
دوره تربیت 
بازار درربات معامله گر 

ار دوره تخصصی بهینه سازی و آرایش ربات ها به همراه ربات های اماده به ک

هدیه ویژه+



دوره تربیت رباتسرفصل های

Telegram :@diba_trader

 چگونگی الگوریتمیک دیدن حرکات قیمت در بازار باتوجه به ریتم های حرکتی

آشنایی با پشت صحنه بروکر و بررسی نکات پیشرفته در ارسال یک سفارش

کدام بازار ها بیشتر مناسب استفاده از ربات های خودکار میباشند؟

 ریزنکات فنی سوار کردن رباتها روی سرور مجازیVPS و پارامتر های امنیتی و سرعتی آن

چگونه ربات های سوده را از ربات های قالبی تشخیص دهیم؟

 ارتقا اولیه عملکرد ربات با فرایند الگوریتم های بهینه سازی هوش مصنوعی

 حفظ سود آوری با تربیت مداوم ربات با الگوریتم های بهینه سازی در طول دوره مالی

 به همراه معرفی نرم افزار های ان% 99کیفیت داده نحوه تست عملکردی ربات با

اجرای تست های پایداری برروی ربات ها جهت اطمینان از سوداوری در آینده

 استراتژی چیدمان سبد سوده از ربات های پایدار

 جهت کاهش ریسک و افزایش سود اورینکات پیشرفته مدیریت ریسک

تتربیت ربا

شناخت ریتم 
حرکات بازار

استراتژی 
سبد

امنیت و 
VPS

مولتی تایم

ت کیفی% 99
داده

بهینه سازی



مشخصات دوره

Telegram :@diba_trader

استفاده از ربات 
های  اماده دیبا

بیان ساده 

با مثال

کاربردی و 
عملی

ورودیسطحتعیین+متوسطتکنیکالتحلیلباآشنایی:دورهنیازپیش
ماهسه:دورهمدت
جلسه18:جلسهتعداد

الاشکرفعجلساتبرایوبیناریآنالینوویدیوترکیبی:دورهبرگزارینوع
.هفتهدرجلسه2:کوچینگدارای
:شاملدوره

دیتابررسیوآنالیزجهتاکسلآمادههایفایلسری1.
:ویژههدیه2.

رباتDiBoti15متاتریدرمخصوصروندیاستراتژیپایهبر
رباتDiBoti24متاتریدرمخصوصبرگشتیاستراتژیپایهبر

تومانمیلیون11–دورهرزروجهتتومانهزار500)تومانمیلیون11.5:دورههزینه
(اولجلسهازقبل



:مهارت های پول سازی بدست امده بعد از دوره
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تشخیص ربات 
سوده

استراژی 

سبد سود ساز

سود سازی ربات 
ها

سودهواقعیهایرباتازقالبیهایرباتتشخیص
هارباتعملکردیارزیابیتوانایی
هارباتترکیبباسودسبداستراتژیچیدمانتوانایی



«فرهاد دیبا»مدرس دوره 

Telegram :@diba_trader

گرمعاملههایرباتمتخصصوطراح
گرهمعاملرباتهایهایاساسبرگذاریسرمایههایسیستمطراح
الگوریتمیمعامالتاستراتژیست
ایراندرمعاملهدستیارهایرباتمبتکروطراح
معامالتپژوهشکرHFT
2005سالازمالیهایبازاردراستراتژیکگرمعامله
امریکامایکرسافتازدادهپایگاهوشبکهمهندس
کاالبازاردرریسککنترلوهجینگمتخصص
یگذارسرمایهومالیبازارهایدرسرمایهوریسکمدیریتمدرس



سواالت پر تکرار از دوره؟
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؟داشتبایدهاینیازپیشچهدورهایندرشرکتبرای1.
اکسلومتاتریدرهاینرمافزارباآشناییوتکنیکالتحلیلبهکافیتسلط•
دورهورودیسطحتعییندرشرکت•

؟باشیمداشتهنویسیبرنامهدانشقبلازبایستیدورهبهورودبرای2.
.نمودخواهیدکاراندشدهنویسیکدقبلازکهدیباتیآمادههایرباتباشمادورهایندر،خیر•

؟داردمیشودارائهرایگانهایفیلمیااموزشگاهدرکهاموزشیهایدورهسایربافرقیچهشمادوره3.
داردوجودعمدهتفاوت3•

الهاستسطولدرخودمکهتجربیموفقهایرباتگذاشتناختیاردرباضمندرنویسبرنامهیکتاهستمگرمعاملهیکابتدادرمناینکهنخست1.
.کنیدکارخودکارمنداننقشدرهارباتمدرنترینبامیتوانیدنویسیبرنامهپیچیدهدنیایبهورودبهنیازبدونشماامنوشته

میشویداشناذهنطبیعیمکانیزممفاهیمباابتداشمادورهایندرولیهستکنندهکسلروشیککهمیشودتدریسنویسیکدصرفادیگرهایدورهدر2.
.داریدنگهبهینهراآنرباتهرورودیهایپارامترتنظیمازاستفادهباسپسونماییددرکراحتتررورباتیککاریفرایندکه

Metatraderتستراستراتژینرمافزارهایدورهسایردر3. 4, گرفتخواهیدیادباهمرادوهردورهایندرشماولیمیشودتدریسجداگانهصورتبه5
میخورد؟مندردبهدورهآیاهستمنویسبرنامهیکخودممن4.

متفاوتهایاستراتژیباهارباتچیدمانوبازارحرکاتخوانشهمچنینونوسانقدرتودادهانالیزوسازیبهینهوتنظیمچگونگیباشمادورهایندر،بله•
.میخورددردبهدورهایندربیشتراکسلنرمافزارازاستفادههایمهارتالبته.شدخواهیدآشناکناردر

شود؟پرداختجداهزینهبایستیکاربهآمادههایرباتتهیهبرایآیا5.
دیگرواعانبافنیدانشتوسعهجهتدورهطولدرهمچنین.نمودخواهیددریافترایگانویژههدیهعنوانبهکهمیباشددیباتیهایرباتازسریدوشاملدوره•

.اشیدبداشتهنیزروانهااشتراکیمبلغحقساالنهپرداختبامیتوانیدباشیدمازادهایرباتتهیهعالقمندچنانچهشدخواهدکاروتمریننیزهاربات



Instagram &Telegram:  @diba_trader
Telegram Channel:  http://t.me/dibatrader

https://www.aparat.com/dibatrader
Email.: dibatrader7@gmail.com

https:// www.dibatrader.com

«...!معامالت بدون ربات همانند شرکتی بدون کارمنداست »
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