


 
 استراتژي -تکنیک ها  -ابزارها  - تحلیل تکنیکالی هاي مجموعه کتاب  

 1480000 وزیري هشتم امیر زنگنه مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردي 1

 475000 وزیري دوم امیر زنگنه هنر دنبال کردن روند قیمت 2

 - تمعامله گري با پرایس اکشن و حجم معامال - استاد بازارها 3
 "م ویلیامزتا"

 785000 وزیري سوم رضاییفرزاد 

 1280000 خشتی دوم تیرگر -میرزایی بولکوفسکی - راهنماي بصري الگوهاي نموداري 4

 2350000 وزیري دوم تیرگر-میرزایی بولکوفسکی - معامله با بهترین الگوهاي نموداري 5

 995000 وزیري سوم ملکی -کمرو در نوسانات بازارشکارچی روند  6

 965000 وزیري دوم علی محمديدکتر  جان مورفی- تحلیل دیداري در بازار سرمایه 7

 1450000 وزیري پنجم دکتر علی محمدي cdدر بازارهاي سرمایه همراه با الگوهاي هارمونیک  8

 1450000 وزیري پنجم دکتر علی محمدي cdدر بازارهاي سرمایه همراه با استراتژیهاي معامله  9

 2150000 وزیري سیزدهم دکتر علی محمدي (ویرایش جدید) dvdهمراه با امواج الیوت کامل مرجع  10

 1450000 وزیري هشتم دکتر علی محمدي dvdهمراهبازارهاي سرمایه  درالگوهاي شمعی  مرجع کامل 11

 1750000 وزیري هفتم دکتر علی محمدي dvdهمراه سرمایهبازارهايدرپیشرفتههارمونیک تریدینگ  12

 1750000 وزیري دوم دکتر علی محمدي در بازارهاي سرمایهله دستیار معام 13

 785000 وزیري دوم مهندس عزتی فر ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال 14

 1150000 وزیري سوم مهندس عزتی فر (در یک اصالح پیچیده)هنر معامله  15

 695000 وزیري ولا نیک اختر-جعفرقلی "با نمودارهاي رنگی"هنر معامله با چنگال اندروز  16

 1100000 وزیري اول علیرضا مهدي پور در بازارهاي مالیالگوها و نمودارهاي اسرارآمیز  17

 750000 وزیري اول علیرضا مهدي پور کاربرد امواج الیوت در بازارهاي مالیکشف اهداف قیمت  18

ا︙﹫﹞﹢﹋﹢ و ︑︣﹋﹫︉ ︵﹑﹩ " هامعامله به روش سامورایی 19

 "ا﹜﹍﹢﹨︀ی ︫﹞︺﹩
 585000 وزیري چهارم آرش حکمت

 895000 وزیري سوم پورانی-بیل ویلیامز "تئوري آشوب"آس معامالت سودآور به روش کی 20

 995000 وزیري سوم پورانی-بیل ویلیامز گري در بازار به روش بیل ویلیامزتحلیل و معامله 21

 875000 رقعی لاو دکترپورانی معامالت سودآور با الگوهاي جدید بیل ویلیامز 22

 445000 وزیري دوم دکترمحمدحسن ژند امواج الیوت پیشرفته 23

 685000 وزیري سوم دکترمحمدحسن ژند الگوهاي کالسیک پیشرفته 24

 575000 وزیري سوم دکترمحمدحسن ژند الگوهاي هارمونیک پیشرفته 25



 
 در نمودارهاي قیمت هاي شکستاستراتژي 26

 جف گرین بالت -
 1350000 وزیري اول آرش حکمت

 790000 وزیري اول سجاد بوربور معامله گري مخالف تحلیل گري 27

 1200000 وزیري دوم سعید روندي الگوهاي شمعی ژاپنی استراتژي هاي کسب سود از 28

 865000 وزیري پنجم سعید روندي "با نمودارهاي رنگی" معامله گري به روش ایچیموکو 29

نگاهی به ، ر بازارهاي مالینظریه گن دداستان  30

 1940گذشته از سال 
 1540000 وزیري اول علی قهرمانی

 195000 وزیري اول دکتر عسگري همراه با ویلیام دلبرت گن 31
 875000 وزیري دوم فاطمه بهشتی هیماردي - هاي معامالتی ویلیام دلبرت گانروش 32
 645000 وزیري اول کاپیتان صفائی کاتورطراحی اندی" MQL4برنامه نویسی اکسپرت به زبان  33
 895000 وزیري دوم فرهاد سلطانی MQL 5در زبان هاي معامالتی خودکار ایجاد سیستم 34

استراتژي هاي معامالتی "انقالب کوانتوم در بازار سرمایه  35
  

مهندس محمدباقر 
ق لشگ ا  ا

 415000 وزیري اول

 390000 رقعی اول بهرنگ موسوي الگوریتمیک تریدینگ -مالت سنتی گذر از معا 36

  وزیري اول سیاوشا-مهندس درزي  میشل تامست- تحلیل تکنیکال در بازار سهام 37

 445000 وزیري دوم سیاوشا-مهندس درزي  تیموتی مورگ- سیستم معامالتی چنگال اندروز 38

 285000 رقعی دوم سیاوشا-مهندس درزي  گوردونبه سبک چنگال اندروز معامله گري با روش  39

-ترنیک اخ-جعفرقلی "چهاررنگ"استراتژي هاي معامالتی تیموتی مورگ  40
 885000 وزیري دوم شیبانی

 685000 وزیري دوم رئیسی-کامرانی معامله گري به سبک تحلیل بین بازاري 41

 1150000 وزیري دوم نژادثابت گیري در بازارهاي سرمایهنوسان 42

 1050000 وزیري دوم سلطانی-احمدي نوذربالسارا -استراتژي هاي مدیریت سرمایه 43

 475000 وزیري اول برنجی -بهاري  دائره المعارف الگوهاي هارمونیک 44

 465000 وزیري اول علی اکبر بهاري موج شماري –امواج بازیگر  45

 585000 وزیري اول منینا -بهاري  نرم افزارهاي طالیی تحلیل تکنیکال 46

 525000 وزیري دوم آریان -بهاري  کالبدشناسی ایچیموکو 47

 525000 وزیري اول سهیل کاله چی فر مارك فیشر - ACDسیستم معامالتی  48

 1200000 وزیري سوم امیریان-سلطانی تیموتی ارد -علم پنهان قیمت و حجم  49

 245000 رقعی اول فدایی-کنديجفري  جفري کندي -معامله گري بین خطوط  50

 آدام خو، - سودآوري در بحران هاي مالی 51
 ریان هوانگ کنرادالوین لیم،

 525000 وزیري دوم ثابت نژاد

  وزیري اول میرزائی المعارف الگوهاي شمعیدایره 52



 
 اسرار طوالنی مدت براي معامالت کوتاه مدت 53

 لري ویلیامز -
 975000 وزیري دوم فاطمه شیخی

   مرجع کامل و کاربردي متاتریدر 54
     پرکاربردترین پلتفرم معامالتی در بورس هاي

 بین المللی و بورس ایران 

عادل اکبري با 
مقدمه کاپیتان 
 مهدي صفائی

 1860000 وزیري اول

تحلیل گري معامله گري چگونه یک معامله گر  55
 باشیم؟

علی اکبر بهاري، 
 فرهاد طهماسبی

 765000 وزیري اول

ارائه روش نیلی  استادي در تئوري امواج الیوت 56
 اولین رویکرد با هدف علمی براي پیش بینی بازار با

زهرا  -گلن نیلی 
 هادي

 895000 وزیري اول

نکات کاربردي در تحلیل تکنیکال پیشرفته با  57
 SPTرویکرد پیوسته مبنی بر استراتژي 

علی عاطفی 
 آقایان

 2250000 وزیري اول

استراتژي هاي معامالتی با طعم الگوریتم روش هاي  58
 شناسایی سهام ارزنده در بورس

مجید 
 عبدالحمیدي

 985000 وزیري اول

 1250000 وزیري اول دکتر عسکري ناگفته هاي امواج الیوت 59

 1170000 وزیري اول محمدیان -رایان  "نافزایش چندین برابري سود بامتدنوی" بازي معامله 60

 1050000 رقعی اول مریم مرادي ایران نحوه ورودبه بازارسرمایهموزش کاربردي آ 61

  مجموعه کتاب هاي کاربردي رمز ارزها و استراتژي ها و تکنیکال رمز ارزها و سرمایه گذاري  

 براي مبتدیان  رمز ارزهامعامالتی راهنماي  1
 میکل ویدال -تکنیکال رمز ارزها 

 895000 ريوزی اول حمزه کریمی

جالئیان،محمدي،کولی  و تکنولوژي هاي مرتبط رمز ارزهامبانی  2
 وند

 850000 وزیري اول

 1580000 وزیري اول علیرضا کریمیان "مرجع کامل کاربردي"مبانی رمز ارزها  3

 1200000 وزیري دوم محمد رسولی زیر و بم ارزهاي دیجیتال 4

 895000 وزیري اول یگانه -مهدوي  مجازيآشنایی با مفاهیم بیت کوین و ارزهاي  5

 حرفه اي بازار مجموعه کتاب هاي الیوتیست کار  

 1450000 وزیري پنجم مهدي میرزائی مبانی اصول امواج الیوت 1

  روابط شگفت انگیز فیبوناچی زمانی در امواج الیوت 2
 "رابرت پرچر"

 1150000 وزیري دوم میرزایی -بنیامین 

 485000 وزیري دوم مهدي میرزائی وقعیت هاي سودآور با امواج الیوتیافتن م 3

 745000 وزیري دوم میرزایی هماهنگی در اصول امواج الیوت 4

 نظیر در سیستم منحصر به فردي بیزمان بند 5
 امواج الیوت

 855000 وزیري دوم میرزائی-پورملک-بکمل

 545000 وزیري دوم نیمیرزایی،خطیبا-وین کاربرد اصولی امواج الیوت 6
 385000 وزیري دوم میرزایی-رئیسی کاربرد عملی اصول امواج الیوت 7



 
 445000 وزیري دوم میرزایی استادي در اصول امواج الیوت 8
 1650000 خشتی سوم کندي میرزایی سپیانی راهنماي بصري امواج الیوت 9

 575000 وزیري دوم میرزایی-اسدبگی-زعیمی منطق و جادوي امواج الیوت 10

 روانشناسی بازار – تحلیل بنیادي هاي مجموعه کتاب  

 590000 وزیري هفتم رویا درخشانی کاربردي ترین کتاب تحلیل بنیادياز صفر، تا تحلیل بنیادي  1

 395000 رقعی هفتم علی صابریان شاه کلید بزرگان بورس 10 2

 385000 وزیري دوم آرمین موالیی شرفتهمقدماتی و پی -تکنیک تابلوخوانی در بورس  3

مهندس محمد مهدي  tsetmcبه همراه فیلترنویسی در سایت  - مرجع کامل فیلترنویسی در بورس 4
 صمصامی

 695000 وزیري دوم

 545000 وزیري دوم لحیم گرزاده -مرادي مدیریت پرتفوي با رویکرد کاربردي 5

 985000 وزیري اول خلیل رحمانی ازار ارزدر ب "فاندامنتال" کاربرد تحلیل بنیادي 6

 1360000 وزیري اول سادات میران "آلتمن "آسان کردن همه چیز  - اقتصاد رفتاري 7

  وزیري اول سادات میران  "سرمایه-روانشناسی اقتصادي" کتاب خوي حیوانی 8

 495000 رقعی اول فرشادشبانکاره،ال یک نت عاشقانه با صداي بورس 9

 در بازار جهانی ارزبنیادي  تحلیل 10
 545000 وزیري دوم دکترمحمدحسن ژند

ي اسرارآمیزي که افراد عادي را روش ها" هاپشتشیوه الك 11

 "به معامله گرانی افسانه اي تبدیل می کند
 1250000 وزیري ششم دلیریان-آذریان

  وزیري ومد دلیریان-آذریان "قسمت دوم کتاب شیوه الك پشت ها" هاذهن الکپشت 12

 465000 رقعی اول سیاوشانی -درزي  سبک زندگی یک معامله گر در بازارهاي مالی 13

 585000 رقعی اول الهام بابایی -کانرز  "ر در کسب و کارمدیریت موث"معامله به روش وارن بافت  14

 1360000 وزیري سوم پریرخ-دفراهانی فر بی اجازه با جورج 15

 745000 وزیري اول احسان زارع "ل بنیادي در ایرانمرجع تحلی" ه کارسرمایه گذار محافظ 16

 385000 رقعی دوم فرشته رسولیان شاگرد بازار  17

 1240000 وزیري سوم هاشمی-نیکخواه "وارن بافت" گلوله برفی 18

 785000 وزیري دوم صوفی "سومستویرا" گذاري وارن بافتسرمایههاي روش 19

 825000 وزیري اول گلگون "دام براونلیآ"  نگاه وارن بافتتجارتی موفق از  20

 965000 رقعی پنجم الهام بابایی "مارك داگالس"گر منظم معامله 21
 825000 رقعی سوم رضایی -داگالس  معامله گري با ضمیر ناخود آگاه 22

 765000 عیرق دوم دلیریان-آذریان اندرو جانسون - معامله گري روزانه 23

 480000 رقعی دوم اصغري -استیو برنز عادات معامله گري 24



 
 585000 رقعی دوم بابایی -داگالس درست معامله کنیم 25

حوزه سرمایه گذاري، بازارها و نهادها به  1گذاري مدیریت سرمایه 26
 CFAهمراه آزمون هاي 

 1245000 وزیري دوم کبیري

 ه و تحلیل اوراق بهادار اصلیتجزی 2گذاري مدیریت سرمایه 27
 CFAبه همراه آزمون هاي 

 1245000 وزیري دوم کبیري

مالی و رفتاري، کارائی بازار و تحلیل  3گذاري  مدیریت سرمایه 28
 CFAگري فنی و بنیادي به همراه آزمون هاي 

 875000 وزیري دوم کبیري

ت و نظریه مدرن پرتفوي: طراحی، ساخ 4گذاري مدیریت سرمایه 29
 CFAحفاظت به همراه آزمون هاي 

 1035000 وزیري دوم کبیري

 800000 وزیري دوم کبیري (مدیریت مالی پیشرفته) 1تئوري هاي مالی  30

 845000 وزیري دوم کبیري (مدیریت مالی پیشرفته) 2تئوري هاي مالی  31

 1180000 وزیري دوم ادنژثابت  مدیریت استرس در معامالت 32
 125000 وزیري اول بهشتی گویدرگزارتان به شما حقیقت را نمیچرا کا 33

 535000 وزیري اول بهشاد یاسینی ارزش زمانی پول در مدیریت مالیآموزش جامع  34

 875000 وزیري اول ترا-مددي-رسولی کارکنان مجازي و بازار کار جهانی 35

 455000 رقعی سوم صوف-سنیکالس دارو میلیون دالر به دست آوردم 2چگونه در بورس  36

 1650000 وزیري سوم فاطمه شیخی "کیتی لین بوریس"معامله گران میلیونر  37

 825000 وزیري دوم ثابت نژاد "ارز"روانشناسی بازار   38

 645000 وزیري اول ديرشی-آذرکریمف شناسایی حباب هاي بازار سهام 39

 445000 یريوز اول کوروش فنائی گام به گام تا خرید سهام 40

 رفرنس هاي حرفه اي بازارها  

 2450000 وزیري ششم رامسري –ماینر  Dynamic Trading Minerداینامیک تریدینگ  1

 1750000 وزیري نهم رامسري-محامی-ماینر هاي معامالتی با بیشترین احتمال موفقیتاستراتژي 2

 مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال 3
 ديجل 2دوره 

کاپیتان مهدي 
 صفایی

 3850000 وزیري اول

 4500000 وزیري سوم تیرگر-میرزایی-بولکوفسکی "جلدي 2 " المعارف الگوهاي نموداريدایره 4

 1450000 وزیري اول شریعت-فردفراهانی داموداران - از داستان تا اعداد ارزش گذاري 5

 1750000 وزیري هشتم رامسري-بوردون معامله با ابزار فیبوناتچی در قیمت و زمان 6

 1200000 وزیري یازدهم صالح رامسري "مانش پاتل"ابرهاي ایچیموکو(سیستم معامالتی)  7

  روابط شگفت انگیز فیبوناچی زمانی در امواج الیوت 8
 "رابرت پرچر"

 1150000 وزیري دوم میرزایی -بنیامین 

  وزیري سوم حامیرامسري م-مکدوول مدیریت سرمایه در بازارهاي مالی 9



 
 3450000 وزیري چهارم "لنس بگز" معامله گر پرایس اکشن 10

 395000 وزیري دوم ایزدي-رحمتی -گن سال در وال استریت 45 11

 565000 وزیري دوم ایزدي-رحمتی "المللهاي بینبورس"گر الکترونیکاهنماي جامع معاملهر 12

 1950000 وزیري اول ایزدي-رحمتی "کپاتری" پرده برداري از روش هاي علمی گن 13

از بهترین روش تا بهترین   – روانشناسی معامله گري 14
 ویراست جدید -کاربردها 

  وزیري دوم بهلولی -قنبرپور

 1450000 وزیري اول ایزدي-رحمتی آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل 15

  پکیج هاي آموزشی 

 7350000   ژند دکترمحمدحسن لیوتپکیج آموزشی تئوري امواج ا 1

 6800000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی الگوهاي هارمونیک 2

 5800000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی الگوهاي کالسیک 3

 5200000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی پرایس اکشن 4
 7000000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار 5
 4800000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی تحلیل بنیادي در بورس ایران 6

 9350000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی ابزارها 7

 5950000   ژند دکترمحمدحسن پکیج آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی 8

  ارز - سهام –بورس  - مفاهیم ضروري و پایهکتاب هاي  

 395000 رقعی هفتم علی صابریان ه کلید بزرگان بورسشا 10 1

 985000 وزیري سوم کیارش فاضل مالیویژه معامله گران بازارهاي دفتر برنامه ریزي و ثبت معامالت  2

3 
مبانی بازار  - چگونه در بورس سرمایه گذاري کنیم؟

 بورس، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادي، تابلوخوانی
د علیرضا کریمیان، وحی
 روحی،حسین جاللی

 1380000 وزیري اول

 1050000 رقعی اول مریم مرادي ایران نحوه ورودبه بازارسرمایهآموزش کاربردي  4

 425000 رقعی اول علی امینی کلید ورود به دنیاي بزرگ بورس 5

 625000 رقعی اول مجتبی اسمائی بورس به زبان ساده 6

 -دکترحسن قاسمی  ر سرمایهراهنماي ورود به بازا -الفباي بورس  7
 بتول جوریان

 475000 رقعی اول

 315000 رقعی اول میثم ساریان راهنماي ضروري براي ورود به بازار سرمایه -بورس یار  8

 495000 رقعی سوم علی سعدي مدیریت ریسک و سرمایه 9

 465000 رقعی سوم علی سعدي هنر ورود و خروج در بازارهاي مالی 10

 به همراه راهنماي تصویري بازار مبادالت ارزبا  آشنایی 11
     

 685000 وزیري چهارم محمديدکتر علی 

 70000 رقعی اول وحید درزيمهندس  پیش به سوي بازارهاي سرمایه 1,2,3 12

 175000 رقعی مسو احسانی،دهکی،احسانی "جان مورفی" تحلیل نموداري بازار سهام به زبان ساده 13



 
 100000 رقعی اول رئوفی راهنماي سرمایه گذاري براي کودکان و نوجوانان 14

 360000 وزیري اول محمد یگانه کلیات ارز و صرافی 15

 500000 وزیري دوم یگانه -مهدوي مجموعه قوانین و مقررات ارزي 16

  کارآفرینی -کسب و کار  –کتاب هاي بازاریابی  

 245000 وزیري اول ثابت نژاد ین جادوگران بازار ایران و جهانبزرگتر 1
 645000 رقعی اول ثابت نژاد "ناپلئون هیل"بیندیشید و ثروتمند شوید   2
 585000 رقعی دوم صوفی پدر ثروتمند، پدر فقیر 3

 265000 رقعی اول صوفی دانش مالی خود را افزایش دهید 4

 425000 رقعی اول لیمایی-پوریان-ماري ک سوپراستار شویم؟اي یچگونه در بازاریابی شبکه 5
 350000 رقعی اول پوریان ايآمیز در بازاریابی شبکهروش موفقیت 101 6

 350000 رقعی اول پوریان-اورتون فروش به زبان ساده 7

 300000 رقعی اول دکتر کریمی کار آفرینان چگونه می اندیشند؟ 8
 800000 رقعی اول فاریابی -شیهان-اولیري ترین روش بازاریابیساده بازاریابی دهان به دهان 9
 100000 رقعی اول رضوي -شیهان-اولیري تبلیغات دهان به دهان 10
 630000 رقعی اول رضوي ...-بیالنیچ ايقانون پرش به سوي موفقیت حرفه 42 11
 70000 رقعی اول دکتر اصغري مشتري مداري و رفتار با مشتري 12
 200000 رقعی اول نریمیسا-بالنچارد،ریچ کامیابی در کسب و کار (رهبري در سطوح باالتر) 13
 750000 وزیري اول زارع،اکباتانی ..-اسکات فرصت -تئوري عمومی کارآفرینی رویکردفرد 14
 655000 وزیري اول احمد مهرابی کارآفرینی 15
 490000 رقعی اول خلیل رضوي راز استخدام شدن 16
 250000 رقعی اول دکتر آریاداد هاي توسعه هوش احساسی در زندگی و محیط کار)(راههوش احساسی و مدیریت هیجان 17

 650000 رقعی اول صادق زاده پائوراو شاکال -اصول تحقیقات بازاریابی  18

 820000 رقعی اول محمد فاریابی جیم بالیث -ایده بزرگ بازاریابی  100 19

 250000 رقعی اول پاك-رضوي پت مسیتی -یونري طرز فکر میل 20

  مدیریت -حسابداري  –کتاب هاي اقتصاد  

 945000 وزیري اول یگانه،آچاك،احسان "مهارت ها و فناوري هاي نوظهور"تحول دیجیتال  1

 1250000 وزیري دوم دکتر سیف اللهی نظریه اقتصاد خرد 2

 650000 وزیري اول اقرزادهدکتر علی ب توسعه اقتصادي در ایران 3

 950000 وزیري اول چمبرلین سیف الهی "جلدي 2دوره " جلد اول و دوماقتصاد کالن  4

 1150000 وزیري اول دکتر سیف الهی مبانی علم اقتصاد 5
 1250000 وزیري اول دکتر سیف الهی اصول مدیریت 6
 1150000 وزیري اول دکتر سیف الهی اصول حسابداري 7
 1150000 وزیري اول دکتر سیف الهی ست هاي پولی و مالیسیا 8
 350000 وزیري سوم فرهودي )1حسابداري شرکتها ( 9
 170000 وزیري اول سیف الهی )1تئوري اقتصاد خرد ( 10



 
 200000 وزیري اول مروج کاربرد رایانه در حسابداري و مدیریت مالی 11

 50000 وزیري اول کتابچی نگاهی بر اقتصاد کالن 12
 350000 وزیري اول محتشم نوري جغرافیاي اقتصادي جهان 13
 895000 وزیري اول واحدي-فلکی ویراست جدید - پول، ارز و بانکداري 14
 425000 وزیري دوم دکتر علی باقرزاده و کاربردهاي آن(ویراست دوم)نظریه تولید و کارآیی اقتصادي  15
 750000 وزیري اول دکتر علی باقرزاده اقتصاد کالن 16
 180000 وزیري اول -مهدیان-رمصطفی پو سوء مدیریت در بانک ها و مؤسسات بانکی 17
 285000 وزیري اول دکتر سیف الهی مدیریت دانش در سازمان ها 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

   




