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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:

آنالین

"فیلترنویسی در سایت شركت مدیریت فناوري بورس تهران ( )www.tsetmc.comكد"3
حجم عظیم دادههای تاریخی و پیشبینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارهاا در اسافاادهی همزماا از ایان
اطالعات منجر به ارائه راهکارهای مفنوعی جهت سهولت در اسفااده و نهایفاً تصمیمگیری سرمایهگذارا گردیده است .حجم باالی اطالعات و نیااز باه
بررسی همزما گرچه دو عامل مهم به نظر میآیند ،اما فاکفور سومی کاه اهمیات موضاو را دوچنادا میکناد“ ،سارعت” دسفرسای باه اطالعاات
طبقهبندی شده است .برای مثال در بازار سهام ،جسفجو در بین صدها نماد بازار جهت غربال کرد نمادهایی که یک یا چند ویژگی مد نظر مارا دارند
کار بسیار سخت و زما بری میباشد .فرض کنید ،در بین تعداد باالی سهام شرکتهایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند ،شما به دنبال سهمی
خاص با ویژگی معامالتی خاصی هسفید ،برای مثال سهمی که صف خرید باشد و تمایل دارید تنها اطالعات این نو خاص از سهمها نشا داده شاود.
فیلفر نویسی دقیقاً ابزاری است که به این نو از تقاضای معاملهگرا پاسخ میدهد و اطالعات را در انوا مخفلای از دسفهبندیها ،فیلفر کارده و ارائاه
میدهد .درواقع فیلفر ،غربالگری سهم مناسب ،براساس دسفور است.
سرفصلهای دوره
1

آشنایی مقدماتی با فیلتر نویسی( امکانات و تنظیمات و قالب های دیده بان )

2

ساخت فیلدها و اطالعات حقیقی و حقوقی و امارها و سوابق اماری

3

انواع عملگر و توابع

4

ساختار های کنترلی

5

فیلترنویسی با دستورات ساده(متغیرها و فرمت و دستورات فیلتر)

6

اعمال فیلتر و دریافت خروجی

7

فیلتر نویسی برای فاکتورهای روانشناسی بازار و تکنیکال

8

فیلتر نویسی مرکب

9

تحلیل فیلترهای کاربردی

10

بررسی فیلترهای آماده
ردیف

روز

تاریخ

1

دوشنبه

99/06/17

2

چهارشنبه

99/06/19

3

دوشنبه

99/06/24

4

چهارشنبه

99/06/26

مدت:
مدرس:
مخاطبان دوره:
ظرفیت دوره:

زمان کالس

ساعت  17الی 20

 12ساعت
آقای علی حیدری؛ مدرس بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی و سایر عالقمندان؛
 25نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،520،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  1،890،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز دوشنبه99/06/12

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 32
کارشناس مسئول :آقای شریفی ،داخلی 203

نمابر 89789973 :

کد پستی1511714511 :

تلفن تماس021 – 84087 :
کد اقتصادی411366963493 :

sts.seba.ir
شناسه ملی10103444238 :

