ثغوِ تعبلی
ؽزح فعبلیتْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

عجسالوجیس عجسالجبلی عطبآثبزی

زکتزی هسیزیت هبلی زاًؾگبُ ؽْیس ثْؾتی تْزاى
پغت الکتزًٍیک

abdolbaghi@shahroodut.ac.ir

عَاثك اجزایی
 7عبل عبثمِ اجزایی زر حَسُ ثبسار عزهبیِ
عَاثك آهَسؽی:
عبل

عوت

زاًؾکسُ

هحل ذسهت
زاًؾگبُ صٌعتی ؽبّزٍز

 -6931تبکٌَى

ّیبت علوی توبم ٍلت

هسیزیت ٍ صٌبیع

زاًؾگبُ ؽید ثْبیی

6931-6916

ّیبت علوی توبم ٍلت

هسیزیت

زاًؾگبُ ؽْیس ثْؾتی

6939-6911

اعتبز هسعَ

هسیزیت ٍ حغبثساری

زاًؾگبُ اصفْبى

6931-6939

اعتبز هسعَ

علَم ازاری ٍ التصبز

زاًؾگبُ آساز اعالهی زّبلبى

6931-6911

اعتبز هسعَ

علَم اًغبًی

زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس

6939-6939

اعتبز هسعَ

علَم ٍ تحمیمبت اصفْبى
زاًؾگبُ آساز اعالهی ًجف

6931-6931

علَم اًغبًی

اعتبز هسعَ

آثبز
زرٍط تسریظ ؽسُ:
کبرؽٌبعی

کبرؽٌبعی ارؽس

زکتزی

ًبم زرط

هٌْسعی هبلی ٍ هسیزیت ریغک

تئَری ّبی هبلی

هسیزیت هبلی 1 ٍ6

هسیزیت ریغک هبلی

هسیزیت ریغک

هسیزیت عزهبیِ گذاری

ریبضیبت عزهبیِگذاری

عویٌبر هبلی

ثبسار عزهبیِ ٍ اثشارّبی هبلی اعالهی

هبلی پیؾزفتِ

اصَل حغبثساری 1 ٍ 6

التصبزعٌجی هبلی پیؾزفتِ

حغبثساری صٌعتی 9 ٍ6

هجبحث ٍیضُ زر هسیزیت هبلی
حغبثساری هسیزیت گززؽگزی
ارسؽیبثی اٍراق ثْبزار

عَاثك علوی -پضٍّؾی
کتبة
تزجوِ ٍ تألیف:
التصبزعٌجی هبلی (جلس اٍل)  ،تْزاى اًتؾبرات ًص ،چبح اٍل اعفٌسهبُ  ،6911چبح چْبرم.6937
التصبزعٌجی هبلی (جلس زٍم)  ،زر حبل چبح.
حغبثساری ثْبی توبم ؽسُ ذسهبت گززؽگزی ،6936 ،اًتؾبرات چْبرثبغ.

همبالت علوی پضٍّؾی  :چبح ؽسُ
عٌَاى همبلِ
6

ًبم هجلِ

ثغط عولکزز کیفی زر تعییي هؾرصِّبی فصلٌبهِ علوی-پضٍّؾی هطبلعبت هسیزیت زٍرُ  ،1ؽوبرُ  ،7سهغتبى
فیشیکی ؽعت ثبًک رفبُ ،

1

ؽوبرُ ٍ عبل
6919

صٌعتی -زاًؾگبُ عالهِ

ؽوبرُ  ،1تبثغتبى 6911

هحزکْبی تَععِ ثبًکساری الکتزًٍیک زر فصلٌبهِ التصبز ٍ تجبرت ًَیي
ایزاى

9

ثزرعی عَاهل سهیٌِعبس ،چبلؼّب ٍ تٌگٌبّبی پضٍّؾٌبهِ علَم اًغبًی (هسیزیت اجزایی ) زٍرُ  ،7ؽوبرُ  ،17سهغتبى
تَععِ ثبًکساری الکتزًٍیک

1

زاًؾگبُ هبسًساراى

عَزهٌسی اعتزاتضی تجشیِ ٍ تحلیل عَاهل فصلٌبهِ

علوی

6911
پضٍّؾی

پضٍّؼّبی عبل عَم ،ؽوبرُ عَم،
ؽوبرُ پیبپی ( ، )3پبییش

ثٌیبزی زر کغت ثبسزُ غیز عبزی

حغبثساری هبلی زاًؾگبُ اصفْبى

ثزتزی تصبزفی هجتٌی ثز صزف ارسػ ٍ

فصلٌبهِ علوی -پضٍّؾی هسیزیت زارایی ٍ

عبل اٍل ،ؽوبرُ اٍل،

رفتبر ریغک گزیشاًِ عزهبیِ گذاراى زر

تأهیي هبلی

ؽوبرُ پیبپی ( )6تبثغتبى

6939
1

6931

ثَرط
اٍراق ثْبزار تْزاى
1

7

تزجیحّبی رفتبری عزهبیِ گذاراى زر

فصلٌبهِ علوی -پضٍّؾی هسیزیت زارایی ٍ

ٍاکٌؼ ثِ هتغیزّبی ثٌیبزی ثز هجٌبی ًظزیِ

تأهیي هبلی

عبل عَم ،ؽوبرُ اٍل،
ؽوبرُ پیبپی ()1

غلجِ تصبزفی

6931

فزاٍاکٌؼ ثِ اعالهیِّبی تعسیل عَز ثز هجٌبی چؾن اًساسهسیزیتهبلی

ؽوبرُ  67ـ ثْبر 6931

ثْبر

رّیبفت رٍیسازپضٍّی :ؽَاّسی اس ثَرط
اٍراق ثْبزار تْزاى
1

ؽٌبعبیی عبذتبر ؽکغت ریغک پزٍصُ
ھای عوزاًی ػھرزاری اصفھاى ٍ
اٍلَیت ثٌسی ثب اعتفبزُ اس تکٌیک تبپغیظ
فبسی علغلِ هزاتجی

ًؾزیِ علوی پشٍّؾی هسیزیت ؽْزی ٍ زٍرُ  67ؽوبرُ  16تبثغتبى
رٍعتبیی

6937

3

لیوتگذاری ًبزرعت ،تساٍم آرثیتزاص ٍ ثبسزُ

چؾوبًساس هسیزیت هبلی

ؽوبرُ  19پبییش 6937

صٌسٍقّبی لبثل هعبهلِ زر ایزاى
69

الگَی عٌجؼ تبثیز عبذتبر ؽکغت ریغک التصبز ؽْزی

زٍرُ  9ؽوبرُ  1پبییش ٍ

ثز اّساف پزٍصُ ّبی عوزاًی ؽْززاری

سهغتبى 6937

اصفْبى ثب رٍیکزز هعبزالت عبذتبری

علوی پضٍّؾی  :پذیزػ ًْبیی
ًبم هجلِ
6

ارسیبثی ًمؼ تَأم احغبعبت عزهبیِ

زاًؼ هبلی تحلیل اٍراق ثْبزار

گذاراى ٍ ارسػ ٍیضُ ثزًس ثز عولکزز

تبرید پذیزػ
تبرید

پذیزػ

تبثغتبى

6937

کَتبُ هست عزضِ ّبی اٍلیِ عْبم
(ؽَاّسی اس ثبسار عزهبیِ ایزاى)
1

لیوت گذاری اذتیبر هعبهلِ تَاًی ثز هجٌبی زاًؼ عزهبیِ گذاری

ؽوبرُ  99ثْبر 6933

هسل ّغتَى
9

ًبّوغبًی ؽزطی ًوبیی )(E-Garchزر زاًؼ هبلی تحلیل اٍراق ثْبزار

تبرید پذیزػ : 19ؽْزیَر

هسلعبسی ًَعبًبت هجتٌی ثز هعبهالت

6937

اذتاللسا
1

اثزثرؾی هَهٌتَم هجتٌی ثز تَزٍُاری صٌعت :راّجزز هسیزیت هبلی

91ثْوي 6937

ؽَاّسی اس ثَرط اٍراق ثْبزار تْزاى

همبالت علوی تزٍیجی  :چبح ؽسُ
فصلٌبهِ علوی تزٍیجی هسیزیت ٍ تَععِ

6

عبذتبرّبی عبسهبًی فزاهتي

1

زیزػ ٍ ارسیبثی حغبعیت ارسػ زاراییّبی فصلٌبهِ پضٍّؾی ؽید ثْبیی

تبثغتبى 6911
ثْبر 6911

هبلی ًغجت ثِ ًَعبًبت ًزخ ثْزُ
9

تأهیي هبلی ذبرج اس تزاسًبهِ

هجلِ پضٍّؾی ؽید ثْبیی

6911

ثْیي کبٍی زر آعیت ؽٌبعی ثبسار

1

6919

فصلٌبهِ پضٍّؾی ؽید ثْبیی

کٌفزاًظ ٍ ّوبیؼ
ارایِ ثیؼ اس  19همبلِ زر کٌفزاًظ ّبی ثیي الولی ٍ هلی
پبیبى ًبهِ ّبی کبرؽٌبعی ارؽس زاًؾگبُ صٌعتی ؽبّزٍز
6

ًبم زاًؾجَ

عٌَاى پبیبى ًبهِ

عوت

رؽتِ تحصیلی

فبطوِ

ثزعی ارتجبط رتجِ ثٌسی ثٌیبزی هجتٌی ثز ارسیبثی ًغجت

راٌّوب

کبرؽٌبعی ارؽس

ثبیشزی

تجوعی ) ٍ(ARASهطلَثیت ًْبیی عزهبیِ گذاراى :ؽَاّسی اس

هسیزیت صٌعتی

ؽزکتْبی پذیزفتِ ؽسُ زر ثَرط اٍراق ثْبزار تْزاى
تبثیز ًَعبًبت ٍیضُ ثز لیوت گذاری ًبزرعت ؽزکت ّبی پذیزفتِ

1

سّزا طبّزی

9

هحوساهیي

اثزثرؾی راّجزز هعبهالتی حس ضزر زر همبثل راّجزز ذزیس ٍ

تیوَری

ًگْساری:هطبلعِ هَرزی 99ؽزکت ثزتز ثَرط اٍراق ثْبزار تْزاى

پبرعبهْز

ثزرعی تبثیز عولکزز گذؽتِ پزتفَی ثز تصویوبت آتی عزهبیِ

اهیس

گذاراى ثب ًمؼ هیبًجی تَرػ ّبی رفتبری

راٌّوب

ؽسُ زر ثَرط اٍراق ثْبزار تْزاى

1
1

کغت ٍ کبر
گزایؼ هبلی

راٌّوب

کغت ٍ کبر
گزایؼ هبلی

راٌّوب

کبرؽٌبعی ارؽس
هسیزیت صٌعتی

صبحجی فزز

همبیغِ لیوت گذاری اذتیبر هعبهلِ تَاى تحت چٌس هسل تالطن

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس

حغیي

تصبزفی زر ثبسار ثَرط تْزاى

زٍم

ریبضیبت هبلی

1

طبلجی ععیس

ؽجیِ عبسی هًَت کبرلَ زر لیوت گذاری اٍراق لزضِ تحت چٌس

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس

هسل تالطن تصبزفی

زٍم

ریبضیبت هبلی

7

اؽک تلد

رٍػ ّوَارعبسی زر حل ثْیٌِ عبسی عجس عْبم ثب ٍ CVaR

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس

ععیسُ

کبرثززّبی آى زر ترصیص زارایی تَلیس

زٍم

ریبضیبت هبلی

عبکی

هسل احتوبلی چٌس ّسفِ ثزای اًتربة پَرتفَی ثب ّشیٌِ هعبهالتی

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس

زٍم

ریبضیبت هبلی

ارسػ اعتجبر ٍ ارسػ زر هعزض ریغک هیبًگیي زر تحلیل ریغک

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس

فبسی

زٍم

ریبضیبت هبلی

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس
ریبضیبت هبلی

1

هعصَهِ
3

طبلجی فبطوِ

69

اصزری

جَاثْبی تحلیلی لیوت گذاری اذتیبر هعبهلِ تحت هسل ّبی ٍایت

یبعوي

کغزی تزکیجی ثِ رٍػ تمبرى ّبی لی

زٍم

فزؽتِ

سیز جوع پذیزی زًجبلِ اًساسُ ّبی ریغک اعَجبج ،اًساسُ ّبی

راٌّوبی

کبرؽٌبعی ارؽس

هْزپَر

ریغک اعَجبج زًجبلِ چٌس هتغیزُ ٍ کبرثزز ریغک  MTDزر

زٍم

ریبضیبت هبلی

66

ترصیص عزهبیِ
61

ذیل کززی
فبطوِ

عَاهل هبلی تعییي کٌٌسُ ًگْساؽت ٍجِ ًمس زر ثَرط اٍراق تْزاى

هؾبٍر

ثزًبهِ ریشی
عیغتوْبی

التصبزی
69

ثبثتی حغیي

ثزرعی ٍ ارائِ ی راّکبرّبی التصبزی زر راعتبی کبّؼ هصزف

هؾبٍر

آة زاًؾگبُ صٌعتی ؽبّزٍز

ثزًبهِ ریشی
عیغتوْبی
التصبزی

61

هَحسلَجك
یًَظ

ثزرعی راثطِ ثیي عولکزز ٍ اعتحکبم هبلی ثبًک ّبی پذیزفتِ ؽسُ
زر ثبسار اٍراق ثْبزار تْزاى

هؾبٍر

هسیزیت کغت ٍ
کبر

سهیٌِّبی ترصصی:
هسلعبسی کوّی زر هبلی  -اهَر هبلی ؽزکتی -هسیزیت عزهبیِگذاری – ارسؽیبثی اٍراق ثْبزار ٍ ارسؽیبثی ثزًس

