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  عضو محترم و گرامي انجمن مديران صنايع

  با سالم و احترام

       تحت عنوان کارگاه آموزشی، انجمن در نظر دارد 1398 زمستان هایسمینارها و گردهمائی در اجرای برنامه

رشناس جناب آقای دکتر محسن مطمئن، کا  از و نموده ريزیبرنامه را «بورس در گذاریسرمایه مطمئن راهکارهای»

تقاضا دارد حضور  .فرمايند ارائه را الزم هایراهنمايی و پاسخ مديران هایسوال به  تا است شده دعوت بازار سرمايه

و يا از  88839641به نمابر شماره  04/12/1398مورخ  شنبهيکروز حداکثر تا قطعی خود را در ذيل اين نامه مرقوم و 

 ارسال نمايید.   anjoman.modiran@yahoo.com پست الکترونیکی به آدرسطريق 

 محمدرضا ستوده                       

 دبیرکل انجمن مديران صنايع

 :آموزشي کارگاهمشخصات 

 )ريال( هزينه مشارکت زمان برگزاری استاد عنوان 

 راهکارهای مطمئن 

 گذاری در بورسسرمایه

مطمئن محسن دکتر آقای جناب  

 سرمایه بازار کارشناس

 اسفند 6شنبه سه

 14-17ساعت 

  2ر000ر000 عضو:

  3ر000ر000غیر عضو: 

 های دورهسرفصل

 آشنایی با ساختار بازار سرمایه  -1

 آشنایی با نهادهای فعال در بازار سرمایه -2
 گذاری در بازار سرمایههای سرمایهانواع روش -3

 گذاری و سبدهای اختصاصیهای سرمایهمقررات  و ضوابط حاکم بر صندوق -4

 مراجعه شود. www.amsiran.comبه نشاني  های دوره به وب سايت انجمنبرای دريافت متن کامل سرفصل

 

  شماره شبا:به نام انجمن مديران صنايع ) بانک تجارت شعبه میرعماد 03940098به شماره حساب کارگاه آموزشی هزينه واريز 

020180000000000003940098IR  )88839641و ارسال فیش آن به نمابر  جهت واريز اينترنتی 

  به اطالع رسانده خواهد شد. قبالً در روز و ساعت تعیین شده برگزار میگردد و چنانچه تغییری صورت پذيرد  آموزشیسمینار 

 شود.به بعد موکول می کارگاه آموزشیرگزاری ب، به دلیل به حدنصاب نرسیدنسمینار ل در صورت عدم تشکی  

  باشد.ساعت قبل از برگزاری قابل استرداد می 72نام تا بعد از ثبتآموزشی سمینار هزينه 

 

 کننده:مشخصات شرکت

 فکس تلفن همراه تلفن مستقیم سمت نام شرکت نام و نام خانوادگي

      

      

      
 سالن اجتماعات -طبقه چهارم -264پالك  -خیابان میرعمادروبروی  -تاد مطهریخیابان استهران، محل برگزاری: 

 روابط عمومي انجمن تماس حاصل فرمايید. 88835385و  88304070توانید با شماره تلفنهای جهت كسب اطالعات بیشتر مي

mailto:anjoman.modiran@yahoo.com



