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ربات دستیارمعرفی امکانات 
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چرا اغلب افراد ناموفق هستند در 
حرفه معامله گری؟
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عدم تمرکز بر سه اصل مهم 
!گریموفقیت در معاله 

سه اصل مهم

روانشناسی

مدیریت ریسک
استراتژی 

معامله
ل ویدیوی اشنایی بیشتر با این سه اص

موفقیت معالعه کلیک کنید از آپارات

https://www.aparat.com/v/plc02

https://www.aparat.com/v/plc02
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نصف مسیر موفقیت 
با کمک ربات دستیار

سه اصل مهم

روانشناسی

استراتژی معامالتیمدیریت ریسک
پوشش و کمک ربات

50%
هدف اصلی ربات دستیار حذف کارهای روتین
ال  از معامله و انجام انها با دقت و سرعت عمل با
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فرهاد دیباور 
اولین مبتکر طراح ربات دستیار

معامله گر و استراتژیست ربات های معامله گر

 پژوهشگر معامالتHFT

 2005معامله گر در بازار های مالی از سال

یکامهندس شبکه و پایگاه داده از مایکروسافت امر

االمتخصص هجینگ و کنترل ریسک در بازار های ک

مدرس مدیریت ریسک و سرمایه در بازار های مالی



V1.2

V1.4

V1.5

V1.6
V1.7

ربات دستیار در گذر زمان امکانات  توسعه و تکامل 

2015

2019

2020

2020

2021

توسعه در جهت سازگاری کامل با هر نوع سیستم و روش معامالتی  
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معامالتیسیستم جامع 

R

R

R

R

R
نقش ربات دستیار در این مراحل  

Diba Assistant V1.7



معامالتیسیستم جامع 
ستاپ  معامالتی
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؟کدام پارامتر های تنظیمی  قابلیت  دسته بندی در ستاپ ها را دارند
مقدار ریوراد معامله•
مقدار ریسک معامله•
د و تریگر گیری درمعاملهونحوه ور•
نحوه جانماییی حد ضرر معامله•
نحوه جانماییی حد سود •
قابلیت معامالت چند بخشی •



معامالتیسیستم جامع 
مدیریت ریسک
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کدام روشهای مدیریت تعیین حجم در ربات ساپورت میگردد؟
•Fix Lot (حجم ثابت)
•Fix Cost( هزینه ثابت)
•Risk Per Trade(درصد ریسک به ازای هر معامله)
•Risk Based on Win rate(ریسک بر اساس درصد برد)



معامالتیسیستم جامع 
استراتژی ورود
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ند؟کدام روشهای تریگری گیری  و نحوه ورود در ساپورت میشو
شکست سوینگ•
شکست مینور•
ورود آخرین کندلی•
شکست خط روند•
ورود فوری در قیمت جاری•



معامالتیسیستم جامع 
آرشیو تصاویر معامالت
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معامالتیسیستم جامع 
بک تست و تمرین در گذشته
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در یک نگاه امکانات ربات دستیار 
:ستاپ های معامالتی

 مورد نیاز هر نوع ستاپ جداگانه میزان ریسک و ریوارد دلخواه براساس امکان تنظیمات
 بعدی در ژورنال امکان درج نام ستاپ معامالتی  در قسمت کامنت سفارش جهت بررسی های

:ورودهای استراتژی 
 متنوع حالت  5گر در دلخواه معامله کاشت معامله براساس خطوط پیشنهادی و تنظیمات
کاشت خودکار معامله در صورت شکست خط روند
امکان کاشت معامالت دو بخشی و اعمال درصد مدیریت ریسک برای هر کدام به صورت مجزا
نداردانجام اتوماتیک معامالتی که به دلیل فاصله کمتر از حدود چند پیپ امکان اوردر گذاری وجود
کنسل شدن خودکار سفارشاتی که بازار بدون فعال شدن به خط استاپ انها رسیده باشد
فریمم محاسبه میانگین گام های حرکتی و استفاده در حد ضرر با توجه به فرمول اختصاصی هر تای

:مدیریت ریسک 
 ریسکمدیریت دهای خودکار حجم معامالت براساس استاندار تعیین
 تنظیم دلخواه دوره های مالی در محاسبات و خواندن خودکار موجودی حساب
استخراج ارزش پیپ هر نماد مستقیم از بازار های مالی
اعمال محاسبات روی نماد های جفت ارز و شاخص سهام های بورس داوجونز
 ریسکاعمال هزینه کمیسیون معامالت در محاسبات مدیریت امکان
 اجراشده معامالت قبل از نهایی محاسبه امکان مشاهده حجم

:آرشیو معامالت
 در حین ورود به معامله چارت امکان عکس از
امکان عکس از چارت در حین بستن با دکمه کلوز

:بک تست
 ته نمودار کار بر روی گذش) استفاده از مدیریت ریسک در تمرین های آموزشی و بک تست گیری امکان

امکان خودکار + امکان جابجایی استاپ + (با حفظ مدیریت سرمایه و گرفتن گزارش عملکرد معامالت
کنسل شدن معامالتی که هنوز فعال نشده اند 



DiBoti

Self Analisys

Self Entry 
Strategy

Self Exit 
Strategy

Self Risk 
Management

Diba Trader Assistant

Entry Strategy

Auto Execution 

ATR TP,SL

Multiple Setups

Auto Cancel

Multi Units

Auto Archive

Back Test

Risk & Reward 
Management

تفاوت ربات های نیمه خودکار با تمام خودکار

DiBoti
Diba Trader 

Assistant 

تمام خودکار ارنیمه خودک
ی صفر تا صد تمام مراحل معامالت

رو خودکار انجام میدهد از ورود تا 
خروج

لی تنها تحلیل با خود فرد هست و
ار سایر فرایند های معامله را  خودک

نجام میدهد 



هایبه سایر ربات رو نسبت ربات دستیار ها ای حرفه چرا 
!می دهندترجیحموجود دربازار 

Telegram :@diba_trader

معامالتیجامعسیستمبرمنطبق
بهنزدیکمکانهایدراوردرگرفتنامکان

تگرفتواننمیعادیحالتدرکهقیمت
بازاردرنمادهردالرپیپارزشدقیقمحاسبه

هزینهاعمالهمراهبهمختلفهای
معاملههرریسکمحاسبهدربروکرکمیسیون

نظرمازمعامالتیهایستاپدلخواهتنظیم
ریواردبهریسکوورودهایاستراتژی

ریلاکانتحددرزندهگیریتستبک



...!تنها معامله نکنید

Instagram &Telegram:  @diba_trader @diba_support1
Telegram Channel:  http://t.me/dibatrader

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

www.dibatrader.com

http://t.me/dibatrader
https://www.aparat.com/dibatrader
mailto:dibatrader7@gmail.com
http://www.dibatrader.com/

