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 مقدمه 

با توصیه بزرگان و اساتید حوزه مالی    1387گذاری شریف از سال  گروه مالی و مدیریت سرمایه

های آمادگی آزمون  دورهو برگزاری  در ایران اقدام به طراحی    بار  لینبرای اوکشور  گذاری  و سرمایه

CFA   نمود. از همان ابتدا تالش این گروه بر این بود تا با ارائه دروس مطابق با آخرین ویرایش

با اس  CFAاستاندارد   سعید  دکتر    اناین مدرک همچون آقای  گاناتید خبره و دارندو همکاری 

دکتر  فرزاد  دکتر    ،ونکی      ی الویر هادی  دکتر  شیرزادی،  سعید  دکتر    خدارحمی،بهروز  مشایخی، 

ای با کیفیت دورهزاده و ...  قلیآقا آرش  دکتر  ،  گوزلوقره  فرهنگ  سمواتی، دکترمحمدمهدی  دکتر  

باال و کاربردی برگزار نماید تا داوطلبان حضور در این آزمون با شرکت در این دوره بتوانند آمادگی  

 دست آورند.  رک را بهمدو کسب این   CFAالزم برای موفقیت در آزمون 

برگزاری دوره  13با گذشت   از شروع  آزمون  سال  آمادگی  در گروه مالی و مدیریت   CFAهای 

نفر و    1200دوره آمادگی آزمون را با حضور بیش از    26گذاری شریف، این گروه تاکنون  سرمایه

های آمادگی آزمون  عالوه بر دوره  .هزار نفر ساعت آموزش برگزار نموده است  200برگزاری بیش از  

CFAاین گروه ط اولین دوره جمع،  بندی، نکته و تست ویژه آمادگی آزمون راح و برگزارکننده 

روز و توانمند و باشد و همواره سعی داشته تا با همکاری اساتید بهنیز می  CFAسطح یک و دو  

به مخاطبان در هر دوره کیفیت    CFAارائه آخرین و کاملترین منابع آمادگی آزمون  همچنین  

رائه نماید و امید دارد تا توانسته باشد گامی هرچند کوچک به سوی ارتقای  باالتری از آموزش را ا

 گذاری برداشته باشد.سطح دانش مالی کشور و توانمندسازی تحلیلگران حوزه مالی و سرمایه

بیان به  ادامه  در  که  پرداخت  مطالبی  خواهیم  و    آن  مالی  گروه  به کوشش  که  است  مطالبی 

درمدیریت سرمایه عدالت    گذاری شریف  ایجاد  بر  اجتماعی خود مبنی  رسالت  انجام  راستای 
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امیدواریم برای تمامی    که  آوری گردیده استآموزشی و ارتقای سطح دانش مالی مخاطبان جمع

  CFAبه خصوص  گذاری،  و سرمایهمالی    حوزه  المللیای بینمندان به کسب مدارک حرفهقه عال

 مثمر ثمر واقع شود. 

 

  CFAمعرفی مدرک 

CFA   کوتاه( شده عبارت تحلیلگر خبره مالیChartered Financial Analystاست. این مدرک ) 

بینمعتبرترین مدرک حرفه از  ای  که بسیاری  به حدی است  آن  اعتبار  است،  المللی در جهان 

گذاری، داشتن این مدرک را به  های مالی و سرمایهسسات بزرگ فعال در حوزه مؤها و  شرکت

گیرند. اهمیت این گذاری در نظر میشرط همکاری با تحلیلگران حوزه مالی و سرمایهعنوان پیش 

آن را باالترین و برترین استاندارد حوزه مالی و    Financial Times  جاییست که نشریه  مدرک تا

 .داندگذاری در دنیا می سرمایه

در   آزمون ساالنه چندبار  آمریکاییمؤتوسط    سه سطحاین  از   CFA سسه  بیش  مرکز    ۲۵۰در 

شود و داوطلبان  یگردد. این آزمون در ایران برگزار نمبرگزاری آزمون در سطح جهان برگزار می

از  CFA سسهمؤمراکز آزمون معرفی شده از سمت    توانند یکی ازبرای شرکت در این آزمون می

به دلیل   CFA جمله ترکیه و امارات متحده عربی را برای آزمون خود انتخاب نمایند. گواهینامه

در همه کشورهای  گذاری تقریبا اعتبار و همچنین استاندارد جهانی خود در حوزه مالی و سرمایه 

پیش تنها  است.  ویژه  اعتباری  دارای  و  شده  پذیرفته  ثبتجهان  و  حضور  برنامه  نیاز  در  نام 

داشتن مدرک کارشناسی )فارغ از اهمیت رشته تحصیلی( و  CFA المللیای بینگواهینامه حرفه 

  ۳یا دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی بودن است و داوطلب بعد از شرکت در آزمون سطح  
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گذاری ای در حوزه مالی و سرمایه سال سابقه کار حرفه  ۴و قبولی در آزمون این سطح با ارائه  

 .خواهد شد تحلیلگر خبره مالی نشانو به دنبال آن دریافت  CFA موفق به دریافت مدرک

فرض بر    ای،پایه  با توجه به شروع مباحث از ابتدا و مطرح نمودن مفاهیم CFA در استاندارد

چن آشنایی  داوطلب  که  است  و هدفاین  نداشته  مالی  مباحث  با  رویه    دانی  این  پرورش از 

بازارهای مالی و سرمایه  از پایه  داوطلب به عنوان تحلیلگر حوزه  با استاندارد  و  گذاری  مطابق 

گذاری در حد مقدماتی . با این وجود آشنایی اولیه با مباحث مالی و سرمایه است CFA جهانی

 .تواند در یادگیری مطالب به داوطلبان کمک نمایدیم

تا حدی است که بسیاری از داوطلبین با شرکت در آزمون سطح یک و قبولی   CFA اعتبار مدرک

گری  ها برای تصدیگذاری شناخته شده و سطح دانش آندر آن به عنوان تحلیلگر مالی و سرمایه

سسات فعال در  مؤ ها و  یید شرکتتأگذاری مورد  ای حوزه بازارهای مالی و سرمایهمشاغل حرفه 

 .گیردها قرار می این حوزه 

  یاد دکتر عباس ترابی زنده، با مدیریت  1387بار در سال  در ایران، گروه مالی شریف برای اولین

نمود و   CFA المللیای بینهای آمادگی آزمون گواهینامه حرفه اقدام به طراحی و برگزاری دوره 

از   بیش  دوره   1200تاکنون  در  نموده نفر  شرکت  گروه  این  سال های  این  در  از  اند.  میزبانی  ها 

مدارک سطوح مختلف   دارندگانگذاری و حوزه مالی و سرمایه  متخصصان و تحلیلگران برجسته 

 .همواره از افتخارات گروه مالی شریف بوده است CFA المللیهینامه بینگوا

ای مدیران و کارشناسان فعال در  رتقاء سطح دانش حرفه، اCFAد  برنامه جهانی استاندار  هدف

سرمایه مدیریت  و  مالی  تحلیلگری  جمع  حوزه  در  گرفتن  قرار  برای  گام  اولین  است.  گذاری 

گذاری در سطح جهانی و اشتغال در مشاغل  تر حوزه مالی و سرمایه ای و برتحلیلگران خبره، حرفه
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وبین باال،    المللی  درآمد  با کسب  حوزه  این  یک  اخذبرتر  آن  CFA مدرک سطح  دنبال  به  و 

 .ستا  سطوح دوم و سوم این مدرک جهانی اخذریزی برای برنامه

 

 CFAسطح زبان مورد نیاز برای حضور در آزمون 

گردد به المللی است و به زبان انگلیسی برگزار می یک آزمون بین CFA با توجه به اینکه آزمون

شود نسبت به تقویت سطح زبان انگلیسی خود اقدام نمایند. اما نکته قابل  داوطلبان توصیه می 

گردد و نیازی به توانمندی  ای برگزار میینهتوجه این است که آزمون به صورت تستی و سه گز 

  CFA  صحبت یا نوشتن به زبان انگلیسی برای داوطلبان نیست و ایشان صرفا باید با ادبیات

 .اقدام نمایند گذاریزبان تخصصی حوزه مالی و سرمایه آشنا بوده و نسبت به تقویت 

زبان انگلیسی بوده و ارائه توسط اساتید  های گروه مالی شریف با توجه به اینکه منابع به  در دوره

نیز  CFA نکات و مطالب به زبان فارسی منتقل شده و کلمات تخصصی  ،باشدبه زبان فارسی می

شود. بنابراین داوطلبان با هر  به داوطلبان در حین تدریس آموزش داده می  تا حد امکانبه  

 با رویکرد آمادگی آزمون سطح یک گذاری  سطحی از زبان که در دوره تحلیلگری مالی و سرمایه

CFA  رفتوارد شوند قطعا در پایان دوره سطح زبان ایشان نسبت به اول دوره باالتر خواهد. 

 

 و تمرکز محتوایی در هر سطح CFAسطوح گواهینامه 

دارای سه سطح است. با توجه به شرایط حاصل از بحران   CFA المللیای بینگواهینامه حرفه 

  2021برای سال    آزمون سطح یک  هم اکنون و در زمان نگارش این کتاب،ویروس کرونا در جهان،  
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شود و ممکن است  دوبار در سال برگزار می  ۳و    ۲بار در سال و آزمون سطح    ۴  میالدی  2022و  

 یابد. های آتی نیز ادامهاین روند همچنان در سال

از آزمون  هر طح یک در س CFA استاندارد بر مفاهیم خاصی تمرکز دارد و تمرکز   CFA سطح 

 CFAگذاری است. در سطح دوم  مفاهیم و ابزارهای سرمایه  و  ایبیشتر بر مفاهیم دانش پایه

از ابزارها برای ارزیابی انواع دارایی  در سطح   CFA هاست و تمرکز استانداردتأکید بر استفاده 

گذاری و تدوین های تحلیلی به منظور مدیریت سبد سرمایهوم بر به کارگیری تمامی روش س

 .باشدگذاری میهای سرمایه ها و استراتژی برنامه

 

 در دنیا  CFA دارندگان مدرکمشاغل 

 دهد مطالبی که این مدرک پوشش می   و جامعیت CFA با توجه به گستردگی مباحث استاندارد

گری پیش رو خواهند  مشاغل بسیار متنوعی را برای انتخاب و تصدی CFA دارندگان گواهینامه

گذاری به های بسیاری را در حوزه مالی و سرمایه ها و تخصصهارت م  CFAت. استاندارد  داش

با استفاده از این ینامه  دارندگان این گواهدهد که  متقاضیان شرکت در این برنامه آموزش می

را برای  ها خواهند توانست مشاغل حرفهها و تخصص مهارت ای در سطوح مختلف سازمانی 

 .فعالیت انتخاب نمایند

هزار دالر    ۱۸۰د ساالنه تا  نکند بسته به شغلی که در آن فعالیت مینتوانمی CFA مدرک  گاندارند

های  مشاغل اشاره خواهیم نمود. مطابق با گزارش  در ادامه به برخی از اینکه    درآمد داشته باشند

درصد از داوطلبین قادر خواهند بود تا در هر سه سطح این    ۳۰حدود    ، CFA  مندرج در موسسه

گذاری را کسب نمایند و کسانی که به  تحلیلگر خبره مالی و سرمایه   نشانآزمون موفق شده و  
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حوزه  در  موجود  ای  شوند این توانمندی را دارند تا در همه مشاغل حرفهاین موفقیت نائل می

و سرمایه  مالی  در  بازارهای  بینگذاری  فعالیت شوند  المللیسطوح  به  این   .مشغول  از  برخی 

 مشاغل عبارتند از: 
 

 ؛  گذاریسبد سرمایهمدیر  •

 ؛  گذاریپژوهشگر حوزه مالی و سرمایه  •

 ؛  تحلیلگر بازارهای مالی •

 ؛  ای در بازارهای مالیگری حرفه معامله •

 ؛  گذاریمشاور مالی و سرمایه  •

 ؛ گذاریتحلیلگری و مدیریت ریسک مالی و سرمایه •

 ؛  گذاریهای مالی و سرمایه طراحی و تدوین استراتژی  •

 ؛  داراییمدیریت  •

 ... مدیریت ثروت شخصی و •

 

  CFAبا گذراندن برنامه  افزایش درآمد

بله، افزایش    در پاسخ به این سوال باید گفترود؟  درآمد افراد باالتر می  CFAآیا با اخذ مدرک  

  نشان   یا به عبارتی   CFAشما حتی مجبور نیستید منتظر بمانید تا صاحب منشور    در واقع  یابدمی

Charterholder  .مدرک    شوید تاثیر  نشانگر  زیر  اف  CFAموارد  افراد  ز بر  درآمدی  سطح  ایش 

 هستند.
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 دهد٪ افزایش می53 تا  راشما میانگین حقوق  CFA نشانداشتن 

کاری،   تجربه  عامل  حذف  از  پس  در    رابطهحتی  واضحی  با  افزایش  بسیار  دستمزد  میانگین 

 وجود دارد. و دریافت گواهینامه سطوح باالتر این مدرک    CFAبرنامه  مسیر  پیشرفت نامزدها در  

  53هستند،    CFA  نشاناند یا دارندگان  را گذرانده  CFAکسانی که سطح سه    توسطبه طور م

 درآمد داشتند. در همان حوزه شغلی  CFAسطح یک  تقاضیان مدرکمدرصد بیشتر از 

 

 
اند. متوقف شده  CFAرا به پایان نرسانده و در سطح یک  CFAبسیاری از کاندیداها کل برنامه  

این از بحث درآمدی  با  از سطح یک    CFAحال، برای استفاده حداکثری  فراتر    CFAشما باید 

 بروید.

یک   سطح  که  گذرانده  CFAکاندیداهایی  بهرا  متوسط  اند  را  16تجربه  طور  درآمد  افزایش   ٪

٪ افزایش 28طور متوسط  اند بهرا گذرانده  CFAکه کاندیداهایی که سطح دو  ، درحالیاندداشته 

 اند.را تجربه کرده
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این معنی نیست که در لحظه قبولی در امتحانات  مورد  این   یا حقوق شما   درآمد وCFA به 

دهد که شما پتانسیل  های کل بازار است و نشان می ها بر اساس داده. این دادهیابدافزایش می

 . خواهید داشت CFAبعد از گسب گواهینامه کسب درآمد بیشتر را 

 

  CFA المللیای بین دارندگان گواهینامه حرفهمزایایی 

 ؛  ری جهانیگذاالمللی در حوزه مالی و سرمایهکسب اعتبار بین •

 ؛ المللیدر سطوح بین گذاریای بازارهای مالی و سرمایهاشتغال در مشاغل معتبر و حرفه  •

 ؛ واسطه اشتغال در مشاغل مذکورهکسب درآمد ساالنه باال ب •

 ؛ گذاری افزایش سطح دانش و تخصص در حوزه تحلیلگری مالی و سرمایه  •

  المللیهای متخصصان بینبزرگترین انجمنروز بودن دانش مالی با عضویت در جمع  به •

 ؛ گذاری جهانی بازارهای مالی و سرمایه

های  گذاری و اطالع از دیدگاهروزترین و کاملترین منابع حوزه مالی و سرمایه دسترسی به به •

 ؛  بازارهااین تحلیلگران برتر 

  CFA المللیبینای های تبلیغاتی دارندگان گواهینامه حرفه از برنامه  CFA حمایت موسسه  •

 ؛  در سراسر جهان
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 CFA دلیل برای داشتن مدرک 5

های  التحصرریالن و فعاالن حوزه مالی با دالیل و انگیزهدر سرررتاسررر جهان، دانشررجویان، فارغ

دلیلی  ۵دلیل از همه مهمتر باشد،    ۵نمایند اما شاید اقدام می CFA مدرک مختلفی برای کسب

 .این مدرک مالی هستندمهم های که برگرفته از ویژگی
 

 درآمد 

دهد میشود. بطوریکه تحقیقات نشان  سبب افزایش درآمد افراد می  اغلب CFA کسب مدرک

 .دارند  های خود درآمددرصد بیش از هم سطح ۳۹اند را کسب کرده مدرکاین  کسانی که
 

 اعتبار جهانی 

یکی از  CFA شررود رزومه شررما اعتبار جهانی پیدا کند چرا کهسرربب می CFA آزمون قبولی در

ترین مدارک مالی در جهان اسررت و در اکثر کشررورها دارای اعتبار  ترین و شررناخته شرردهمعتبر

های شغلی مناسبی در بسیاری از کشورها  توانید موقعیتباشد. شما با کسب این مدرک میمی

 .تری داشته باشیدتر و راحتبدست بیاورید و حتی مهاجرت موفق
 

 تخصص باال

آزمونطور که می همان از   CFA دانید  آزمونیکی  و مباحث  دشوارترین  های حوزه مالی است 

  CFA مدرک شود. کسب این مدرک کار سختی است اما با گرفتنمتنوع و کاربردی را شامل می 

 .های مهمی در حوزه مالی کسب خواهید کردرود و تخصصاطالعات مالی شما به شدت باال می 
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 مقرون به صرفه 

تر از بسیاری از مدارک دیگر است. به عنوان مثال  به نسبت پایین CFA هزینه دریافت مدارک

هزار دالر است که این هزینه در مقایسه با    ۳چیزی در حدود   CFA مدرک  نام ثبتهای  هزینه

 .هزار دالر است مبلغ بسیار کمی است  ۶۰در مراکز معتبر که در حدود   MBA هزینه گرفتن مدرک
 

 مطالعه همزمان 

زندگی خود را رها کنید تا این مدرک را بدست بیاورید. چرا که قبولی در  الزم نیست همه کار و  

ریزی مدون و هوشمندانه دارد. به همین دلیل اکثر افراد که در این این آزمون نیاز به برنامه

می شرکت  فعالیت آزمون  کنار  در  و  بوده  شاغل  مطالعه  کنند  به  خود  آموزشی  و  شغلی  های 

 .پردازندمی  CFA آمادگی آزمون برای

 

  CFA استاندارد مباحث

عنوان تخصصی  ۱۰گذاری برای پوشش دادن تمامی مباحث حوزه مالی و سرمایه CFA موسسه

جلد کتاب آموزشی در نظر گرفته است که مباحث این عناوین با توجه به شرایط هر ساله    ۶را در  

 :این عنواین عبارتند از، شوندروز میبه
 

 ایاستانداردهای اخالقی و حرفه

مابین  گذاری و فیای با هدف حفظ حقوق متقابل در فرآیند سرمایهاستانداردهای اخالقی و حرفه 

تدوین میسرمایه مالی  بازارهای  در  فعال  و حقوقی  نهادهای حقیقی  و  این  گذاران  در  شوند. 

گذاری، مجموعه  مالی و سرمایهروز بودن در حوزه  با توجه به پیشتاز و به CFA زمینه، موسسه 
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و نهادها و   CFA اصولی را با توجه به استاندارد خود تدوین نموده است که دارندگان مدارک

های تواند با رعایت این اصول، رویهگذاری میهای فعال در حوزه بازارهای مالی و سرمایه شرکت

گذاران  اعتماد متقابل با سرمایهموجود در بازارهای مالی را بهبود داده و همچنین موجب ایجاد 

 .در بازارهای مالی شوند
 

 مدیریت سبد 

گذاران همواره سعی  گران و سرمایهگذاری، معاملهگری در بازارهای مالی و سرمایهدر حوزه معامله

گذاری خود را  ریسک سرمایه  ،نمایند تا با تشکیل مجموعه از انواع محتلف کاالها یا اوراقمی

شود. بهینه نمودن گذاری گفته میمدیریت نمایند که به اصطالح به این روند تشکیل سبد سرمایه

ها و  گذاری است. روش ریسک و متقابال بهینه نمودن بازده مهمترین هدف تشکیل سبد سرمایه

 .شودبررسی می  CFA گذاری به صورت مفصل در استانداردابزارهای تشکیل سبد سرمایه
 

 های مالی تجزیه و تحلیل صورت

های مالی و اقتصادی آن شرکت است  های مالی یک شرکت، آیینه تمام و کمال فعالیت صورت

های  گذاری باید نسبت به تجزیه و تحلیل صورتو یک تحلیلگر حوزه بازارهای مالی و سرمایه 

گذاری ن تحلیل بازارهای مالی و سرمایهها توانمند باشد. اطالعات مالی مهمترین رکمالی شرکت

 .توجه بسیار زیادی به این موضوع دارد CFA است و استاندارد
 

 های کمی روش

تمرکز مباحث در این عنوان درسی حول محور ایجاد تسلط بر مفاهیم آماری و محاسباتی ریاضی  

توان به آمار و احتمال و تحلیل  باشد. از دیگر مباحث این درس می از جمله ارزش زمانی پول می 
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تواند کمک  تکنیکال اشاره نمود. یادگیری و تسلط بر مفاهیم مطرح شده در این عنوان درسی می

 .نمایدگذاری سیار زیادی به تحلیلگران حوزه بازارهای مالی و سرمایه ب
 

 گذاری جایگزینسرمایه 

ها  گذاری از جمله امالک، صندوقحول محور بازارهای مالی دیگر برای سرمایه   مبحثمفاهیم این  

 باشد. می و … 
 

 مالی شرکتی 

ای، ارزیابی  بندی سرمایهدجهاز جمله مفاهیم مطرح شده در این کتاب باید به اصولی همچون بو

 .های تامین مالی، مدیریت سرمایه و … اشاره نمودگذاری، روشهای سرمایهاقتصادی طرح 
 

 درآمد ثابت 

گذاری در بازارهای مالی، اوراق قرضه است که در ایران این اوراق  یکی دیگر از ابزارهای سرمایه 

اصلی این اوراق، میزان ریسک آنهاست که صفر  شناسیم. ویژگی  را با عنوان اوراق مشارکت می

 .شوداست چون بازدهی آن با نرخ مشخص توسط منتشر کننده این اوراق تضمین می
 

 گذاری در بازار سهامسرمایه 

است. هموراه سهام به    مبحثهای معتبر جهانی از اهداف این  آشنایی با بازار سهام و بورس 

گذاری مطرح بوده و پتانسیل باالیی برای  ی برای سرمایهعنوان یکی از جذابترین بازارهای مال 

 .همراه داشته استگذاران را بهکسب سود برای سرمایه 
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 اقتصاد

  گذاری و تحلیلگری مالی قطعا با مفاهیم اقتصادی گره خورده است. استانداردمفهوم سرمایه

CFA  تحلیلگران را ضمن آشنایی    ، سعی دارد تا با توجه به مسائل روز حوزه اقتصادی در جهان

گذاری آماده نماید. شناخت  با این مفاهیم برای تحلیل پارامترهای تاثیرگذار اقتصادی بر سرمایه 

های  گذاری در حوزههای مختلف سرمایههای رونق و رکود، تاثیرات نرخ تورم و بازدهی چرخه 

 ست. دی از جمله این پارامترهامختلف اقتصا
 

 ابزار مشتقه

که امروزه    استزار مشتقه  بگذاری، اترل مدیریت ریسک سرمایه ابزارهای کاربردی برای کن  از جمله

 .شودبه شکل ابزار اختیار معامله در ایران از آن استفاده می 
 

 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 
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  CFA آزمون منابع مطالعاتی

که  اسرت CFA منابع موسرسرهخود    ،CFA ترین منبع برای مطالعه جهت حضرور در آزموناصرلی

جلد کتابی اسرت که در باال به عناوین  ۶همان   CBOK د.شروگفته می CBOK در اصرطالح به آنها

نیز به داوطلبان  Schweser های موسرسرهآن اشراره شرد. عالوه بر این منابع، اسرتفاده از کتاب

های آمادگی معتبرترین موسررسرره در جهان اسررت که دورهاین موسررسرره،  .شررودتوصرریه می

 CFAهای آمادگی آزمون سرطح یکبان با حضرور در دورهلنماید. داوطبرگزار می  را  CFAآزمون

کسب آمادگی بهتر برای منظور بهروز منابع معتبر دنیا را های بهتمامی نسخه ،گروه مالی شریف

 :توان به موارد زیر اشاره نمودد کرد. از جمله این منابع مینحضور در این آزمون دریافت خواه
 

• Schweser Note 

• Schweser Film 

• Mock Exam 

• Question Bank 

• CFA Curriculum (CBOK) 

• Quick formula sheet 

• Schweser Practice Exam 
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 CFA برنامه درسیمروری بر 

ها  اصطالح به آن  عنوان مطالعاتی که به  73چیزی حدود    CFAبرای سطح یک    2023در سال  

Reading اما  است. همورد بود 60 ،2022که این تعداد در سال  استتعریف شده شود گفته می

صی بخوانید  شود این است که آیا شما باید این موضوعات را با ترتیب خاسوالی که مطرح می

 سازی مطالعات وجود دارد؟ برای بهینه دیگری یا اینکه هیچگونه روش 

در اینجا هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. مطالعه موضوعات به ترتیب زمانی همانطور  

جایگاه    2023به خصوص که در برنامه درسی    برنامه درسی ذکر شده است خوب استکه در  

 مبحث اخالق از نظر ترتیب زمانی مطالعه به آخر برده شده است. 

عه موضوعات برای ایجاد اثربخشی باالتر وجود  تری هم برای مطالاما ممکن است ترتیب بهینه

انتخاب    دلیلطرح کلی از ترتیب بهینه مطالعه موضوعات و  یک  داشته باشد. بنابراین در اینجا ما  

 نماییم. را ارائه می 2022و  2021در سال  یکسطح  CFAبرای هر دو برنامه درسی آن 

 

 ( 2023و   2022 سال )برنامه درسی  CFA یکطرح مطالعه پیشنهادی برای موضوعات سطح 

 ، جریان موضوعات به صورت زیر تنظیم شده: CFA یک برای سطح

• Ethics → Tools → Asset Classes → Portfolio Management, for 2022’s curriculum 

• Tools → Asset Classes → Portfolio Management → Ethics, for 2023’s curriculum 

خبر خوب این است که ترتیب این برنامه درسی به معنی این نیست که شما باید حتما از همین  

ترتیب برای مطالعه استفاده کنید. با در نظر گرفتن این موارد، ما یک برنامه مطالعاتی ایجاد  

 ی انجام موارد زیر را خواهند داشت:ایم تا اطمینان حاصل کنیم که داوطلبان زمان کافی براکرده
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 ؛  تسلط بر مباحث دشوار و پر وزن •

 ؛  بیشتر ایجاد انگیزه برای مطالعه •

 توجه به پیوندهای معقول بین موضوعات برای به حداکثر رساندن درک و فهم مفاهیم.   •

 

 درصد( ۸تا  ۱۲های کمی )وزن امتحان  روشقسمت اول: 

و موضوعات    ۲۰۲۲برنامه درسی    ۳تا    ۱موضوعات  .  دازیمپربخش می  دو  های کمی در ما به روش 

دهند را تشکیل می  CFA  یکاساس مطلق برنامه درسی سطح    ۲۰۲۱برای برنامه درسی    ۸تا    ۶

شود. درک  شامل میرا    آینده و سالیانه  ،حال  (، ارزشTVMکه مفاهیمی مانند ارزش زمانی پول )

 گذاریسبد سرمایههایی مانند ارزشگذاری دارایی و مدیریت  کامل از این موضوعات بعدًا در زمینه

 سود بسیاری به همراه خواهد داشت.
 

 درصد( ۱۷تا  ۱۳قسمت دوم: گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل )وزن امتحان  

  ۱۷های  د و زیان و صورت جریان نقدی، موضوعات بخشپوشش تعامالت ترازنامه، صورت سو 

برنامه درسی سال    ۲۳تا    ۲۱)موضوعات    2022این مباحث در سال    ۱۹تا   بر  ۲۰۲۱برای  در  را   )

این مباحث قطعا برای شما بسیار جذاب    ،ویژه اگر با اصول حسابداری آشنایی نداریدبه  .گیردمی

 و مفید خواهد بود.

هایی که معمواًل  ها و بدهیهای خاصی از دارایی دسته ویژگی  شما بر روی  با مطالعه این مباحث  

 های حسابداری و برآوردهای حسابداری جایگزین هستند، تمرکز خواهید کرد.مناسب سیاست 
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  (، استهالک LIFO/FIFO: بهای تمام شده موجودی )موضوعات تحت پوشش در اینجا عبارتند از

 های نامشهود، مالیات معوق، اجاره و حسابداری اوراق قرضه. دارایی
 

 درصد وزن امتحان(  ۱۲تا   ۱۰قسمت سوم: درآمد ثابت )

به بخش موضوعات کالس  نگاه می اکنون  دارایی  که توصیه میهای  با درآمد کنیم  ابتدا  شود 

 .(۲۰۲۱برای سال  ۴۷تا   ۴۲موضوعات  و  ۲۰۲۲برای سال  ۴۴تا  ۳۹عات ثابت شروع کنید )موضو 

های کمی یعنی قسمت اول، در موقعیت خوبی قرار خواهید در روش  TVMبا تسلط بر مفهوم  

 گرفت که به سرعت موضوعات تحت پوشش این جلسه را درک کنید.
 

 درصد وزن امتحان(  ۱۲تا  ۱۰قسمت چهارم: حقوق صاحبان سهام )

  ۲۰۲۱و برای سال    ۲۰۲۲برای برنامه درسی   ۳۸تا    33است که موضوعات    Equityمبحث بعدی  

 .شودرا شامل می ۴۱تا  36موضوعات 
 

 درصد وزن امتحان(  ۸تا  ۵های جایگزین )گذاریقسمت پنجم: سرمایه

می  تشکیل  را  کوچکی  بخش  نسبتًا  موضوع  و  این  امالک  مانند  موضوعاتی  پوشش  با  دهد. 

های خصوصی،  اضافه شده در مورد بدهیمستغالت و سهام خصوصی )و همچنین محتوای  

توان نتیجه گرفت که  این یک موضوع  ( می2022های کشاورزی در برنامه درسی  چوب و زمین

 نسبتًا ساده است. 
 

 درصد وزن امتحان(  ۸تا  ۵قسمت ششم: مشتقات )

 دارد.مستقیم نسبتًا ارتباط های جایگزین( گذاریقسمت قبلی )سرمایه این بخش با موضوعات
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های  این موضوعات با ایجاد چارچوب مفهومی برای درک اوراق بهادار مشتقه پایه، فوروارد، آپشن

ای برای  دهند که شما در درک این ابزارهای مالی مختلف، که پایهآتی و سواپ، اطمینان می 

 دست بیاورید.سطوح آینده هستند، اطالعات الزم را به

 

 درصد وزن امتحان(  ۱۲تا  ۸قسمت هفتم: امور مالی شرکتی )

همچنین و گری مالی های تحلیل در حالی این موضوعات با موضوعات حسابداری مانند تکنیک

های کمی هم پوشانی دارد که موضوعاتی  های بازده داخلی در روش ارزش فعلی خالص و نرخ 

بودجه اندازه  ،ریزیمانند  و  پایه هزینه سرمایه  از  اهرم  این بخش مط گیری  است. های  العاتی 

 حاکمیت شرکتی نیز در این مبحث وجود دارد و قطعًا یکی از مواردی است که باید بررسی شود.
 

 درصد وزن امتحان(  ۱۲تا   ۸قسمت هشتم: روشهای کمی )

)موضوعات   ۲۰۲۲برای سال  ۷تا  ۴های کمی )قسمت دوم(، موضوعات بازگشت به دنیای روش 

ها برای یادگیری در   عنوان یکی از دشوارترین بخش( اغلب به۲۰۲۱برای برنامه درسی    ۸تا    ۶

 شود.برنامه در نظر گرفته می 

گیری و تخمین و همچنین فرضیه، باید توجه داشته باشید که  با معرفی مفاهیمی مانند نمونه

دشواری این موضوعات ممکن است سرعت مطالعات شما را کاهش دهد. بنابراین شما باید  

 برای درک این موضوعات اختصاص دهید.  را یزمان کاف

، یک فصل جدید اضافه شده به عنوان سیر پسرفت خطی که درک مفاهیم سطح ۲۰۲۲در  سال  

 کند.تر میدو را آسان
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 درصد وزن امتحان(  ۸تا  ۵گذاری )قسمت نهم: مدیریت سبد سرمایه

سراخت و سراز از موضروعات مهم در این گذاری و فرآیند ریزی پورتفولیو یا سربد سررمایهبرنامه

عالوه بر این، حوزه تنوع و مفاهیم آماری مانند انحراف اسرتاندارد که قباًل  جلسره مطالعه اسرت.

 رود.پوشش داده شده بود، در زمینه مدیریت پورتفولیو به کار می

 ( درصد وزن امتحان ۱۲تا  ۸قسمت دهم: اقتصاد )

 دهد و درک آن کمی زمان بر است: اقتصاد سه حوزه اصلی را پوشش می 
 

 اقتصادکالن و تجزیه و تحلیل آن  

 ( ۲۰۲۱در سال  ۱۵تا  ۱۲موضوعات   و  ۲۰۲۲در سال  ۱۱تا  ۸)موضوعات 

اید این بخش این موضوع بسیار مهم است به خصوص اگر شما تازه با دنیای اقتصاد آشنا شده 

پایه  را پوشش میموضوعات  و تقاضا  کردید هن  دهد.ای عرضه  را درک  این مباحث  که   گامی 

ها گسترش  های متحمل شده توسط شرکتتوانید دانش خود را با درک خروجی و هزینهمی

این جلسه مطالعه با پوشش مفاهیم  . های ثابت، متغیر و نهاییهزینه  دهید. موضوعاتی مانند

ا بررسی رشد اقتصادی  اساسی اقتصاد کالن با تجزیه و تحلیل تقاضای کل، عرضه و تولید همراه ب

نگاهی   و همچنین های تجاری در اقتصادهای مختلفبا حرکت به سمت چرخهو   آغاز می شود

زمینهبه سیاست عنوان  به  پولی  فعالیتهای مالی و  برای کاهش  پایان  ای  به  اقتصادی  های 

 رسد. می
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 الملل و نرخ مبادله ارز  سیاست پولی و مالی، تجارت بین 

 ( ۲۰۲۱در سال  ۱۸تا  ۱۶موضوعات   و ۲۰۲۲در سال  ۱۴تا  ۱۲)موضوعات 

توضیح   را  کشورها  سراسر  در  مالی  و  فیزیکی  سرمایه  خدمات،  و  کاالها  جریان  بخش،  این 

 دهد. همچنین یک نمای کلی از اصول بازار ارز را ارائه می دهد. می

 

 امتحان( درصد وزن  ۲۰تا  ۱۵ای )استانداردهای اخالقی و حرفه  :قسمت یازدهم

این موضوع بسیار مهمی است که درک آن آسان نیست، بنابراین آن را به هفته آخر نگذارید 

 .چرا که نیازمند زمان بیشتر برای مطالعه و فهم آن خواهید بود

آل، در اوایل مطالعه خود یک مرور داشته باشید و سپس در ماه آخر به شدت روی  در حالت ایده

دهند، ید که قوانین و مقرراتی که برنامه درسی اخالق را تشکیل میآن تمرکز کنید. مطمئن شو

دهند که این قراردادها را  به شما این امکان را می   CFAکنید. سناریوها در برنامه درسی  درک می

در یک زمینه عملی قرار دهید. سواالت مبتنی بر سناریو خواهند بود، بنابراین مطمئن شوید که  

 های فرضی اعمال کنید.در موقعیت می توانید قوانین را

 

   CFAهزینه آزمون 

مزایای   ارزیابی  میCFA  گواهینامههنگام  بحث  این  به  اغلب  آیا  ،  که  قابلیت   CFAپردازیم 

درحالیکه تخمین این موضوع یعنی    را دارد  و در زمان مشخص  باال  یبازگشت سرمایه با بازده

باشد می   هماست و محاسبه آن کار بسیار دشوارتری    فرآیندی ذهنی و فریبنده  بازگشت پول،

 . از فردی به فرد دیگر متفاوت استچون سود بالفعل به عوامل مختلفی بستگی دارد که 
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وجود دارد که واقعًا باید در  CFAهای مربوط به آزمون در اینجا یک لیست در مورد تمام هزینه

 در نظر بگیرید. CFAسطح از امتحانات   3های خود برای هر بندیبودجه

م، سپس، قبل از  پردازی)و مفروضات آن( می  CFAهای امتحانات  ابتدا مستقیمًا به کل هزینه

صلی این آزمون نیز خواهیم  جویی در هزینه، به تشریح چند هزینه اصرفه  بحث در مورد فنون

 پرداخت.
 

دالر متغیر است، این هزینه با فرض سه    8000تا    2600از    CFAهزینه کل هر سه سطح آزمون  

  CFAباشد. در زیر هزینه آزمون  قبولی متوالی و بدون در نظر گرفتن هزینه سفر و اقامت و... می 

تاریخ   گذارد عبارتند ازیر میهزینه تأثدو عامل مهم که بر  .  براساس سطح تقسیم شده است

 .انتخاب منابع مطالعهو  نام آزمونثبت

 دالر  3000تا  1250 سطح یک: •

 دالر  2500تا  900 سطح دو: •

 دالر  2500تا  900سطح سه:  •
 

هزینه  ی از تخمین  بهتر های اصلی هزینه را مرور کنیم تا بتوانیم برآورد  بیایید هر یک از مؤلفه 

 داشته باشیم.
 

 3و  2،  1برای سطوح  CFAنام های ثبتهزینه

 شامل موارد زیر است:  CFAهزینه امتحانات 
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آن هم برای اولین باری که برای سطح   ،باردالر آمریکا )که یک  350  ،نام یکبارههزینه ثبت •

 .شود(کنید پرداخت مینام مییک ثبت

دالر، بسته به زمان    1200تا    900نام )برای هر سطح یا آزمون مجدد( که بین  هزینه ثبت •

 باشد. نام برای امتحانات می ثبت

 

 CFA قیمت ماشین حساب

کاندیداها فراموش می اکثر  که  که  این چیزی است  در  کنند  و  بگیرند  در نظر  بودجه  آن  برای 

متوسط  هزینه طور  به  اگرچه  کنند،  محاسبه  آزمون  اختصاص  های  خود  به  کمی  نسبتا  مبلغ 

 دالر. 50دهد یعنی حدود می

ه داشته  همرادهند در طول امتحانات یک ماشین حساب یدکی بهبرای کسانی که ترجیح می

در اینجا قیمت هر یک    .ا بر این اساس دو برابر کنندد که هزینه زیر رنباشند، به یاد داشته باش

 آورده شده است:  CFAماشین حساب تایید شده موسسه  4از 

• Texas Instruments BA II Plus: 40 دالر  

• Texas Instruments BA II Plus Professional: 60 دالر  

• HP12C: 50  دالر  

• HP12C دالر :)پالتین(   50  
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  CFAهزینه منابع مطالعاتی 

عنوان  به  CFAُبعد برای این مورد وجود دارد که بستگی به این دارد که آیا از برنامه درسی    دو

های فیزیکی برنامه درسی کتاب  ؟کنید یا منابع مطالعه ثانویهمنبع اصلی یادگیری استفاده می

CFA    دالر    1999تا    199دالر برای هر سطح دارند و منابع مطالعه ثانویه چیزی حدود    299هزینه

و    پذیر استکاماًل امکان  CFAدرحالیکه مطالعه از خود برنامه درسی و منابع   برای هر سطح.

، کمی  اطمینان بیشتربرخی از داوطلبان ممکن است تصمیم بگیرند که برای    شود،توصیه می

و ارائه دهنده    منابعثانویه هزینه کنند که این هزینه بستگی به نوع    اتیمنابع مطالع  تهیهبرای  

های  ای از انواع اصلی بسته در اینجا خالصه  .متفاوت خواهد بود  CFAآن برای هر سطح امتحان  

و هزینه مربوط به آن در هر سطح آورده شده    CFAدهنده  مطالعه ارائه شده توسط هر ارائه 

 است:
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های مطالعه، بانک سؤال و امتحانات تمرینی است.  آموز معمواًل شامل یادداشتهای خودبسته

های ممتاز )آنالین یا مبتنی بر کالس درس( شامل مطالب آموزشی در بسته خودآموز، به  دوره

 روزه است. 3الی   2های مرور های آنالین و کارگاه عالوه سخنرانی 

 

 واقعا چه میزان باید هزینه کنیم؟  CFAبرای منابع مطالعاتی ثانویه 

و صرف هیچ    نام زودهنگام برای همه سطوح ثبترفتن به سمت سناریوی حداقل هزینه یعنی  

  CFAهای الکترونیکی برنامه درسی  ای برای منابع مطالعه ثانویه و تمرکز منحصرًا بر کتابهزینه

ودن، بر اساس تجارب بسیاری از  دشوار خواهد بود اگرچه غیرممکن نیست. صرفًا برای مفیدتر ب

طح برای  دالر در هر س 750واقعی« وجود دارد که آن هم نامزدها یک سناریوی هزینه »متوسط 

از کتب موسسه    ،منابع مطالعه ثانویه است این فرض که شما  به عنوان منبع اصلی   CFAبا 

 کنید. مطالب آموزشی خود استفاده می
 

 ریزی مجدد های سفر، پذیرش مجدد و برنامهمثل هزینه CFAهای امتحان سایر هزینه

آزمون  نحوه برگزاری  مکان ارائه دهنده آزمون در سراسر جهان برای    400علیرغم وجود بیش از  

روش   )به  یعنی  کامپیوتر   -CBT جدید  بر  سال  مبتنی  از  که  از    2021(  برخی  است،  آغاز شده 

یا ترتیبات    جبور باشند مسافتی را تا مرکز آزمون طی کنند و ممکن است هنوز م  CFAداوطلبان  

های اضافی  اقامتی را برای اقامت شبانه در نزدیکی محل برگزاری آزمون داشته باشند. این هزینه

 سطح نیز در نظر گرفته شود. 3)در صورت وجود برای شما( باید برای هر 

های آزمون مجدد آن توجه داشته باشید، هزینهای که شما باید به  یکی دیگر از مالحظات هزینه

دالر    250نام و منابع مطالعه گفته شد، هر آزمون مجدد  است. همانطور که از بخش هزینه ثبت
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دالر دیگر در صورت نیاز برای خرید آخرین منابع آموزشی   1500تا    750هزینه ثبت نام و شاید  

 نیاز دارد.

دالری    250ت امتحانی اصلی خود، یک هزینه استاندارد  در نهایت در صورت نیاز به تغییر نوب 

  25گیری به به دلیل همه  2021شود، اگرچه این هزینه در سال ریزی مجدد اعمال میبرای برنامه

 دالر کاهش یافته است. 
 

 برای عضویت منظم  CFAحق اشتراک ساالنه موسسه 

اگر هر   از آزمون   3در نهایت،  را    و تجربیات و منابع کاری الزماید  را گذرانده  CFAهای  سطح 

اید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای عضویت عادی برای دریافت ارسال کرده

 سال هزینه دارد. برای هر دالر آمریکا  275خود اقدام کنید. این عضویت ساالنه   CFA نشان
 

 منابع رایگان ها و ، نکات، تخفیفCFAهای امتحان نحوه کاهش هزینه 

 نام زودتر اقدام کنید: اگر می توانید، برای ثبت •

شود. ما جویی میدالری برای هر سطح صرفه  900نام استاندارد  دالر از هزینه ثبت   300ر  با این کا

نام کنند تا زمان مطالعه کافی برای به حداکثر  کنیم که زودتر ثبتهمچنین به داوطلبان توصیه می

 قبولی خود داشته باشند.رساندن شانس 

 CFAدریافت حمایت مالی از شرکت برای امتحانات  •

 درخواست برای بورسیه تحصیلی  •
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  CFA نکات مربوط به آزمون

 .باشدبرگزاری آزمون به زبان انگلیسی می  •

 .ای استگزینه ۳سواالت آزمون به صورت  •

 .شودسال برگزار میدو بار در  ۳و  ۲بار در سال و آزمون سطح  ۴آزمون سطح یک  •

 .پذیر استحساب امکان در آزمون فقط استفاده از دو مدل ماشین •

 .شودانجام می  CFA بصورت آنالین در سایت موسسه CFA نام در آزمونثبت •

متفاوت   CFA های اعالم شده توسط موسسهبا توجه به زمان  CFA نام در آزمونهزینه ثبت •

 .یابدین هزینه افزایش می است و با نزدیک شدن به زمان آزمون ا

نام در آزمون  نام در آزمون سطح یک شامل هزینه عضویت به همراه هزینه ثبتهزینه ثبت •

هزینه عضویت را    ۳و    ۲های سطوح  نام در آزمون سطح یک است که داوطلبان برای ثبت

 .کنندپرداخت نمی 

ن آزمون باید به یکی از  شود و داوطلبان برای حضور در ایدر ایران برگزار نمی  CFA آزمون •

فهرست مراکز برگزاری آزمون در سراسر دنیا از جمله ترکیه، ارمنستان  موجود در کشورهای 

 .و امارات متحده عربی سفر نمایند
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 های مجاز برای استفاده در آزمون معرفی ماشین حساب 

 مجاز هستند:  CFAها( برای امتحانات  های مختلف آن مدل ماشین حساب )و سری  2فقط 

• Texas Instruments BA II Plus (Including BA II Plus Professional) 

• Hewlett-Packard 12C (Including the HP 12C Platinum, 12C Platinum 25 th anniversary 

edition, 12C 30th anniversary edition, and HP 12C Prestige) 

 ها خواهیم پرداخت: در ادامه به مقایسه این مدل

BA II Plus 

نندگان  کبوده، استفاده از آن آسان است و اکثر شرکتصرفه  این مدل ماشین حساب مقرون به

 نمایند.در آزمون از این مدل ماشین حساب استفاده می

 

  
 

 

 

https://300hours.com/ba-ii-plus-guide/
https://300hours.com/how-to-use-hp12c/
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BA II Plus Professional 

تر و در عین حال کاربردی و با امکانات بیشتر برای استفاده است.  ای، گرانماشین حسابی حرفه

،  NFV  ،PBی  معمولی خود همچون عملگرهای محاسبهدارای عملکردهای اضافی نسبت به مدل  

DPB باشد.می 

 
 BA II Plusنکات مثبت 

 توان به سرعت کاربردهای آن را یاد گرفت.استفاده از آن آسان است و می •

گر  دهد و یک محاسبهها را پوشش میی داوطلبان در آزمونتی نیازهای محاسباتقریبا همه •

 به تمام معناست. 

کنندگان در آزمون از این راهنمای استفاده از این ماشین حساب به دلیل اینکه اکثر شرکت •

نمایند، کامال در دسترس بوده و با یک جستجوی ساده  مدل ماشین حساب استفاده می

 .در اینترنت قابل دانلود است
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ن از جمله  های مجاز برای استفاده در آزموتر از سایر ماشین حساب این ماشین حساب ارزان •

12C HP باشد. یم 

HP 12C 

HP 12C    معرفی شد و از آن زمان تاکنون تغییر چندانی از نظر طراحی    1981برای اولین بار در سال

گیرد و  ها در اختیار تازه واردان قرار می هاست که در بانک سال  HP 12Cو عملکرد نداشته است. 

را به گونه می از استانداردترین ماشین حسابتوان آن  ها نام برد. به دلیل سابقه استفاده  ای 

وجود دارد که همیشه برتری    HP 12Cبه  طوالنی این محصول، گروهی از افراد به شدت وفادار  

 کنند. ضمین میت BA II Plusآن را نسبت به 
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اکثرر   یرک قررارداد ورودی متفراوت نسربت برهاز  الزم به ذکر است که ایرن ماشرین حسراب  

که اگر برا  کنداستفاده می Reverse Polish Notation (RPN) های مدرن به نامحسابماشین

 کننده باشد.تواند برای شما کمی گیجاین مفهوم آشنا نباشید می

ترتیب عملوندهای آن متفاوت   کند که یعنیگذاری معکوس کار می این ماشین با منطق نشانه

عمل   انجام  اگر شما قصد  مثال  برای  باید    4+3است  ماشین حساب  این  در  باشید  داشته  را 

 +  43بنویسید 
 

 HP 12Cنکات مثبت 

 است   OLD SCHOOLاین ماشین حساب به سبک  •

توصیه  را    HP 12Cآشنا هستید ما به شدت استفاده از ماشین حساب    RPNاگر به سیستم   •

 کنیم.  می
 

 HP 12Cمعایب 

مسلط شوید، باید زمانی را به    HP 12Cعادت ندارید، قبل از اینکه بتوانید بر    RPNاگر به   •

 معتقدند ارزش آن را دارد. HP 12Cیادگیری اختصاص دهید، اگرچه بسیاری از طرفداران 

تر است. این ماشین حسراب تبردیل بره یکری از ماشرین های دیگر گراننسبت به گزینه •

برابر قیمت یک ماشرین  3تا  2تواند های مرسوم بین بانکداران شده است که میحساب

 قیمت داشته باشد. BA II Plusحساب 
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آزمون • بین متقاضیان  در  این ماشین حساب  از  بهتر     CFAاستفاده  زیاد مرسوم نیست. 

ب  ی مثال اگر شما ماشین حسااین کار استفاده کنید چرا که برااست از گزینه دیگر برای  

پیدا کنید تا یک ماشین    BA II Plusتر یک ماشین حساب  توانید راحتخود را گم کنید می

 . HP 12Cحساب 

 

 حساب نکات مهم استفاده از ماشین 

حساب موجود نیست و  در مراکز آزمون و در محل مربوط به امتحان در روز آزمون ماشین •

 .باشدحساب از سایر داوطلبان نمی داوطلب مجاز به قرض گرفتن ماشین

کارشناسان حاضر در مراکز آزمون حساب داوطلبین توسط  قبل از شروع امتحان، ماشین  •

 .شوندبازرسی می 

حساب باید قابل مشاهده بوده و روی میز امتحان قرار  در تمام طول مدت آزمون، ماشین •

 .داشته باشد

حساب و یا همراه داشتن آن به جز یکی از دو مدل ذکر شده  استفاده از هر مدل ماشین •

به   داوطلب  منتج  امتحان  نتیجه  به باطل شدن  منجر  است  و حتی ممکن  بود  خواهد 

 .شود CFA محرومیت داوطلب از شرکت مجدد در آزمون
 

 CFAو مدت زمان الزم برای مطالعه هر سطح از  آزمون تعداد سواالت  

همچنین  ی هر سطح از آزمون آورده شده استدر جدول زیر اطالعات مربوط به جزئیات برگزار 

برای مطالعه جهت آمادگی آزمون هر سطح نیز بیان شده   CFA زمان پیشنهادی موسسهمدت
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گذاری است. اما ممکن است داوطلبین بر اساس میزان آشنایی با مباحث حوزه مالی و سرمایه 

زمانی بیشتر یا کمتر از این میزان برای کسب آمادگی و سطح مهارت زبان انگلیسی خود به مدت

 .نیاز داشته باشند CFA المللیای بینرک حرفه های سطوح مختلف مدالزم جهت حضور در آزمون 

 1آزمون سطح  2آزمون سطح  3آزمون سطح 

 سوال مجموعه  23تا  19

  11سوال نوبت صبح و مجموعه  12تا  8

 سوال نوبت عصر  مجموعه

 سوال 120در کل  سوالمجموعه  21

 11سوال نوبت صبح و  مجموعه 10

 سوال نوبت عصر مجموعه 

 ای گزینه  3سوال  240

 نوبت صبح و عصر  2در 

سوال  120سوال نوبت صبح و  120

 نوبت عصر 

 ساعت  6مدت آزمون  ساعت  6مدت آزمون  ساعت  6مدت آزمون 

برای   CFAزمان پیشنهادی موسسه مدت

 ساعت 350مطالعه 

  CFAزمان پیشنهادی موسسه مدت

 ساعت  330برای مطالعه 

  CFAزمان پیشنهادی موسسه مدت

 ساعت 300برای مطالعه 

 روز پس از آزمون  60اعالم نتایج  روز پس از آزمون  60اعالم نتایج  روز پس از آزمون  90اعالم نتایج 

 

   CFAدر آزمون ( MPS)حداقل نمره قبولی 

توانرد ای اسرت کره یرک داوطلرب مری( به بیان ساده کمترین نمرهMPSحداقل نمره قبولی )

توسرط این موضروع هیچگراه  خود را با موفقیت پشت سر بگذارد. CFAکسب کند که آزمون 

معمواًل  و شودکه ساالنه منتشر می CFAرا نباید با نرخ قبولی  و آننتشر نشده م  CFAموسسه

 .اشتباه گرفتکمتر است 

 

 باشند یا فقط در امتحان کلی؟  MPSآیا داوطلبان برای قبولی باید در هر مبحث باالتر از 

هیچ نمره قبولی برای موضوع خاصی وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که نمره کلی شما از حداقل  

 نمره قبولی بیشتر باشد، شما قبول هستید.
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 شود؟چگونه تعیین می CFAنمره قبولی 

حاضر،   حال  موسسه  به  MPSدر  توسط  شده  ابداع  سفارشی  روش  یک  تعیین    CFAواسطه 

 است.  Angoffهای مبتنی بر مدل ای از کارگاه مجموعه آن حاصل  های اصلیشود و ورودیمی

 آمده است: MPSدر اینجا نحوه تعیین 

، کل آزمون را به صورت جداگانه به صورت سؤال به CFA  نشانگروه بزرگی از دارندگان   •

کنند که آیا سواالت برای یک کاندیدای قابل و شایسته قابل درک است سؤال ارزیابی می 

 یا خیر. 

گروه   • این  کار تکمیل شد،  این  که  را برای متقاضیان    Charterholderزمانی  پروسه  تمام 

 دهند.واقعی انجام می 

)اما نه ن  ناظران • این کارگاه مرجع اصلی  هایی( برای بر کل فرآیند نظارت دارند و نتیجه 

 است. MPS تعیین

موسسه   • حکام  شورای  می  CFAسپس  گردآوری  را  اطالعات  اطالعات  ننمایتمام  تمام  د. 

شود و سپس  ترین ورودی( در نظر گرفته می)مهم  Angoffهای کارگاه  موجود شامل توصیه

شود. هدف، تعیین یک سطح شایستگی ثابت در  گرفته می  MPSتصمیم نهایی در مورد  

 ها است.سالطول 

با عنوان متقاضی شایسته    CFAبنابراین شما برای قبولی باید معیار باالتری از چیزی که موسسه  

 . گیرد داشته باشیددر نظر می
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 کند؟حداقل نمره قبولی را برای هر سطح منتشر نمی CFAچرا موسسه 

MPS  متفاوت باشد و به  تواند از سالی به سال دیگر بر اساس سختی سواالت پرسیده شده  می

 های الزم باشد.ها و تواناییای طراحی شده است که معیار ثابتی از دانش، مهارتگونه

کنند نه برای کسب اگر این معیار انتشار پیدا کند متقاضیان برای کسب آن معیار معین تالش می

 همه مهارت و دانش ایدآل.

 

 2021تا   2012های برآوردهای مبتنی بر دادهای سال  ،برای هر سطح CFAنمرات قبولی 

، کاندیداها نمرات خود را  2018در ژوئن    CFAقبل از معرفی قالب جدید نتایج توسط موسسه  

به ٪( در هر حوزه موضوعی  100- 71٪،  70-51٪،  50-0)  نمراتی مانند، اما یک رده  کردندنمیدریافت  

 .شدآنها داده می

تخمین   گزارش  MPSبرای  و  دقیق  واقعی،  نتیجه  هزاران  است. ،  شده  تحلیل  نامزدها  شده 

 یعنی:  آورداستثنایی بدست را با در نظر گرفتن موارد  MPS توانمی

 ؛نداهکاندیداهایی که علیرغم داشتن نمرات بد در حوزه موضوعی موفق شد •

 ند اهبول نشدکاندیداهایی که با وجود داشتن  نمرات خوب یا مناسب در حوزه موضوعی ق •

، دقت ه استو هر چه موارد بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  هاین روش بسیار دقیق بود

 . هآن نیز افزایش یافت
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 2022تا  2012از سال  - CFA نمرات تخمینی قبولی سطح یک 

 
٪   74٪ تا  56از    CFAترین نمره قبولی در سطح یک  یا پایین  MPSتخمین زده شده است که  

تخمینی   MPS٪ متغیر بوده است. آخرین 63ساله  10، با میانگین 2022تا  2012های مابین سال

 عبارتند از: یکسطح   CFAبرای 

 ٪67: 2022اوت  •

 ٪ 70: 2022 فوریه •

 ٪66: 2022می  •

دهنده امتیازی است که  کند که حداقل نمره قبولی نشان بیان می  CFAراهنمای رسمی موسسه  

 شدها ثابت باقرار است در طول سال که    سط یک کاندیدای »شایسته« کسب شود تواند تومی

تر  توان راحتمی    CBTبه این نتیجه رسید که در آزمون  MPSتوان با باال رفتن درصد  می اما  

 امتیاز گرفت.
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درصد را در نظر بگیرند. با آخرین  70های خود امتیاز شد که متقاضیان در آزمونقباًل توصیه می 

نمی MPSهای  تخمین فکر  دیگر  باشد.  ،  فکری صحیح  که چنین  یعنی    MPSکنیم    2022اخیر 

 ٪ و حتی باالتر جایگاه قابل اتکاتری خواهد بود. 75 کسب نمره کل دهد کهنشان می
 

 2022تا  2012از سال  - CFA نمرات تخمینی قبولی سطح دو

 
٪ بوده  68٪ تا  60از    2022تا    2012های  ، بین سالCFAسطح دو    MPSتخمین زده شده است که  

های تخمین زده شده   MPSباشد. آخرین  می   63.6ساله آن چیزی حدود    10است که میانگین  

٪  است. به نظر می رسد  68،  2022٪ و برای ماه اوت  71  فوریهسطح دو برای ماه     CFAبرای

MPS  کندح دو هم روال سطح یک را طی می سط . 

شوند، اطالعات کمتری در  های سطح دو فقط دو بار در سال برگزار می به این دلیل که آزمون 

های آینده شاهد ظهور الگویی جدید خواهیم بود و با اینکه مؤسسه  دسترس هست، اما با آزمون 
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CFA   ریسک نکرده باشید، تالش کنید  گوید که این اتفاق موقتی است اما برای اینکه  درست می

 کنید.٪( را در امتحان آزمایشی خود کسب  80-75که امتیاز باالتر )مثاًل 
 

 2022تا  2012از سال  - CFA نمرات تخمینی قبولی سطح سه

 
با میانگین   2022تا  2012٪ از سال 59٪ تا 55از   CFAسطح سه  MPSتخمین زده شده است که  

  22)یعنی امتحانات  CFAتخمینی برای سطح سه  MPS٪ متغیر بوده است. آخرین 58ساله  10

 ٪ است.59آگوست(  
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 CFA  نام در آزمونراهنمای چگونگی ثبت

با انجام می CFA بصورت آنالین در وبسایت موسسه CFA نام در آزمونثبت ادامه  شود. در 

 .نام در این آزمون آشنا خواهید شدمراحل ثبت

 CFA Institute توانید عبارتاین سایت می شوید. برای ورود به   CFA وارد سایت موسسهابتدا  

 www.cfainstitute.org را در گوگل جستجو کرده و یا مستقیما به آدرس این سایت به نشانی

 .مراجعه نمایید

کلیک نمایید در تصویر زیر  بر روی قسمت مشخص شده    ، CFA  پس از ورود به سایت موسسه

 .نام شویدتا وارد صفحه ثبت

 
وارد صفحه زیر خواهید شد. در این صفحه باید  Create Account بعد از کلیک بر روی گزینه

ایمیل خود را وارد نمایید. دقت کنید ایمیلی را وارد نمایید که به آن دسترسی کامل دارید چون  

 .ز طریق این ایمیل خواهد بودتنها ا  CFA د حساب کاربری ارتباط شما با موسسهبعد از ایجا

 

http://www.cfainstitute.org/
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پس از وارد نمودن ایمیل وارد صفحه زیر خواهید شد که در آن باید به تکمیل اطالعات فردی  

 .خود بپردازید
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هدایت  بعد از وارد نمودن اطالعات، حساب کاربری شما فعال شده و به صفحه اصلی سایت  

 .خواهید شد. در این صفحه مطابق با تصویر زیر روی قسمت مشخص شده کلیک نمایید

 
بعد از کلیک بر روی قسمت مشخص شده در تصویر فوق وارد صفحه زیر خواهید شد. در این  

 .صفحه باید روی قسمت مشخص شده کلیک کنید
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 .قسمت مشخص شده کلیک نماییددر این مرحله وارد این صفحه خواهید شد و باید روی 

 
بعد از کلیک بر روی قسمت مشخص شده در تصویر فوق وارد صفحه زیر خواهید شد. در این  

ها در نظر گرفته است نسبت برای آزمون  CFA بندی که موسسهصفحه باید مطابق با برنامه زمان

 .نام در یکی از آنها اقدام فرماییدبه انتخاب و ثبت 
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وارد صفحه زیر   CFA های پیشنهادی موسسه نام یکی از برنامهکلیک بر روی گزینه ثبتبعد از  

 .خواهید شد. در این صفحه باید کشور خود را انتخاب کنید

 
وارد صفحه زیر خواهید شد. در این صفحه   save and continue بعد از کلیک بر روی گزینه

 .قدام بفرماییدباید نسبت به وارد نمودن آدرس محل سکونت خود ا
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وارد صفحه زیر خواهید   save and continue بعد از کامل کردن فیلدها و کلیک بر روی گزینه

 .شد. در اینجا نیز باید نسبت به وارد نمودن اطالعات مربوطه اقدام بفرمایید

 
نوان  در مرحله بعدی وارد صفحه زیر خواهید شد. در این مرحله باید مقطع تحصیلی خود را به ع

 .مشخص نمایید CFA نیاز حضور در آزمونتنها پیش

 
 

التحصیلی خود  سپس وارد صفحه زیر شده و در این مرحله دانشگاه محل تحصیل و زمان فارغ 

 .نماییدرا مشخص می 
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 .در مرحله بعدی باید اطالعات مربوط به شغل خود را کامل نمایید

 
 شود.میای و اخالقی پرسیده  تعدادی سوال از شما در موارد حرفه   ،سپس با ورود به مرحله بعد

 
 .مواجه خواهید شد CFA شما با تایید شرایط مربوط به موسسه زدر مرحله بعد نی
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وارد صفحه این مرحله  از  عبور  از  از شما میبعد  آن  در  که  به ای خواهید شد  آیا مایل  پرسد 

 .ریق ایمیل خود هستید یا خیرعضویت در خبرنامه و دریافت آن از ط
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 .اید را چک بفرماییدای خواهید شد که در آن باید اطالعاتی که وارد نموده در نهایت وارد صفحه

 
در صورت صحیح بودن اطالعات وارده و بعد از کلیک بر روی گزینه مشخص شده در انتهای 

این مرحله در صورت امکان    که در  مربوط به پرداخت هزینه خواهید شدبرگه، شما وارد صفحه  

پرداخت برای داوطلب، با وارد نمودن اطالعات مربوط به کارت اعتباری پرداخت انجام خواهد 
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می  باشد  نداشته  را  مستقیم  بصورت  پرداخت  امکان  داوطلب  که  صورتی  در  این  شد.  تواند 

 .المللی واگذار نمایدهای فعال در زمینه پرداخت بینمسئولیت را به شرکت 

 

 برای داوطلبان CFA جدیدترین توصیه موسسه

آن دسته از داوطلبانی هستید که به خاطر شرایط پیش آمده از بحران کرونا در    جزءاگر شما  

د و یا به هر دلیلی آزمون شما به تعویق افتاده است باید  ناریزی خود دچار مشکل شده برنامه

برنامه  خود  مطالعه  برای  مسلممجددا  چون  کنید  خواهید  ریزی  مباحث  دوباره  مرور  به  نیاز  ا 

 .داشت

به طور کلی روزانه زمانی را کنار بگذارید و همه چیز را برای شب امتحان نگذارید یا سعی نکنید  

بهتر    ،دهیدبخش زیادی از اطالعات را مطالعه کنید حتی اگر به طور مرتب مطالعه انجام می

اشته باشید تا اینکه هفتگی یا ماهانه حجم  ریزی شده مطالعه داست روزانه به صورت برنامه

 .زیادی از مطالب را به صورت یکجا مطالعه کنید
 

 .مطالعات خود را هرچه زودتر شروع کنید

همان   CFA تنها منبع معتبر آزمون  .هفته آخر را برای یادآوری مطالب کنار بگذارید  ۴حداقل  

 .کندمعرفی می به شما  CFA نام موسسهثبت هایی است که هنگامکتاب 

بهترین استفاده را از تمرین مسائل در اکوسیستم یادگیری انجام دهید اما تمام تمرکز خود را بر  

   .روی این قسمت نگذارید

 .قوت و ضعف خود را پیدا کنید و تمرکز خود را روی تقویت نقاط ضعف خود قرار دهید نقاط  

اید تالش کنید تا آن را م یادگیری نداشتهاگر تا االن برنامه مدون و مناسب مطابق با اکوسیست
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کند که دانش اکنون شما ارزیابی شده و به شما در تقویت  به وجود بیاورید. این ابزار کمک می 

 .نقاط ضعف کمک خواهد نمود

کند که درجه اعتماد به نفس خود را این اکوسیستم ابزاری دارد که به داوطلبان آزمون کمک می

دهد که نقاط ضعف و قوت خود را بدون  د و به شما این اجازه را می ننسبت به مفاهیم بفهم

 .کنید یا نه بیشتر بشناسید توجه به این که از یک برنامه مدون استفاده می 

آزمون آزمایشیاز  سرعت   (Mock Exam) های  همچنین  و  خود  کلی  آمادگی  سنجش  برای 

 .بخشیدن به یادگیری استفاده کنید

های مطالعه ملحق  توانید به گروهمی  یادگیری و مطالعه سرعت شما کم شد،از مسیر  اگر در جایی  

 .کنند بپیوندیدهای آمادگی آزمون را فراهم می هایی که دوره شوید یا به آموزشگاه 

از دوره  استفاده  آزمون هایدر کل،  آزمونمی  CFA آمادگی  به  که  به شما کمک کند  ها، تواند 

 .متفاوت و جدیدتری نگاه بیندازید سواالت و برنامه درسی با دید

که از شما    مواردیها را با دقت بخوانید تا به درک بهتری نسبت به سوال و  در روز امتحان سوال 

ها با دقت  ارزیابی سوال از  ها را قبل  ای، تمام گزینهخواهد برسید. برای سواالت چندگزینهمی

طلبانی که آمادگی الزم را ندارند محتمل باشد تواند برای داوهای نادرست می مطالعه کنید. گزینه

 .اما برای داوطلبان آماده هیچ چیز مبهمی وجود نخواهد داشت

سعی در استفاده از اطالعات پیش فرض    .هر سوال با اطالعات داده شده باید جواب داده شود

 .یا تصورات خود برای جواب دادن به سواالت نکنید

 .امتیاز منفی برای پاسخ غلط وجود نداردتمام سواالت را جواب دهید هیچ 

  



 

49 

 

 CFAهای دقیقه نودی برای آزمون  آمادگی

کنید زمان شما برای مطالعه مباحث و کسب آمادگی الزم برای حضور در آزمون  احساس میآیا 

CFA   ُب، آرام باشید و چند نفس عمیق بکشید. به هر دلیلی، شاید اکنون یا  تمام شده است؟ خ

اید، کنید که عقب ماندهشرکت کنید و شاید فکر می  CFAچند هفته دیگر شما باید در امتحانات  

 توانید مرور مباحث خود را به موقع تمام کنید. اید و نمیطبق برنامه پیش نرفته

شده سردرگم  شما  کشاید  چه  که  چه  اید  روی  ندارید  کافی  وقت  اگر  دهید؟  انجام  باید  اری 

 هایی باید تمرکز کنید؟ چگونه شانس قبولی در آزمون را افزایش دهید؟زمینه

این بخش ما سعی می که دراین زمان شما چه    داشته باشیم  هاییکنیم به شما راهنماییدر 

 : کند تا متوجه نکات زیر شویداین مطلب به شما کمک می  .توانید انجام دهیدریزی میبرنامه

 روی چه موضوعات اصلی تمرکز کنید با توجه به نقاط قوت خود، برای هر سطح باید •

 هفته به جمع بندی  برسانید 1از  چگونه به سرعت مطالعات خود را در کمتر  •

تکمیل   • هدف  با  تمرینی  سواالت  سراغ  به  باشید  قادر  آزمون  مجم  6الی    4چگونه  وعه 

 آزمایشی با رعایت شرایط زمانی  بروید. 

 

 سازی مباحث مروری بر استراتژی فشرده

، که در جدول زیر خالصه شده است، دریافت  CFAتوانید ارزیابی موضوعات مهم را ازموسسه  می

 کنید:
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 استراتژی کلی لحظه آخری، با توجه به کمبود زمان، این است: 

 ها تمرکز کنید، شناسایی کنید.امتحانی را که کاماًل باید روی آننواحی مهم از لحاظ وزن  •

ب کنید که جمع  با در نظر گرفتن توانایی وقدرت خودتان در موضوعات، چند مورد را انتخا  •

 .برسد ٪70آنها به 

این یک فرآیند کامال شخصی است و فقط شما می توانید بهترین موضوعات استراتژیک خود  

 ها بیابید.وی آن را برای تمرکز بر ر
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 CFAسطح یک آزمون  پیشنهادی برایاتی مطالعبرنامه 

شود.  یا مینی ریدینگ( می  LMآموزشی )  قسمت  73شامل    2023سال  در    CFA  یکآزمون سطح  

از سوی   بارها  که  است  از سؤاالتی  یکی  این  دارد؟  برای مطالعه وجود  ترتیب خاصی  آیا  اما 

 داوطلبان مطرح شده است. 

ندارد.   وجود  پرسش  این  برای  غلطی  و  درست  پاسخ  هیچ  که  بگوییم  باید  هرچیزی  از  قبل 

توانید موضوعات درسی را درست به همان ترتیبی که در برنامۀ درسی آزمون ذکر شده است  می

 مطالعه کنید. 

رنامۀ  اما شاید کمی تغییر در این برنامه مطالعاتی هم به نفعتان باشد. در ادامه ما طرحی برای ب

 دهیم که بسیار کارساز و مفید است.  مطالعاتی بهینه ارائه می 

 کمک کند. CFA یکسازی شما برای آزمون سطح امیدواریم که این طرح به آماده

 

   CFA یک سطح برنامۀ مطالعاتی آزمون 

 اند:، مباحث به صورت زیر تنظیم شده2023سال  CFA  یکبرای برنامه درسی آزمون سطح 

 ابزارها  •

 دارایی بندیدسته •

 پرتفوی  مدیریت •

 اخالقی  اصول •
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ها به صورتی است که ترتیب مطالعاتی  ، طراحی بخش CFAخبر خوب این است که به تأیید  

ندارد.   آن  در  چندانی  تأثیر  این  داوطلب  با  شما    CFA  سطح یکآزمون    یمطالعات  ۀبرناماما 

   توانید هوشمندانه به سراغ یادگیری این مباحث بروید:می

 تسلط بر مباحث دشوار که وزن بیشتری در آزمون دارند •

 ترایجاد انگیزه و جایگزین کردن مباحث دشوارتر با مباحث ساده  •

 توجه به ارتباط میان موضوعات مختلف برای به حداکثر رساندن یادگیری  •

 رساند: که در جدول پایین آماده است  ی لعاتمطا ۀاین مسائل، ما را به برنام

یادگیری(  بخش 73)در کل  2023برنامۀ  CFA یک موضوع دروس آزمون سطح   

های کمی )بخش اول(روش 3-1بخش یادگیری    

های مالی تحلیل و گزارش صورت 27-16بخش یادگیری    

47-42بخش یادگیری  درآمد ثابت  

38-36و سپس  41-39یادگیری ابتدا بخش  حقوق صاحبان سهام   

های جایگزین گذاری سرمایه  60-58بخش یادگیری    

57-48بخش یادگیری  مشتقات   

35-28بخش یادگیری  صادرکنندگان شرکتی  

های کمی )بخش دوم( روش 7-4بخش یادگیری    

68-61بخش یادگیری  مدیریت پرتفلوی   

15-8بخش یادگیری  اقتصاد  

73-69یادگیری بخش  اصول اخالقی  
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 های کمی )قسمت اول( اول: روش 

های کمی در دو بخش از آزمون  موضوع روش.  درصد است  12-8وزن این موضوع در آزمون  

که پایه و اساس مطلق برنامۀ درسی آزمون سطح   3تا    1های یادگیری  بخش  شود.می  گنجانده

های یادگیری مفاهیمی  های کمی هستند. این بخشدهد، در مورد روشرا تشکیل می   CFA  یک

دهند. یادگیری کامل  (، ارزش حال و آینده، و سالیانه را پوشش می TVMنظیر ارزش زمانی پول )

 .نمودد  نکمک خواهو  گذاری دارایی و مدیریت پرتف یی مانند ارزشهااین موضوعات به فهم زمینه

  CFAپذیرفته شده وسط موسسه    باید با ماشین حساب رسمی  حتما  برای مطالعه این بخش،

 آشنا شوید.  BA II Plusتگزاس اینسترومنت  یعنی

 

 وزن آزمون(  ٪17-13های مالی ) دوم: گزارشگری و تجزیه و تحلیل صورت

های جریان نقدی  های سود و زیان، صورتلی مانند تعامالت ترازنامه، صورت این بخش مسائ

- 18های یادگیری دهد. اگر با اصول حسابداری آشنا نیستید، باید به سراغ بخشرا پوشش می

کنند که مستعد هایی تمرکز میها و بدهی ها روی دسته خاصی از دارایی بروید. این بخش  20

 اری جایگزین هستند. سیاست و برآوردهای حسابد

های مالی شرکت و ظرفیت اقتصادی آن برای تحلیلگران بسیار مهم است. توانایی تفسیر صورت 

بنابراین تمرکز زیادی روی یادگیری این حوزه بگذارید. موضوعات تحت پوشش این حوزه عبارتند 

( موجودی  شدۀ  تمام  بهای  دارایی LIFO/ FIFOاز:  استهالک،  معوق،  های  (،  مالیات  نامشهود، 

 لیزینگ و حسابداری اوراق قرضه.
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 وزن آزمون(  ٪12-10سوم : درآمد ثابت )

کنم که مطالعاتتان  بندی دارایی است. پیشنهاد میهای دستهنوبتی هم که باشد، نوبت ریدینگ

 (.  47- 42را با درآمد ثابت شروع کنید )بخش یادگیری 

می، درک و یادگیری موضوعات تحت پوشش »درآمد  های کدر روش  TVMبا تسلط بر مفهوم  

 تر خواهد شد. ثابت« برایتان ساده

 

 وزن آزمون(   ٪12-10چهارم: حقوق صاحبان سهام )

 .38-36( و سپس 41- 39پس از آن به سراغ حقوق صاحبان سهام بروید )بخش یادگیری 

های اوراق بهادار تمرکز دارند.  گذاری و ویژگیبر تجزیه و تحلیل، ارزش  38-36بخش یادگیری  

کند، زیرا به سرعت  به درک و یادگیری این قسمت کمک می  TVMباز هم دانش شما در مورد  

 ها بروید. گذاری آنتوانید پس از یادگیری مباحث مربوط به اوراق بهادار به سراغ ارزش می

  38-36های قبلی در مورد اوراق بهادار را به خوبی یاد گرفته باشید، یادگیری بخش  ینگ اگر رید

 تقریبًا ساده خواهد بود.

 

 وزن آزمون(  ٪8-5های جایگزین )گذاریپنجم: سرمایه 

پوشی کرد، اما  توان از آن چشم از آنجایی که وزن این بخش در آزمون بسیار ناچیز است، می 

   بهتر است ریسک نکنید.

توانید با یک شب مطالعه کارش را  به قدری کم است که می   2023سهم این ریدینگ در سال  

 تمام کنید.  
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دهد. پس از  این بخش موضوعاتی مانند امالک و مستغالت و سهام خصوصی را پوشش می

 های دیگر به شما کمک خواهد کرد.پوشی نکنید زیرا در یادگیری بخشمطالعه آن چشم 

 

 وزن آزمون(   ٪8-5)ششم: مشتقات 

از مطالعۀ مشتقات غافل نشوید. با یادگیری چارچوب مفهومی اوراق بهادار مشتقه، قراردادهای  

آزمون    3و    2توانید خودتان را برای سطوح  فوروارد، آتی، و سوآپ، و درک این ابزارهای مالی می 

CFA  .آماده کنید 

 

 وزن آزمون(   ٪12-8هفتم: صادرکنندگان شرکتی )

های تحلیل مالی، ارزش فعلی  از مطالعه، در برخی از موضوعات خود مانند تکنیک  این بخش

گیری اهرم  های کمی، ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، و اندازهدارایی، نرخ بازده داخلی در روش 

 با بخش حسابداری همپوشانی دارد.  

 

 وزن آزمون(  ٪12-8های کمی )هشتم: روش 

به عنوان یکی    7-4ای کمی )قسمت دوم( است، بخش یادگیری  هوقت بازگشت به دنیای روش

 شود.  تلقی می یکهای درسی سطح  از دشوارترین حوزه 

کند. دشواری گیری، تخمین، و همچنین فرضیه را معرفی می این بخش مفاهیمی نظیر نمونه 

این موضوعات ممکن است سرعت مطالعاتتان را کمی کاهش دهد. بنابراین برای این جلسۀ 

 مطالعاتی خود زمان کافی در نظر بگیرید. 
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 آزمون(  ٪8-5) ونهم: مدیریت پرتف

 و فرآیند ساخت و ساز از موضوعات مهم این بخش هستند. وبرنامه ریزی پرتف

شود و مفاهیم آماری مانند انحراف استاندارد نیز در  ها، حوزۀ تنوع نیز معرفی می عالوه بر این

 شوند.بررسی می وزمینه مدیریت پرتف

 

 وزن آزمون(  ٪12تا  8دهم: اقتصاد )

 دهد و مطالعه آن نیاز به زمان بیشتری دارد.  بخش اقتصاد سه حوزۀ اصلی را پوشش می

(: این بخش بسیار مهم است، به ویژه  11-8تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد و کالن )بخش یادگیری  

ها مفهوم پایۀ عرضه و تقاضا را معرفی  ریدینگ  اگر به تازگی وارد دنیای اقتصاد شده باشید. این

می می موضوعات  این  یادگیری  از  بعد  هزینهکنند.  و  خروجی  سراغ  شدۀ  توانید  متحمل  های 

های ثابت، متغیر، و نهایی. این جلسۀ مطالعاتی با مفاهیم اصلی اقتصاد  ها بروید؛ هزینهشرکت

شود. و سپس با  ی رشد اقتصادی آغاز میکالن، تجزیه و تحلیل تقاضا، عرضه، تولید، و بررس

های  های اقتصادی مختلف، و نگاهی به سیاستهای تجاری در بخشحرکت به سمت چرخه 

 رسد.های اقتصادی به پایان میای برای کاهش فعالیت مالی و پولی به عنوان زمینه

این    ،(15-12دگیری  الملل، ژئوپلیتیک و نرخ مبادله ارز )بخش یاسیاست پولی و مالی، تجارت بین 

دهد.  جلسه جریان کاالها و خدمات، سرمایه فیزیکی و مالی در سراسر کشورها را توضیح می 

 دهد.ای بر ژئوپلیتیک ارائه می همچنین مروری بر مبانی بازار ارز دارد و مقدمه
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 وزن آزمون(  ٪20-15ای و اخالقی ): استانداردهای حرفه یازدهم

لبته دشواری است. به همین خاطر آن را به هفته آخر قبل از آزمون  این موضوع بسیار مهم و ا

 موکول نکنید. خیلی دیر است.  

بهترین کار این است که در ابتدای شروع مطالعاتتان یک مرور سریع و کوتاه روی این موضوع  

  داشته باشید، و سپس ماه آخر برای مطالعۀ دقیق آن دست به کار شوید. تمام قوانین و مقررات 

به صورت یک   معمواًل  این بخش  به  مربوط  بیاموزید. سؤاالت  را  اخالق  دروس  در  ارائه شده 

های فرضی اعمال  توانید قوانین را در موقعیتسناریو خواهند بود، بنابراین مطمئن شوید که می 

 : گزینه دیگر را برای انتخاب دارید 3با زمان گذاشتن روی موضوعات باال شما  کنید.

 موضوع متوسط را تکمیل کنید.  3موضوع بزرگ +  4تمام  •

 موضوع کوچک را کامل کنید. 3موضوع متوسط + همه  1موضوع بزرگ +  4تمام  •

 موضوع کوچک را کامل کنید. 2موضوع متوسط +  2موضوع بزرگ +  4تمام  •

گیری،  میمآنها را بر اساس ارزیابی عینی نقاط قوت خود در هر موضوع انتخاب کنید. پس از تص

 فقط روی مرور آن موضوعات و تکمیل سواالت تمرینی تمرکز کنید.
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 CFAسطح دو آزمون  پیشنهادی برایمطالعاتی برنامه 

 موضوعات با وزن امتحانی باال که باید کاماًل روی آنها تمرکز کنید: 

  1(، شما فقط باید یک یا دو مفهوم جدید یاد بگیرید و بقیه شبیه سطح  ٪15-10اخالق ) •

 ها.است. روشی آسان برای پوشش دادن برخی از زمینه

 ست که بتوان نادیده گرفت.  این موضوع مهمتر از چیزی   ،( ٪15-10گزارشگری و تحلیل مالی ) •

 یکی دیگر از موضوعات بزرگ و بسیار کاربردی. ،( ٪15-10حقوق صاحبان سهام ) •

ئن شوید که شما  مطم  .است  3این یک موضوع کلیدی در سطح    ،(٪20-15درآمد ثابت ) •

 اید. این موضوع را کامال درک کرده 

اخیرًا وزن مدیریت پورتفولیو را افزایش داده و    CFAموسسه    ، (٪15-10مدیریت پورتفولیو ) •

 بسیار اهمیت دارد.   3برای آمادگی بیشتر در سطح 
 

 سایر موضوعات کوچکتر 

  .باشد انتخاب کنیدمی درصد  10تا  5شما باید از بین موضوعاتی که وزن آنها بین 

 

 CFAسطح سه آزمون  پیشنهادی برایمطالعاتی برنامه 

برای این سطح این نکته را باید در نظر بگیرید که تمرکز موضوعی به نفع شماست، اما تقریبًا 

عملکرد خوبی در سؤاالت تشریحی ندارند که ممکن است در ابتدا باعث   3همه داوطلبان سطح  

 توانید این نکته را نیز رفع کنید. ه هوشمند میدلسردی شما شود. اما با مطالع
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تا حد زیادی مباحث بر اساس آنچه در سطح    (، زیرا یک امر ضروری است و٪15-10اخالق ) •

 اید، هستند.آموخته  1-2

 یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم این سطح است.  ،( ٪15-10حقوق صاحبان سهام ) •

 از دیگر موضوعات مهم سطح سه.  ،( ٪20-15درآمد ثابت ) •

مطالعه  3اگرفقط یک موضوع وجود دارد که باید در سطح  ،( ٪40-35مدیریت پورتفولیو ) •

 کنید )و فقط برای آن وقت دارید(، روی انواع مدیریت پورتفولیو تمرکز کنید.

توانید ها را فقط در صورتی مرور کنید که وقت دارید یا مطمئن هستید که نمی نموضوعات: آسایر  

 تر باال کارهای بیشتری انجام دهید.موضوع مهم 4در مورد 

 

 آماده شویم CFA سهماه برای آزمون سطح  18چطور در طول 

به شدت   2آزمون سطح    .شودای و دوبار در سال برگزار می به صورت رایانه  CFA  سهآزمون سطح  

تر است و نیمی از آن در فرمت  کیفی  3است، اما ماهیت سؤاالت در آزمون سطح    محاسباتی

 شود. سؤاالت تشریحی ارائه می 

ز  و قبولی در آن به چه چیزی نیا  CFA  سهباید بدانیم که برای پاسخ به سؤاالت آزمون سطح  

 داریم. 
 

 چگونه است؟ CFA سهآزمون سطح  ساختار

ای و سؤاالت تشریحی است که به ، سؤاالت چند گزینهشامل خالصه  CFA  سهآزمون سطح  

 شوند:  صورت زیر تقسیم می 
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 سوال تشریحی 11-8دقیقه زمان برای  15ساعت و  2اول،  بخش •

 ایسؤال چهار گزینه 44دقیقه زمان برای  15ساعت و  2دوم،  بخش •

 

های مختصری بنویسید و در صورت لزوم، محاسبات الزم را  برای سؤاالت تشریحی باید پاسخ

 است.  2انجام دهید. فرمت سؤاالت جلسۀ دوم درست مثل سؤاالت سطح 

شوند. در آزمون سطح ، در هر دو جلسۀ آزمون تست می  CFA سهمبحث آزمون سطح  7تمام 

های کمی روی  و روش  FRAگذاری مانند امور مالی شرکتی،  به جای ابزارهای سرمایه  CFA  سه

از آزمون(. بنابراین    ٪40- 35ریزی دارایی تمرکز شده است )چیزی حدود  و برنامه  ومدیریت پرتف

تر از سطوح ساده  نیاز به فرمول چندانی ندارد، اما به این معنی نیست که قبولی در این آزمون

 قبلی است.

 

 است؟  دوتر از آزمون سطح چقدر سخت CFA سهآزمون سطح 

 خب ما در مورد این مسئله اختالف نظر داریم. 

باید بلد باشید دشوار  که  به خاطر مطالب بسیاری که باید یاد بگیرید و نحوۀ محاسباتی    2سطح  

 ت کیفی سؤاالت دشوار است. به خاطر سؤاالت تشریحی و ماهی 3است، در حالیکه سطح 

احتمااًل سطح   بیاموزید،  را  تشریحی  به سؤاالت  پاسخ  اگر  ساده   3البته  از سطح  برایتان    2تر 

 خواهد بود. 
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 چگونه است؟ CFA سهآخرین برنامۀ درسی و وزن موضوعی در آزمون سطح 

2023سؤاالت آزمون وزن این موضوع در  CFA 3موضوع سؤاالت آزمون سطح   

 ٪15-10 اصول اخالقی

های کمی محاسباتی روش  - 

 ٪10-5 اقتصاد

های مالی تجزیه و تحلیل صورت  - 

هاگذاری شرکت سرمایه   - 

 ٪40-35 مدیریت پرتفلوی 

 ٪15-10 مشارکت در سرمایه

 ٪20-15 درآمد ثابت

 ٪10-5 اوراق بهادار مشتقه 

های جایگزین گذاری سرمایه   5-10٪ 

 

شود این است که تقریبًا تمام موضوعات با وزن برابری در  نکتۀ جالبی که اخیرًا مشاهده می

ها  شوند و احتمااًل دلیل آن این است که داوطلبان، از مطالعۀ هیچ یک از آن آزمون مشاهده می

 پوشی نکنند.برای آزمون چشم 

 

 چند ساعت باید مطالعه کنیم؟ CFA سهبرای آزمون سطح 

به طور میانگین چیزی   3، داوطلبین سطح 2019در ژوئن  CFAهای مؤسسۀ براساس نظرسنجی 

 اند. ساعت مطالعه کرده 400  تا 350 حدود
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 چقدر است؟  CFA سهو آزمون سطح  2حداکثر فاصله زمانی بین آزمون سطح 

و هیچ محدودیت زمانی برای تکمیل   CFA، هیچ محدودیت زمانی بین سطوح  FRMبرخالف  

ندارد.  3سطح   این  وجود  بیندازند،   با  زیادی  فاصلۀ  امتحانی  بین سطوح  اگر داوطلبین  حال 

آشنا    3در ادامه با برنامۀ مطالعاتی سطح    ت بدهند.ممکن است انگیزه و پشتکارشان را از دس

 توانید برنامۀ مختص خودتان را ایجاد کنید شوید و می می

  6اگر از    د،باشمی  CFA  سهسازی آزمون سطح  ساعت مطالعه برای آماده  350هدف ما حداقل  

هفته زمان دارید. هر هفته چیزی نزدیک    26ماه قبل شروع به مطالعه کنید، یعنی چیزی حدود  

بتوانید    14به   اگر  مطالعه.  می  2یا    1ساعت  کنید،  مطالعه  روز  در  برای  ساعت  فرصتی  توانید 

ورید وپا کنید، درغیراینصورت مجباستراحت و تفریح در تعطیالت آخر هفته نیز برای خود دست

 تان را صرف مطالعه کنید.تمام وقت آخر هفته 

باید این برنامه را براساس تعهدات کاری و    ،یک برنامۀ مطالعاتی مختص خودتان ایجاد کنید

 توانید به آن پایبند بمانید. شخصیتان در زندگی تنظیم کنید، در غیراینصورت نمی 

با توجه به تغییراتی که اخیرًا در وزن    ،رمطالعه مربوط به اصول اخالقی را بگذارید برای آخر کا

پیروی کنید،    CFAاز ترتیب مطالعه پیشنهادی    شودمیموضوعی آزمون رخ داده است، توصیه  

 و البته در آخر به هیچ وجه مطالعه مربوط به اصول اخالقی را نادیده نگیرید. 

  سه د. آزمون سطح  بعد از مرور هر درس حتما به سؤاالت پایان فصل برنامۀ درسی پاسخ دهی

CFA    با سطح انگار هرچه می   2و    1واقعًا  است.  نگرفته متفاوت  یاد  چیزی  اید. خوانید هیچ 

، بلکه باید بخشی از زمانمان را  کنیدبنابراین عاقالنه نیست که تمام وقتمان را صرف مطالعه  
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برداری   تو بخشی دیگر از آن را به تمرین و یادداش  اختصاص دادهبرای مرور سریع هر درس  

 بگذرانیم. 

مطمئن شوید که تمام  ، ها وقت بگذاریدهای تمرینی و مرور درس هفته برای آزمون   8-6حداقل 

اید و تا حد ممکن از هیچ موضوعی  های آزمون و مباحث موردنیاز را حداقل یکبار مرور کرده کتاب 

 موضوع آزمون را مطالعه کنید.   7چشم پوشی نکنید و منابع تمام 

ها استفاده کنید.  ها از این یادداشتمطالعه یادداشت برداری کنید و برای مرور درس   در طول

اید و هم اگر چیزی به نظرتان مفید آمد، حتمًا یادداشت برداری کنید. با این کار هم تمرین کرده

 کنید. راهی برای مرور سریع نکات مهم فراهم می 

بندی آزمون واقعی  تستی را براساس زمان  سؤاالت تشریحی و  ،تمرین، تمرین و تمرین کنید

که   شودمیتمرین کنید. سپس آزمونتان را تصحیح کنید، و دوباره این کار را تکرار کنید. توصیه 

 آزمون تمرینی و تحت محدودیت زمانی مشابه آزمون واقعی شرکت کنید. 6حداقل در 

 

  CFA سهاصول مهم مربوط به آزمون سطح 

اصل مهم و ضروری توجه کنید. اول اینکه مدیریت   4باید به    CFA  سهبرای قبولی در آزمون سطح  

شاید این مسئله را بارها و بارها شنیده باشید،  ، زمان یکی از مهمترین مسائل این آزمون است

ا  های تمرینی سر موفق بلند کرده باشید، باید بدانید که آزمون اصلی بهرچقدر هم که در آزمون 

 آزمون تمرینی متفاوت است.  

این است که ببینید برای هر سؤال چقدر زمان دارید، چون   انجام دهید  اولین کاری که باید 

 های قبل است.  تعداد سؤاالت هر سال متفاوت از سال
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احتمااًل باالی برگه امتحان، زمان شما برای هر سؤال قید شده است. پس در هنگام پاسخ دادن  

 مًا و حتمًا زمان را در نظر داشته باشید.به سؤاالت، حت

توانید برای هر نمره یک دقیقه در نظر بگیرید، پس سؤاالت یک  برای مدیریت بهتر زمان می

 ای فقط یک دقیقه زمان دارند، و الی آخر. نمره

 

دومین کاری که باید انجام دهید ،  تان را باال ببریدتا جای ممکن به سؤاالت پاسخ دهید، تا نمره

این است که به زمانی که برای هر سؤال دارید پایبند بمانید تا به تمام سؤاالت برسید. تا به  

اتمام رسیدن زمانتان باید به سراغ سؤال بعدی بروید. در غیر اینصورت به تمام سؤاالت نخواهید  

رسید. آزمون اول کمی دشوارتر است )چون این آزمون تشریحی است(، برای همین مدیریت  

ای اگر زمانتان تمام شد  ای است. در آزمون چند گزینه چندگزینه  نیز در آن دشوارتر از آزمون   زمان

ها را عالمت زده و سراغ سؤال بعد بروید، در آزمون تشریحی هم بهترین پاسختان یکی از گزینه

 را بنویسید و ادامه دهید.

 

مطمئن نبودید، باز هم آن را  خیالتان راحت، این آزمون نمرۀ منفی ندارد. پس اگر از پاسخی  

 امتحان کنید، چون ممکن است نمرۀ نهاییتان را باالتر ببرد. 

های احتمالیتان را در کنار سؤال نوشته،  شاید پاسخ درست در سؤاالت تشریحی را ندانید. پاسخ

ؤال  توانید به این س و بهترین پاسخ را در برگه پاسخ تایپ کنید. اگر بعدًا وقت اضافی آوردید، می

 ها فکر کنید. اما حداالمکان هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید. بازگشته و دوباره روی آن 

بدهید و ساده  کوتاه  را  تشریحی  نیستیم،    ،پاسخ سؤاالت  پاسخمان مطمئن  از  وقتی  معمواًل 

کنیم، به این امید که در آن میان به یک نکتۀ درست اشاره کرده باشیم.  پاسخمان را طوالنی می 
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ها باید مختصر و مستقیم و بدون حاشیه  ، پاسخ CFAا این ایده خوبی نیست. به توصیۀ  ام

ها  تونید به اختصار فرمول نویسی می باشند. یعنی از جمالت کوتاه استفاده کنید و برای کوتاه 

 بسنده کنید. 
 

 CFAدریافت بورسیه 

های زمانی، هزینۀ قابل توجهی  برای دانشجویان، جدا از محدودیت  CFAهای  شرکت در برنامه

، آن هم  باشددالر  1250بیش از تواند چیزی نام در سطح یک به تنهایی میثبت نیز دارد. هزینه

کتاب  هزینۀ  احتساب  بورسیه .  هابدون  می   CFAتحصیلی    خوشبختانه  کمک  شما  تا  به  کنند 

 ر کاهش دهید. دال 250نام را به  های ثبتهزینه

بدانید )از جمله مهلت، روند درخواست،    CFAدر ادامه هرآنچه که باید در مورد درخواست بورسیۀ  

 .شما قرار خواهد گرفت ( در اختیار...و   CFAالزامات، نکات مربوط به بورسیه تحصیلی 
 

 CFA بورسیه انواع 

بنابراین برای دریافت بورسیه باید در    مهلت و روند درخواست متفاوتی دارند،  CFA  های بورسیه

آن   به  رسیدگی  برای  کافی  زمان  تا  نمایید  ارسال  را  خود  درخواست  مشخصی  زمانی  موعد 

 درخواست وجود داشته باشد.

 در جدول زیر ارائه شده است.  CFA های اصلی تمام بورسیهالزامات و تفاوت 
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 CFAهای سایر بورسیه  CFAبورسیه   
این بورسیه از کسانی که ممکن است قادر به  هدف

نام نباشند، حمایت های ثبت پرداخت هزینه 
 کند.مالی می

 بورسیه های نقش محور: بورسیه زنان  
 دانشجویان برای –بورسیه دانشجویی   

  برنامه از یکی در کننده شرکت هایدانشگاه
   CFA به وابسته های

  به مربوط بورسیه –بورسیه پروفسور 
 – دانشگاه یا کالج استادان

برای کارکنان   -کننده بورسیه تنظیم -
 های نظارتی واجد شرایط آژانس 

دالر   450به مبلغ  CFAهزینه ثبت نام یک سطح  مبلغ بورسیه
 دهد.آمریکا )در صورت وجود( را پوشش می

دالر آمریکا )از   250بت نام آزمون را به هزینه ث
 دهد. دالر( کاهش می  1000تا  700

  450به مبلغ  CFAهزینه ثبت نام یک سطح 
دالر آمریکا )در صورت وجود( را پوشش 

 دهد.می
دالر آمریکا   350هزینه ثبت نام آزمون را به 

 1000تا  700)از 
 دهد. دالر( کاهش می

واجدین 
 شرایط 

نام در آزمون   مام شرایط ثبتمتقاضیان باید ت
CFA  .را داشته باشند 

شوند، متقاضیان براساس نیاز مالی ارزیابی می
 اما این تنها فاکتور برای دریافت بورسیه نیست. 

های موجود  متقاضیان باید در یکی از نقش
در حوزۀ بورسیه تحصیلی فردی حضور داشته  

را   CFAنام در باشند و تمام شرایط ثبت 
 داشته باشند. 

مهلت  
درخواست و  
چرخۀ مبلغ  

 بورسیه

آغاز   2022سپتامبر  20درخواست بورسیه در 
 شود.  می

نسبت به  2022/2023امتحانات که از آنجایی 
 CFAاند، لطفًا بخش تغییر کرده سال گذشته

Journey Planner   را مطالعه کرده و برنامۀ
 موردنظرتان را انتخاب کنید. 

های ها، مثل بورسیهبرخی از بورسیه
دانشجویی، توسط مؤسسات خارجی  

شوند که مهلت  ها( مدیریت می)دانشگاه
 نامشان با مؤسسات متفاوت است. ثبت

شش ماه  درخواست بورسیه زنان هم هر 
 شود. یکبار بررسی می

 
شرایط و 

 ضوابط دیگر
تا   CFAنام در آزمون  متقاضیان باید قبل از ثبت

 زمان اعطای بورسیه صبر کنند. 
اگر از کمک مالی کارفرما استفاده کرده باشند،  

 دیگر برای دریافت بورسیه واجد شرایط نیستند.  
در هر سال تقویمی، فقط دریافت یک بورسیه 

 پذیر است.  متقاضی امکانبرای هر 
بورسیه به متقاضی تعلق   1در هر آزمون، فقط 

گیرد. و اگر یک متقاضی، در چند بورسیه می
پذیرفته شود، بورسیه طبق آخرین درخواستش 

 به او تعلق خواهد گرفت. 
 های اعطایی تقریبًا یک سال اعتبار دارند. بورسیه

 ها قابل تعویض نیستند. بورسیه

نام در آزمون   د قبل از ثبتمتقاضیان بای
CFA  .تا زمان اعطای بورسیه صبر کنند 

بورسیه به متقاضی   1در هر آزمون، فقط 
گیرد. و اگر یک متقاضی، در چند تعلق می

بورسیه پذیرفته شود، بورسیه طبق آخرین 
 درخواستش به او تعلق خواهد گرفت. 

های اعطایی تقریبًا یک سال اعتبار  بورسیه
 دارند. 

 ها قابل تعویض نیستند. بورسیه
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 CFAبرای درخواست بورسیه  مفید هایو توصیه ها نکته 

توانید بخشی از فرم را پر  های درخواست بورسیه، می در فرم ،  های درخواست آشنا شویدبا فرم 

کرده و ذخیره کنید، و بعد از مدتی به پر کردن ادامۀ فرم بپردازید. اما بدون تکمیل کامل هر  

 توانید وارد بخش بعدی شوید. بخش از آن نمی

ها نیاز به بیانیۀ شخصی دارند برخی از بورسیه ،  در پلتفرم خود ذخیره کنید  بیانیۀ شخصیتان را 

کاراکتری آماده کنید و آن را در پلتفرم   3500تحصیلی و زنان(. یک بیانیۀ شخصی  ه )مثل بورسی

 خود ذخیره کنید تا در صورت نیاز به راحتی آن را در درخواستتان کپی کنید. 

 بیانیۀ شخصی خوب بنویسیم؟ داستان خودتان را بنویسید.توانیم یک چطور می

،  مشاهدات بر    زنان به این بیانیه نیاز دارند، اما بنا و بورسیه ویژه    CFAفقط بورسیه  ظاهرا  با اینکه  

 تر باشد، بهتر است. هرچه پاسختان شخصی 

ید و  شرکت کن  CFAخواهید در  دوست دارد که بیشتر شما را بشناسد، چرا می   CFAمؤسسۀ  

به طور خالصه    CFAدریافت مدرک   را  است. همه چیز  اهدافتان مؤثر  به  چقدر در دستیابی 

 برایشان بنویسید.  

 ؛نکات استفاده کنید این برای شروع از  

 چطور از امتحان و بورسیه تحصیلی مطلع شدید.  -

 اهداف شغلیتان را بنویسید.  -

نیاز دارید؟   CFAکند، اصاًل چرا به بورسیه  بورسیه چقدر به موقعیت مالیتان کمک می -

 آیا بورسیه نقشی در ادامه تحصیلتان خواهد داشت؟

 نیاز دارید؟ CFAچرا به مدرک  -
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چه تأثیری    CFAهستید، بگویید که آزمون    3و یا سطح    2اگر داوطلب آزمون سطح   -

 روی اهدافتان داشته است؟ 

از ارس را تغییر دهیدال درخواستتان، نمی پس  ارسال از صحیح بودن تمام  ،  توانید آن  از  قبل 

 جزئیات مطمئن شوید.

نام کنید و سپس  اگر ابتدا برای آزمون ثبت  ،نام در آزمون برای بورسیه اقدام کنیدپیش ازثبت

پرداخت    دهد که شما توانایی شود، زیرا نشان می درخواست بورسیه بدهید، درخواستتان رد می 

نام توانید در ثبتنام را دارید. با این حال، اگر برای بورسیه انتخاب نشوید، میهای ثبتهزینه

 مند شوید که تقریبًا یک سال هم اعتبار دارد.  نام زودهنگام بهره آزمون بعدی از تخفیف ثبت

منتظر جواب  پس از درخواست بورسیه  ،  نام در آزمون منتظر تصمیم بورسیه باشیدقبل از ثبت 

نام کنید، درخواست بورسیه  آن بمانید. اگر بدون دریافت نتیجۀ درخواست بورسیه در آزمون ثبت 

 شود.شما رد یا باطل می 

بین ثبتپاسپورت  هنگام  بگیرید.  امتحانات  المللی  در  شرکت  و  پاسپورت    CFAنام  به  نیاز 

زمون معتبر نیست. زمان دریافت المللی دارید، زیرا هیچ مدرک شناسایی دیگری برای این آبین

و تمدید این پاسپورت کمی طوالنی است، پس قبل از هرگونه اقدامی حتمًا پاسپورتتان را آماده  

 کنید.

توانید برای  خوشبختانه، هر سال می   ،توانید بیش از یک بار برای بورسیه درخواست دهیدمی

را   شانستان  دوباره  شد،  رد  درخواستتان  بار  یک  اگر  پس  دهید.  درخواست  بورسیه  دریافت 

 امتحان کنید.  
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می  دهیدحتی  درخواست  بورسیه  چند  برای  همزمان  طور  به  بورسیه    ،توانید  چند  برای  اگر 

ای که برای آن درخواست  بورسیه   ها پذیرفته شوید، آخریندرخواست داده و در چند مورد آن 

 شود )پس هنگام درخواست ترتیب دلخواهتان را رعایت کنید(. اید برایتان اعمال می داده

کند، دیگر واجد شرایط دریافت نام در آزمون را پرداخت میهای ثبتهزینه   ی شمااگر کارفرما

 بورسیه نخواهید بود، و نیازی هم به این بورسیه ندارید. 

دریافت بورسیه هم هنوز به مقداری بودجه نیاز دارید. یادتان باشد که حتی با دریافت  حتی با   

باید   نیز  نسخه  150بورسیه  بابت  کتاب دالر  هزینۀ  بپردازید.  درسی  برنامۀ  فیزیکی  های  های 

کنم که پیش از پرداخت هزینۀ  شود، پس پیشنهاد می نام دریافت میالکترونیکی روی هزینۀ ثبت

نسخه های  کتاب  ابتدا  کتابفیزیکی،  کنید.  امتحان  را  دیجیتال  در  های  الکترونیکی  های 

 .های مختلفی قابل دسترسی هستندپلتفرم

بورسیه    کنندمی   CFAمتقاضیان  استفاده  هم  مشاوره  از  رسانی.  توانند  روز  به  آخرین  ها،  در 

هیچ حداقل   ت.نیاز به هرگونه مرجعی را برای درخواست بورسیه حذف کرده اس  CFAمؤسسۀ  

یا حداکثر درآمد و دارایی برای متقاضیان بورسیه وجود ندارد. با اینحال، درآمد و دارایی خالصتان  

را به دالر آمریکا مشخص کنید. نیازی به ارسال اسناد نیست، مگر اینکه از شما درخواست شود.  

 نید.همچنین نباید هیچ سندی که حاوی اطالعات مالی شخصیتان است را آپلود ک

ناگفته نماند که اگر بورسیه تحصیلی به شما    ،تصمیمی پرهزینه است  CFAهدر دادن بورسیه   

تعلق گرفت باید سخت مطالعه کنید و فرصت را غنیمت بشمارید و با آمادگی کامل در امتحانات  

در  حاضر شوید. از آن بدتر اینکه اگر بورسیه به شما تعلق بگیرد و شما در امتحان شرکت نکنید، 

 هایتان برای بورسیه رد خواهد شد. آینده تمام درخواست 
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 ۲۰۲۳ر سال د  CFAمروری بر تغییرات آزمون

   های یادگیری ، بخش ریدینگ کاهش و در عوض بخش ماژول۲و    ۱در مفاد درسی جدیِد سطح  

(LMs)   کندتر می فزایش یافته است، که کار را برای داوطلبان ساده ا. 

توانید برای  نیز آنقدرها چشمگیر نبوده است. بنابراین همچنان می   ۳طح  س   CFAتغییرات آزمون 

 استفاده کنید.   ۲۰۲۲های پیشنهادی سال از کتاب  ۳آزمون سطح 

 

 و تعداد سؤاالت هر بخش CFA بررسی تغییرات آزمون 

های درسی در نظر  و تعداد سؤاالت هر بخش در حقیقت برای هدایت برنامه CFA مفاد درسی

دانید،  کنند. همانطور که می کنندگان را برای مطالعۀ صحیح راهنمایی می اند و شرکترفته شده گ

دروسی که تعداد سؤاالت باالتری در آزمون دارند، نیاز به مطالعه، تمرکز و تمرین بیشتری هم  

 .دارند

به موارد زیر توان ها می، فواید خاص خود را دارد، که از جملۀ آن CFAتغییرات آزمون اطالع از

 :اشاره کرد

اند، اما قصد دارند که با توجه به نام نکردهثبت  ۲۰۲۳داوطلبانی که هنوز برای آزمون   -

مطالعۀ خود را آغاز کنند، باید مطمئن شوند که کدام دروس    ۲۰۲۲سال   CFA منابع

 .اهمیت بیشتری دارند  ۲۰۲۳در آزمون 

های گذشته برای دوره و تمرین  درسی سالها یا منابع  برخی از داوطلبین از آزمون -

های گذشته  ها نیز باید مطمئن شوند که محتوای درسی سال کنند که آن استفاده می 

 .با محتوای آزمون سال جدید مطابقت دارد یا نه
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 ۶اند و قصد دارند  برخی از داوطلبان هم متأسفانه در آزمون سال گذشته مردود شده  -

زئی باشد،  ج    CFAتغییرات آزمون ین آزمون شرکت کنند. اگرماه بعد دوباره در ا  ۱۲یا  

 .توانند از منابع سال گذشته استفاده کنندهمچنان می 

 

 CFA یک تعداد سؤاالت هر بخش از آزمون سطح 

تغییری    ۲۰۲۲در مقایسه با سال    ۲۰۲۳در سال    ۱های مختلف آزمون سطح  تعداد سؤاالت بخش

تعداد سؤاالت مفاد آزمون کمی تغییر کرده و از آن سال به بعد این ،  ۲۰۲۱نکرده است. در سال  

 .تعداد در یک بازه ثابت مانده است
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توجهی در تعداد  ، متوجه کاهش قابل ۲۰۱۹-۲۰۱۸با نگاهی به تعداد سؤاالت هر بخس در سال  

اصلی  شویم. احتمااًل دلیل  های کمی می سؤاالت دروس گزارش و تحلیل مالی و همچنین روش 

شرکت که  بود  این  تغییرات  سطح  این  آزمون  و  ۱کنندگان  مشتقات  مانند  دروسی   ،

های جایگزین را )به دلیل تعداد سواالت پایینشان در آزمون( به طور کلی نادیده گذاریسرمایه

 .گرفتندمی

 

 سطح یک CFA تغییرات آزمون 

ادامه به برخی از تغییرات    یکسطح   رد   CFAتغییرات آزمون در کل بسیار جزئی هستند. در 

 :کنیمقابل توجه اشاره می 

، از ریدینگ به سمت ماژول یادگیری معطوف شده است.  ۱ساختار برنامۀ درسی سطح   -

ای هستند که نیاز به مطالعۀ چندانی ندارند.  های یادگیری دروس بسیار سادهماژول

گسترده، و محتوای عملی بیشتری نیز    های یادگیری شامل تصاویر، صفحاتماژول

 .هستند

گذاری جایگزین و مشتقات، اولین موضوعاتی هستند در سال جاری بخش سرمایه  -

های گذشته  شوند. بنابراین مثل سال که به سمت ساختار ماژول یادگیری معطوف می 

 .ها را با هم مقایسه کنیمهای آن توانیم تعداد ریدینگ و سرفصلنمی

ر  - و  امسال سه  مالی شرکتی  امور  به بخش  که  است  اضافه شده  آزمون  به  یدینگ 

 .اقتصاد مربوط هستند
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مثال،   - برای  داشت.  خواهد  جزئی  تغییری  هم  پرتفلوی  مدیریت  محتوای  ریدینگ 

 DeFi چین وگذاری« شامل محتوای جدیدی در مورد بالکریدینگ »مدیریت سرمایه

 .شودمی

مورد افزایش یافته است    ۷۳های آموزشی به  ، تعداد ماژول۱در برنامۀ درسی سطح   -

  ۲۰۲۲های سال  مورد بیشتر است. هیچ یک از ریدینگ  ۱۳،  ۲۰۲۲که در مقایسه با سال  

اند و یا به ماژول آموزشی  اند، بلکه یا با ریدینگ دیگری جایگزین شدهحفظ نشده

یافته  )  ۳اند.  تغییر  است  شده  اضافه  هم  جدید  آموزشی  ب  ۱ماژول  در  خش  مورد 

 .مورد در بخش امور مالی شرکتی( ۲اقتصاد، و  

 : مقدمه ای بر ژئوپلیتیک ۱۳ماژول آموزشی   -

 : ساختارهای شرکتی و مالکیت۲۸ماژول آموزشی   -

 : مدل های کسب و کار  ۳۰ماژول آموزشی  -

اند که همه به بخش امور مالی شرکتی مربوط  ماژول آموزشی هم بروزرسانی شده  6 -

تغییر قابل    ۲۰۲۲نسبت به سال   CFA ۱رنامۀ درسی سطح  شوند. به طور کلی، بمی

کنندۀ عملکرد فعلی بازار مالی  توجهی نداشته است، و تغییرات جزئی آن نیز منعکس

بخش به  جزئی  تغییرات  این  گفتیم،  که  همانطور  شرکتی،  هستند.  مالی  امور  های 

بگذاریسرمایه و  مربوطند  پرتفلوی  مدیریت  و  مشتقات،  جایگزین،  های خشهای 

 .شونددیگر طبق روال سال گذشته برگزار می
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 CFA دو تعداد سؤاالت هر بخش از آزمون سطح 

اند. تنها تغییری که در  تغییری نکرده   ۱نیز درست مثل مفاد آزمون سطح    ۲مفاد آزمون سطح  

شود مربوط به تعداد سؤاالت ده بخش است، که تعداد سؤاالت هر کدام در  آزمون مشاهده می 

کنندگان درصدی تغییر کرده است و احتمااًل دلیل اصلی آن این است که شرکت  ۵دامنۀ    یک

 درسی که قباًل تعداد سؤاالتشان بیشتر از دروس دیگر بود   ۵تمرکزشان را از روی    ۲آزمون سطح  

(FRAگذاری در سهام، درآمد ثابت، و مشتقات، امور مالی شرکتی، سرمایه)   برداشته و به همۀ

 .به یک اندازه توجه کننددروس 

 .یکسان خواهد بود ۲های سطح ، تعداد سؤاالت تمام بخش۲۰۲۳احتمااًل در سال 

 
 ۲سطح  CFA تغییرات آزمون 

امسال هستیم. برخی    ۲به طور کلی شاهد تغییرات بسیار ناچیزی در برنامۀ درسی آزمون سطح  

 :از این تغییرات عبارتند از
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نیز به جای ساختار ریدینگ به سمت    ۲مون سطح  ، آز۱درست مانند آزمون سطح   -

ساده  داوطلبان  برای  را  مطالعه  که  است،  شده  معطوف  یادگیری  ماژول  تر ساختار 

ماژولمی عملی  کند.  محتوای  و  گسترده،  صفحات  تصاویر،  شامل  یادگیری  های 

 .بیشتری هستند

گذاری یههای بخش سرماهای کمی و یکی از ریدینگهای بخش روشیکی از ریدینگ -

 .اندتر جایگزین شدههای یادگیری ساده جایگزین با ماژول

ریدینگ مربوط به »تجدید ساختار شرکت« در بخش امور مالی شرکتی نیز با ریدینگ   -

مربوط به »ادغام و اکتساب« جایگزین شده است که بر تمام انواع تجدید ساختار  

 .کندها تمرکز می سازی آنشرکتی و نحوۀ مدل

های مالی«  های مالی نیز، محتوای »مدلسازی صورت تجزیه و تحلیل صورت   در بخش -

های رفتاری در  جایگزین »تحلیل صنعت و شرکت« شده است که به بررسی سوگیری 

 .پردازدبینی امور مالی نیز می پیش

»هزینۀ  - مورد  در  که  است  شده  اضافه  آزمون  این  به  هم  جدید  ریدینگ  یک 

ر نحوۀ برآورد نرخ بازده موردنیاز برای سهام، درآمد ثابت،  باشد و ب گذاری« میسرمایه

 .گذاری تمرکز داردو میانگین هزینۀ سرمایه

مورد از   ۲ماژول آموزشی وجود دارد که تنها    ۴۹امسال،   CFA ۲در مفاد آزمون سطح   -

 .حذف شده است  ۲۰۲۲ریدینگ نیز در مقایسه با سال  ۴ سال گذشته بیشتر است.

 ای بر رگرسیون خطیمقدمه: ۱ریدینگ  -

 : ساختار سرمایه ۱۵ریدینگ  -
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 بندی سرمایه: بودجه۱۹ریدینگ  -

 : مفاهیم بازگشت سرمایه ۲۱ریدینگ  -

 :ماژول جدید هم اضافه شده است 1 -

 : هزینۀ سرمایه ۲۰ماژول  -

ماژو   6 - در  توجهی  قابل  تغییرات  است:  شده  بروزرسانی  هم  آموزشی  های  ماژول 

چندگانه،   سرمایه رگرسیون  شرکتی،  ساختار  مستغالت  تجدید  و  امالک  در  گذاری 

 .شود، و تغییرات موارد دیگر بسیار جزئی هستندمشاهده می 

 

 CFA سه تعداد سؤاالت هر بخش در آزمون سطح 

 .تغییری نکرده است ۲و   ۱نیز، درست مثل آزمون سطح  ۳مفاد آزمون سطح 

 .درصدی باشیم ۵ین آزمون در یک دامنۀ فقط ممکن است شاهد تغییر تعداد سؤاالت مفاد ا
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 CFA سه تغییرات مفاد آزمون سطح 

در سال جاری   CFA ۳تصمیم گرفته است که تغییرات برنامۀ درسی آزمون سطح  CFA مؤسسۀ

خواهید از  باشند. اگر می می   ۲۰۲۲درست مانند سال    ۳را متوقف کند. پس مفاد آزمون سطح  

استفاده کنید، با ما همراه باشید. در ادامه برنامۀ    ۳مطالعۀ آزمون سطح  تر برای  های قدیمی کتاب 

 .کنیممقایسه می  ۲۰۲۱/ ۲۰۲۰سال جاری را با سال  ۳درسی سطح 

 :بسیار جزئی هستند. برخی تغییرات عبارتند از  ۳به طور کلی تغییرات آزمون سطح 

از جملۀ این ریدینگ بخش درآمد سطوح در هر سه سطح آزمون کمی تغییر کرده اس ت که 

می  سادهتغییرات  به  هم توان  و  روزرسانی  سانسازی  به  تکراری،  موارد  حذف  نمادها،  سازی 

مانند نرخ  LIBOR مفاهیمی  استراتژی به  بازنگری  بازار،  جدید  و  های  بازده  منحنی  های 

 .اشاره کرد  ۳های اعتباری در سطح استراتژی 

ارزیابی عملکرد نیز براساس  گذاریهای مدیریت ثروت خصوصی، سرمایهبخش های نهادی و 

 .بازنگری شده است ۲۰۲۰در سال   GIPS استانداردهای جدید

مورد کاهش    ۳،    ۲۰۲۱/ ۲۰۲۰ریدینگ وجود دارد )که در مقایسه با سال    ۳۵،  ۳در آزمون سطح  

 .یافته است(

 :حذف شده است ۲۰۲۱/ ۲۰۲۰ریدینگ در مقایسه با سال  ۵

 گذاریدر مدیریت سرمایه ای گرایی: حرفه ۴ریدینگ 

 : دیدگاه مالی رفتاری ۷گ ریدین

 ها و مدیریت ثروت خصوصی در یک زمینه جهانی : مالیات ۲۹گ ریدین

 ریزی امالک در یک زمینه جهانی : برنامه۳۰ریدینگ 
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 های متمرکز دارایی: موقعیت ۳۱ریدینگ 

 :ریدینگ جدید هم اضافه شده است ۲

 مدیریت ثروت خصوصی : موضوعاتی در ۲۲ریدینگ 

 : مطالعه موردی دربارۀ مدیریت ریسک ۳۰ریدینگ 

آن  ۷ بیشتر  که  بروزرسانی شده است  هم  مربوط  ریدینگ  اخالق  و  ثابت  درآمد  به بخش  ها 

 .هستند

به بخش درآمد ثابت، مدیریت پرتفلوی، و اخالق   ۳بنابراین تغییرات اصلی مفاد آزمون سطح  

 .اند ثابت ماندههای دیگر تقریباً مربوطند و بخش

قابل استفاده    ۲۰۲۳همچنان برای آزمون سال    ۲۰۲۲های سال  همانطور که مشخص است، کتاب 

که هیچ تغییری با سال    ۳ها(؛ به خصوص در آزمون سطح  هستند )به استثنای چند فصل از آن 

  .گذشته ندارد

 

 1401از بهمن ماه  CFAافزایش هزینه ثبت نام در آزمون 

دالری انجام خواهد   100( با افزایش  1401)بهمن ماه سال   2023، از فوریه CFAنام در آزمون  ثبت

نام از ماه  خواهند برای ثبت، داوطلبان حضور در این آزمون که میCFAشد.طبق اعالم موسسه  

دالر و در ثبت   1250نام زودهنگام برای سطح یک مبلغ  اقدام نمایند، باید در ثبت  2023فوریه  

دالر را پرداخت نمایند. اکنون این مبالغ برای موعد ثبت نام زودهنگام    1550م استاندارد مبلغ  نا

 دالر هستند. 1450و برای موعد ثبت نام استاندارد   1150
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دالر کاهش خواهد    350دالر به    450از    CFAطبق اعالم این موسسه، هزینه عضویت در موسسه  

نام استاندارد دالر و در موعد ثبت  900به    700د زودهنگام از  نام آزمون در موع یافت اما هزینه ثبت

دالری در مجموع هزینه پرداختی    100دالر افزایش یافته است که این امر افزایش    1200به    1000از  

 همراه خواهد داشت. داوطلبان را به

و نوامبر  های می، اگوست  الزم به ذکر است طبق اعالم این موسسه هزینه این آزمون در تاریخ

 . باشد و مشمول این افزایش قیمت نخواهد بودبه ترتیب قبل می  2022

 
 CFA ن شرایط تعویق آزمو

از سواالت پرتکرار و دغدغه  در دو سال اخیر، روش و شرایط  CFA آزمون های داوطلبینیکی 

آزمون سال   CFA تعویق  است.  چالش   ۲۰۲۱بوده  سال  یک  داوطلبان  میالدی  برای  برانگیز 

ها در سراسر جهان بوده است،  المللی و همچنین برای مدیران برگزاری این آزمونهای بینآزمون

کنندگان و عوامل  روس کرونا همه شرکتهای بهداشتی منجر شده از شیوع وی اجرای محدودیت

ها، در نحوه حضور در جلسات آزمون  ریزیاجرایی را مجبور کرد تا عالوه بر ایجاد تغییر در برنامه 

 .هم تغییراتی اعمال کنند

شود  بینی میتر از آنچه پیشدانیم که امکان دارد ویروس کرونا برای مدتی طوالنی همه ما می 

داشته باشد بنابراین باید امکان ایجاد تغییرات احتمالی دیگری را نیز بپذیریم در زندگی ما وجود  

های خود را  ریزیو در صورت لزوم آمادگی الزم را برای در نظر گرفتن شرایط خاص در برنامه

داشته باشیم و حتی ممکن است مجبور شویم به خاطر همین شرایط از موسسات برگزارکننده  

 .یم که امتحان ما را به تعویق بیاندازندها درخواست کنآزمون

https://irfinance.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-cfa/
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های تعویق  توجه درخواست اکنون نیز به همین دالیلی که در باال ذکر شد شاهد افزایش قابل هم 

های زیادی برای شرکت  های معتبری که در ایرانیان هم درخواستها هستیم. از آزمونامتحان 

 موسسه .اشاره نمود CFA د باید به آزمونشودر آن دارند و متاسفانه در ایران هم برگزار نمی 

CFA  ها و به  در تاریخ آزمونهای زیادی برای تغییر  هم به دالیلی که در باال ذکر شد درخواست

از سمت متقاضیان دریافت می  آزمون  انداخته شدن  این درخواست تعویق  بررسی  که  ها  کند 

برانگیز شده است. در ادامه به شرح مختصری از روند بررسی این برای این موسسه بسیار چالش 

 .ها خواهیم پرداختدرخواست 

 های تعویق استاندارددرخواست 

دارد برای داوطلبانی است که مجبور هستند تاریخ آزمون خود را به تعویق سیاست تعویق استان

به  کرونایی  با شرایط  استاندارد مطابق  این  که  این موضوع روز میبیاندازند  به  با توجه  شود. 

روز قبل از آزمون   ۱۴کسانی که دارای مستنداتی باشند که نشان دهد نتیجه تست کرونای آنها  

 .انند تاریخ آزمون خود را تغییر دهندتومثبت بوده است می

 

 ؟ خود هستید CFA بر چه اساس شما قادر به تعویق آزمون

گیرند،  داوطلبانی که تحت تأثیر استقرار اجباری نظامی )خدمت سربازی و …( قرار می -

از فوت اعضای درجه یک خانواده، بیماری های خطرناک مسری یا بانوانی که بعد 

 .شوند که باردار هستندمی نام متوجه ثبت

 .روز قبل از آزمون هستند ۱۴شوند ناقل ویروس کرونا متقاضیانی که متوجه می  -

https://irfinance.ir/blog/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-cfa/
https://irfinance.ir/blog/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-cfa/
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تعویق  - شرایط  واجد  موسسات  تعویق  استاندارد  مشی  خط  تحت  که  متقاضیانی 

روز فرصت دارند که  ۱۴هستند باید ابتدا فرم درخواست را تکمیل نموده و بعد از آن 

 .ل نمایندمستندات خود را ارسا

ثبت - به  مجاز  است  شده  تایید  آنها  استاندارد  تعویق  درخواست  که  نام  داوطلبانی 

  ۱۲دوباره بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی برای هر پنجره باز در سطح خود ظرف  

 .ماه بعد از تایید درخواست تعویق هستند

 .تواند از این درخواست استفاده کندمتقاضی فقط سالی یک بار می  -

باشید شما باید مبلغ تر می شما مایل به تغییر تاریخ امتحانی خود در زمان نزدیک اگر   -

 .دالر بپردازید ۲۵۰

 

 میشوند   مردود زمونآ در که دیافرا برای هاییتوصیه

  یاندازه کافبه   این موضوع  است، اما مطمئناً   جیرا  ار یبس  CFA  آزمونشدن در    ودردممتأسفانه  

مرحله که به گذر از این شرایط بسیار کمک    5  توضیح  بهادامه  در    موردبحث قرار نگرفته است.

 خواهیم پرداخت  مینماید

باشید ولی برای مدت   متأسفقبول کنید که شما در این آزمون رد شدید برای خود    : اولمرحله  

کردن برای خود امر طبیعی و مجاز است اما باید توجه داشته باشید    تأسفاحساس  .  کوتاهی

 نیبنابرا  د،یاکرده   یادیتالش ز   قبولی در این آزمون   یشما براکه شما باید از این مرحله عبور کنید.  

فرش و فراموش    ر یها ز آن قایم کردن    ،هاشکست فرار از    نکنید تعجب دارد.  یدیناام  احساس  اگر

است که    یمعن  نیاصطالح "شکست" به اگرفتن به  دهیاست. اما ناد  زیانگها وسوسه کردن آن 
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فرصت  م  یشما  از دست  بدان  دیدهی را  بعد    ی ز یچه چ  دیتا  دفعه  و  است  افتاده  اتفاق  چرا  و 

 ه کنید:از مایکل جردن توج  قولنقلبد نیست به این   .دیانجام ده  دیتوانی را بهتر م  ییکارهاچه

 

 .امداده را ازدست  یباز   300 با  یام. من تقر داده ازدست پرتاب را 9000از  شی خود ب یامن در دوران حرفه

 .را بزنم و از دست دادم یبرنده باز  پرتاببار، به من اعتماد کردند که  26

 .« شومیاست که موفق م  لی دل نی ام. و به همخورده شکست  امی بارها و بارها و بارها در زندگ من

 

شما به بحث و   لیتما  ت،یموقع  رشیخود در مورد آن نشانه پذ  دوستانو صحبت با    قیتصد 

مورد وجود    نیدر ا  یوحشتناک   ایآور  شرم   ز یچچ یهو توجه کنید که    است  دیجد  یهادهیا  رشیپذ

 است.   شما  دهنده شجاعتو نشان  شودیندارد، درواقع باعث احترام م

 

  . دیداشته باش  بیشتری   اندازچشم   ی کم  تا   دیتجسم کن   ی را برای خودتر بزرگ   ر یتصو  :2مرحله  

  باشیدو متوجه    دیمهم است که خود را جمع کن  کنیدتجربه نمی  آالن وضعیت خوبی را    اگرچه 

تجربه را پشت    نیا  کندی صورت به شما کمک م  نیبه ا  تیمجدد وضع  میتنظ .  این نیز بگذرد

به این فکر کنید که چه اتفاقی    ، وجود دارد  نیتمر   ک ی  نجایدر ا   . دینگاه کن  ندهیو به آ  دیسر بگذار 

و هرگز صاحب    دیقبول نشو  CFAاگر هرگز در آزمون  رد شدید؟ یا    CFA  یکدر سطح  که    افتاد

نه    قطعاً شود؟  زندگی شما ویران می  شما چگونه خواهد بود؟  یزندگ  د،ینشو  CFA  چارترنشان  

  باعث نگرانی زیادی نا  CFAاگرچه رد شدن آزمون! اند این نیز بگذردگذشتگان  گفته  طورهمان 

نقدرها هم  آساله نگاه کنید این موضوع     20تا    10  اندازچشمامیدی برای شما شده ولی اگر با  

 این موضوع را به یاد نیاورید. اصالً مهم نیست و شاید 
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 ا در میان بگذاریماطرافیان این موضوع ر ای بچطور   :3مرحله 

صادقانه از شکست خود بگویید نیاز نیست که نگران این موضوع باشید که دیگران درباره شما  

این کار دقیقا    که  چرا شمرید و نه نادیده بگیرید  بکوچک  نه  این موضوع را  .  کنندی مفکر    چطور

و این   دیاشدهشود رد  آزمون که در حوزه مالی برگزار می   نی تر سختشما در    .معکوس دارد  ریتأث

 امر مهمی است.   خود یخودبه

یی که نیاز به بهبود را شناسایی کرده و نسبت به هابخشنتایج خود را بررسی کنید و  :4مرحله 

 د در آزمون فکر کنید. شرکت مجد

 یبراشما نیاز دارید که نتایج خود را برای شناسایی نقاطی که نیاز به بهبود دارد بررسی کنید.  

ی  ر یگم یتصمتواند به شما در  می  دیابوده ما این موضوع که چقدر به قبولی در آزمون نزدیک    همه

 در آزمون دهی مجدد کمک کند.  

 :  زیر نیز توجه نماییدباید به نکات  دیدار  راقصد شرکت در آزمون مجدد اگر شما 

 د؟یزودتر شروع کن دیبا ایآ د؟یشروع کرد آزمونچند ماه قبل از روز   شروع: خیتار 

 )به ساعت(؟   دیچقدر زمان صرف مطالعه کرد باً یتقر  مطالعه: یمجموع تالش برا

پرت    تانیلیتحص/یتعهدات کار   ری سا  ،یافراد، فناور   ط،یحواستان به مح  ایآ  مطالعه:  تیفیک

 شود؟یم

  ازین  ایمناسب است    دیاکه استفاده کرده   منابع کمکیدهنده  ارائه  ایآ  :یآموزشدهنده کمک ارائه

 د؟یدار  ضیبه تعو

. کنندی م  ل یرا تکم  آزمون  7تا    4حدود    شوندکه قبول می   یداوطلبان  :شدهل یتکم  یهاتعداد آزمون 

 د؟ یدار  مورداین  تعداد دفعات  شیبه افزا ازین ایآ
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مجدد خود    آزمون  آمادگی برای  در طول  ؟دیاداشته ی  تر فی ضع عملکرد  ها  در کدام حوزه   :عملکرد

 .دیداشته باش یشتر یتمرکز ب نکات نیا یبر رو

 باشد. 70این نتایج باید باالی   نتایج آزمون آزمایشی یا ماک:

 

هرآن  تصمیم شما  .  دیشوی م  میتسل  ای  دیادامه ده  دیخواهیم  ایکه آ  دیر یبگ  میتصم  :5مرحله  

 باید درست است.  چه

بسیار زیاد است    اندرفتهگ   CFAمجدد  در آزمونآمار تعداد افرادی که تصمیم به شرکت    بر اساس 

نکته مهم این است که شما اگر زودتر اقدام به شرکت در آزمون مجدد    هرچند اگر بازهم رد شوند.

توانند هرچند این موضوع هم می   کنید برای شما بسیار راحت است تا آن را موکول به بعد کنید.

ه شد داشته باشید  باشد که یک ارزیابی از خود نسبت به آزمون طبق مواردی که گفت  هکمک کنند

و بعد این اقدام را عملیاتی کنید چرا که گرفتن مدرکی که برای شما هیچ مزیت قابل توجهی  

 آید. ندارد هیچ امتیازی به حساب نمی 

 

 CFA ی آزمایش توصیه مهم به داوطلبان آزمون ۱۰

ای که باید باال نیست  اندازهشما به   CFA شاید شما نگران این باشید که چرا نمره آزمون آزمایشی

درصدی را در    ۷۰باید به صورت مستمر حداقل نمره   CFA چراکه هر داوطلب شرکت در آزمون

نتیجه آزمون است  که ممکن  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  اما  نماید.  آزمایشی کسب  های 

 .امتحانات اولیه بسیار پایین باشد و روحیه شما را ضعیف کند

 را بهبود ببخشید؟ CFA توانید نمرات آزمون آزمایشیاست که شما چگونه می  سوال اساسی این
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های  های آزمایشی رایگان و همچنین صحبتبراساس اطالعاتی که از متقاضیان حضور در تست

مورد توصیه کاربردی استخراج گردیده که با رعایت   ۱۰کسب شده است،   CFA مدرک دارندگان

از روز برگزاری   (Mock Exams) های آزمایشیتوانید نتیجه آزمون ها شما می آن خود را قبل 

 .آزمون اصلی بهبود دهید

 

 آن را به فرصت یادگیری تبدیل کنید ،روی امتیاز پایین تمرکز نکنید

ابتدایی خود ممکن است شما نمره   CFA ر چند آزمون آزمایشیاین بسیار بدیهی است که د

پایینی را کسب کنید به این دلیل که شما در این مرحله تازه با چارچوب و نوع امتحان آشنا  

بهترین   اید و همچنین ممکن است کمی به یاد آوردن موضوعات اولیه کمی دشوار باشد.شده

مش داشته باشید چرا که ترس و وحشت کار شما  راه برطرف کردن این مشکل این است که آرا

مهمترین   دهید.  کند و شما با این کار زمان خود را بیهوده از دست میتر میرا بسیار سخت 

موضوعی که شما باید به آن توجه داشته باشید این است که اطمینان حاصل کنید که تمام  

 .گر امکان تکرار آن نباشداید تا دیاشکاالت و اشتباهات صورت گرفته را متوجه شده

 

 های صحیح را مرور کنید پاسخ  CFA پس از آزمون آزمایشی

  – ها بیاموزید  توانید از آن های مدل مفیدی دارند که می های تمرینی با کیفیت، پاسخ آزمون

  داده  انجام   درستی   به  را   سوال  حل  راه  اگر  حتی   کوچک،  مطالعه   هاییادداشت  مانند  درست

. ندهید  دست  از  را  هایادداشت  این  از  استفاده  اید،کرده  انتخاب   نیز  را  درست  جواب  و  باشید

می   ها پاسخ وضوح  شکافبه  روش توانند  شما،  دانشی  و حتی  های  کارآمدتر  محاسباتی  های 

شده های ساخته دهی بهتر را آشکار کنند )مخصوصًا برای بخش پاسخهای پاسخگاهی تکنیک 

https://irfinance.ir/cfa/
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س از نمره دادن به مقاله، بخش اساسی یادگیری و بهبود حافظه مطالعه  ( مرور آنها پ۳در سطح  

 .شما است

 

 یک جلسه بررسی سریع داشته باشید 

اگر در مورد موضوعی سؤاالتی وجود دارد که به  CFA های آزمون آزمایشیپس از بررسی پاسخ 

مراجعه کنید! به عنوان  وضوح نیاز به مطالعه بیشتر در مورد آن دارید، به مطالب مطالعه خود  

مثال، اگر متوجه شدید که اغلب با سؤاالت مربوط به قیمت اوراق قرضه مشکل دارید، کمی 

زمان بگذارید و در مورد این بخش مطالعه کنید. بررسی متمرکز و سریع موضوعات در اینجا کلید  

 .اصلی است: مرور سریع داشته باشید، زیرا باید به امتحان عملی بعدی بروید

 

 سوال را با دقت بسیار بخوانید

  اشتباه   دلیل  به  –  تمرینی  امتحانات   و   – واقعی   CFA اکثر اشتباهات انجام شده در خود آزمون

  اشتباه  همین  است  ممکن  گاهی  متقاضی  زمان،  به  توجه  با.  است  سؤال  از  اشتباه  درک  یا  خواندن

  در سوال این دانممی  فهمیدم، را این من “بله، کردن فکر سؤاالت، نیمه خواندن: شود مرتکب را

شویم که در سؤال چیز دیگری آز آنچه ما است!” ولی بعدا متوجه می C پاسخ  و  چیست  مورد

کننده این است که همیشه زمانی که در حال خواندن کردیم گفته شده بود. نکته کمک تصور می

ترین«،  ها عبارتند از: »دقیقالیک متن هستید دور کلمات کلیدی دایره یا خط بکشید. برخی از مث

را به طور  ترین احتمال« یا مطلق»کم هایی مانند »هرگز، همیشه، فقط« و لطفا حتما سواالت 

 .کامل بخوانید
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 دلسرد نشوید CFA از تکمیل آزمون آزمایشی

گیرند برای مرور  کنند، سپس تصمیم میبرخی از داوطلبان در نیمه راه امتحان عملی را ترک می 

ک موضوع خاص توقف کنند. این کار را انجام ندهید. بسیار مهم است که مطمئن شوید تجربه  ی

معنی آورید. در غیر این صورت، نتایج شما بی تکمیل امتحان را تحت فشار زمان به دست می 

کنید. امتحان عملی را تمام کنید، سپس بعد از  است، زیرا شما برای آزمون واقعی تمرین نمی

ر صورت لزوم، موارد مورد نیاز را بررسی نمایید. اما با نزدیک شدن به امتحانات، انجام  انجام و د

های یادگیری  های آزمایشی از نظر علمی ثابت شده است که یکی از بهترین راهبیشتر آزمون 

را در اولویت قرار   CFA است. برای به حداکثر رساندن بهبود نمره آزمون، انجام آزمون آزمایشی

 !دهید

 

 را تحت شرایط زمانی واقعی انجام دهید CFA آزمون آزمایشی 

سازد یکی از ابعاد اصلی که چرا امتحانات تمرینی بسیار مهم هستند این است که شما را آگاه می 

ثانیه برای هر سوال در    ۹۰که آیا باید روی سرعت پاسخگویی خود کار کنید یا خیر. با کمتر از  

ساز است یا خیر. حتی  بندی برای شما در طول امتحان مشکلآیا زمان ، بررسی کنید که  ۱سطح  

ها را بدانید اگر وقت نداشته باشید پاسخ را در امتحانات واقعی یادداشت  ٪ تمام جواب ۱۰۰اگر  

 .کنید، باز هم شکست خواهید خورد

 

 از وقت زیادی گذاشتن و گیر افتادن در یک سوال خودداری کنید

رعت پاسرخگویی، سرعی کنید در سرواالتی که کمی با آنها مشرکل دارید گیر یک نکته مرتبط با سر

 نکنیرد. بسررریراری بره دلیرل این اشرررتبراه فراحش تقریبرًا در امتحرانرات سرررطوح مختلف رد
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هر سروال تقریبا تمام شرد، یاد بگیرید که  هنگامی که زمان شرما برای پاسرخ دادن به  شروند.می

اسرت به زمان بیشرتری نیاز داشرته باشرند بگذرید یا فقط دانید ممکن چگونه از سرواالتی که می

 :یک اتصال ذهنی با آنها ایجاد کنید. در اینجا نحوه انجام این کار به وضوح آمده است

آن   به  داشتید  اضافی  وقت  اگر  بعدًا  که  باشد  عالمتی  تا  بکشید  داره  سوال  شماره  دور  فقط 

 .بازگردید

ترین آنها را انتخاب کنید. هدف این دانید محتملجواب را نمی ای، اگر  برای سؤاالت چند گزینه

 .است که برگه پاسخ را در صورتی که زمان کافی ندارید خالی نگذارید

انجام این کارها در حالی که به محدودیت زمانی خود پایبند هستید، نمرات آزمون شما را به  

 .کنیدقع برگه خود جلوگیری می رساند و از اشتباه پرهزینه عدم تکمیل به موحداکثر می 

 

 استفاده کنید CFA آزمایشی موسسه از آزمون

  ۲دهد که از حدود  برای هر داوطلب چند آزمون آزمایشی در هر سطح ارائه می CFA مؤسسه

ماه قبل از امتحان واقعی در دسترس است. این سواالت برای تقلید از سبک واقعی امتحان و  

نمی  اند،وزن موضوع طراحی شده که  بگیرید.  بنابراین منبع مهمی است  نادیده  را  آن  توانید 

این آزمون  را در شرایط زمان مطمئن شوید که  از انجام چند    بندیهای آزمایشی  شده و پس 

است انجام دهید، زیرا آزمون آزمایشی  آزمون آزمایشی که توسط موسسات دیگر طراحی شده 

تر است، بنابراین ابزار بسیار مفیدی  ون واقعی نزدیک از نظر سختی و ادبیات به آزم CFA مؤسسه

 .باشدبرای آماده کردن شما برای آزمون واقعی می 
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 کتاب باز نکنید  CFA هرگز در میان انجام آزمون آزمایشی

کنید، به  نیست. بنابراین وقتی برای آن تمرین می Open Book باز یا واقعی کتاب  CFA آزمون

همان قوانین پایبند باشید. در پاسخ دادن به سواالت بدون کمک تمرین کنید: زمان زیادی برای  

حفظ خواهید کرد، زیرا  مرور و یادگیری بعدا وجود خواهد داشت. همچنین اطالعات را بهتر  

 .شودذهن شما بیشتر بر روی این سوال متمرکز می 

 

 !به تمرین ادامه دهید

کنیم که ممکن است به شما در ایجاد  های جالبی که به دست آمده اشاره میدر آخر باید به داده

ر  های آزمایشی زیادی برای هانگیزه برای آخرین مرحله کمک کند. در چند سال گذشته، آزمون 

اند و با مشاهده  ها شرکت کردهبرگزار شده است که صدها داوطلب در این آزمون CFA سطح

، نمرات  CFA آید. با نزدیک شدن به روز آزمون اصلیروندهای کلی، نتایج جالبی به دست می

٪  ۴۰روز قبل از امتحان، نمرات به طور پیوسته در حدود  ۱۰۰٪ بهبود یافته است. تا حدود  ۲۰-۲۵

کنند. درست قبل ماند، اما پس از آن، نمرات به طور پیوسته روند صعودی را شروع میمی باقی 

گرفتند. نه تنها این، بلکه ٪ امتیاز می ۶۲واقعی، داوطلبان به طور میانگین حدود   CFA از آزمون

اضافی   تمرینی  آزمون  به طور متوسط، هر  نیز تشدید شد.  امتیازها  اختالف  زمان،  با گذشت 

کنید، کنید و زمان برای بهبود خود صرف می تا زمانی که تالش می   .بخشد٪ بهبود می ۵-۲ا  نمرات ر

یابد. ممکن است اینطور به نظر نرسد، اما شما  اعتماد کنید که دانش و توانایی شما بهبود می

 .به طور پیوسته در حال بهبود هستید 
 

https://irfinance.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-cfa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%db%8c%da%a9/
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 CFA نزدیک شدن به آزمون اصلینمودار بررسی وضعیت بهبود امتیازات نسبت به 

 

 
 بر حسب دفعات شرکت در آزمون CFA نمودار بررسی وضعیت بهبود امتیازات آزمون آزمایشی

 

  CFA آزمون مدیریت زمان برای لحظه آخری های استراتژی

دانید باید روی چه موضوعات کلیدی تمرکز  مانده میاکنون که با توجه به نقاط قوت و زمان باقی

هفته آخر، صراحتًا شما باید روی انجام سؤاالت    4در    فرا رسیده است.  آنها  اجرای کنید، زمان  

 مجموعه آزمون آزمایشی تحت شرایط زمانی واقعی تمرکز کنید.  6تا  4تمرینی و تکمیل 
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تر هستید، با انجام سؤاالت تمرینی  ها ضعیف هایی را که در آن هایتان، بخشپس از بررسی پاسخ 

طور خاص مرور کنید و به امتحان آزمایشی بعدی بروید. در ماه آخر  در آن حوزه موضوعی به

 شما نکات بسیاری را یاد خواهید گرفت، اما باید از زمان خود عاقالنه استفاده کنید.

ماهای آخر انجام دهید. در اینجا    توانید درتمرین یکی از موثرترین اقداماتی است که شما می 

هفته قبل از شروع    یکتوانید بازبینی خود را در  چند نکته برای مدیریت زمان وجود دارد که می

 تمرین به پایان برسانید:
 

 زمان را به درستی تقسیم کنید   . 1

هفته )یا حداکثر    یکریزی کنید که  از قبل برنامه  شما به تمام زمانی که در اختیار دارید نیاز دارید.

ها برای از بین این یکی از مؤثرترین راه  امتحان از کار خود مرخصی بگیرید.روز( قبل از روز    10

 CFAهای لحظه آخریدهد کاماًل روی آمادگیپرتی است، زیرا به شما امکان میبردن حواس 

 .یدها را تمرین کنخود تمرکز کنید، یعنی امتحانات و بازبینی

ها بگویید که واقعًا باید در  ه آنبا خانواده و دوستان و همکاران درباره آزمون صحبت کنید و ب

 توانید روی چیزهای دیگری تمرکز کنید.  این دوره تمرکز کنید و نمی 
 

 که باید انجام دهید را ارزیابی کنید و برای خود چک لیست ایجاد نمایید.    یکارهای  . 2

تر بروید، بسته به میزان مطالبی که باید مطالعه کنید، ممکن است به سراغ موضوعات با اهمیت

تر را کنار بگذارید. ما مطلقًا این نکته تصمیم بگیرید که برخی از موضوعات کوچکتر یا کم اهمیت

 . نماییداتخاذ  را  ای  کنیم، اما زمانی که وقت کافی ندارید شما باید تصمیمات عاقالنهنمیرا توصیه  



 

92 

 

اید را  درصد از آنچه که به هر علتی انجام نداده  15در چک لیست خود تالش کنید که هر روز  

 انجام دهید.  

 توانید از آن استفاده کنید: های کاربردی که شما می روش

 . ایدستقیما به مفاهیم اصلی هر بخش پرداختهاطمینان حاصل کنید که م •

 .های مفصل و با جزییات نشویددرگیر مثال  •

 .اگر مفهوم خاصی را دریافت نکردید خیلی ناامید نشوید •

 .اید، نگران نباشید و فقط ادامه دهید اگر پیشرفت زیادی نکرده •
 

 در پایان هفته به سراغ امتحانات تمرینی بروید .3

د.  قبولی در امتحان است، بنابراین باید زمان خوبی را به تمرین اختصاص دهینتیجه نهایی مهم،  

 .به سراغ امتحانات تمرینی بروید در پایان هفته تعیین شده خود

هنگامی که چند امتحان تمرینی را انجام دادید، ممکن است تصمیم بگیرید که به عقب برگردید  

خواهید موفق شوید مطمئن اید اما اگر میپرداختههایی را مطالعه کنید که هنوز به آنها نو بخش

 شوید که امتحانات تمرینی را هرچه زودتر شروع کنید. 

 

 برای داوطلبان حضور در آزمون  CFAتوصیه دارندگان مدرک  10

  CFA  قانون طالیی که حاصل اطالعات بدست آمده از هزاران متقاضی با تجربه  10  بخشاین   در

همچنین می  Charterholder  و  آزمون  این  می  ،باشدهای  میبیان  که  تمام شود  برای  تواند 

 مناسب باشد.  CFAمتقاضیان آزمون سطح یک
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 ریزی داشته باشیدبرنامه آنزود شروع کنید و برای مطالعه خود را  . 1

کنید حدود   کنید  6-5سعی  به مطالعه  امتحان شروع  روز  از  قبل  در    .ماه  اگر  مثال،  عنوان  به 

 کنم از ماه می شروع کنید.کنید، به طور کلی توصیه می امتحانات نوامبر شرکت می

  11.5ساعت مطالعه نیاز دارید، یعنی    300، حداقل  CFAبه یاد داشته باشید که شما طبق برنامه  

شما متفاوت    دانشالبته زمان مورد نیاز بسته به    کهماه    6در هفته در مدت  ساعت مطالعه  

است، به خصوص در سطح یک اگر مطالب برای شما کمتر آشنا است، زودتر شروع کنید. برنامه  

دیگری را هم برای انجام مطالعات تکمیلی در نظر   شته باشید و منابع مطالعاتیمطالعاتی دا

   بگیرید.
 

 برنامه مدونی برای خود بنویسید و سختی آزمون را در نظر بگیرید . 2

الزم برای قبولی در این آزمون را درک کنید. این امتحان به غیر از تعهدات معمول    تعهد زمانی

گیرد. ایجاد تعادل بین مطالعات و انتظار اینکه بقیه  زندگی شما، مقدار زیادی از وقت شما را می

تان طبق روال معمول ادامه یابد، بسیار سخت است. بدانید که شما دچار استرس خواهید  زندگی

خسته و بداخالق خواهید بود، این بسیار معمول است که هرچه به زمان امتحان نزدیک  شد و 

تر  کنید و ممکن است که در قبال افراد نزدیک خود عصبیشوید استرس بیشتری را تحمل میمی

 باشید.
 

 ساعت مطالعه داشته باشید 400حداقل  .3

مطالب است که شما باید دشوار نیست، اما مشکل در حجم انبوه    CFAدرک مطالب سطح یک  

اند. برخی از موسسات  ویژه برای کسانی که تازه به حوزه مالی ورود کردهاز آن آگاه باشید، به
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ساعت برای شما زمان مناسبی است، اما به طور متوسط این   250ممکن است به شما بگویند  

گرفته    CFAهای قبلی که از متقاضیان آزمون موسسه  مدت زمان کافی نخواهد بود. در نظرسنجی

ساعت را به مطالعه برای امتحانات سطح یک    400، یک داوطلب به طور متوسط  ه استشد

ساعت زمان مناسبی برای پوشش کافی برنامه درسی سطح یک و تکمیل    400اختصاص داد بود.  

بر مباح اینکه شما تسلط مناسبی  با فرض  تمرینی است  و  امتحانات  زبان تخصصی مالی  ث 

زمینه مطالعاتی هر متقاضی ممکن است  گذاری داشته باشید. اما این زمان براساس پیشسرمایه

 . متفاوت باشد
 

 را نادیده نگیرید و آن را برای آخر نگذاریدای حرفهاخالق  مباحث درس  .4

است در واقع، ای یک اشتباه رایج در میان داوطلبان سطح یک  نادیده گرفتن درس اخالق حرفه

  3نیست، اخالق یک موضوع کلیدی در هر    اخالق به چند دلیل گزینه مناسبی  نادیده گرفتن

 وزن در امتحان است.  ٪ 10باشد که دارای حداقل می  CFAسطح امتحانات 

موضوعات بخش اخالق تقریبًا در همه سطوح یکسان است، بنابراین شما پایه خوبی را نه تنها  

 کنید. ، بلکه برای سطوح آینده نیز ایجاد می یک برای موفقیت در سطح

. اگر مطالعه دکنتواند بسیار به شما کمک اگر شما نزدیک به حداقل نمره قبولی باشید اخالق می

توانید از منابع دیگری هم استفاده کنید اما باید  می  استبرای شما دشوار    CFAمنابع درسی  

 . گیردن را نمی بدانید که هیچ منبعی جای منابع اصلی آزمو
 

کنید تا با آن     CFAهای استاندارداز قبل از امتحان شروع به استفاده از ماشین حساب  . 5

 نمایید برقرار  ارتباط الزم را
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 تمرین را در برنامه درسی خود قرار دهید .6

بسیاری از داوطلبانی که برای اولین بار متقاضی امتحان هستند زمان زیادی را صرف خواندن  

یادداشت  گردآوری  و  درسی  میبرنامه  مطالعاتی  که    .کنندهای  است  معمول  بسیار  واقع،  در 

 ها را درست قبل از روز امتحان به پایان برسانند ریزی کنند تا یادداشتداوطلبان سطح یک برنامه

 این یک اشتباه بزرگ است. اما 

آشنا  یادداشت اساس مطالب  پایه  با  را  آزمونمی های مطالعه شما  اما  و  کند،  آزمایشی  های 

میما انتقال  شما  مغز  به  فعاالنه  را  چیز  همه  که  است  فرآیندی  تمرینی  هنگام  تحانات  دهد. 

 ریزی کنید که در پایان هر مطالعه چند سؤال موضوعی را حل کنید.ها، برنامه خواندن یادداشت

هفته قبل از روز   6تا    4کنید و    های خود را زودتر تمامریزی کنید که خواندن یادداشتبرنامه

شده واقعی به شما  بندیامتحانات آزمایشی را شروع کنید. یک آزمون آزمایشی زمان   ، امتحان

توانید عملکرد و همچنین مییا نه مانده دارید گوید که آیا نیاز به نگرانی در مورد زمان باقیمی

مجموعه امتحانی را به    6جموع حدود  خود را ارزیابی کنید. هدف شما باید این باشد که در م

 . پایان برسانید
 

 را هدف بگیرید، اما اگر به آن نرسیدید عصبانی نشوید ٪70 نتیجه .7

قبولی در آزمون را به همراه دارد با این حال، ممکن   ،درصدی  70نتیجه    CFAبراساس استاندارد  

کننده روبرو  دهید با یک نتیجه شوکهاست اولین باری که به اولین آزمون آزمایشی خود نمره می

شوید چرا که احتمااًل نمره کمتری از آنچه انتظار داشتید خواهید گرفت. امتحان خود را با تجدید 

 و با این کار پیشرفت خواهید کرد. ها تقویت کنید نظر در یادداشت
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 زمانی را برای تدارکات روز امتحان کنار بگذارید  .8

در میان این همه مطالعه سخت، سودمند است که چند دقیقه وقت بگذارید تا تدارکات روز  

 امتحان را مرتب کنید. 
 

 ثانیه 90مراقب زمان باشید، هر سوال  .9

این  خطر تکمیل نشدن آزمون همیشه وجود دارد.با توجه به حجم زیاد سواالت در سطح یک، 

شود اگر سوال را غلط جواب دهید،  موضوع را بدانید که هیچ نمره منفی برای شما ثبت نمی

است از ینکه    جواب دهید بهتر  bها را  حتی اگر تمام گزینه  .پس همه سواالت را جواب بدهید

 کدام را جواب ندهید.هیچ 
 

 های خود باشیدالعملبسیار مراقب رفتار و عکس در طول امتحان و بعد از آن .10

در روش و نحوه برگزاری امتحان بسیار   CFA نظر برسد، اما موسسهاین ممکن است بدیهی به

قوانین را نقض کنید، تمام    اگر یک سرپرست گزارش دهد که شما ممکن است  .سختگیر است

افتد. این یک توصیه  ها می کنندهشما در خطر است و این اتفاق هر ساله برای شرکت  زحمات

پس از امتحان، لطفًا از مقایسه یا بحث در مورد    .جدی است، با ناظران آزمون درگیر نشوید

سؤاالت، یا تالش برای دادن مجدد امتحان خودداری کنید چراکه از شرکت در امتحانات بعدی  

 د.محروم خواهید ش
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 داوطلبان اشتباه مرسوم  8

جه شوید که آیا روند  و هستید، باید به نحوی مت  CFAهنگامی که در حال مطالعه برای آزمون  

کنید،  گویند تا زمانی که به طور منظم مطالعه میمطمئنًا برخی می  کنید یا نه؟درستی را طی می

تواند ضامن گام برداشتن در  نمیروند شما درست است اما گاهی اوقات صرفا مطالعه منظم  

 مسیر درست باشد و برنامه شما نیاز به بازبینی و اصالح خواهد داشت.

ها خواهیم پرداخت را  عالمت هشداری که در ادامه به بیان آن  8زمانی که شما هر کدام از این 

دامه مسیر خود  ریزی برای ادر روند خود مشاهده نمودید بدانید که نیاز به یک بازبینی در برنامه

 خواهید داشت.
 

 های شما به پایان نرسیده کمی تامل کنید اگر خواندن یادداشت  . 1

اید و در تالش هستید که مطالعه خود را به موقع تمام اگر از برنامه مطالعه خود عقب افتاده

به   را  برنامه درسی خود  که  بکنید  را  تمام تالشتان  کنید.  را دوچندان  پایان  کنید، تالش خود 

 . موضوعات این کار را انجام دهید برسانید اما سعی نکنید با نادیده گرفتن
 

 ریزی کنیداید، حتما برای انجام آن برنامهعملی و آزمایشی را کامل نکرده آزمون اگر  هیچ . 2

کنند ها شما را برای روز امتحان واقعی از زوایای مختلف آماده می امتحانات عملی مهم است. آن 

از    6تا    4معموال در     CFAدهد که داوطلبان موفقات نشان می و تحقیق امتحان تمرینی قبل 

 نمایند.امتحان اصلی شرکت می
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 این ذهنیت را کال از خود دور کنید:   .3

 « شوممعنی است و از آن رد می ای بیکنم که درس اخالق حرفه»من فرض می

وجود    CFAای در امتحانات  اشتباهی بزرگتر از دست کم گرفتن استانداردهای اخالقی و حرفه 

امتحانات    ندارد. در  جدید  داوطلبان  از  اخالق    CFAبرخی  سؤاالت  که  کنند  فکر  است  ممکن 

این تفکر میحرفه که  انجام دهید" است  را  "کار درست  اشتباه جبران  ای شبیه سؤاالت  تواند 

 ناپذیری در آزمون باشد و ممکن است نتیجه آزمون را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
 

 باید زمان کافی اختصاص داده شود  CFAبرای مطالعه هر درس و موضوعی در برنامه  .4

پوشی کرد. هر بار تصمیم گرفتید از موضوعی  هیچ موضوعی وجود ندارد که بتوان از آن چشم

در حال مطالعه هستید این را   3و یا  2ذیرید. اگر شما برای سطح رد شوید باید ریسک آن را بپ

حداقل کلیت موضوعات را  باید بدانید که ریسک این کار بسیار باالتر خواهد بود. سعی کنید  

 درک کنید.
 

ها برای  هیچوقت فکر نکنید که برای مطالعه زمان زیادی باقیمانده، از کوچکترین فرصت . 5

 مطالعه استفاده کنید

اکثر داوطلبان حدود  معم از آزمون شروع به مطالعه می  6تا    5واًل  از  ماه قبل  اما بعضی  کنند 

اندازند. اگر خود را در چنین شرایطی دیدید همه چیز  زمان شروع مطالعه را عقب می  ، متقاضیان

ترین کار است. وقتی شروع  را رها کنید و همین االن شروع به مطالعه کنید. شروع کردن سخت

 .به روال آن عادت خواهید کردار کردید، به سرعت روال خود را پیدا کرده و به ک
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به طور مداوم    CFAماه قبل از روز امتحان    6به عنوان یک قاعده کلی، شما باید همیشه حدود  

 مطالعه کنید.
 

  رچه کم و بیش کارم تمام شده است،گذارم. اگ من کمی بیشتر برای این موضوع وقت می .6

 خواهم واقعا  آن را کامل از بر شوم یا می  دانم وجالب می  موضوع را واقعا  اما این 

تمایل به یادگیری بیشتر بسیار ارزشمند است اما باید بدانید هدف اصلی یادگیری دراین مقطع  

 وضوع را در ذهن خود داشته باشید.است و شما باید این م  CFAزمانی قبولی در آزمون  

گنجانده نشده   CFAای است، اما اگر در برنامه درسی امتحان  دانش اضافی همیشه امر پسندیده

 ه آن را برای بعد از امتحان نگه دارید و روی موضوع بعدی تمرکز کنید.است، مطالع

زمان کافی  اندازه  به  درسی  برنامه  در  رعایت  حد  از  بیش  درگیر شدن  از  است.  سخت  و  گیر 

مدیریت زمان بخش کلیدی موفقیت شما در امتحان  . هایی از برنامه درسی جلوگیری کنیدبخش

 است.
 

مطالعه خواهم کرد. من واقعا  به برنامه مطالعاتی نیاز ندارم و ادامه دادن هر وقت بتوانم  .7

 فرساست!  با برنامه درسی بسیار طاقت

چیزی بیشتر از یک تعهد کوچک است. متقاضیان برای گذراندن برنامه   CFAمطالعه برای آزمون  

است در گذشته   درسی با این حجم، به نظم و انضباط زیادی نیاز دارند. علیرغم اینکه ممکن

حداقل    CFAچقدر در مطالعات و امتحانات خوب عمل کرده باشید، برای موفق شدن در آزمون  

 .نیاز به یک برنامه مطالعه دقیق دارید

 

 



 

100 
 

 یا نه  تا به حال به این فکر نکرده ام که آیا می توانم امتحان را به موقع تمام کنم .8

تر از آن چیزی است که  بسیار رایج  CFAنداشتن زمان کافی برای اتمام آزمون برای داوطلبان  

ثانیه برای هر سؤال    90، داوطلبان فقط به طور متوسط  CFAدر آزمون سطح یک    کنید.فکر می

آموزش دادن به خود برای تکمیل امتحان به موقع، کلید موفقیت در امتحان    در اختیار دارند.

CFA و به همین دلیل باید به امتحانات تمرینی توجه ویژه کرد. تاس 

 

 CFA نشان استفاده از نحوه 

انگیزه شغلی دارند و به همین دلیل برای آنها    CFAنام در امتحانات  درصد از داوطلبان ثبت  45

ه بازاریابی خود مانند رزومه، لینکدین، کارت ویزیت یا هبسیار مهم است که به نوعی روی وج

 حتی امضای الکترونیک کار کنند.

که توسط خود موسسره وضرع شرده چیرزی   CFAآیا از قوانین و قواعده استفاده از عنواناما 

انرد توسرط دانید بسیاری از متقاضریان کره ایرن قروانین را زیرر پرا گذاشرتهدانید؟ آیا میمی

 اند.تحریم شده  CFAموسسه
 

 ها استفاده کنم؟ ن چیست؟ چگونه از آ CFAنشان دیجیتال 

یا     CFAمربوطه و دارندگانهای دیجیتال را بین نامزدهای  در حال حاضر نشان  CFAموسسه  

ها در قالب  عنوان ابزاری برای نمایش دستاوردها آن ( بهCharterholdersتحلیلگران خبره خود ) 

 کند. فضای آنالین و قابل تأیید توزیع می

 .ها را مشاهده میفرماییدهای آننشان برای این کار در دسترس است که در زیر نمونه 3اساسًا 
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« وجود ندارد؟ در اینجا منطق پشت پرده این  سهرا نشان »گذراندن سطح  شاید بپرسید که چ

 .آمده است CFAموضوع توسط مؤسسه  

های دیجیتالی را به داوطلبانی که سطوح یک و دو را با موفقیت به پایان  نشان  CFAموسسه  

دهد. به منظور جلوگیری  اند ارائه میرا کسب کرده  CFAاند و همچنین افرادی که منشور  رسانده

اند را پشت سر گذاشته  سه، به نامزدهایی که سطح  گذاریحوزه مالی و سرمایهاز سردرگمی در  

. هنگامی که فرد تجربه کاری مربوطه را به دست آورد و عضو شد، نشان  ددهنشان ارائه نمی

 دیجیتال دارنده منشور را دریافت خواهد کرد. 
 

 کنیم؟  از موسسه دریافتخود را  CFAیتال ها یا نشان دیجچگونه مدال

این نشان   CFAبرای نامزدهای اخیر یا دارندگان منشور ها هستند،  که واجد شرایط دریافت 

Basno    فروشنده نشان دیجیتال( چند هفته پس از روز نتیجه، از طرف موسسه(CFA    برای شما

" در آن ایمیل کلیک  Claim Your Badgeبعد از دریافت ایمیل فقط روی " کند.ایمیلی ارسال می

ها واجد  ها پیش برای این نشانتر« یا دارندگان منشور که سالبرای کاندیداهای »قدیمی کنید.

 شرایط بودند، نحوه گرفتن نشان آمده است: 
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کلیک   Basno ثبت نام کنید سپس بر روی نشان مربوطه در وب سایت  Basnoابتدا در سایت  

( و در ادامه روی "دریافت CFA  یا دارنده منشور  دو  ، گذراندن سطحیک  )گذراندن سطح کنید

 آدرس ایمیل خود را وارد نموده و برای تأیید روی »ادامه« کلیک کنید.  این نشان" کلیک کنید.

 

 را در رزومه نشان دهیم؟  CFAچگونه به درستی 

 
ای"  "آموزش" یا "توسعه حرفه " را به عنوان یک نهاد اعطا کننده آموزشی در بخش  CFA"موسسه  

 وضعیت فعلی خود را به عنوان آخرین مدرک تحصیلی خود فهرست کنید. قرار دهید و 

• CFA Exam Level I / II / III candidate 
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• Passed CFA Exam Level I / II / III (date) 

• CFA Charterholder (date) 
 

«  CFAهای »توانید عالمتاند، میرا دریافت کرده  CFAدر نهایت، فقط برای افرادی که منشور  

 : مثال رزومه خود قرار دهید.« را بعد از نام خود در سربرگ Chartered Financial Analystیا »

• Jon Snow, CFA 

• Jon Snow, Chartered Financial Analyst 

 

عبارت دقیق وضعیت شما به جایی که در قرار دارید بستگی دارد. همانطور که در باال نشان داده  

، باید به وضوح بیان کنید که آیا متقاضی  CFAشده است، در هر مرحله از فرآیند صالحیت برنامه  

ی آزمون  اید که براتوانید اعالم کنید که کاندیدا شدهاید. فقط در صورتی میهستید یا قبول شده

به طور خودکار وضعیت "کاندیدای سطح دوم" را    یکنام کرده باشید، یعنی گذراندن سطح  ثبت

 کند. به شما اعطا نمی

" یرا CFAتواننرد از عالئرم تجراری "فقرط می  CFAبه یاد داشته باشید کره دارنردگان منشرور  

"Chartered Financial Analyst:استفاده کنند اگر " 

را به موسسه   دالر آمریکا 275عضویت ساالنه   هستند )حق CFA سه موس اعضای جزء آنها  •

CFA نمایندپرداخت می). 

 ای نیستند.آنها مشمول برخی تخلفات رفتار حرفه •

 تعلیق یا لغو نشده است.  CFAحقوق آنها برای استفاده از نام  •
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 استفاده کنم؟ "  CFAاگر فقط منتظر تجربه کاری هستم می توانم از "در انتظار منشور

   Charterholderای که باید در نظر داشت این است که تا زمانی که واقعاً توانید. نکتهنه، شما نمی

هستید.    CFAتوانید بیان کنید، یا حتی به طور مبهم بیان کنید که یک دارنده منشور  نمی  نباشید

 کنند مانند: بیان می های لینکدین وجود دارند که خالف آن راها و نمایهبسیاری از رزومه 

• CFA Charter Pending 

• CFA, Expected 20XX 
 

 سهاگر هر  .  شود  CFAاین موراد ممکن است در صورت مشاهده منجر به تحریم شما از سمت  

 Charterholder  توانید برهامتحان را گذرانده اید و فقط منتظر تجربه کاری هستید، هنوز نمی

با این حال، شما مجاز هستید در رزومه خود بنویسرید هرر سره سرطح   بودن خود اشاره کنید.

را گذرانده اید ]تاریخ اختیاری[ و پس از تکمیل تجربره کراری مرورد نیراز، منشرور   CFAبرنامه  

 کنید.دریافت 
 

را    CFAآیا باید تاریخ قبولی خود را مشخص کنم یا اینکه در فالن تاریخ  انتظار دارم منشور  

 دریافت کنم؟

این است که شما فقط می را بیان کنید نه  نکته کلیدی که باید در نظر داشت  توانید حقایق 

 .اید ذکر کنیدههایی که امتحانات خود را قبول شدها. شما فقط مجاز هستید تاریخبینیپیش
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 به لینکدین CFAنحوه اضافه کردن 

لینکدین برای نمایش تجربه   از شروع، توجه داشته باشید که بخش "تجربه" در پروفایل  قبل 

در این    CFAکاری شما در نظر گرفته شده است. بنابراین، درج عضویت یا نامزدی در موسسه  

تواند نقض  هستید که می  CFAتواند این تصور را ایجاد کند که شما کارمند موسسه  بخش می

 ای تلقی شود.و استانداردهای رفتار حرفه  قوانین اخالقی

ها« و هرایی برا عنروان »مجوزهرا و گواهینامرههای لینکردین دارای بخشخوشبختانه، نمایره

»امتیازات آزمون« هستند که بسته به اینکه شرما یرک دارنرده منشرور یرا متقاضری هسرتید، 

 شما در آنجا است. CFAترین مکان برای نشان دادن وضعیت مناسب

 

 :خود دارند LinkedInروزرسانی صفحه روش برای به سه  ،CFA دارندگان منشور

• CFA را بعد از نام خانوادگی خود اضافه کنید. 

 . ها«در بخش »مجوزها و گواهینامه •

 . "Add Profile Section" خود، در بخش  LinkedIn در نمایه •

 

 های ویزیت و امضاهای ایمیلی در کارت  CFA Charterholderنحوه نمایش وضعیت 

برای کارت ویزیت،    .بعد از  نام خانوادگی شما کافی است "CFA" امضای ایمیل، اضافه کردنبرای  

گر مالی خبره« در خط بعدی )پس از نام نام خانوادگی خود یا »تحلیل   بعد "CFA" اضافه کردن

 . و نام خانوادگی شما(
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 جهان گواهینامه برتر حوزه مالی و سرمایه گذاری در  ۱۲معرفی  : 1پیوست 

های اجتماعی بعد از نام افراد روبرو  های اختصاری در رزومه و یا شبکهقطعا شما هم با عبارت 

های مالی در  دهنده گواهی و … . این حروف نشان  CFA  ،CPA  ،CLU هایی مثلاید عبارتشده

 .های مختلف است که فرد موفق به اخذ آنها شده استزمینه

گذاری های مختلف حوزه مالی و سرمایهتخصص در قسمت  دهندههای مالی نشان گواهینامه

ها کدامیک  های زیادی وجود دارد، اما بهترین و معتبرترین آنهستند. در این حوزه گواهینامه

زمان   بپردازند،  مطالعه  به  آنها  اخذ  برای  باید  افراد  که  زیادی  زمان  به  توجه  با  و  هستند 

 ب در بین این همه مدارک مالی چیست؟دهند و هزینه کنند، بهترین انتخااختصاص 

بنیانگذار دوره عنوان  به  آزمون گروه مالی شریف  آمادگی  در  های مدارک بینهای  المللی مالی 

داند. در این راستا در ادامه ایران، معرفی مدارک معتبر مالی را به عموم مخاطبان رسالت خود می 

 .ی شده استگواهینامه برتر حوزه مالی و سرمایه گذاری معرف ۱۲

 

 CFA  ی تحلیلگر خبره مال 

بین CFA مدرک مدرک  سرمایهمعتبرترین  و  مالی  حوزه  مالی گذاریالمللی  تحلیلگر  یک  ست. 

گواهینامه توسط  خبره، تخصص بسیاری در سرمایه این  دارد.  بازارهای مالی  و تحلیل  گذاری 

ترین مدرک مدیریت  شدهبا عنوان “معتبرترین و شناخته  CFA شود که از ارائه می  CFA موسسه

می سرمایه یاد  جهان”  در  می گذاری  متقاضیان  از  برنامه  این  بر  کند.  که  موضوع    ۱۰خواهد 

های دقیق را پشت سر بگذارند.  گذاری تسلط داشته باشند و همچنین سه سطح از آزمونرمایهس

https://irfinance.ir/cfa/
https://irfinance.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-cfa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%db%8c%da%a9/
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یک انتخاب   CFA گذاری هستید،اگر به دنبال کسب اعتبار و تخصص در حوزه مالی و سرمایه

 .عالی است
 

 CPA  ی حسابدار خبره عموم

گواهینامه  CPA مدرک از  دیگر  بین یکی  معتبر  کهالمللهای  است  مالی  حوزه  در  مختص     ی 

باشد. این گواهینامه توسط  حسابداران، کارشناسان امور مالیاتی و تحلیلگران بازارهای مالی می 

آمریکایی به  ارائه می CPA (AICPA) مؤسسه  و شما حداقل  ساعت مطالعه جهت    ۱۵۰شود 

تواند برای کسانی که  یم CPA .گذراندن یک امتحان دشوار برای قبولی در این آزمون نیاز دارید

گذاری هستند مفید  به دنبال شغل مشاوره مالی در مورد کاهش مالیات و سازماندهی سرمایه

 .باشد
 

 CFP ی ریز خبره مالبرنامه 

و  برنامه مالی  حوزه  در  موجود  موضوعات  تمامی  بر  خوبی  بسیار  تسلط  مالی  خبره  ریزان 

های  کنند و سپس برنامهریان خود را ارزیابی می ها سبد مالی کامل مشتگذاری دارند. آنسرمایه

ای  شوید باید مجموعه  CFP ریز مالی یا نمایند. برای این که شما یک برنامهمالی شخصی ارائه می 

ها را گذرانده و در نهایت برای قبولی، یک آزمون هفت ساعته را پشت سر بگذارید این از دوره

 .درصد است ۷۰شود و نرخ قبولی در این آزمون زیر برگزار می CFP آزمون توسط هیئت مدیره
 

 ChFC ی مشاور خبره مال 

گواهینامه ChFC گواهینامه برای  جایگزینی  عنوان  برنامه   CFP به  این  است.  شده  ایجاد 

از ملزوماتتخصص دهد. یک مشاور مالی خبره کسی است که در  ارائه می  CFP هایی فراتر 

https://irfinance.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-cfa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%db%8c%da%a9/
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ریزی مشاغل کوچک، باید با او همکاری کنید. این های خاص، مانند برنامهصورت نیاز در جایگاه 

شود و به طور میانگین به چهار ماه مطالعه و  دوره توسط کالج خدمات مالی آمریکا برگزار می 

 .تست به صورت فشرده و متمرکز نیاز دارد
 

 CIC ی گذار مشاور خبره سرمایه

CIC    ای از مدرک  مجموعه  یرز CFA   است که به طور خاص برای کسانی که در بخش مشاوره و

، متقاضی  CICکنند ایجاد شده است. برای دریافت مدرکگذاری فعالیت میمدیریت سبد سرمایه

فعالیت بوده و حداقل پنج  گذاری مشغول به  باید در یک شرکت فعال در حوزه مشاور سرمایه 

 .سال سابقه کاری داشته باشد
 

 FRM ی مدیر ریسک مال

گان این گواهینامه  در واقع متخصص مدیریت ریسک است. دارند FRM مدیر ریسک مالی یک

توانند نمایند. آنها همچنین میها به عنوان تحلیلگر و یا مدیر ریسک فعالیت می احتمااًل در بانک 

گذاری نیاز دارند همکاری نمایند و به ارائه خدمات با مشتریان خصوصی که به مشاوره سرمایه

اخذ برای  بپردازند.  آنها  به  دو  FRMک  مدر  و مشاوره درامور مالی  آزمون  باید یک  ، داوطلبان 

آزمون شود را بگذرانند. نرخ قبولی این  برگزار می GARP ای را که توسطای و چند گزینهمرحله

 .٪ است۵۰اغلب کمتر از 
 

 CLU ه  مشاوره بیمه خبر

CLU   می ب که  است  اشخاصی  برای  گواهینامه  فعالیت  هترین  بیمه  حوزه صنعت  در  خواهند 

ریزی نمایند. داوطلبان برای کسب این مدرک باید هشت دوره را که توسط کالج آمریکایی برنامه

https://irfinance.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-frm/
https://irfinance.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-frm/
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درک دارای تخصص در بیمه عمر، مدیریت امالک شود، بگذرانند. دارندگان این ممالی اداره می 

 .و مدیریت ریسک خواهند بود

 

 CAIA ن گذاری جایگزیتحلیلگر خبره سرمایه 

مراننرد  هرای جرایگزینگرذاریسررررمرایره برای متخصرررصرررانی اسرررت کره در بخش CAIA مردرک

کنند. این مدرک توسرط های حقیقی فعالیت میو دارایی hedge fund های تأمینی یاصرندوق

برد تا جزو دارندگان این مدرک قرار شررود و حدودا یک سررال زمان میارائه می CAIA انجمن

 .های آموزشی و همچنین آزمون استبگیرید و شامل دوره

 

 CMFC ک گذاری مشتر مشاور صندوق سرمایه 

گذاری مشترک های سرمایهگذاری به طور خاص در صندوق اگر به دنبال کسب تخصص در سرمایه

، متقاضیان  CMFCک ما ضروری خواهد بود. برای گرفتن مدر هستید، کسب این مدرک برای ش

ریزی مالی  ای را بگذرانند و سپس در امتحاناتی که توسط کالج برنامههفته   ۱۰باید یک دوره  

های  شود شرکت نمایند. دوره آموزشی به طور خاص متقاضیان را برای درک پیچیدگیبرگزار می

 .کندده میگذاری مشترک آماهای سرمایه حوزه صندوق

 

 CMA ت حسابدار خبره مدیری

 CMA برگزارکننده آزمون IMA دارنده این مدرک یک متخصص در حسابداری مدیریت است

 .باشداست و این مدرک دارای دو بخش می

 

https://irfinance.ir/%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-caia/
https://irfinance.ir/product/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-caia/


 

110 
 

 CFTe ل  تحلیلگر خبره تکنیکا

CFTe   در  ۱۹۸۶ژانویه    ۲۲زرگترین تشکل جهانی تحلیل تکنیکال در سطح جهان است که در  ب

در ژاپن شهر   ۱۹۸۸ایاالت متحده آمریکا تأسیس شده و نخستین گردهمایی این تشکل در سال  

کشور جهان دارد. ترویج استفاده از    ۲۷هزار عضو در    ۷وکیو برگزار گردیده. این تشکل بیش از  ت

های مالی و ارتقا، سطح کیفی حرفه تحلیلگری تکنیکال در سطح تحلیل تکنیکال در حوزه بازار 

فعالیت  برای  این تشکل  که  رسالتی  کرده استجهان  تعریف  خود  از   CFTe مدرک.  های  بعد 

 .گرددمندان به عضویت در این تشکل اعطا می موفقیت در دو سطح آزمون به عالقه

 

 CIMA ت حسابداری مدیری 

CIMA   خواهند پا  مدیریت حسابداری است، تمام افرادی که می  دنیا بزرگترین مرکز در رشته  رد

توانند از این دوره دانش  را فراتر از دنیای حسابداری بگذارند و در همین زمینه مدیریت کنند می

ای حسابداران مدیریت در جهان ترین ارگان حرفه برجسته  CIMA .مورد نظرشان را کسب کنند

ابداران مدیریت برای بهبود عملکرد تجاری، اطالعات مالی را از منظر مدیریت )در است. حس

توان گفت عملکرد  رو میکنند. از اینانداز مانند حسابرسی و غیره( تجزیه و تحلیل میمقابل چشم

باشد ای میارائه دهنده این ارگان حرفه  CGMA مدیریت همانند یک کسب و کار است. مرکز

 .گردد)ایاالت متحده آمریکا( ارائه می  CPA و  CIMA شترک توسطکه به طور م

  

https://irfinance.ir/product/cfte/
https://irfinance.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-cfte/
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 CFAموجود برای  نرم افزار  5: 2پیوست 

  عموماً و یا  وجود ندارد    CFAمنابع آزمون    مطالعه  به جای   ینیگز یجا  یفناور   چ یه  کهی درحال

و اپلیکیشن هایی برای کمک به شما جهت قبولی در آزمون     ها برنامه  راً ی، اخ نیست    اعتمادقابل

CFA     .هایاپلیکیشن همه    سهیابتدا، مقاایجاد شده است  CFA  ،ی اساس   یاسهیمقا  ریز   جدول  

است که    ذکر  انیشا.دهدی را انجام م  میاکرده   یکه تاکنون بررس    CFA  هایاپلیکیشن از تمام  

 در جدول پوشش داده نشده است.وجود دارد که  یفیظر  یهاو تفاوت  اتی جزئ

 

 

 



 

112 

 

 CFAموسسه 

   CFA یر یادگی  ستمیاکوس  اپلیکیشن یاجمال  یبررس

شرده اسرت. سراخته  واسرطهدهندگان   توسرط توسرعه CFA موسرسره یر یادگی  سرتمیبرنامه اکوسر

 Watermelonهاینام بیآن به ترتسرررازنده    عنوانبه ،  CFAه  موسرررسررری نام جابه نیبنابرا

Express و BenchPrep د،ینام کرده باشررها ثبتبرنامه  نیکرد. اگر در ا  دیشرراهده خواهرا م 

پوشرررش   زیرا ن CIPM ، بلکرهCFAت امتحرانرا  تنهرا  نرهکره این برنرامره    نمودمشررراهرده خواهیرد 

 دیبا د،یداشرته باشر  یبه محتوا دسرترسر  دیبتوان نکهیا یاسرت، اما برا گانیبرنامه را نیا .دهدیم

 باشید. کردهنام ثبت Investment Foundationsو  CIPM در نیهمچنو   CFA آزموندر 

 

 های این اپلیکیشن ویژگی

برنامه    قیاز طر   CFAکامل    ی: برنامه درسخواهد بوددر دسترس  برای شما    CFAکامل    یمحتوا

وجود دارد که به شما    شرفتیپ  ابیمانند رد  ی اضاف  یهای ژگیو  نیاست. همچن  یدسترس قابل

 . دیخود نظارت کن شرفتیپ بر کندی کمک م

آزمون یشیآزما  یهاآزمون یا  شیآزما  یها:  طر   زین  CFAموسسه    mockی  برنامه   قیاز 

البته  .  شودی شما همگام مگوشی  در   یش یآزما  یهادر آزمون  شرفتیاست. پ  یدسترس قابل که 

انجام پذیرد چراکه این موضوع بیشتر فضای واقعی    تاپلپ ها در  بهتر است که انجام آزمون 

 کند. آزمون را تداعی می 
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مناسب است.   اریبس  لیموبا  یاست که برا  یها فرمت و آزمون  ینی: سؤاالت تمر ینیسؤاالت تمر 

نقاط و  در حال  یاضاف نیر ، انجام تمCFA Learning Ecosystemدر برنامه  ینیبا سؤاالت تمر 

  ینیتمر   ی هاقول داده است که آزمون  نیهمچن  CFA. موسسه  سازدشرایط  مختلف را فراهم می 

  یعال   یهایژگیاز و  گری د  یکینیا  نیبنابرا  ،کندبرنامه ارائه    در  یزودبه  ان رااربرتوسط ک  دشدهیتول

 خواهد بود.  آزمودن افراد یبرا

ادامه    یبرا  یراه خوب  نیا  رود،ی تان سر مها حوصله و آزمون  ینیاز سؤاالت تمر   ی: وقتهایباز 

   .استباالبران دانش خود  دادن به

  ی شامل دسترس  زین  CFA Learning Ecosystemبرنامه    ن،یآنال  ستمیمانند اکوس  قاً یدقگفتگو:  

 است.  گفتگو تاالرهای به 
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 Kaplan Schweserبررسی اپلیکیشن 

. کندیم یبانیپشرت  FRM Kaplan Schweserو   CFA  یهااز بسرته Kaplan Schweserبرنامه 

 Secret Sauceو    QBank ،SchweserNotes  ،Flashcardsبه   یبرنامه شررامل دسررترسرراین 

 Kaplanبسته دیبه محتوا، با یفعال کردن دسترس  یاسرت، اگرچه برا  گانیخود برنامه را اسرت.

Schweser  دیکرده باش یدار یمربوطه را خر . 

 

     Kaplan Schweserبرنامه  یژگیو

QBank مناسب است و    ار یبس  ل یموبا  یاست که برا  ی ها قالبسؤاالت و آزمون   نی: تمرQBank 

کامل پس از پاسخ شما    حاتیاست. توض  Kaplan Schweserبرنامه    دتریمف  یهااز جنبه  یکی

م داده  بنابراشودی نشان  اشتباهبه  دیتوانی م  نی،  هر  از  بگ  ی سرعت  ادیر یدرس  از   نی.  برنامه 

عنوان پاسخ  را به  ضربه شما  نیکه اول  یمعن  نی، به اکندیضربه" استفاده م  کیپاسخ "  ستمیس

 آن وجود ندارد. ر ییتغ یبرا یانهینظر، گز  رییو در صورت تغ ردیپذیم

Flashcards:  ابزار کارت  به  یگر ید  فلش  که  مقابل  لیموبا  در  یخوباست  در شودی استفاده   .

شده، مشابه    ساختهشی فلش کارت از پ  یهابه مجموعه  دیتوانی ، مKaplan Schweserبرنامه  

 .  دیکن دایپ ی دسترس د،یکنیم افتیدر  یکه در قالب چاپ یموارد

طور که گفته  دانلود وجود ندارد، اما همان   ای  یشخص  یهافلش کارت   جادیا  یبرا  یت یقابل  چیه

  ی هااز فلش کارت   یخود، مجموعه کامل  Kaplan Schweserبسته    دیخر   بعد از    متقاضیان شد،  

 .خواهند داشتشده را چاپ 
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   CFA UWorld بررسی اپلیکیشن 

  ازیفعال ن  UWorld  یحساب کاربر   کیبه محتوا به    ی دسترس  ی است، اما برا  گانیبرنامه را  نیا

  90کامل    یدر حال حاضر دسترس   UWorld،  حالن یا  . بابرای آن باید پول پرداخت کنید  که  دیدار 

همه آن را در حال    دیتوانی شما م  نی، بنابرادهدی خود را ارائه م  1به بسته سطح    گان یروزه را

 .دیکن  افتیدر  گانیصورت راحاضر به

 

  UWorld CFAبرنامه  یهایژگیو

تنظ   ینیتمر   یهاآزمون   وسؤال    1700از    شیب بانک    کی  UWorldنامحدود: محصول    میقابل 

  هانیداشت. ا  دیخواه  ی ها دسترسکامل سؤاالت آن   فیبرنامه به ط  قیسؤال است و شما از طر 
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ا  توانیرا م کاماًل قابل    خچهیو تار   یکه بر اساس موضوع، دشوار   ینیتمر   یهاآزمون   جادیبا 

 ( انجام شود. دیدر مقابل سؤاالت جد ی)مثاًل سؤاالت تکرار  دهستن میتنظ 

 کند،ی به آن افتخار م  UWorldکه  ای  : نکته وجود دارد  سالکه در    ی هانهیهمه گز   ی برا  قیدق  لیدال

گزینه درست    تنهاپاسخ نه  ی هانهیهمه گز   یبرا  UWorldها است.  پاسخ آن   یهانهیبودن گز   قیدق

 یی را هم برای هر گزینه هااستدالل  بلکه،  گریدهندگان داز ارائه  یمانند برخ،  کندرا نمایان می 

 .دهدمیارائه 

 د یتوانی م  UWorldدر برنامه    مطالعه:  ی هاکردن مجموعه   یسفارش   یبرا  تالیجید  ی هافلش کارت

 . دیکن جادیهنگام پاسخ دادن به سؤاالت فلش کارت ا

خود را نظارت    یکه دائمًا محتوا  کندی ادعا م  UWorldروزانه:    یروزرسانمورد نظارت و به   یمحتوا

 تواند بسیار مطلوب باشد. که این می کندی روز مو به
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  IFT CFAآزمون   یبرنامه آمادگ یاجمال  یبررس

IFT  ها در  . برنامه آناست  با رشد بسیاری همراه بودهکرد    شروع به کار  2011که در سال    یاز زمان

 ادامه دادند. حالتابهو مسیر خود را از آن روز شد  یانداز راه  2019سال 

  IFT.  دیدار   ازین  یپول  دیممتاز به خر   یوهایدیبه و  یدسترس  یدهندگان، برا  ارائه  ریمانند سا

ویدئوهای موجود  اما در عمل   د،یتماشا کن ز ی« را نIFT گانی را یوهایدی»و دیتوانی که م دیگویم

 است.  CFAهر سطح  برای« آزمون هایه ی»توص  فقط با عنوان

اگر بسته   فرمول و تمام    یهامطالعه، برگه  یهاادداشت یبه    د،یکرده باش  یدار یرا خر   IFTاما 

 داشت. دیخواه  یدسترس  نیدانلود و استفاده آفال یموجود برا ی پول یوهایدیو

 

   IFT CFAآزمون  یبرنامه آمادگ هایژگیو

  یهابه تمام درس  دی توانیم  د،یممتاز هست  IFT اگر مشترک:  سطح  3هر    یبرا IFT یوهایدیو

 نیدر دسترس است، بنابرا  زین  نیآفال  یویدی. ودیداشته باش  یخود در برنامه دسترس  ییویدیو

 . دیمشاهده کن  نیز نیصورت آفالخود را به  یوهایدیو دیتوانیم

مطالعه:    هاادداشت ی  همه اسناد  اسال  یهاادداشتیو  و  کل   یدها یمطالعه  از    یدیخالصه 

 .هستند  یدسترسبرنامه قابل  قیاز طر  ز ین ییویدیو یهای سخنران

که    یاز زمان IFT برنامه  کس،ی: به سبک نتفلدیر یاز سر بگ  دیکه متوقف کرد  ییرا از جا  ویدیو

زیاد   رسدیکه به نظر م  یژگیو  -  کندیشمارا پخش م  یوهایدیو  د،یشمارا متوقف کرد  یتماشا

 کند. یی می جوصرفه مهم نباشد اما در زمان شما 

 .شودی منتشر م  L3و    L2  یبرا  یزودو به   حاضر است  L1  ی: در حال حاضر برا یسیانگل  سیرنویز 



 

118 

 

 

 

  Wiley Efficient Learningبررسی اجمالی

John Wiley & Sons    دیبا خر Elan Guides ی وارد فضا  2014  هیدر ژانو CFA   شد و نام آن را

 .گسترش داد CFA پوشش هر سه سطح یخود را برا  راهداد و  رییبه آموزش کارآمد تغ

، بلکه مدارک  CFAتنها آزمون  است که فعال بوده و نه   یبزرگ چند سال  یانتشارات  نیا  شنیکیاپل

 .کندی م یبانیپشترا نیز  GMATو   CIA ،CPA ،CMAمشابه مانند 

بس ها  یار یمانند  برنامه  برا  یمعرف   ی از  محتوا  یدسترس   یشده،  با  ی به  را    دیبرنامه  برنامه 

 . دیکن یدار یخر 
 

 Wiley Efficient Learningبرنامه  یهایژگیو

آزمون و فلش کارت    ،یی ویدیو  یابزار آموزش   کیعنوان  به  Wiley Efficient Learning  شنیکیاپل

 . کندی عمل م



 

119 

 

 .کرد  ی ر یبارگ   نیآفال  یدسترس   ی برا  ا یپخش    نیصورت آنالآن را به   توانی : مییویدیو  یهادرس

در دسترس    CMAو    CPA  ،CFA  یهادوره   یآزمون شما: برا  جیمحتوا بر اساس نتا  ی هاهیتوص

مطالعه    یمحتوا  ،یموضوع  یهابسته به عملکرد شما در حوزه که به معنی این است که    است

 .شودی م هیتوص

 

 :منابع

  ی گروه مال  ی محتوا  دیتول   م ی، توسط تCFAجامع آزمون    یمطالب منتشر شده در کتاب راهنما 

و    سندگانیکتاب عالوه بر تجارب و نظرات نو  نیاند. در اشده  ف یترجمه و تال  ، یور آگرد  فیشر 

  زین  Hours300  تیو سا  CFAموسسه    تیاز مطالب سا  ف،یشر   ی گروه مال  ی محتوا  دیتول  میت

 هستند. تیدو سا نیاز مطالب کتاب برگرفته از ا یبرخ واستفاده شده است 
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