسمزایای سرمایه 

 

 بورس برای چه کسانی مناسب نیست؟ 

 

 در چه صورت بورس برای شما مناسب است؟ 

 

 تمرین 
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 در بورس و داشتن درآمد مستمرگذاری برای سرمایهالزم  معیارهای

 . یادگیری و آموزش:1

 .کسب کویدرا زیر  یهامهارت الزم است، بازار بورس مطمئن در یگذارهیسرمابرای  

 اسی بازار و سهام، مدیریت سرمایهفتارشو، تاب وخوانی و رتکویکالتح یل بویادی، تح یل  

 و فروش: . کنترل هیجانات هنگام خرید2

 !است احساسات الزم و هیجان کوترل بورس، بازار  اولیه مفاهیم آموزش و یادگیری بند از

 خرید و فروش: داشتن استراتژی معامالتی مناسب در. 3

نیسااات کاااه پیچیاااده و سااا ت باشاااد   اساااتراتژیناااوعی  صااارفاًاساااتراتژی مناااامالتی خاااوا،  

شااااده باشااااد.   اسااااتفاده تکویکااااالو در آن از تنااااداد زیااااادی اناااادیکاتور و نمودارهااااای    

 کاربردی باشد. ساده و االمکانحتی بایدمواسب  یب که استراتژ

 ها:فصول و درک فرصتگذاری در تمام . عدم سرمایه4

گااار ی باشاااد. یاااک منام اااهشااااخ  باااورس بواااابر اتفاچااااتی ممکااان اسااات صااانودی یاااا نزولااا 

 کود. استفاده  هافرصتباید از ای حرفه

 

 گذاری در بورسسرمایهمزایای 
 

در ساااهام، نیااااز باااه سااارمایه زیاااادی نداریاااد. حاااداچل خریاااد    یگاااذارهیسااارمابااارای  .2

 کااااهایااان اماااا بااارای   ؛ اسااات هااازار تومااااان   022ساااهام در سیساااتم مناااامالت آنالیااان     

ارزش داشاااته باشاااد، بهتااار اسااات   واچنااااًکویاااد فنالیااات و زماااانی کاااه شاااما صااارف مااای  

 می یون تومان سرمایه داشته باشید. 0حداچل 
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اگاار شااما کسااب و کااار سااوتی را      کااهیدرحااالساارمایه شااما چاباال نقااد شاادن اساات.      .1

 تان خواهد ماند.تنطیل کوید وسایل زیادی روی دست

و در هرزمااااان بااااا رایانااااه، تب اااات،  جاااااهمااااهسااااهام در آنالیاااان خریااااد و فااااروش  .1

 اا و غیره چابل انجام است.تموبایل، لپ

تواناد بارای شاما ثاروت عظیمای ایجااد کواد. در پتانسایل بازارهاای ماالی           مای بازار سارمایه   .3

گااذاری در سااهام باارای ایجاااد ثااروت شااکی نیساات، امااا کسااب ثااروت از طریاان ساارمایه   

 دارد.کافی مهارت و تجربه کسب ست و نیاز به واچنا کار هرکسی نی

 

 مناسب نیست؟بورس برای چه کسانی 
 

اگااار زماااان کاااافی روزاناااه، حاااداچل یاااک سااااعت، در اختیاااار نداریاااد، باااورس بااارای   .2

 شما مواسب نیست.

شاااغ ی نداریاااد و یاااا باااه فکااار درآماااد ثابااات ماهاناااه هساااتید، باااورس   کاااهدرصاااورتی .1

 برای شما مواسب نیست.

وام و چااارس اسااات، باااورس بااارای شاااما      دیااا دار اریااااختای کاااه در  اگااار سااارمایه  .1

 مواسب نیست.

اگااار تحمااال زیاااان احتماااالی و ریساااک بااااال را نداریاااد، باااورس بااارای شاااما مواساااب    .3

 نیست.

کویاااد باااورس چماااار اسااات و فقاااط باااا داشاااتن شاااانس و اچباااال فکااار مااای درصاااورتیکه .0

 توان موفن شد، بورس برای شما مواسب نیست.می

اگااار باااه فکااار ایااان هساااتید کاااه در مااادت خی ااای کوتااااهی ثروتمواااد شاااوید، باااورس    .1

 یست.برای شما مواسب ن
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 در چه صورت بورس برای شما مناسب است؟
 

باااه آن نیاااازی نداریاااد و چصاااد داریاااد    فناااالًایاااد کاااه اناااداز کاااردهای پاااسسااارمایه .2

 سودی بیشتر از سود بانکی کسب کوید.

گاااری گاااذاری یاااا منام اااه ای شاااغل سااارمایهحرفاااه صاااورتباااهایاااد تصااامیم گرفتاااه .1

 سهام را در پیش بگیرید.

هاااای آیواااده  خواهیاااد طااای ساااال  داریاااد و مااای  پاااذیری و صااابر بااااالیی  ریساااک .1

 تان را افزایش دهید.سرمایه

تاااان بااارای شاااما مهااام اسااات و مای یاااد بااارای بهباااود آیواااده خودتاااان و    آیواااده ماااالی .3

 تان چدمی مثبت برداشته باشید.فرزندان

 تان وچت و انرژی بگذارید. آماده هستید برای رسیدن به هدف .0

فاااه بااارای شااما ممکااان اساات و آمااااده    دانیااد کاااه کسااب ثاااروت و زناادگی در ر   ماای  .1

 هستید بهای رسیدن به هدف خود را بپردازید.

 

 تمرین  
ی را TSETMCاز اصااااطالحات تاااااب و بااااازار ساااارمایه ایااااران ب    هرکاااادامکاااااربرد : 2تماااارین

 بررسی کوید.

 ماااثالًاز اصاااطالحات تااااب وی اختصاصااای نمااااد یاااک شااارکت       هرکااادامکااااربرد : 1نیتمااار

 را بررسی کوید.  فباهنر

از اصااااطالحات پوجااااره منااااامالتی بخریااااد و فااااروشی سااااامانه   هرکاااادامکاااااربرد : 1تماااارین

 آساتریدر کارگزاری آگاه را بررسی کوید.
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