
  سرفصل های دوره آموزش معامله گری حرفه ای

۱سرفصل های ترم تحصیلی 
مقدمه: فصل اول

محدوده  کاری، استراتژی، بازارها و تایم فریم - ۱.۱

پیش نیازها - ۱.۲

بررسی اجمالی مطالب  - ۱.۳

تجزیه و تحلیل بازار:  فصل دوم

اصول بازار - ۲.۱

واقعیت بازار - ۲.۲

معامله گری سایه ها  - ۲.۳

علت و معلول - ۲.۴

چگونگی حرکت قیمت -۲.۵

واقعیت بازی معامالتی:  فصل سوم

چگونه ما سود میبریم - ۳.۱

تجزیه و تحلیل سود معامالتی  - ۳.۲

استراتژی و سیستم های معامالتی موثر و غیره موثر  - ۳.۳

اصول استراتژی موثر معامالتی ما  - ۳.۴

تجزیه و تحلیل بازار:  فصل چهارم

مقدمه ای بر تحلیل بازار - ۴.۱

هدف ما ازتجزیه و تحلیل  بازار  - ۴.۲

ذهنیت در مقابل عینیت در تجزیه و تحلیل بازار  - ۴.۳

تجزیه و تحلیل گذشته بازار :  فصل پنجم

نقاط حمایت و مقاومت - ۵.۱

تجزیه و تحلیل  تایم فریم چندگانه  - ۵.۲

ساختار بازار  - ۵.۳

الگوهای معامالتی - ۵.۴

تجزیه و تحلیل روند آینده بازار : فصل ششم

شناسایی نقاط قوت و ضعف - ۶.۱

اصول بررسی مسیر آینده روند - ۶.۲

تجسم آینده - ۶.۳

اتفاقات بعد از پایداری سطوح  حمایت و مقاومت - ۶.۴

۲ سرفصل های ترم تحصیلی 
تجزیه وتحلیل اولیه فرایند بازار : فصل هفتم

اصول  تجزیه وتحلیل اولیه بازار  - ۷.۱

فهرست تحلیل اولیه فرایند بازار - ۷.۲

مثال های تحلیل اولیه فرایند بازار - ۷.۳

تجزیه وتحلیل همزمان بازار : فصل هشتم

تئوری تجزیه و تحلیل همزمان بازار   - ۸.۱

تعیین تمایالت الگوهای شمعی - ۸.۲

اهمیت در نظرگرفتن ماهیت کلی روند بازار     - ۸.۳

پشتیبانی ماهیت کلی بازار از تحلیل اولیه ما - ۸.۴

خالصه فرآیند تجزیه و تحلیل همزمان بازار    - ۸.۵

مثال های تجزیه و تحلیل همزمان بازار -  ۸.۶

استراتژی های معامالتی حرکات قیمت : فصل نهم

مفهوم ستاپ های معامالتی   - ۹.۱

فرمول امید احتماالت - ۹.۲

اصول بهترین ناحیه ستاپ های معامالتی حرکات قیمت     - ۹.۳

ستاپ های معامله گری حرکات قیمت    : فصل دهم

تعریف انواع ستاپ های معامله گری حرکات قیمت    - ۱۰.۱

ستاپ های مناسب برای هر بازارخاص - ۱۰.۲



بازنگری روند تجزیه و تحلیل اولیه بازار - ۱۰.۳

معامالت درمناطق بین ستاپ ها- ۱۰.۴

اقدامات عملی درنطقه ورود به ستاپ- ۱۰.۵

۳سرفصل های ترم تحصیلی 
معامله ستاپ ها: فصل یازدهم

تعیین نقاط حد ضرر  - ۱۱.۱

تعیین نقاط هدف - ۱۱.۲

نحوه ورود - ۱۱.۳

مدیریت معامالت باز - ۱۱.۴

روند مدیریت معامله گری حرکات قیمت        : فصل دوازدهم

نمودار مدیریت معامالت - ۱۲.۱

فهرست مراحل مدیریت معامله گری     - ۱۲.۲

مثال ها و تمرینات مدیریت معامالت     - ۱۲.۳

نتیجه گیری- ۱۲.۴

تمرینات ستاپ های معامله گری حرکات قیمت: فصل سیزدهم

۲ و ۱رسیدن به هدف : BPBستاپ  - ۱مثال معامله  - ۱۳.۱

۲ و خروج بخش ۱رسیدن به هدف : PBستاپ  - ۲مثال معامله  - ۱۳.۲

الگوی سایدوی در داخل روند سایدوی دیگر:  BOF، BPB، TSTستاپ  - ۳مثال معامله  - ۱۳.۳

۲ و تریل هدف ۱رسیدن به هدف : CPBستاپ  - ۴مثال معامله  - ۱۳.۴

۲  و تریل هدف BE به  ۱رسیدن  هدف : TSTستاپ  - ۵مثال معامله  - ۱۳.۵

۲ و ۱رسیدن به هدف : BOFستاپ  - ۶مثال معامله  - ۱۳.۶

 و ورود و خروج دوباره۱رسیدن  جزیی به هدف : TSTستاپ  - ۷مثال معامله  - ۱۳.۷

رسیدن  جزیی به اهداف و عدم ورود مجدد: PBستاپ  - ۸مثال معامله  - ۱۳.۸

۲ و ۱رسیدن به هدف : CPBستاپ  - ۹مثال معامله  - ۱۳.۹

۲ و تریل هدف ۱رسیدن  جزیی به هدف و معکوس نمودن و رسیدن به هدف : TSTستاپ  - ۱۰مثال معامله - ۱۳.۱۰

خالصه یادداشت مثالهای معامالت ستاپ ها- ۱۳.۱۱

۴سرفصل های ترم تحصیلی 
بازارهای دیگر و تایم فریم های مختلف  :  فصل چهاردهم

Eminiنمونه بازار قراردادهای آینده  - ۱۴.۱

Eminiمالحظات اضافی  قراردادهای آینده - ۱۴.۲

ETFsنمونه بازار سهام و - ۱۴.۳

ETFمالحظات اضافی بازار سهام و - ۱۴.۴

نمونه بازار قراردادهای آینده کاالها   - ۱۴.۵

مدیریت مالی و معامله گری بعنوان تجارت:  فصل پانزدهم

اطمینان از بقا - ۱۵.۱

بقای مالی  - ۱۵.۲

مدیریت پول - ۱۵.۳

مدیریت پیش امد احتمالی:  فصل شانزدهم

مدیریت اقتضایی - ۱۶.۱

دورنما واهداف: فصل هفده ام

چند درصد سود دهی باید توقع داشته باشیم- ۱۷.۱

اگر من مطلقا مجبور به انجام باشم ... اوکی هست  - ۱۷.۲

احتماالت آماری - ۱۷.۳

یک گزینه  دیگر برای سودآوری مستمر - ۱۷.۴

راهنمای عملی - روانشناسی معامالتی : فصل هجده ام

بقا شخصی- ۱۸.۱

پیش نیازها برای بقا- ۱۸.۲

تسلط بر روانشناسی معامالتی- ۱۸.۳

تمرکز بر فرایند معامالتی- ۱۸.۴

طرز فکر با ماگزیمم بازدهی  - ۱۸.۵



نگهداری ماگزیمم بازدهی فیزیکی  - ۱۸.۶

جمع بندی روانشناسی معامالتی- ۱۸.۷

پلت فرم معامالتی :  فصل نوزدهم

راه اندازی پلت فرم معامالتی- ۱۹.۱

تنظیمات پلت فرم معامالتی- ۱۹.۲


