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 (( امسیگری پیمعرفی دانشگاه معامله ))

 التین با عنوان« امیسیپ یگردانشگاه معامله» یبه معرففایل  نیدر ا

PCM Trading University یو کلمه اختصار PCMTU میپردازیم. 

 ام، بر روی لینک زیر کلیک کنید.سیگری پیبرای ورود به سایت دانشگاه معامله

http://pcmfa.net/pcmtu/fa 

 ضرورت طرح

رسی و دست ین جذاب بودن بسیار پرمخاطره استگری در انواع بازارهای مالی در عی معاملهحرفه

گری سهام و نمادهای متعدد باعث شد تا تصور ساده بودن این حرفه آسان و بدون هزینه به معامله

 .در ذهن همگان شکل بگیرد

های جهانی و ملی در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است، اما گیری و توسعه بورسسابقه شکل

بیش از یک قرن است که ای هستند العادهاز لحاظ کمیت و کیفیت در سطح فوقها که مهمترین

اند؛ از طرفی دانش کافی برای کسب سود مستمر در این جوامع در بین مردم فراگیر و محبوب شده

ها و همچنین موسسات غیردولتی از طرق متنوعی در دسترس عموم قرار دارد، ضمن اینکه دولت

اسیت الزم را برای اند و نیز حسکمک زیادی برای پیشرفت علوم مربوط به بازارهای مالی کرده

 .اندارتقای سطح علمی سهامداران و تریدرهای خرد بکار گرفته

های زیادی از سوی فعاالن بازار سرمایه های اخیر تالشدر کشور ما ایران نیز خوشبختانه طی سال

های سازی دورهگرفته و موسسات زیادی برای بهینهبرای گسترش علوم مالی و اقتصادی صورت 

 اند؛ریزی کردهیه کتب و منابع الزم برنامهی، تهآموزش

ای و گسترده ی و نحوه ارائه دروس به شکل حرفهرسانآنچه مشهود است هنوز میزان اطالعاما 

مندان به حضور در بازارهای مالی مختلف هبا تعداد زیادی از عالق، شود چرا که در مقابلانجام نمی
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بینند و همواره از عدم روشنی پیش روی خود نمیری مشخص و مواجه هستیم که مسیر یادگی

 .کنندگالیه میران و آکادمیک در ای وجود یک برنامه منسجم

ی و مشاوره صحیح از موسسات ریزکنیم که بدون برنامهپذیران متعددی را مشاهده میدانش

ستم ک سیو حتی در مرحله گزینش ی کنندمی ای دروسی را انتخابطور انتخابی و سلیقهب مختلف

ه ها بین هر دوره آموزشی از بازار دور شدای دیگر مدتکنند. عدهمعامالتی نیز بدرستی عمل نمی

سپارند و در نهایت با انبوهی از افراد مواجه هستیم که بطور و مطالب درسی را به فراموشی می

مئنا برای اند که مطگری کسب کردهای از معاملهناقص و بدون نظم خاصی اطالعات پراکنده

کسب موفقیت کافی نیست و طبیعتا دلسردی و ناامیدی گریبان بخش عمده این افراد را گرفته و 

 .رسدترک بدون نتیجه این پروسه فرا میباالخره زمان 

ریزی جامعی هستند باید برنامهرود برای مشاغلی که علمی و تخصصی همانطور که انتظار می

نظر باشد. معموال در دنیا تحصیالت آکادمیک و کاربردی  صورت گرفته و اجرای طرح خاصی مد

گر یدن به سطح تریدر یا همان معاملهبهترین گزینه برای به ثمر رساندن هر طرحی است. رس

باشد، گری میصصی معاملههای دنیا نیازمند دانش تخی مالی به قول تمامی بزرگان بورسبازارها

خبره و با تجربه با حمایت یک سازمان یا نهاد ایجاد شود که بنابراین الزم است تا طرحی از افراد 

 آورد.مندان و فعاالن بازارهای مالی فراهم ند مسیر روشن و واضحی برای عالقهبتوا

های مالی با همکاری ها تجربه در زمینه آموزش و پژوهشبا سال امسیپیالمللی کارگزاری بین

ها پیش برداشت و تالش زیادی برای ارتقای ن قدم را مدتگران و مدرسان شناخته شده اولیمعامله

های مختلف انجام داد؛ از جمله تاسیس و ه سود جامعه تریدری ایران از روشسطح علمی و توسع

گری و آموزشی و معاملهمدیریت انجمن اینترنتی تریدرها، حمایت کامل از برگزاری چندین دوره 

امروز تصمیم گرفت تا طرح جامعی در نهایت و  مختلف بینارهای متعدد با موضوعاتبرگزاری و

 .های موجود را برطرف سازدمذکور اجرا و برای همیشه نگرانی برای رفع مشکالت
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و  هیته ""PCM Trading Universityبا نام  نیو آنال یدانشگاه مجاز کیبرنامه در قالب  نیا

 .استاجرا در حال  ایحرفهشده که بصورت  نیتدو

 انداز طرحچشم

های یک ین هدف است که بتواند تمام دغدغهبدنبال ا امسیپیگری کارگزاری دانشگاه معامله

 .های احتمالی او پایان بخشدو به نگرانی بطور کامل برطرف مند به بازارهای مالی راهعالق

 :برخی از اشکاالت و ابهامات موجود به شرح زیر است

 .ستندیمطلع ن یدانند و از منابع کاربردیرا نم حیصح یروند مطالعات انیدانشجو .1

 .شوندیآن مطلع م یبعد از برگزار یآموزش یهاکالس تیفیمعموال از ک .2

 .برآورد کنند یها و دستمزدها را به درستنهیتوانند هزینم .3

 .ستندیمناسب ن یسطح مال یلزوما افراد دارا یگرمعاملهمند به کسب دانش هقشر عالق .4

 .کنندیکاربرد آن حتما در آن شرکت م یبدون بررس یشوند حتیمطلع م یدوره آموزش کی یاز برگزار یاحتماال وقت .5

 .دانندینم یو تخصص یدروس مختلف را بصورت عمل یرینحوه بکارگ .6

 .برقرار کنند دیتر اتیبا واقع یدوره آموزش یمحتوا نیب یتوانند ارتباط موثرینم .7

 .دانندینم یخود کاف یدر موسسات مختلف را برا یبازه زمان کیارائه شده در  یعلم یهادورهتعداد  .8

 .مطالعه آنها در ذهن ندارند یبرا یدرست دهیمرتبط مواجه هستند که ا یو خارج یاز کتب داخل یبا انبوه .9

 .هستند یدریجامعه تر عموم ماتیتصم رویاغلب پ یگرخود در معامله ندهیانتخاب روش و تخصص آ یبرا .10

 .به مشاوران با تجربه و با سابقه درخشان ندارند یدسترس .11

 د.انکه شرکت کرده ییهاآموزش و دوره یبانیاز پشت یعدم برخوردار .12

روشن شدن ذهن خواننده  یقطعا برا یموارد را همچنان ادامه داد ول نیا یبتوان برشمار دیشا

 نیو بر اساس تجربه چند اشکاالت توجه نیاست. در برنامه جامع واحد آموزش به همه ا یکاف

 .در نظر گرفته شده است یمناسب اریبس یهاحلراه ،پلن نیساله طراحان ا
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مند، هعالق یدانشجو کیشده معتقد است که  نیبر اساس روال تدو امسیپی یگردانشگاه معامله

 یاز بازارها یکیدر  یاو حرفه یماه خود را آماده حضور واقع 12تا  9ین تواند بیو فعال م ریگیپ

 مینشود که بدایم شخصم یموضوع زمان تیکند. اهم یجهان یهااز جمله بازار ارز و بورس یمال

سال زمان  5تا  2 نیطرح حدودا ب نیا یو بدون اجرا یکه بطور عاد میکنیصحبت م یدرباره امر

 تیرود باعث موفقیم شیپ حیمطمئن و صح ریمس کی مودنیصرف شود و چون اغلب بدون پ

است که خودش تالش  یاز آن کس تیدانشگاه هم موفق نیدر ا ینخواهد شد گرچه حت زین یحتم

متفاوت،  اریبس یقطعا با درصد تیها حرکت کند اما احتمال موفقداشته و همراه با برنامه یمستمر

 .التر استبا

 گاهیراه و پا کیاحساس کند  یرانیهر فرد ا ندهیاست تا در آ نیطرح ا انیبان یاصل زهیقصد و انگ

 یالیتواند وقت ارزشمند خود را با خیوجود دارد و م یگردشوار معامله ریمس مودنیپ یمطمئن برا

و  تنادرس ریبر تکرار چند مس یو ضرورت دیصرف نما تیکسب موفق یدانشگاه برا نیراحت در ا

 .وجود نخواهد داشت رمطمئنیغ یهاروش

 هااهداف و برنامه

 یملزم به همراه انیهستند و مرب یبرگزار نیپروژه در ح یدارا یآموزش یهااغلب دوره

دانشجو و  یسطح علم یقطع یارتقا یامر برا نیباشند که ایشده م نیدر موارد مع رانیپذدانش

 .است یمطالب و کاربرد آن در بازار ضرور نیب کیو نزد میارتباط مستق یبرقرار

 انیدانشجو ینهائ تیوضع یدوره هستند چرا که بررسانیآزمون پا یدارا یآموزش یهادوره اکثر

 یبرا یخوب یزشیاست و مسلما محرک انگ یبعد یهاشرکت در دوره یبرا یدر هر دوره مالک

 .آنها خواهد بود

 یهابرنامه نیتریفعال و ممتاز از اصل انیدانشجو یسطح برا انیدوره و پاانیپا نامهیگواه یاعطا

 .شودیم محسوبدانشگاه 
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ر ام نیشوند که ایبکار گرفته م یبعد یهادر دوره انیمرب اریبرتر هر سطح بعنوان دست فعاالن

 شیب یدریورود به جامعه تر یافراد را برا یو آمادگ هها شدخود موجب تالش دوچندان در کالس

 .باال خواهد برد شیاز پ

را در برنامه  ها قبل آنتوانند از مدتیاست که افراد م یاها به گونهها و کالسدوره یزیربرنامه

 .دهندرا به آن اختصاص  یخود قرار داده و وقت مناسب یو زندگ یشخص

سوابق  یدارا ایشده و  یآموزش یهاموفق به گذراندن دوره یگاهیکه در گذشته و در هر پا یافراد

لزم به سطح خواهند شد تا مشخص شود م نییمشاوره تع قیباشند از طر یخاص یو علم دیتر

 .هستند ییگذراندن چه دروس و واحدها

شوند ملزم به یوارد دانشگاه م یمال یدرباره بازارها یکاف یو آگاه نهیزمشیکه بدون پ یافراد

 .شده هستند نییتع شیاز پ ریمساز ابتدای  یریو قرارگ اولورود به ترم 

 و کاربردی موثر ،کارافراد تازه برایبرنامه  یاز ابتدا تا انتها است که یطرح یدانشگاه دارا نیا

دانشگاه احساس  نیا انیبه دانشجو وستنیپ یبرا زین یاحرفه یحت ای یاحرفه مهیو افراد ن است

 ایرده  کیدر  یریاست که امکان قرارگ یاانجام شده به گونه یهایزیر. برنامهخواهند کرد ازین

 .نخواهد کرد جادیدر کارها ا یافراد مختلف وجود دارد و خلل یسطح خاص برا

امر از  نیبوده و ا شهریهو بدون  گانیرا امسیپیدانشگاه  یآموزش یهاها و دورهکالس یتمام

اطالع از نحوه  یصورت گرفت. برا یادیآن اصرار ز یپلن رو یاست که در طراح یجمله موارد

های راهنما مراجعه دیگر فایلکسب آن به های راهو  یازبندیامت یو چگونگ یدرس یاخذ واحدها

 های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.کرده و یا از راه
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 های تحصیلیترم

 ترم 3در قالب مختلف سطح  3خود را در  یو عمل کیام برنامه آکادمیسیپ یگرمعاملهدانشگاه 

 :کرده استارائه  آموزشی

 ی: سطح مقدماتیلیترم اول تحص

  : سطح متوسطهیلیدوم تحص ترم 

 شرفتهی: سطح پیلیسوم تحص ترم

 

 دروس ترم اول یچارت آموزش
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 دروس ترم دوم یچارت آموزش

 

 طرح یایمزانحوه اجرا و 

ها از کالس یاست که کار خود را بر بستر وب و با برگزار نیدانشگاه آنال کی pcmtuدانشگاه 

. اکثر دهدمیانجام  درهایتر اینترنتی انجمن قیاز طر یبانیو سپس پشت ناریوب، دئویو قیطر

مرتبط با خود هستند که  یبانیو پشت یانجمن تخصص یدر همه سطوح دارا یآموزش یهادوره

 میدر ارتباط مستق انیدانشجو گریو د یتوانند به رفع اشکال پرداخته و با مربیم یتبراح انیدانشجو

فرصتی  دانشجویان آن درسضمن پرسش و پاسخ با  یباشند. در هر انجمن تخصص کیو نزد

 .وجود خواهد داشت نیمع یدر مهلتها پروژهارائه  یبرا

چرا که  میکرد یبنددسته یرا همانطور که شرح داده شد بر اساس سطوح مختلف علم هاآموزش

 یمال یبازارها یهر دانشجو یرا برا یروشن و مشخص ریمهم است و مس اریبس ازهاینشیپ تیرعا

 .کندیم میترس
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صورت  یالزم است اقدامات شانیدانند کدام دوره و سطح برایکه نم یسطح افراد نییتع یبرا

 نیبه مدرس و هم یبزرگ اریسطح مشخص کمک بس کیافراد در  یری. امکان قرارگخواهد گرفت

خواهد  یرا در پ یها خواهد کرد و عدم اتالف وقت و انرژدوره یبرگزار یطور خود دانشجو در ط

  .داشت

سطح همراه باشد اما  نییبا تع دیحتما با یرمقدماتیسطوح باالتر و غ یهاشرکت در کالس قاعدتا

 .کنند یمراحل را ط بیترتهمگر آنکه دانشجوها ب ستیاریاخت هیسطوح اول

آزمون جامع موفق به کسب نمره الزم  کیگذرانند و در یسطح را م کیدروس  یکه تمام یافراد

خواهند شد. الزم به ذکر است گذراندن  دانشگاه یمدرک از سو کی افتیدر ستهیگردند شایم

 افتیدر یداشته باشند برا یکه ممکن است از قبل اطالعات یافراد یسطح برا کیروس د یبرخ

 .ها نشان دهندخود را در آزمون ییتوانا دیمانع است اما حتما بامدرک بال

ارائه و  تریدرها است که در فروم انیدانشجو یبرا ییهاشامل پروژهحتما  یآموزش یهادورهاغلب 

از  شتریب زهیانگ جادیا یفعال هم برا انیدانشجو زیآمتیموفق یهاتیگردد و فعالیم یسپس بررس

 .مختلف منتشر خواهد شد یهاروش

احدهای وانشگاه، دمور مختلف ارای کسب اطالعات بیشتر و دریافت جزئیات درباره بکنون ا 

 های ارتباطی درج شده در پائین صفحه استفاده کنید.ها و ... از راه، برنامهدرسی

هر  ،تلگرام درج شده در پائین صفحه آیدی خش پشتیبانی آنالین دانشگاه از طریقبمنا ض 

 .سواالت و ابهامات شما عزیزان خواهد بود پاسخگویاداری  در ساعاتروز 

 پیروز باشید

 واحد آموزش دانشگاه

 پایان


