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برنامه آموزشی “ ® CFAتوسط موسسه اکونومیست به عنوان استاندارد طالیی در میان
مدارک حرفه ای در حوزه تحلیل های مالی و سرمایه گذاری معرفی شده است”.

دوره جامع تحلیلگری
مالی و سرمایهگذاری مبتنی بر
استاندارد بینالمللی CFA

مقدمه

تجارب مختلف گروه پژوهشی صنعتی آریانا در زمينه های آموزش و مشاوره مدیریت حاكي از آن است كه مديران اكثر شركت ها
(حتي شركتهاي بزرگ) مشکالت زيادي در زمينه امور مالي دارند .ريشه اين مشکالت را نيز مي توان در دو مساله جستجو نمود:
• مساله اول عدم اطالع بعضي از مديران از اهميت و تاثيرگذاري مسائل مالي است .بسياري از مديران بر اين اعتقادند كه برخورداري
از يك دانش سطحي در زمينه امور مالي براي آنها كفايت مي كند .با نگاهي به عملكرد اين دسته از مديران مي توان به اشتباه
بودن چنين پيشفرضي پي برد.
• مساله ديگر كه به اعتقاد ما ريشه اي تر از مساله اول است ،عدم ارائه دوره هاي آموزش مالي به طريقي است كه از يك ســو با
نيازهاي محيط كاري مديران وفق داشته باشد و صرفا به طرح مباحث تئوري نپردازد و از سوي ديگر از جامعيت و انسجام مناسبي
نيز برخوردار باشد.
مرکز مالي و استراتژی آريانا با هدف حل اين مشكالت اقدام به ارائه برنامه هاي آموزشي مختلفي نموده است و برنامه های خود را به
دو صورت ارائه مي دهد .در حالت اول و بسته به نيازهاي خاص مشاهده شده ،تعدادي دوره های مستقل آموزشي ارائه مي شوند تا
نيازهاي خاص مخاطبان خود را در زمينه هاي مختلف پوشش دهد .در حالت دوم يك دوره آموزشي جامع براي افراد فعال در زمينه
امور مالي تدارك ديده شده است .مطالب آموزشي در اين دوره بر اساس برنامه آموزشي موسسه  CFAتهيه شده است .اين موسسه
آمريكايي حدود  70سال قدمت داشته و دوره آموزشي  CFAرا با هدف پرورش تحلیل گران مالی و سرمايه گذاری حرفه اي در
بازارهاي بين المللي تنظيم نموده است که در ادامه به تفضیل به معرفی این مجموعه آموزشی پرداخته شده است.

برنامه آموزشی و مدرک ®  CFAچيست؟

 CFA Instituteيك انجمن غيرانتفاعي با قدمت  70ساله در امریکا است که نزدیک به  100هزار عضو از  131کشور جهان را
داراست .یکی از فعالیت های این انجمن ارایه برنامه آموزشی ،آزمون و مدرک  CFAاست CFA .مخفف عبارت Chartered
 Financial Analystاست که می توان آنرا به عنوان «تحلیل گر خبره مالی و سرمایه گذاری» ترجمه نمود .مهمترين شرط
براي گرفتن مدرك  ،CFAقبولي در سه آزمون این موسسه است .الزم به ذکر است که این انجمن تنها به استانداردسازی و تأمین
محتوای آموزشی هر یک از سطوح آزمون می پردازد تا عالقمندان با مطالعه شخصي و شرکت در دوره های آموزشی دیگر نهادها
و موسسات آموزشی براي شركت در آزمون آمادگي الزم را كسب كنند .مدرک  CFAبه عنوان يك مدرك حرفه اي معتبر در
زمينه مدیریت مالی و سرمایه گذاری و همطراز و حتی باالتر از مقطع کارشناسی ارشد در این رشته شناخته می شود .اين مدرك
توسط موسسه اكونوميست به عنوان استاندارد طاليي مدارك حرفه اي در زمينه امور مالي شناخته شده است .گرايش به سمت اين
مدرك افزايش روزافزوني را شاهد بوده است بطوريكه در سال  2016ميالدي بيش از 197418نفر از  150كشور براي شركت در
اين آزمون ثبت نام كردند كه نشان از اقبال گسترده به اين مدرك است .تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر در دنیا موفق به دریافت
این مدرک در سطوح مختلف شده اند.
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طرح درس دوره ®  CFAدر آریانا

CFA01

Ethical and Professional Standards

15%

 24ساعت

CFA02

Quantitative Methods

12%

 24ساعت

CFA03

Financial Reporting and Analysis

20%

 32ساعت

CFA04

Corporate Finance & Portfolio Management

13%

 20ساعت

CFA05

Economics

10%

 24ساعت

CFA06

Derivatives & Alternative Investments

8%

20ساعت

CFA07

Equity Investments

10%

 24ساعت

CFA08

Fixed Income

12%

 24ساعت

کد درس

عنوان درس

دروس آموزشی
® CFA

هزینه ثبت نام کل دروس مبلغ
 38/000/000ریال است.

ضریب آزمون

مدت درس

هزینه (ریال)

• تمرکز اصلی کالس ها که مجموع ًا  192ساعت آموزشی طی  48نیمروز و یا  24روز کامل خواهد بود ،آموزش کامل مباحث  CFAسطح یک به صورتی است که افراد
بتوانند با تسلط بر مطالب مطروحه ،توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و عالوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح یک را کسب نمایند.

آزمون شبیه سازی شده:
با توجه به طوالنی بودن زمان آزمون  ، CFAبرای فراگیران بسیار مهم است که توانایی پاسخگویی به تعداد زیادی سوال در مدت زمان طوالنی را داشته باشند .هر آزمون در دو
نوبت صبح و بعد از ظهر ( 9-12و  )14-17برگزار می گردد و داوطلبان طی این مدت باید به  240سوال ( 120سوال در هر نوبت) پاسخ دهند .در صورتی که تعداد دانشجویانی
که در آزمون ثبت نام میکنند به حد نصاب الزم برسد ،یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد .در پایان آزمون حل تشریحی سواالت
به شرکت کنندگان داده خواهد شد.
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مخاطبان دوره

•
•
•
•
•

مدیران و کارشناسان بانک ها ،موسسات مالی و اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری ،تأمین سرمایه ،کارگزاری ،بیمه ،لیزینگ و ...
مدیران و کارشناسان مالی و سرمایه گذاری سازمان ها و شرکت ها
مدیران و کارشناسان طرح و برنامه سازمان ها و شرکت ها
مشاوران مالی و اقتصادی
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی جویای کسب مهارت های حرفه ای بین المللی در زمینه مالی و سرمایه گذاری

كسب مدرك®  CFAچه مزايايي دارد؟

Investment Companies/Mutual Funds
Broker-Dealer/Investment Banks
Banks
Private Client Wealth Manager/Advisor
Hedge Funds/Funds of Hedge Funds
Insurance Companies
Pensions and Foundations
Other (Consultancy, Govemment/Regulators,
(Academia,Other

مزاياي كسب اين مدرك را مي توان به دو دسته تقسيم كرد .دسته اول مزايای اين مدرك را مي توان به دانش كسب شده طي این برنامه
آموزشی ارتباط داد .مطالب موجود در منابع اطالعاتي آزمون كه اصطالحا به آن  CBOKگفته مي شود ،مواردي كه يك تحلیل گر
خبره در سطح حرفه ای و کالس جهانی براي تحليل ها و تصميم گيري هاي مالی و سرمایه گذاری نياز دارد را به او آموزش مي دهد.
جامعيت مطالب مورد اشاره در  CFAرا مي توان از تنوع زمينه هاي فعاليت دارندگان اين مدرك متوجه شد:
دسته دوم از مزايا ،مرتبط با اعتبار اين مدرك است .به طور خالصه مي توان گفت ،در محيطهاي كاري و حرفهاي ،برخورداري از اين
مدرك اعتباري بيش از داشتن فوق ليسانس در رشته مالي از دانشگاه هاي معتبر جهان دارد .دليل اين امر نيز جامعيت منابع مطالعاتي
در اين مدرك ،كاربردي بودن مطالب و استانداردهاي باالي  CFA Instituteاست .اين مدرك توسط بسياري از شركتهاي معتبر
جهاني به عنوان نشاني از تخصص در زمينه امور مالي شناخته مي شود و برخورداري از آن براي داوطلبين احراز شغل هاي مرتبط با امور
مالي يك مزيت بسيار مهم و گاه ًا یک ضرورت محسوب مي شود .به عنوان مثال در اين زمينه ،به اسامي شركتهايي كه بيشترين دارنده
اين مدرك را در استخدام خود دارند اشاره مي كنيم:
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محتواي آموزشي ()CBOK
(CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK

شكل زیر منابع اطالعاتي آزمون كه اصطالحا به آن  CBOKگفته مي شود را نمايش مي دهد .ميزان اهميت هر مبحث در آزمونهاي مختلف نيز
در اين شكل مشخص شده است .به عنوان مثال مباحث مرتبط با مديريت سبد و برنامهريزي داراييها (Portfolio Management and
 )Wealth Planningبه صورت حلقه هاي آبي پر رنگ مشخص شده كه در هر سطح بزرگتر ميشود و بدین معناست که در سطح سه اهمیت
و وزن بیشتری برای مطالب مرتبط با این مبحث نسبت به سطوح دیگر در نظر گرفته می شود .سرفصلهای هر یک از مباحث برنامه آموزشی CFA
در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است:

دوره جامع تحلیلگری
مالی و سرمایهگذاری مبتنی بر
CFA استاندارد بینالمللی

)CBOK( محتوای آموزشی
I. Ethical and Professional Standards
A. Professional Standard of Practice
B. Ethical Practices
II. Quantitative Methods
A. Time Value of Money
B. Probability
C. Probability Distributions & Descriptive Statistics
D. Sampling and Estimation
E. Hypothesis Testing
F. Correlation Analysis and Regression
G. Time Series Analysis
H. Simulation Analysis
I. Technical Analysis
III. Economics
A. Market Forces of Supply and Demand
B. The Firm and Industry Organization
C. Measuring National Income and Growth
D. Business Cycles
E. The Monetary System
F. Inflation
G. International Trade and Capital Flows
H. Currency Exchange Rates
I. Monetary and Fiscal Policy
J. Economic Growth and Development
K. Effects of Government Regulation
L. Impact of Economic Factors on Inv. Markets
IV. Financial Reporting and Analysis
A. Financial Reporting System (IFRS & GAAP)a
B. Principal Financial Statements
C. Financial Reporting Quality
D. Analysis of Inventories
E. Analysis of Long-Lived Assets
F. Analysis of Taxes
G. Analysis of Debt
H. Analysis of Off-Balance-Sheet Assets
I. Analysis of Pensions, Stock Compensation
J. Analysis of Inter-Corporate Investments
K. Analysis of Business Combinations
L. Analysis of Global Operations
M. Ratio and Financial Analysis
V. Corporate Finance
A. Corporate Governance
B. Dividend Policy
C. Capital Investment Decisions
D. Business and Financial Risk
E. Long-Term Financial Policy
F. Short-Term Financial Policy
G. Mergers & Acquisitions & Corporate Restructuring
VI. Equity Investments
A. Types of Equity Securities and their Characteristics

B. Equity Markets: Characteristics, Institutions, Benchmarks
C. Fundamental Analysis and the Valuation of Equity
D. Equity Market Valuation and Return Analysis
E. Special Applications of Fundamental Analysis
F. Equity of Hybrid Investment Vehicles
VII. Fixed Income
A. Types of Fixed-Income Securities and their Characteristics
B. Fixed-Income Markets
C. Fixed-Income Valuation and Return Analysis
D. Term Structure Determination and Yield Spreads
E. Analysis of Interest Rate Risk
F. Analysis of Credit Risk
G. Valuing Bonds with Embedded Options
H. Structured Products
VIII. Derivatives
A. Types of Derivative Instruments and their Characteristics
B. Forward Markets and Instruments
C. Futures Markets and Instruments
D. Options Markets and Instruments
E. Swaps Markets and Instruments
F. Credit Derivatives Markets and Instruments
IX. Alternative Investments
A. Types of Alternative Investments and their Characteristics
B. Real Estate
C. Private Equity/Venture Capital
D. Hedge Funds
E. Closely-held Companies and Inactively Traded Securities
F. Distressed Securities/Bankruptcies
G. Commodities
H. Tangible Assets with Low Liquidity
X. Portfolio Management and Wealth Planning
A. Portfolio Concepts
B. Management of Individual/Family Investor Portfolios
C. Management of Institutional Investor Portfolios
D. Pension Plans and Employee Benefit Funds
E. Investment Manager Selection
F. Other Institutional Investors
G. Mutual Funds, Pooled Funds, and ETFs
H. Economic Analysis and Setting Capital Market Expectations
I. Tax Efficiency
J. Asset Allocation (including Currency Overlay)a
K. Portfolio Construction and Revision
L. Equity Portfolio Management Strategies
M. Fixed-Income Portfolio Management Strategies
N. Alternative Investments Management Strategies
O. Risk Management
P. Execution of Portfolio Decisions (Trading) a
Q. Performance Evaluation
R. Presentation of Performance Results
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مجموعه  CBOKدر هر یک از سطوح ،از  6کتاب تشکیــل شده و مباحــث آن به گونه ای طراحی شده است که نیازهای علمی مورد نیاز برای یک سرمایه گذار فعال در سطح
بین المللی را پوشش می دهند.
جدول زیر خالصه ای از اهداف و مطالب هر کتاب را نشان می دهد .همچنین اوزان امتحانی هر کتاب در سطح یک آزمون نیز در جدول زیر آمده است:
توضیحات

ضریب

کتاب

مبحث

هر سرمایه گذار ملزم به اجرای مجموعه ای از قوانین و مقررات است که توسط نهادهای قانونگذار ،شرکتها و یا
موسسات فعال در بازار وضع شده اند .اطالع و پایبندی به این قوانین از اهمیت باالیی برخوردار است .موسسه CFA
نیز استاندارد خاص خود را در این زمینه تدوین کرده است که مطالعه آن برای شرکت کنندگان در آزمون از اهمیت
باالیی برخوردار است %15 .از سواالت امتحانی از مطالب این بخش تهیه شده و بر خالف انتظار بسیاری از شرکت
کنندگان ،سواالت مربوط به این بخش جزو سواالت مشکل آزمون محسوب می شوند.

%15

در این بخش ،ابزارهای ریاضی مورد نیاز سرمایه گذاران ارائه می شود .ارزش زمانی پول ،آمار و احتمال و تست فرضیه
مهمترین اجزای این بخش محسوب می شوند .محاسبات مرتبط با ارزش زمانی پول بسیار با اهمیت است و در بخش های
دیگر  CBOKنیز مورد استفاده قرار می گیرد .تست فرضیه نیز از مباحث مهم و کاربردی است که برای فراگیرانی
که قبال با این مبحث آشنایی نداشته اند می تواند مشکل آفرین باشد.

%12

Quantitative Methods

در این کتاب مباحث اقتصاد خرد و کالن ارائه می شوند .مطالب کتاب برای فراگیران جذاب و در زندگی روزمره آنها
ملموس است .مطالب کتاب و سواالت مرتبط با آن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند.

%10

Economics

این بخش مهمترین و سخت ترین مطالب سطح یک آزمون را در خود جای داده است .اهمیت % 20آن بدین معناست که یک پنجم
از سواالت آزمون از مباحث این کتاب طراحی خواهند شد .جزییات زیادی در این کتاب مطرح شده است که تسلط بر آنها نیازمند صرف
وقت و انرژی باالیی است .آشنایی با کارکرد صورتهای مالی و همچنین اقالم آنها ،روشهای محاسبه بهای تمام شده و موجودی انبار،
روشهای مختلف محاسبه استهالک ،مقایسه استانداردهای مختلف حسابداری و  ...همه در این کتاب پوشش داده شده اند.

%20

Financial Reporting and Analysis

بودجه بندی سرمایه ای (ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها) ،هزینه تامین سرمایه ،مدیریت سرمایه در گردش ،تجزیه و تحلیل
صورتهای مالی و حاکمیت بنگاه ها مهمترین مباحث طرح شده در این کتاب هستند .آندسته از فراگیرانی که از تسلط مناسبی بر
ریاضیات (محاسبات مربوط به ارزش زمانی پول و  )...برخوردارند مشکل چندانی با این کتاب نخواهند داشت.

%8

Corporate Finance

بخش های مرتبط با تئوری های بازار و همچنین مدیریت سبد در این بخش مطرح می شود.

%5

Portfolio Management

این کتاب به سرمایه گذاری در بورس و ارزشگذاری سهام شرکتها می پردازد .در صورت تسلط بر محاسبات ارزش زمانی پول ،حجم
باالیی از مطالب کتاب برای شما آسان خواهد بود.

%10

Equity Investments

این کتاب به ارزشگذاری اوراق قرضه می پردازد .در صورت تسلط بر محاسبات ارزش زمانی پول و همچنین آشنایی با انواع اوراق قرضه
و اصطالحات مرتبط با آن ،مشکل چندانی در مطالعه کتاب و پاسخ به سواالت آزمون نخواهید داشت.

%12

Fixed Income

این کتاب به بررسی ابزارهای مشتقه می پردازد .این بخش محاسبات ریاضی زیادی را شامل می شود که یادگیری آن برای اکثر
فراگیران امری است دشوار .حجم مطالب این بخش بسیار بیشتر از اهمیت آن در آزمون است ،بنابراین مطالعه مطالب این بخش
کمترین اولویت را برای شرکت کنندگان در آزمون خواهد داشت.

%5

Derivatives

این کتاب به بررسی گزینه های دیگر سرمایه گذاری (غیر از سهام و اوراق قرضه و  )...می پردازد .مباحث این بخش آسان ولی اهمیت
آن در آزمون بسیار کم است و لذا فراگیران نباید اولویت باالیی برای مطالعه این کتاب در نظر گیرند.
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دوره جامع تحلیلگری
مالی و سرمایهگذاری مبتنی بر
استاندارد بینالمللی CFA

نکاتی پیرامون چگونگی برگزاری آزمون های ® CFA

• موسسه  300 ،CFAساعت مطالعه را برای تسلط بر مفاهیم  CBOKبرای هر سطح پیشنهاد داده است.
• آزمون سطح  ،1دو بار در سال (خردادماه و آذرماه) و آزمون سطح 2و ،3یک بار در سال (خردادماه) برگزار می شود.
• سواالت آزمون  CFAبر اساس مطالب مطرح شده در  CBOKطراحی می شود .مرحله اول از این آزمون ( )CFA Level Iدر دو بخش صبح و بعد از ظهر
(هر کدام  3ساعت) برگزار می گردد .این آزمون مجموعا از  240سوال ( 120سوال در بخش صبح و  120سوال در بخش بعد از ظهر) تشکیل می شود.
• آزمون به زبان انگلیسی برگزار می گردد.
• این آزمون ها در خارج از کشور (امارات متحده عربی ،هند ،مالزی ،سنگاپور و  )...برگزار می گردد.
• سواالت سطح 1و 2به صورت چند گزینه ای و سواالت سطح  3ترکیبی از سواالت تستی و تشریحی می باشد.
• برای ثبت نام باید به سایت موسسه ( )www.CFAinstitute.orgرجوع نموده و به صورت آنالین ثبت نام نمایید.
• شرکت کنندگان در آزمون صرفا مجاز به استفاده از دو نوع ماشین حساب خواهند بود که عبارتند از:
-

)Texas Instruments BA II Plus (including BA II Plus Professional

-

)Hewlett Packard 12C (including the HP 12C Platinum

• هزینه و مهلت ثبت نام سطح  1آزمون دسامبر ( 2017آذر )1396به شرح زیر می باشد (هر چه به زمان آزمون نزدیک تر شویم ،هزینه ثبت نام افزایش می یابد):

هزینه نهایی

=

هزینه آزمون سطح1

+

هزینه ثبت نام کلی آزمون® CFA
(فقط برای یکبار ،برای تمام سطوح و ویژه کاندیداهای جدید)

مهلت زمانی ثبت نام

$ 1380

=

$ 930

+

$ 450

16 August,2017

$ 1830

=

$ 1380

+

$ 450

13 September,2017

• هزینه فوق شامل موارد زیر میگردد:
-

ثبت نام در آزمون

-

دریافت مجموعه آموزشی  CBOKبه صورت الکترونیکی (هزینه کتاب های چاپی به صورت جداگانه محاسبه میشود)

-

شرکت در یک آزمون آزمایشی Mock Exam

Chartered
Financial Analyst
(CFA) Program

آيا قبولي در آزمونهای ®  CFAدشوار است؟

با توجه به گستردگي مطالب و حجم باالي موضوعات مطروحه ،قبولی در اين آزمون ها چندان راحت نيست .شكل زير نرخ قبولي در اين آزمون ها را نشان مي دهد .همانطور كه
مشاهده مي شود در طول زمان و به دنبال اقبال بيشتر افراد به شركت در اين آزمون ،نرخ قبولي در اين آزمون ها كاهش چشمگيري داشته است.

خدمات شركت آريانا در زمینه آموزش ®  CFAچیست؟

آریانا در زمینه آموزش  ، CFAسه دسته خدمات ارایه می دهد که عبارتند از :
 .1برگزاری کالس های آموزشی  :CFAدر این دوره ها کلیه مطالب و مباحث درسی سطح یک برنامه آموزشی  CFAبه مخاطبان آموزش داده می شود .این
دوره ها در طول زمان و به صورت غیرفشرده طی ماه برگزار می شوند تا شرکت کنندگان زمان کافی برای تسلط بر مطالب داشته باشند .مجموعه کتابهای آموزشی
 (CBOK) CFAمبنای آموزش این دوره ها خواهد بود .برای تسلط بیشتر بر مباحث و همچنین کسب آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون ،از منابع کمک آموزشی همچون
کتابها و فیلمهای آموزشی موسسه  Kaplanنیز استفاده خواهد شد .این منابع به طور کامل در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت .این کالس ها مجموعا شامل  192ساعت
آموزشی در طی  48نیمروز و یا  24روز کامل می شود.
 .2برگزاری آزمون های شبیه سازی شده  :CFAآریانا یک آزمون جامع با شرایط برگزاری مشابه امتحان تدارک دیده است و شرکت در این آزمون ها این فرصت را
در اختیار فراگیران قرار می دهد تا توانایی خود در پاسخ به سواالت آزمون را بسنجند .آزمون در یک روز (صبح و بعد از ظهر) برگزار می گردد .پس از آزمون ،پاسخ های تشریحی
سواالت در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 .3تهیه و ارایه منابع آموزشی و کمک آموزشی  :CFAآریانا در راستای ترویج دانش و مهارتهای مدیریت مالی و سرمایهگذاری ،هر ساله اقدام به تهیه و تکثیر
کلیه منابع به روز آموزشی و کمک آموزشی مرتبط با  CFAمی نماید .عالقهمندان می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز مدیریت مالی آریانا نیازهای خود را تأمین نمایند.

دوره جامع تحلیلگری
مالی و سرمایهگذاری مبتنی بر
استاندارد بینالمللی CFA

ویژگی های دوره جامع®  CFAدر آریانا
• ارایه برنامه آموزشی  CFAجمعا به مدت  192ساعت ( 24روز)
• در نظرگرفتن تسهیالت متنوع مالی
• تخصیص زمان کافی برای ارایه مطالب و پرهیز از خالصه سازی
• ارایه دروس در بازه های زمانی مناسب و منطبق با استانداردهای بین المللی ( 6ماه)
• برگزاری کالس های آموزشی در  8عنوان درسی مجزا
• بهره مندی از مطالب جامع و به روز  CFAدر حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری
• برگزاری آزمون های شبیه سازی شده و استاندارد  CFAبه همراه حل تشریحی سواالت
• حل سواالت مشابه آزمون پس از اتمام هر درس و کسب آمادگي براي شرکت در آزمون سطح يک CFA
• ارایه مشاوره و پشتیبانی رایگان از ابتدای دوره تا زمان برگزاری آزمون
• بهره گیری از مدرسان مجرب و سطوح باالی  CFAبرای آموزش و تدریس
• حضور شرکت کنندگان همسطح در کالس ها به واسطه برگزاری مصاحبه تخصصی
• هزینه بسیار پایین تر دوره در مقایسه با دوره های مشابه سایر موسسات
• ارایه بسته کامل آموزشی شامل - :شش جلد کتاب هاي موسسه CFA
 بسته جامع الکترونیکی منابع تکمیلی شامل:Video Lectures:
1.2016 Arif videos
7. Schweser videos
Question Banks & Practice/Mock papers:
8. 2012-2015 CFA Mock test papers
9.2016 Schweser Practice papers
10.Schweser Qbank

Notes:
1.2016 Schweser books (5 books) and Quick formula sheet
2.2016 Schweser Secret Sauce
3.2016 Finquiz Notes, formula sheet
4.2016 Finquiz summary sheets
5.2016 CFA institute curriculum books

برخی از مدرسان مرکز مدیریت مالی آریانا

علی نوریانCFA Charterholder ،

• کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی از موسسه عالی پژوهش در توسعه
و برنامه ریزی
• تحلیلگر خبره مالی و سرمایه گذاریCFA ،
• طراح و مجری «صندوق سرمايه گذاري مشترك شاخصی ()Index Fund
• مشاور و مدرس در زمینه های سرمایه گذاری و مدیریت ثروت

محمد احمدیCFA Level III Candidate،

• کارشناس ارشد مدیریت ( )MBAاز دانشگاه صنعتی شریف
• کاندیدای سطح نهایی CFA
• عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آزاد سریرا
• مشاور و مدرس در زمينه هاى تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بنگاه ها و ارزیابی
فرصتهای سرمایه گذاری

Chartered
Registration
Financial Analyst
(CFA) Program

نحوه ثبت نام
همانطور که انتظار می رود ،کسب معتبرترین استاندارد بین المللی در زمینه مالی و سرمایه گذاری به آسانی ممکن نخواهد بود و نیاز به تالش و مطالعه جدی داوطلبان دارد.
گستردگی مطالب ارائه شده در این استاندارد از یک سو و انگلیسی بودن منابع اطالعاتی از سوی دیگر ،برخورداری از حداقل قابل قبول آمادگی قبلی را برای حضور در این دوره
ها ضروری نموده است .لذا عالقه مندان به شرکت در دوره جامع  CFAباید جهت حضور در این دوره مراحل زیر را طی نمایند:
 - 1تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام به دبیر خانه دوره از طریق نمابر یا ایمیل
 - 2حضور در مصاحبه حضوری و احراز شرایط الزم (در صورت نیاز)
 - 3واریز شهریه دوره به حساب سیبای شماره  0106148880007به نام شرکت پژوهشی صنعتی آریانا (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی) و ارسال مدارک به دبیرخانه
توضیحات ضروری:
• ظرفیت دوره حدود  20نفر است و با توجه به این محدودیت اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام و مدارک را ارسال نمایند.
• مبلغ هر دوره شامل :حضور در دوره ،منابع آموزشی ،پذیرایی میان برنامه و گواهینامه حضور خواهد بود.
• شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در دوره باید حداقل  10روز قبل از تاریخ شروع دوره مراتب را به صورت مکتوب به دبیرخانه اعالم نمایند و دبیرخانه در
صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت  %80مبلغ پرداختی خواهد بود.
• برگزاری دوره ها در محل سازمان ها به شکل اختصاصی و با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
سرمایه گذاری در دوره و مزایای مالی

• دوره بیستم  CFAآریانا از خرداد ماه  1396شروع و به مدت  6ماه به طول خواهد انجامید.
• مبلغ مورد نیاز جهت سرمایهگذاری در کالسهای آموزشی مبلغ  38/000/000ریال که به صورت اقساط نیز قابل پرداخت می باشد.
( هزینه ماشین حساب آزمون در صورت نیاز به صورت جداگانه محاسبه میشود).

عالقه مندان براي کسب اطالعات بيشتر و مشاوره رایگان مي توانند به وب سايت  www.aryanafinance.comمراجعه
و يا با شماره تلفن  021 - 88342900تماس حاصل نمايند.

www.aryanafinance.com

CFA®: THE GOLD STANDARD
“The Chartered Financial Analyst (CFA®) qualification is roughly
equivalent to a specialized postgraduate finance degree, including
a mixture of economics, ethics, law, and accountancy. It is much
liked by employers in financial services. Whereas there are tens
of thousands of finance degrees available around the world, ranging from the excellent to the worthless, there is only one CFA®,
managed and examined by an American association of financial
professionals, the CFA® Institute.”
The Economist, 2/26/2005

Aryana Finance Center
1st floor, No 37, Malayeripour Ave.,
Sohrevardi Ave., Tehran, Iran
Tel: (+9821) 88 34 29 00
Fax: (+9821) 88 83 64 10

مرکزمدیریتمالیآریانا

، خیابان سهروردی جنوبی،تهران
1  واحد،37  پالک،خیابان مالیری پور غربی
021-88342900 :تلفن
021-88836410 :نمابر

