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 معرفی دوره:

تحلیل تکنیکال علم بررسی سهام است که برای پیش بینی جهت حرکت قیمت ها در حین مطالعه اطالعات گذشته مرتبط 

رود. با باال رفتن تجربه معامالت در بازارها، شبکه های عصبـی مصنـوعی در بیـن  با قیمت و حجم سهام به کار می

معامله گران محبوبیت زیادی پیدا کردند، زیرا سازوکارهای این سیستم معامالتـی از شبکه های عصبی زیستی الهـام 

ی توانند بیاموزند که چگونه با گرفته بودند. دلیـل فراگیر شدن این سیستم ها به خاطر این بود که این سیستم ها م

الگوهای پیچیده مواجـه شـوند. با دادن اطالعات درست و چینش مناسب این داده ها می توان مدلی به دست آورد که 

روابط ورودی ها و خروجی ها را به درستی نشان دهد. در این دوره به صورت دقیق به بررسی اندیکاتورهای تحلیل 

، استراتژی های معامالتی مختلف معرفی و آموزش داده می شود و این استراتژی ها برای تکنیکال پرداخته می شود

و AmiBrokerسهام مختلف بهینه می گردد. سپس تحلیـل خودکار از طریـق برنامه نویسی در نرم افزارهای

Metastosk.آموزش داده خواهد شد 

 سرفصل های دوره:

 های پیش بینیمعرفی جایگاه تحلیل تکنیکال در میان روش 

 اندیکاتورهای تکنیکال

 Bootstrappingو روش شبیه سازی Backtestingبهینه یابی دوره زمانی اندیکاتورها به کمک روش 

 بررسی استراتژی های معامالتی

 بهینه یابی استراتژی های معامالتی

 یافتن بهترین ترکیب اندیکاتورها برای هر سهم

 MetaStockو AmiBrokerانجام تحلیل خودکار توسط برنامه نویسی در نرم افزار 

 AmiBrokerکاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک در تحلیل تکنیکال به کمک نرم افزار 

 مخاطبان دوره:

 کلیه فعاالن بازار سرمایه

 مدیران و کارشناسان

 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

 اوراق بهادار تهرانشرکت بورس 



 سازمان بورس و اوراق بهادار

 شرکتهای مشاور مالی

 شرکت های تامین سرمایه

 شرکت های سرمایه گذاری

 شرکت های کارگزاری

 دانشجویان و عالقه مندان به حوزه بازار سرمایه

 مدرس دوره:

 علی حبیب نیا

Education: 

2012 –Current 

London School of Economics, London, UK / PhD Candidate in Statistics 

2011 - 2012 

Cass Business School, London, UK / MSc Quantitative Finance 

2008-2010 

University of Tehran, Tehran, Iran / MSc Economics & Electronic Commerce 

2003-2007 University of Tehran, Tehran, Iran / BSc Economics 

Teaching Experience: 

Technical Analysis in Financial Markets focused on Forex and Iran Stock Market,( more than 

15 times) 

Application of Artificial Intelligence in Forecasting 

Financial Modeling with MATLAB 

Investment Strategies in Financial Markets 

Electronic Banking (e-banking) Strategies, 

Application of Artificial Intelligence in Banking and Finance 

Analyze and forecast the World Steel Price 

Derivatives focused on LME Futures 



Econometrics with EVIEWS 

Quantitative Methods in Business 

IT skills: 

Practical experience in econometrics software: Eviews, OX Metrics, JMulTi, GAUSS 

(advanced level) 

Practical experience and programming in MATLAB, EXCEL (advanced level) 

Practical Experience and programming in Amibroker, Metatrader and Bloomberg Terminal 

(advanced level) 

Web-based programming and website designing (static and dynamic) 
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