
 نظرات شرکت کنندگان در خصوص دوره خرید و فروش بر اساس جریان نقدینگی

 

 .سلام

 .دوره بسیار عالی هست

ها شرکت میکنم. دوره مقدماتی هم با استاد اشکبوس آشنا شدم. و این بار دومه که در این دوره ۳۹من از سال 

 .ایشون داشتند و شرکت کردم و راضی بودم

—————————– 

اولش فکر کردم تابلوخوانی هست و ثبت نام کردم ولی دوره که تشکیل شد فهمیدم کلا بحث چیز دیگه راستش من 

 .ای هست

خب تو این روش  .دوره خوب و جالبی هست. تا حالا ندیده بودم به این روش نمادها تحلیل و خرید و فروش شوند

ار میکنم و برای همین این روش رو دوست دارم باید بلندمدت کار کرد و صبر میخواد که خود من بلند مدت بیشتر ک

ولی هنوز امتحانش نکردم. استاد هم توضیحاتشون کامله و مثالهای خوبی میزنند و بچه ها هم وارد بحث میکنند. تو 

 .جلسه هم مشکل قطعی صدا و تصویر نداشتیم خدارو شکر ۹این 

 .خ میدهندسوالات هم قبل از کلاس ارسال میکنیم و استاد اول جلسه پاس

 

——————————- 

 سلام واحترام

 جناب استاد افضلیان عزیز

 .عاد استلدوره واقعا خیلی عالی وفوق ا

 .مادر تمام دوره های بورسی است

 .واقعا از مطالب ونحوه تدریس لذت می برم

 .هم کلی نگری و هم جزئی نگری به مطالب کلاس است

 .وارم تا اتمام تمام مطالب کلاس ادامه یابدامید

 .از تمام دست اندرکاران و مدیران و کارشناسان و استاد محترم جنابعالی کمال تقدیر وتشکر دارم

–——————— 

 



 با سلام خدمت استاد افضلیان عزیز

 . واقعیتش من فقط دو جلسه اول رو تا الان دیدم بعلت گرفتاری

 ولی این رو عرض کنم که

 .اول اینکه دوره مفید و کاربردی است

 .ه تسلط استاد بر مطالب عالی استدوم اینک

سوم اینکه اینقدر مطال جدید و جالب هست که آدم واقعا سر کلاس خسته نمیشه اصلا. عجیبه که سه ساعت میشینی 

 .سر کلاس ولی خسته نمی شی

———————————— 

 سلام

 .اول از همه تشکر بابت این دوره

 :یت برای نقد کردن رو ندارم ولیماهه که اموزش رو شروع کردم اینقدرا صلاح ۷من حدودا 

 این دوره دید منو خیلی گسترده کرد.۱

 استاد شرفی مطالب رو راحت منتقل میکنه )من که راضیم(.۲

 ون بهره ببرمشانشالا در اینده بیشتر از دانش.۹

———————————— 

 با سلام خدمت استاد ارجمند جناب افضلیان

 .سرمایه ستودنی است. جای تشکر فراوان از مجموعه آگاه داریمواقعا تلاش شما در خصوص فرهنگ سازی بازار 

 .این دوره عالی هست و استاد دوره هم مفاهیم رو ساده و روان اموزش میدهند

————————   

 با سلام

 فعالیت بورس رو شروع کردم ۳۱با استاد اشکبوس آشنا شدم و از سال  ۳۷من از آبان ماه 

خصوصی و سیگنال خریدن میدن امیدوارم هر کسی این پیام منو میخونه یکبار هم کلا چقدر دوستان پول کانال 

 شده امتحان کنه این کلاس رو و اونوقت لذت بورس و معامله کردن رو حس کنه

————– 



 سلام واحترام

 جناب استاد افضلیان عزیز

 .عاد استلدوره واقعا خیلی عالی وفوق ا

 .مادر تمام دوره های بورسی است

 .از مطالب ونحوه تدریس لذت می برمواقعا 

 .از تمام دست اندرکاران و مدیران و کارشناسان و استاد محترم جنابعالی کمال تقدیر وتشکر دارم

 .موفق پیروز باشید

 من اصلا قبلا هیچگونه اطلاعی نداشتم وفکر نمی کردم همچون مطالبی وجود دارد بخصوص گوگل ترندز و

alexa 

——————————— 

 نباشیدخسته 

 بابت تدریس خوبتون ممنون و تمرینهای حساب شده و کاربردی

 ????? دوره بسیار خوبی بود

 یک دوره کامل از هر جهت

 زحمت کشیدید تمرینهای گروه یک ارشیو خیلی عالیه

 زمان زیادی گذاشتید ممنونیم

—————————————- 

 سلام استاد عزیز

 .ئه فرمودید کمال تقدیر وتشکر دارمازبابت مطالب واطلاعات مفیدی که در کلاس ارا

 ??? .واقعا عالی بود امیدوارم بتوانیم از آنها استفاده نماییم

———————————– 

 سلام استاد

 واقعا از شما ممنون

 من دو سال تو بازارم و بدون هیچ استراتژی معامله میکردم و این آموزش شما باعث شد معاملاتم هدفمند بشه

 خلاصه خیلی خیلی ممنون

-------------------- 



 

 با سلام خدمت استاد افضلیان عزیز

به قطع خدمتتان اعلام میکنم که تا به حال اطلاعاتی شبیه به این دوره را در هیچ جایی آموزش نداده اند. مطالب 

 ناب است و می توانید بدون استرس در بازار معامله کنید. 

 عا از شرکت در این دوره رضایت دارم.من واق

-------- 
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