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  4 یعمل   3 يکاربرد   2 ينظر   1 يادي:  بنیقاتينوع کار تحق -ب

 : پايان نامهتعداد واود  -پ

 ق(:يق )مساله تحقيتحق یپرسش اصل -ت

 ؟آیا متنوع سازی واندازه سبد سهام بر ریسک وبازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد

 يها مربوط به پرسش يرهايمجهول و مبهم و متغ يها ان جنبهيق مساله، بيدق يح ابعاد، حدود مساله، معرفیان مساله )تشريب -5

 :ق(يق، منظور تحقيتحق

همواره سرمایه گذاری با بازده و ریسک همراه است، به عایدی که سرمایه گذار انتظار دارد از سرمایه گذاری 

از جمله  ریسک می گویند. بازدهی اقتصادی آینده، به هر گونه نوسانات احتمالی گویند ویمبازده کسب کند، 

 عوامل ایجاد ریسک عبارت اند از:

ریسک نوسانات نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک نقد 

 شوندگی و ریسک بازار اشاره کرد.

 شود:یمیک وریسک غیر سیستماتیک بخش بندی ریسک به دو نوع ریسک سیستمات

گردد و تحت کنترل و اختیار سرمایه گذار یمها یگذارریسک سیستماتیک ریسکی است که شامل همه سرمایه 

ها را یگذارنیست و امکان کاهش ریسک وجود ندارد، و ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که همه سرمایه 

 یه گذار قرار دارد و قابل کاهش است.سرمانترل کو گردد و تحت اختیار ینمشامل 

و هدف سرمایه گذار بیشینه کردن بازده و کمینه کردن ریسک د بازده و ریسک با یکدیگر ارتباط مستقیم دارن

 است. 

به ترکیبی مناسب از  باشد، پرتفوییا همان سبد سهام می "پرتفوی"های کلیدی مرتبط با بورس یکی از واژه

ها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، گذار آنها است، که یک سرمایهر دارایییا سای سهام

 .گذاری  استسرمایهو افزایش بازده ریسک  کاهش

ی تحت عنوان امقالهو زمانی که هری مارکویتز  گرددیمبر  1952پیدایش تئوری نوین سرمایه گذاری به سال 

ریسک را در تجزیه و تحلیل خود وارد کرد. او توانست  عاملبرای اولین بار  انتخاب پرتفوی را منتشر کرد، او

پرتفوی بهینه را در چار چوب تعامالت میان ریسک و بازده بهینه سازی کند. مارکویتز در این  انتخابتئوری 

عنوان  ی کاهش ریسک اشاره کرد، تئوری او باهاروشتئوری بر مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی از 

 . شودیمشناخته  MPTپرتفولیوی مدرن 

    



 

 

 از یمتنوع ساز چرا اینکه. است بوده  مالی مسائل در مطرح مسائل از یکی همواره سهام سبد در یمتنوع ساز

 هایمرغ تخم تمام داردمی بیان که دارد معروفالمثل ضرب یک در ریشه پذیردمی صورت گذارانسرمایه سوی

 انتظار مورد بازده ممکن است که حالی عین در سهم تک روی بر گذاریسرمایه. ندهید رقرا سبد یک در را خود

 با مختلف گیرندگان تصمیم. داشت خواهد همراه به نیز را باالیی بسیار ریسک، کند گذارانسرمایه عاید را باالیی

 عایدی افزایش پی در حال عین در و نداشته را ریسک میزان این پذیرشعموماً  متفاوت پذیری ریسک سطوح

 هایریگ میتصم در انعطاف ایجاد سببها سهم تک ریسک کاهش با هایدارائ سبد به بخشی تنوع. باشندمی خود

و متنوع سازی  بررسی میزان تاثیردر این تحقیق به . رودمی شمار به یمتنوع ساز مزایای از امر این که شودمی

  .شودپرداخته میی در بورس اوراق بهادار تهران بازده پرتفوو اندازه سبد سهام بر ریسک 

در تحقیق حاضر از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. با بررسی و مالحظه داده های حاضر 

گردد. این سهم در بورس و فرابورس تهران معامله می 500شود که نماد بیش از در بورس تهران مشاهده می

 باشد:باشند.لیست این صنایع به شرح ذیل میصنعت مختلف می 28ه نماد ها متعلق ب

 ردیف صنعت ردیف صنعت

 1 ابزار پزشکی 15 شیمیایی

 2 انبوه سازی 16 غذایی بجز قند

 3 بانک ها 17 فراورده نفتی

 4 بیمه و بازنشسته 18 فلزات اساسی

 5 پیمانکاری 19 فنی مهندسی

 6 چند رشته ای 20 قند و شکر

 7 حمل و نقل 21 شی و سرامیککا

 8 خودرو 22 کانه فلزی

 9 دستگاههای برقی 23 کانی غیر فلزی

 10 ذغال سنگ 24 الستیک

 11 رادیویی 25 ماشین آالت

 12 رایانه 26 محصوالت چرمی

 13 سرمایه گذاری ها 27 محصوالت فلزی

 14 سیمان 28 مواد دارویی

 

توان باشد. از جمله این مشکالت میلف مشکالتی گریبان گیر تحلیل گر میبرای استفاده از داده های سهام مخت

 به موارد زیر اشاره نمود:

 نداشتن داده ها برای مدت طوالنی برای برخی از سهام -1

 بسته بودن نماد برخی از سهام کوچک و بعضا بزرگ برای مدت بعضا طوالنی -2

 در سهام کوچک سفته بازی و تغییرات قیمت های غیر عادی و غیر واقعی -3

گردد. در مقاله ها از داده های سهام شرکت های بزرگ استفاده میبا این تفاسیر عموما در تحقیقات و بررسی



 

 

های پیشنهادی استفاده شده است که در این پایان نامه نیز سهام برای بررسی و آنالیز روش 40پایه از داده های 

 گیرد استفاده خواهد شد.رمایه گذاران مورد معامله قرار میسهام بزرگ که بیشتر توسط س 40از داده های 
 

 هيها و نظريش تئوريا آزماين و ساخت يقوان ، رها، اصولين متغيها و رواب  ب دهياء پديت اشيکشف ماهبه است که  یپژوهش ياديق بنيتحق -1

 .دينما یدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزهایم ها

 .شودیانجام م يا ه مطالعات کتابخانهيپا کند و بریاستفاده م یل عقالئياستدالل و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ینوع يق نظريتحق -2

ل، يها، ابزار، وسابه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شودیانجام م یمورد استفاده جوامع انسان يتارها و الگوهادات، ساخيتول

 شود.یانجام م یو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسان ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش یق علميتحق -4



 

 

 

ه در داخل و خارج از کشور و ج بدست آمدیقات انجام شده درباره موضوع و نتايان مختصر سابقه تحقيسوابق مربوط )ب -6

 ق(:يموجود درباره موضوع تحق يعلم ينظرها

سازی سبد سهام و تشکیل سبد سهام صورت پذیرفته است که تا کنون تحقیقات بسیار زیادی در حوزه بهینه

 ی کاهش ریسکالمللی شده است. در حوزههای معتبر بینای در این حوزه در مجلهمنجر به چاپ مقاالت عدیده

و همکاران اشاره نمود.  1بخشی به سبد سهام الزمست در ابتدا به تحقیق الکنویسنتاثیرات تنوعگذاری و سرمایه

به  "اندازه سبد و متنوع سازی در بورس اوراق بهادار لیتوانی "تحت عنوان   2012نتایج این تحقیق که در سال 

سبد در کاهش ریسک آن پرداخته است. این تحقیق سازی و اندازه نوعرسیده است، به بررسی تاثیرات مت چاپ

هایی از بورس اوراق بهادار لیتوانی صورت پذیرفته است از سه معیار برای انتخاب سهام جهت قرار که بر روی داده

گرفتن در سبد استفاده نموده است که برای نخستین بار توسط این محققین به کار گرفته است. سه معیار که در 

 ه سبد سهام حاصل نموده است.بخشی ب، نتایج بهتری را از حیث تنوعورد اشاره قرار گرفته استبخش قبلی م

های یک مدل نیمه واریانس انتخاب سبد برای دارایی "در پژوهشی تحت عنوان ( 2011و همکاران ) 2یانگ 

-ف جدیدی را از دارایینیمه واریانس را به عنوان معیار سنجش ریسک در نظر گرفته و تعری "ای نظامیسرمایه

ها محدودیت کاردینالیتی مورد بررسی قرار گرفته و از گذاری نظامی ارائه نمودند. در مدل آنهای سرمایه

 برای به دست آوردن سبدهای بهینه و نزدیک به بهینه استفاده نموند. جستجوی ممنوعهو  الگوریتم ژنتیک

جهان واقعی وجود دارد بعضا محدودیت های خاصی که  با توجه به شرایط و محدودیت های کارکردی که در

شوند. به عنوان مثال لین ها  میی آننشانگر معادلی در دنیای واقع هستند به مدل ها اضافه شده و باعث توسعه

 "الگوریتم ژنتیک برای انتخاب سبد سهام با حداقل مبادالت انباشته "در مقاله ای تحت عنوان( 2008)3و لیو

این محدودیت بیانگر این مساله  به مدل مارکویتز افزودند. 4محدودیتی را تحت عنوان حداقل مبادالت انباشته

حداقل  xتوان در سبد قرار داد یا از آن خارج نمود. به عنوان مثال برای سهم است که هر میزانی از دارایی را نمی

هر میزان تغییر در سبد برای نماد مورد نظر بایستی  باشد. یعنی اینکهسهم می 10مبادالت انباشته برابر با 

  باشد. 10مضربی از 

گردد. از آنجائی که معموال در سبدهای سهام، افزایش بازده سبد منجر به افزایش ریسک و نوسانات آن سبد می

به  5همریسک معیار نامطلوبی به شمار می رود لذا دو تابع هدف یعنی ریسک و بازده، توابعی در خالف جهت 

گیرند. از جمله سازی چند تابع هدفه سبد سهام مورد استفاده قرار میروند که در فرآیند بهینهشمار می

تحقیقات زیر  توان بهگذاری انجام شده است میمطالعاتی که برای بهینه سازی چند معیاره سبدهای سرمایه

 اشاره نمود:

 ( 2009دوران و همکاران،)  " ای برای مدل مارکویتز با تابع هدف چندگانه با توسعه بهینه سازیبا عنوان

سازی تابع چند هدفه . در این پژوهش مدل مورد نظر برای مساله بهینه"کاربردی در بورس کاراکاس

 های بورس کاراکاس مورد استفاده قرار گرفته است.توسعه داده شده و داده

 ( 1389گرکز و همکاران،)  ازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر انتخاب و بهینه س"با عنوان
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. همانگونه که در باال نیز اشاره شد، تا کنون تعاریف متفاوتی از ریسک "متفاوتی از ریسک اساس تعاریف

الگوریتم ژنتیک که یک روش فراابتکاری ارائه شده است که در تحقیق مورد اشاره برای این تعاریف 

 حاصل با یکدیگر مقایسه شده است.است توسعه داده شده و نتایج 

  ( 1388خطیبی و همکاران) سازی سازی تبرید جهت بهینهالگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبیه"، با عنوان

. در این تحقیق دو "سبد سهام با توجه به حد باال و پایین درصد هر سهم و اندازه ثابت تعداد سهام

مان حدود باال و پایین بوده و محدودیت دوم اندازه محدودیت کلی در نظر گرفته شده است. مورد اول ه

 ثابت سهام است. برای این موارد الگوریتم فراابتکاری توسعه داده شده است.

  ( 1387طالبی) انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های فراابتکاری و "، تحت عنوان

استراتژی . "تهران در بازار بورس اوراق بهادار سبدهای تشکیلی خبرگان و تازه کارها مقایسه ی آن با

د دارد. برخی از این موارد ریشه وگذاران وجهای متنوعی تا کنون برای تشکیل سبد سهام بین سرمایه

های گذار است. در مقاله مورد بحث از روش-ها ناشی از کم تجربگی سرمایهتجربه و برخی از آندر 

ده شده است و این الگوریتم ها با سبدهای تشکیل شده توسط کم فراابتکاری برای تشکیل سبد استفا

 ها و خبرگان مورد مقایسه قرار گرفته است.تجربه

 ( 1387دهقانی و وفایی جهانی) مسئله انتخاب بهینه سبد سهام با  روشی نوین در حل"، با عنوان

فراابتکاری ارائه شده و مورد . در این مقاله نیز دو روش "استفاده از الگوریتم ژنتیک و تبرید تدریجی

 مقایسه قرار گرفته است.

ها بخشی و بهینه سازی به چاپ رسیده است که در این بخش برخی از آنتاکنون مقاالت متنوعی در حوزه تنوع

در پایان الزمست به تحقیق بسیار مهمی که توسط اقای مارکویتز انجام شده است اشاره . گرفتمورد اشاره قرار 

مدلی ریاضی از  1952باشد. وی در سال مارکویتز از پیشگامان نظریه مدرن سبد سهام می اشته باشیم.کوتاهی د

سازی سبد سهام ارائه نمود که در آن از کوواریانس بین سهام مختلف به عنوان معیار ریسک مالی استفاده بهینه

و در عین حال محدودیتی را به آن شده است. با این تعریف مدل ریاضی در صدد کاهش واریانس کل سبد بوده 

و  شود. مدل مارکویتز، پایهگذار را شامل میافزود که محدودیت مورد نظر، حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه

 ها و تحقیقاتی بوده که بعدا توسط پژوهشگران صورت پذیرفته است. اساس بسیاری از مدل

ته تا کنون مورد اشاره قرار واقع شد. تحقیقات و مقاالت چاپ شده گرفدر باال برخی از مهمترین تحقیقات صورت

امه مرور ادبیات وسیع و گسترده ای در این در این حوزه بسیار وسیع و متنوع بوده که در گزارش نهایی پایان

 حوزه صورت خواهد پذیرفت.
 

 

 



 

 

 :(نوشته شود يک جمله خبریه به صورت يفرض ها )هر هيفرض -7

  رابطه معنا دار داردآن  بازدهسبد سهام با در تنوع بخشی. 

 .تنوع بخشی در سبد سهام با ریسک آن رابطه معنا دار دارد 

 .اندازه سبد سهام با بازده آن رابطه معنا دار دارد 

 .اندازه سبد سهام با ریسک آن رابطه معنا دار دارد 

 

 ( 3ق يخاص انجام تحق ياه ، و ضرورت 2 ي، کاربرد 1 يق )شامل اهداف علمياهداف تحق -8

1- 

2- 

 پرتفویبازده  بررسی تاثیر تنوع بخشی در سبد سهام بر 

 پرتفویریسک  بررسی تاثیر تنوع بخشی در سبد سهام بر 

 پرتفویبازده  بررسی تاثیر اندازه سبد سهام بر 

 پرتفویریسک  بررسی تاثیر اندازه سبد سهام بر 

 

3- 

 

 ره(يو غ یيو اجرا يوران )اعم از موسسات آموزش نام بهرهان يب يدرصورت داشتن هدف کاربرد -9

 



 

 

 بورس اوراق بهادار .1

 شرکت های سرمایه گذاری .2

 سرمایه گذارن .3
 

 ل شود(ين قسمت توس  استاد راهنما تکمي)است؟ يق در چيد بودن تحقیو جد يجنبه نوآور -10

های جدید و نوآوری این د از جنبهدر این تحقیق در نظر گرفتن سه معیار جهت انتخاب سهام برای تشکیل سب

 باشد.پروپوزال می

 بیشترین ضریب همبستگی منفی -1

 های کمی ضرایب همبستگی منفی هر سهام با بقیه موارد به صورت جفتیویژگی -2

 انتخاب سهام از صنایع مختلف -3

ازده سبد خود عالوه بر انتخاب سهام برای قرار گرفتن در سبد، بررسی میزان تاثیر متنوع سازی بر ریسک و ب

 رود.یک نوآوری به شمار می
 

 

 

 

 

 

 امضاء                                                                                                                    

 روش کار: -11

 ق:ينوع روش تحق -الف



 

 

 

یرفته و سپس مدل مورد بررسی در این در تحقیق پیش رو در ابتدا مروری بر ادبیات موضوع صورت پذ

های مورد استفاده در پروژه، روش مورد نظر مورد ارزیابی و مطالعه قرار نامه اشاره شده و با تعیین دادهپایان

خواهد گرفت. داده های مورد استفاده در این تحقیق از بورس اوراق بهادار تهران استخراج خواهند شد و 

( خواهد بود. روش مورد 2012و همکاران) 6پایان نامه مطابق با تحقیق الکنویسنروش مورد استفاده در این 

 نظر در قسمت های قبل به طور اجمالی مورد اشاره واقع شده است.
 

 

 

 

 ره(: يو غ يا، کتابخانهيدانياطالعات )م يروش گردآور  -ب

 

س و اوراق بهادار استخراج خواهند شد. داده هاي بورس هاي داده سازمان بورهاي مورد استفاده در اين پروژه از پايگاهداده

اوراق بهادار تهران در پايگاه داده هاي موجود در اين سازمان براي تمام نمادها و سهام مورد مطالعه از ساليان قبل تا کنون در 

ها و راهنمايی هاي اساتيد  باشد. براي انتخاب سهام مورد مطالعه از نظر خبرگان بازار و همچنين مشاورهدسترس کاربران می

 محترم استفاده خواهد شد.

 

 

  و  يشگاهیزات آزماي، تجهيبردار ش، جدول، نمونهياطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، ف يابزار گردآور -پ

 ره( يو غ يا و ماهواره يوتريکامپ يها و شبکه ياطالعات يها بانک

ده بازار بورس تهران دريافت خواهد شد. انتخاب سهام با مشورت اساتيد محترم و همچنين اطالعات الزم پروژه از پايگاه دا

نظرات خبرگان اين بازار  صورت پذيرفته و داده هاي مورد نظر از پايگاه داده اي موجود در سايت سازمان بورس به آدرس 

http://www.seo.ir  .استخراج خواهند شد 

 ت:ل اطالعايه و تحلیروش تجز  -ت

                                                 
6 - Alekneviciene 



 

 

 اين تحقيق شامل دو بخش کلی خواهد بود:

 آمار توصيفي: از قبيل ميانگين، انحراف معيار، ماکزیمم، مينيمم و ... -1

 موجود از واریانس و انحراف معيار طبق فرمول هاي زیر استفاده خواهد شد.داده هاي تاریخچه ي بمنظور آناليز 
2

2

1

( )

1

n
i
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r r

n








  

بطوري که 
ir ،نرخ بازگشت سرمایهr  ميانگين نرخ بازگشت سرمایه وn  نشان دهنده ي تعداد نمونه ها مي

 باشد. انحراف استاندارد روزانه نيز طبق فرمول زیر محاسبه مي شود.

2   
 غييرات ساالنه بصورت زیر ارائه مي شود.که در تبدیل به ت

 d n   
تعداد روز هاي معامالتي در سال را نشان مي  nانحراف معيار تغييرات روزانه را نشان مي دهد و  dکه در آن 

 دهد. 

 اي مسالهضرایب همبستگي و روابط بين متغيره

پورتفوي تحت تاثير کوواریانس و ضریب همبستگي مي باشند که طبق فرموالت زیر ي نرخ هاي ریسک و غيره 

 بدست مي آیند.

 1, 1
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براي بدست آوردن تاثيرات کوواریانس بين دارایي هاي مالي  باید همبستگي بين جفت سهام ها محاسبه شود که 

 اهد بود. بصورت زیر خو

( )
( )

i j

i j

i j

Cov rr
Corr rr

 
  

 

 

در نسبت فوق اگر رابطه معکوس حاصل شود، دارایي هاي مالي روند معکوسي نسبت به هم خواهند داشت )در 

صورت افزایش یکي، دیگري کاهش خواهد داشت( و در حالت رابطه ي مستقيم هر دو با هم افزایش یا کاهش 

 که ضریب صفر باشد، این دو به هم رابطه اي نخواهند داشت.  خواهند داشت و در نهایت در صورتي

از آنجا که ریسک پورتفوي تحت تاثير دو عامل انحراف معيار وزن دار و روابط وزن دار دارایي ها مي باشد بنابر 

 با استفاده از فرمول زیر بدست مي آید. این مطابق با مقاله پایه اي انحراف معيار پورتفوي 

2 2

1 1 1

( )
n n n
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w w w Corr rr   
  

    

 

ریسک پورتفوي توسط  ها نشان دهنده ي وزن سهام در پورتفوي مي باشد. wبطوري که در رابطه ي باال 

واریانس دارایي هاي منفرد، کوواریانس بين دارایي ها و وزن دارایي هاي فردي تعيين ميگردد. هر چه قدر ميزان 

رتفوي افزایش یابد ميزان اوزان کاهش پيدا مي کند و ميزان کوواریانس افزایش پيدا مي کند. ابزار هاي مالي در پو

 ریسک طبق فرمول زیر محاسبه مي شود.  بنابر این در صورتي که پورتفوي از ابزار هاي مالي زیادي متشکل شده، 
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 ست مي آیند.اوزان سهام ها با استفاده از روابط زیر بد

s

t

C
w

C
  

بطوري که 
sC نشان دهنده ميزان سرمایه سهام در یک پورتفوي و 

tC نشان دهنده جمع سرمایه هاي جمع شده 

  سهام ها در پورتفوي مي باشد.

باشد که از بازده سهام نمادهاي مورد استفاده در این تحقيق ميدر هر دو بخش باال متغيرهاي مورد بررسي نرخ  

 گردند.مستندات و گزارشات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج مي

هاي سهام بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد که ازنرم افزارهاي آماري در اين زمينه در مدل مورد بررسی از داده

 Backشود. براي تست روش مورد استفاده در اين تحقيق از شيوه در صورت نياز استفاده می SPSSيا   Minitabاز قبيل 

testing .درصد داده هاي روش مورد نظر  70در اين روش براي بخشی از داده هاي در دسترس مثال  استفاده خواهد شد

 العه مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.درصد از ساير داده ها عملکرد روش مورد مط 30پياده سازي شده و در 

از نسبت هاي زير استفاده خواهد  و همکاران 7الکنويسنبراي ارزيابی تاثيرات متنوع سازي بر سبد سهام مطابق با تحقيقات 

 شد:

 درصد وذف ريسک متنوع سازي در مقايسه با تعداد سهام موجود در سبد 

 ريسک سبد وابسته به شاخص سهام 

   با تعداد سهام موجود در سبدريسک سبد مرتب 

 همانند مقاله مورد اشاره تاثيرات متنوع سازي بر سبد سهام با معيارهاي باال مورد ارزيابی و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 :یيب تا دفاع نهایق از زمان تصويمراحل انجام دادن تحق يبندجدول زمان -12

 خیتا تار خیاز تار بیخ تصویتار

   ياهمطالعات کتابخان

   اطالعات يآورجمع

   هال دادهيه و تحليتجز

   پايان نامهو نگارش  يريگجهينت

   يیخ دفاع نهايتار

 :قيتحق يطول مدت اجرا
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 ر:یبه شرح ز پایان نامه( مورد استفاده در يرفارسيو غ يفهرست منابع و ماخذ )فارس -13

 جلد  ،محل انتشار ،مترجم ،عنوان کتاب ،سال نشر ،نام ،نام خانوادگیکتاب: 

 صفحه  ،شماره ،دوره ،سال ،هيعنوان نشر ،عنوان مقاله ،منا ،نام خانوادگیمقاله: 

 

خبرگان و  يليتشك يسبدها آن با يسه يسبد سهام با استفاده از روش هاي فراابتكاري و مقا يانتخاب و بهينه ساز. يآرش طالب

 يت دانشگاه صنعتيريع و مديصنا يدانشكده مهندسارشد ،  يان نامه کارشناسي. پارانته تازه کارها در بازار بورس اوراق بهادار

 .1387. سال شاهرود

مسئله انتخاب بهينه سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك و تبريد  روشي نوين در حل .مجيد وفايي جهانيو  تكتم دهقاني

 .1387. سال يرانچهاردهمين کنفرانس ساالنه انجمن کامپيوتر ا. تدريجي

 انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك بر اساس تعاريف .مقدسي مطهرهو  گرکز منصور,عباسي ابراهيم

 .136-115(:11)5 ;1389بهار  مديريت صنعتي. متفاوتي از ريسك

سازي سبد سازي تبريد جهت بهينهشبيه الگوريتم ترکيبي ژنتيك و .احمد جعفري صميميو  نيكبخش جواديان، مصطفي خطيبي

. دومين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ايران. سهام با توجه به حد باال و پايين درصد هر سهم و اندازه ثابت تعداد سهام
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 پایان نامهق يتحق يها نهیهز -14

 ره(يو غ يزاتي، تجهي، ارزيالیک )ریزان هر يو م پایان نامهن بودجه يمنابع تام -الف

 التيزات و تسهيتجه يبودجه ارز يالیودجه رب نام موسسه فیرد

     

     

     

     

    جمع

 

 پایان نامه يها نهیهز -ب

 که در ووزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( يموارد ي)برا یپرسنل هزينه هاي -1ب

 تعداد افراد تينوع مسئول
کل ساعات کار 

 طرح يبرا
 جمع الزحمه در ساعتحق

     

     

     

     

 الیبه ر ينيتخم هزینه هايجمع 

 شوند( يداريد خريق بايکه صرفاً از محل اعتبار طرح تحق یليل )وسايمواد و وسا هزينه هاي -2ب

 لهيا وسینام ماده 
مقدار 

 ازيموردن

 - يمصرف

 يرمصرفيغ

ساخت 

ا یداخل 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 مت کليق مت واحديق

 يارز يالیر يارز يالیر

         

         

         

         

         



 

 

         

         

         

         

         

   الیل به ریموارد و وسا هزینه هايجمع 

 متفرقه هزينه هاي -3ب

 يارز يالیر نهیشرح هز فیرد
 يالیمعادل ر

 يبودجه ارز
 الینه به ریکل هز

     پينه تايهز 1

     رينه تکثيزه 2

     ینه صحافيهز 3

     دينه عکس و اساليهز 4

5 
، ی، نقاشی، خطاطینه طراويهز

 یکارتوگراف

    

     يوترينه خدمات کامپيهز 6

     گريد هزينه هاي 7

     جمع

 هانهیجمع کل هز -

 الینه کل به ریهز يارز يالیر نهینوع هز فیرد

    یپرسنل 1

    ليمواد و وسا 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع کل

 داتيتائ -15

 -الف

 امضاء خيتار استاد راهنما نام خانوادگینام و 



 

 

 امضاء خيتار استاد مشاور نام خانوادگیام و ن

 امضاء خيتار رگروهيمد نام خانوادگینام و 

 

 : درباره دانشکده يليالت تکميتحص يشوراه ینظر -ب

 دانشجو: یليق با رشته تحصيع تحقارتباط داشتن موضو -1

 ارتباط ندارد      دارد    یارتباط فرع    ارتباط دارد  

 ريخ                           یران بليدر ا                ید بودن موضوع:   بليجد -2

 : يو کاربرد يادياهداف بن -3

 ستيب نمطلو          ستين يقابل دستر دسترس است     قابل 

 ستيرسا ن     رسا است       ف مساله:يتعر -4

 ات:يفرض -5

 ن نشده و ناقص استيدرست تدو  ن شده است    يدرست تدو 

 ستيمناسب ن         است  مناسب ق دانشجو:يروش تحق -6

 محتوا و چارچوب طرح: -7

 ستياز انسجام برخوردار ن     برخوردار است      یاز انسجام خوب

 :در نظر گرفته شده هزينه هاي -8

 کم است      اد است        ياست            ز یکاف 

 

 :یيد نهایيتا -پ

 امضاء ينوع را سمت و تخصص نام خانوادگينام و  فیرد

  موافق      مخالف   1

  موافق      مخالف   2

  موافق      مخالف   3

   

 

  

   

  

  

  

  

   



 

 

  موافق      مخالف   4

  مخالف   موافق      5

  موافق      مخالف   6

  موافق      مخالف   7

 :يخانم/آقا پایان نامهق يموضوع تحق

 رشته: کارشناسي ارشد مقطع يدانشجو

 تحت عنوان: 

 يار       از يرا         تعداد اا بی      مطرح شد و به اتفاق آرا شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده               در جلسه مورخ

 قرار نگرفت         ب اعضاء قرار گرفتیمورد تصو

 امضاء:                               خيتار:                                                        دانشکدهعاون آموزشی پژوهشی م

 دانشگاه یه معاون پژوهشينظر -ت

 

 ءامضا خیتار معاون نام خانوادگينام و 

   

 

  


