
آشنایی با استاندارد بین المللی



معرفی 

در سطح جهان توسط موسسهآزمون® ( Institute) این موسسه، . شودبرگزار می

.دموسسه اي آمریکایی، غیرانتفاعی و متشکل از متخصصین سرمایه گذاري می باش

ارائه اعتبار مدرک  در سطح جهانی در حدي است که در بسیاري از شرکت هاي بین المللی

.دهنده خدمات مالی، دارا بودن مدرک  را براي ارتقاء سطح مدیران خود، اجباري می دانند

2015  Institute Board of Governors 



www.themegallery.com

حلیل گري برنامه آموزشی  به عنوان برنامه استاندارد جهانی در حوزه مدیریت پرتفولیو و ت

.  شودمالی شناخته می

یقبولنصابحدکسببرعالوهمدرککسببرايکهباشدمیسطحسهدارايآزمون

راگذاريایهسرمومالیمدیریتزمینهبامرتبطکارسابقهبایستیفردآزمون،سههردر

.نمایدارائهنیز

“Today, I think of our 100 portfolio managers, we may 
have only two or three that don’t have their  designation.”

Anna Nemeth.

Vice President and Senior 

Portfolio Manager 

معرفی 



ارزش 

شناخته شده در سطح بین المللی

گزینه هاي کاري بیشتر

درآمد بیشتر

ارتقا ارزش کارشناس در نزد مدیران و کارفرمایان



:استاندارد طالیی

The Chartered Financial Analyst () qualification 
is roughly equivalent to a specialized postgraduate 
finance degree, including a mixture of economics, 
ethics, law, and accountancy. It is much liked by 
employers in financial services. Whereas there are 
tens of thousands of finance degrees available 
around the world, ranging from the excellent to the 
worthless, there is only one , managed and 
examined by an American association of financial 
professionals, the  Institute.

The Economist



:روند شرکت در آزمون

نامثبتانجامازپسفردکهاستترتیباینبههاآزموندرشرکتکلیروند

کتابشش)کتابتعداديحاويايبستهخود،درخواستبهتوجهبااینترنتی،

نمایدمیدریافتراآنهادويهریاوالکترونیکینسخهیکو(اولسطحبراي

اینمطالب.می شودگفته(CBOK)آنهابهوباشندمیآزمونرسمیمرجعکه

طرحممسائلازساده ترآزمونسطحومی باشدکاملوجامعبسیارکتاب ها

.می باشدCBOKدرشده



آزمون ها معرفی

ر سه این مدرک داراي سه سطح میباشد و کسب مدرک نهایی، مستلزم قبول شدن در ه

.مرحله است

• The  Level 1 exam consists of multiple choice 

questions and is offered in June and December.

• The  Level 2 exam is composed of item set 

questions and is offered in June only.

• The  Level 3 exam consists of item set and 

essay questions and is offered in June only.



وزن دروس ، در آزمون سطوح مختلف

TOPIC AREA LEVEL I LEVEL II LEVEL III

Ethical and Professional Standards (Total) 15 10-15 10-15

Corporate Finance 10 5-10 0

Economics 10 5-10 5-10

Financial Reporting and Analysis 15 10-15 0

Quantitative Methods 10 5-10 0

Equity Investments 11 10-15 10-15

Fixed Income 11 10-15 15-20

Derivatives 6 5-10 5-10

Alternative Investments 6 5-10 5-10

Portfolio Management and Wealth Planning (Total) 6 5-15 35-40

Total 100 100 100



محتواي آزمون



هزینه هاي ثبت نام در آزمون

2020هزینه ثبت نام آزمون جوئن 

2020مارس 11 2020فوریه 12 2019اکتبر 2

دالر450 دالر450 دالر450 هزینه عضویت

دالر1450 دالر1000 دالر700 ثبت نام در آزمون

دالر1900 دالر1450 دالر1150 مجموع



برخی از مراکز برگزاري آزمون

 Abu Dhabi, Dubai, U A E 

 Almaty, Kazakhstan 

 Amman, Jordan 

 Baku, Azerbaijan 

 Beirut, Lebanon 

 Dhaka, Bangladesh 

 Doha, Qatar 

 Istanbul, Turkey 

 Jeddah, Riyadh ,Saudi Arabia 

 Karachi, Pakistan 

 Manama, Bahrain 

 Muscat, Oman 

 Safat, Kuwait 

 Yerevan, Armenia

 Bangalore, Chennai, Mumbai,India & …



مطالب آموزشی و کتابهاي آزمون

اول،حسطدرمجموعاکهاستترتیباینبهآموزشیمطالبسازماندهیکلیطوربه

Study)بخش18 Session)متنچنددارايجلسههر.داردوجود(Reading)باشدمی.

Learningتعداديمتن،هربراي.باشدمیCBOKکتبفصولهمانواقعدرهامتن

Outcome Statementمطالبومبحثیادگیريازهدفواقعدرکهمی شودمشخص

.می باشندمولفیننظرمورد

اريقیمت گذروش هايبااولیهآشناییوتحلیلیابزارهايبرتاکیدیکسطحدر

.می باشدپرتفولیومدیریتودارایی ها

.



برخی نکات آزمون

استاستفادهقابلآزمونطیدرحسابماشینمدلدوفقط:

Texas Instruments BA II Plus

(including BA II Plus Professional) 

 Hewlett Packard 12C

(including the HP 12C Platinum)

http://www.education.ti.com/
http://www.hp.com/calculators


دوره توسط گروه مالی و سرمایه گذاري شریفساختار برگزاري 



















نمونه کارنامه



خدمات ما

،هاي درسي مؤسسه کتاب 2020ارائه فایل 

دنيااختيار گذاردن مطالب کمک آموزشي مؤسسات معتبر در 

Schweserکـتاب هاي خالصـه مطالب ( الف

Schweserفيلم هاي آموزشـي مؤسـسه ( ب

نـرم افـزار بانک سئـواالت( ج

 Mock Exams( د

خالصه نکات مهم و فرمول هاي کليدي کتاب ها( ه

بصورت )پایان دوره آموزشي در حداقل یک آزمون آمادگي متناسب با شرایط آزمون برگزاري 

(رایگان

 )دارنده مدرک )کالس ها توسط اساتيد مجرب ایراني خارج و داخل کشور برگزاري 

استفاده از ماشين حساب جهت استفاده در جلسه امتحانآموزش 



خدمات ما

کنندگان دوره تا زمان برگزاري آزمونشرکت پشتيباني جهت مشاورین مجرب حضور 

ازو پرهيز ( پنج شنبه و جمعه)برگزاري کالس ها در ساعات مناسب و در روزهاي آخر هفته 

شدن دوره و ارائه نکات غيرضروريطوالني 

سؤاالت مشابه آزمون و مرتبط با هر بحث در انتهاي هر جلسه و رفع اشکال ارائه 

اعطاي گواهينامه تحليلگري مالي و سرمایه گذاري مبتني بر مباحث سطح یک  معادل

گروه مالي شریفساعت توسط 160



.نموده اندشرکتگروه،اینآزمونآمادگیدوره هايدرکهآزموندرقبول شدگاناسامی

.درصد بوده است75تا 50قبولي هاي گروه مالي شریف در دوره هاي اخير بين 

؛2019سالآزمون هاي

مصطفيخيراندیش،رضاگروسي،بهرامپيش نمازي،آرشصباغي،محمدآقایان:یکسطحآزمون

گياهي؛یاسمنخانمسرکارونعيميبهزادپارسایي،اميرمهديخليلي،شيرزادامام دوست،

شفائيان؛شهرزادوآقاجانيفروغخانم هاومودتجعفرواعتماديعليرضاآقایان:دوسطحآزمون

؛201۸سالآزمون هاي

اعليرضعطایي،عليشایان مهر،سياوشرقيمي،اميرحسينزنجبري،حسينآقایان:یکسطحآزمون

يمهدغالمي،اميرموسوي،سعيدسوري،احساننعمتي،اميرحسينعلينژاد،حسينثابتي نژاد،

ونيحسياحمدفراهاني،دارستانيمهدياسدزاده،عبدالهافتخارزاده،مسعودکوثري،محمدمنوچهري،

شهرزادي،کریمنسریننظري،ساراشهرکي،پریساذبيحي،رویارکوعي،شيواخانم هاوخوشبختيسعيد

زین العابدین؛زهراوشفایيان



.نموده اندشرکتگروه،اینآزمونآمادگیدوره هايدرکهآزموندرقبول شدگاناسامی

.درصد بوده است75تا 50قبولي هاي گروه مالي شریف در دوره هاي اخير بين 

؛2017سالآزمون هاي

یزدي،اردواننصرتي،هاشممحمدلو،اميدمودت،جعفرقلي زاده،محمدمهديآقایان:یکسطحآزمون

وشفيعينویداعتمادي،عليرضاسرشوق،ابوالفضلنجم الدیني،اسماعيلپاک نيا،ميثماسدي،حامد

يتاآناهپوریا،نازنينصابري،فرنازعليدوست،الميرامراغه اي،هديخانم هاوالحسينيخادممجيد

آقاجاني؛فروغوماکویي

هجراني؛مرضيهخانمورشيديمحمدآقاي:دوسطحآزمون

.نراقيآتين:سهسطحآزمون

؛2016سالآزمون هاي

داقتيصفرسادوکمانگرآرشرشيدي،محمددم ثنا،محمدرضاوتاتایيپيمانآقایان:یکسطحآزمون

ابراهيمي؛ساراودهقانيزهرههجراني،مرضيهقهرمانپور،سودابهخانم هاو

نراقي؛آتينآقايجنابوميرلوحينفيسهسرکارخانم:دوسطحآزمون

.شهبندیانعليآقايجناب:سهسطحآزمون



.نموده اندشرکتگروه،اینآزمونآمادگیدوره هايدرکهآزموندرقبول شدگاناسامی

.درصد بوده است75تا 50قبولي هاي گروه مالي شریف در دوره هاي اخير بين 

؛2015سالآزمون هاي

رحمانينراقي،ميرحسيني،احمدي نيري،آقایانومرادي نياوطاهازادهنبوي،خانم ها:یکسطحآزمون

مؤمني؛وکاظم زادهنصرآبادي،

پراخودي مقدم؛وشهبندیانآقایان:دوسطحآزمون

.سامانيخانمسرکار:سهسطحآزمون

؛2014سالآزمون هاي

آقایانویارمحمديوميرلوحينفيسهمجتهدزاده،یاراحمدي،فرد،پویانخانم ها:یکسطحآزمون

.پراخودي مقدموداوري فرمهدياحمدي،ملک محمدي،تشکري،شهبندیان،
















