
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 February ,May, August & 

november December.

• The  Level 2 exam is composed of item set 

questions and is offered in May & August.

• The  Level 3 exam consists of item set and 

essay questions and is offered in May & November.



How Long Does the CFA Level I Exam Last?

The Level I computer-based exam consists of 180 multiple choice 

questions, split between two 135-minute sessions. There is an optional 

break between sessions. Candidates must take both sessions in order to 

receive an exam result.

First session (2 hours, 15 minutes): 90 multiple choice questions, 

covering the topics of ethics & professional standards, quantitative 

methods, economics, and financial reporting and analysis

Second session (2 hours, 15 minutes): 90 multiple choice questions, 

covering the topics of corporate finance, equity, fixed income, derivatives, 

alternative investments and portfolio management

Time Management Preparation for CFA Level I

Timing: On average, you should allow approximately 90 seconds for 

each multiple choice question. You may need more or less time, 

depending on the question and how well you understand the topic.

Level I CFA Exam Structure



وزن دروس ، در آزمون سطوح مختلف

TOPIC AREA LEVEL I LEVEL II LEVEL III

Ethical and Professional Standards (Total) 15-20 10-15 10-15

Corporate Finance 8-12 5-10 0

Economics 8-12 5-10 5-10

Financial Reporting and Analysis 13-17 10-15 0

Quantitative Methods 8-12 5-10 0

Equity Investments 10-12 10-15 10-15

Fixed Income 10-12 10-15 15-20

Derivatives 5-8 5-10 5-10

Alternative Investments 5-8 5-10 5-10

Portfolio Management and Wealth Planning (Total) 5-8 5-15 35-40

Total 100 100 100



محتواي آزمون





Level I May Exam Date

Level I May Computer-Based Exam Window/ 18 - 24 May 2021

$450 One-Time Enrollment Fee

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam



Level I August Exam Date

Level I August Computer-Based Exam Dates/ 24 - 30 August 2021

$450 One-Time Enrollment Fee

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam



Level I May Exam Date

Level I November Computer-Based Exam Window / 16 - 22 November 2021

$450 One-Time Enrollment Fee

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam



Test Center Locations

Computer-based exams are offered in
over 400 centers around the globe. Test
center options with confirmed available
seating will be presented to you during
the scheduling process.



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

Schweserهاي آموزشـي مؤسـسه فيلم ( ب

نـرم افـزار بانک سئـواالت( ج

 Mock Exams( د

خالصه نکات مهم و فرمول هاي کليدي کتاب ها( ه

(بصورت رایگان)پایان دوره آموزشي در آزمونحداقل یک آزمون آمادگي متناسب با شرایط برگزاري 

)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 

ساعت توسط 164اعطاي گواهينامه تحليلگري مالي و سرمایه گذاري مبتني بر مباحث سطح یک  معادل 

گروه مالي شریف



.نموده اندشرکتگروه،اینآزمونآمادگیدوره هايدرکهآزموندرقبول شدگاناسامی

.درصد بوده است۷۵تا ۵0قبولي هاي گروه مالي شریف در دوره هاي اخير بين 

؛201۹سالآزمون هاي

ار،چهره نگاشکانعسکري،آرینسيدحبيب نژاد،حسينقنائي،احمدآقایان:یکسطحآزمون

هرامبپيش نمازي،آرشصباغي،محمدکریمي،سعيدصفري،مجيدمهدیان،مهديخلف،صدرا

نعيميدبهزاپارسایي،اميرمهديخليلي،شيرزادامام دوست،مصطفيخيراندیش،رضاگروسي،

گياهي؛یاسمنوتاجيکفائزهناطقي،نيلوفرقندهاري،مریمطهماسب،مریمخانم هاو

شهرزادوآقاجانيفروغخانم هاومودتجعفرواعتماديعليرضاآقایان:دوسطحآزمون

شفائيان؛

؛201۸سالآزمون هاي

،عطایيعليشایان مهر،سياوشرقيمي،اميرحسينزنجبري،حسينآقایان:یکسطحآزمون

امير،موسويسعيدسوري،احساننعمتي،اميرحسينعلينژاد،حسينثابتي نژاد،عليرضا

دارستانيمهدياسدزاده،عبدالهافتخارزاده،مسعودکوثري،محمدمنوچهري،مهديغالمي،

هرکي،شپریساذبيحي،رویارکوعي،شيواخانم هاوخوشبختيسعيدوحسينياحمدفراهاني،

زین العابدین؛زهراوشفایيانشهرزادکریمي،نسریننظري،سارا



.نموده اندشرکتگروه،اینآزمونآمادگیدوره هايدرکهآزموندرقبول شدگاناسامی

.درصد بوده است۷۵تا ۵0قبولي هاي گروه مالي شریف در دوره هاي اخير بين 

؛201۷سالآزمون هاي

نصرتي،هاشممحمدلو،اميدمودت،جعفرقلي زاده،محمدمهديآقایان:یکسطحآزمون

يرضاعلسرشوق،ابوالفضلنجم الدیني،اسماعيلپاک نيا،ميثماسدي،حامدیزدي،اردوان

عليدوست،الميرامراغه اي،هديخانم هاوالحسينيخادممجيدوشفيعينویداعتمادي،

آقاجاني؛فروغوماکویيآناهيتاپوریا،نازنينصابري،فرناز

هجراني؛مرضيهخانمورشيديمحمدآقاي:دوسطحآزمون

.نراقيآتين:سهسطحآزمون

؛2016سالآزمون هاي

فرسادوکمانگرآرشرشيدي،محمددم ثنا،محمدرضاوتاتایيپيمانآقایان:یکسطحآزمون

ابراهيمي؛ساراودهقانيزهرههجراني،مرضيهقهرمانپور،سودابهخانم هاوصداقتي

نراقي؛آتينآقايجنابوميرلوحينفيسهسرکارخانم:دوسطحآزمون

.شهبندیانعليآقايجناب:سهسطحآزمون



.نموده اندشرکتگروه،اینآزمونآمادگیدوره هايدرکهآزموندرقبول شدگاناسامی

.درصد بوده است۷۵تا ۵0قبولي هاي گروه مالي شریف در دوره هاي اخير بين 

؛201۵سالآزمون هاي

،نراقيميرحسيني،احمدي نيري،آقایانومرادي نياوطاهازادهنبوي،خانم ها:یکسطحآزمون

مؤمني؛وکاظم زادهنصرآبادي،رحماني

پراخودي مقدم؛وشهبندیانآقایان:دوسطحآزمون

.سامانيخانمسرکار:سهسطحآزمون

؛2014سالآزمون هاي

ویارمحمديوميرلوحينفيسهمجتهدزاده،یاراحمدي،فرد،پویانخانم ها:یکسطحآزمون

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


















