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 پيشگفتار برگرداننده

چندي پيش دوست خوبم آقاي رضا درستكار از مؤسسة تجارت برتر نسخةة الخ   
مطالب كتخاب پارس  برگردانم. پس از اينكه نگاه  بها آن را بهمن داد تاين كتاب را به

تر اينكه در انداختم ديدم كه مباحث اين كتاب بسيار گسترده و كاربردي هستند و مهم
اي در اين زمينه در بازار يا دنياي وب وجود نداشت. احساس كردم كه آن زمان ترجمه

ميهنان گرامخ  بتواننخد از همة هم بهتر است اين كتاب در سطح كشور منتشر شود تا
 مطالب آن بهره ببرند.

باشد ول  براي كسان  كخه بخا مبخان  رو آموزش تح يل تكنيكال نم كتاب پيش 
باشد كخه در آن همخة نشخانگر نامه م مانند يك دانشتح يل تكنيكال آشناي  دارند به

شخيو  محاسخبه يخا راه هم)انديكاتور(ها و نمودارهاي پركاربرد در تح يل تكنيكال به
بخراي كسخان  كخه  ويژهاند. ايخن االعاخات بخهرسمشان معرف  و توضيح داده شخده

خواهند استراتژي معامعت  بسازند و يا ميزان سخودده  اسختراتژي خخود را بخا  م 
 گشاست.ببرند، بسيار راه

يگانه كار بردن واژگان بدر برگرداندن اين كتاب تعش بر اين بوده است كه از به 
و در بيشختر جاهخا « نشانگر»واژ  « انديكاتور»جاي واژ  پرهيز شود. براي نمونه به

خاالر پيچيخده هر روي بخهكار رفته است. بهبه« نشانه»، واژ  «سيگنال»جاي واژ  به
كار نبردن شماري از واژگان بيگانخه و همچنخين ها در پ  بهشدن ساختار برخ  جم ه
تةصص  پركاربرد در زبان تح يل تكنيكال جا افتاده بودند،  اينكه بسياري از واژگان

 كار ببرم.ها را بهناچار بودم اين دسته واژه
واژگان تةصص  پركاربرد در زبان تح يل تكنيكال جا افتاده بودند، ناچار بودم  

 كار ببرم.ها را بهاين دسته واژه
ون ياري آنها تهية ايخن ام كه بدهمچنين سپاس ويژه دارم از دوستان و خانواده 
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