
مخفف عبارت Chartered Financial Analyst و به معنای تحلیلگر خبره مالی و ســــــرمایه 

ی اســـت. فدراســــیون تحلیلگران مالی (FAF) ،در ســــال ۱۹۴۷ به عنوان یک ســــازمان  گذا�

زمون همراه با  ی حرفه ای تاســیس شــد ســپس، ســه ســطح از آ خدماتی برای ســرمایه گذا�

الزامات مورد نیا� برای متخصــــــص شدن به وجود آمد تا بتوانند برای چندین سال صالحیت 

رسی قرار دهند. شرکت کنندگان را مورد ب�

 در سال ۱۹۹۰، به امید پیشــرفت در مشــخصــات عمومی اعتبارنامه، موسســه با فدراسیون 

تحلیگران مالی و موسســـــــه تحلیلگران خبره مالی ادغام کرد. برنامه  CFAدر ایالت متحده 

وپا، آسیا و استرالیا به  ی از مردم در سراسر ا� آغاز شده بود اما به طور فزاینده ای توسط بسیا�

برنامه ای بین المللی تبدیل شد.

 در سال ۲۰۰۳، کمتر از نیمی از کاندیداها د� برنامه  CFAدر ایالت متحده و کانادا مســـــــتق� 

وپا بودند. نها در آسیا و ا� بودند و اکثر آ

در مورد CFA چقدر م یدانید؟

CFA institute

زمون ســـــاالنه چند بار در ســـــطوح  این آ

CFA  مختلف توسط موسسـه آم��کایی

زمون در  ی آ د� بیش از ۲۵۰ مـرکــ� بــرگــزا�

سطح جهان برگزار م یگردد.

 این آ�مون در ایران برگزار نم یشود.

نزدیک ت��ن مراکز
زمون CFA به ایران ی آ برگزا�

ه��نهثبت نام 
CFA در آ�مون 

 بیشــــت� بر مفاهیم دانش 
پایهای و ابــــــــــــــــــــزارهای 

ی متمرکز  ســــــــــــرمایهگذا�
است

 به اســــتفاده از ابزارها برای 
��ابـــــی انواع دارایـــــیها  ا�

می پردازد

ی تمامـــــــــی   به کارگیـــــــــ�
و شهای تحلیلــــــــــــی به  �
منظور مدی��ت ســـــــــــــبد 
ی و تدوین  ســـــــــرمایهگذا�
برنامهها و اســــترا�ژ یهای 

ی است  سرمایهگذا�

سطح سهسطح دوسطح اول

میانگین درآمد

CFA دارندگان مدرک

مدیر ارشد اجرایی 

 ٢٢٧٠٠٠ دالر 

مدیر سبد
١٣٦٠٠٠ دالر 

مدیر ارتباط
ی  با مشت�

١٢٠٠٠٠ دالر مشاور مالی
١١٠٠٠٠ دالر 

وهشی تحلیلگ� پ�

٧٤٠٠٠ دالر 
مشاور

٧٤٠٠٠ دالر 

مدی� ��سک
١٢٦٠٠٠ دالر 

 چندگ��نه ای
 و پاسخ کوتاه

۴۴ چند گ��نه ای ۱۸۰
ســوال

چند گ��نه ای ۸۸
ســوالســوال

ی مثل آم��کا  در کشو�

سرفصلهای
 آ�مون

مدی��ت پرتفوی  

ی جایگ��ن سرمایه گذا�

مشتقات  

درآمد ثابت 

ی در سهام   سرمایه گذا�

امور مالی شرکتی  

ی و تحلیل مالی   گزارشگ�

اقتصاد  

وش کمی  �

اخالق

ه��نه ثبت نام اولیه$۲۵۰

ارمنستانترکیهامارات متحده ع��ی

ودهنگام$۹۰۰ ه��نه ثبت نام �

$۱۲۰۰

وف ت��ن مدرک م��وط به بازارهای سرمایه است CFA معتبرت��ن و مع�

مجموعه کتابهای

Schweser  + CFA  منابع آموزشی موسسه
برای سال ٢٠٢٣ 

د��افت از
سایت مرکز مالی ایران

ه��نه ثبت نام استاندارد

مزایای دوره آمادگی
 CFA  آ�مون 

مرکز مالی ایران 

بهت��ن اساتید کشور  گواهینامه معتبر 

ی شده زمون شبیه سا� آ نالین  پشتیبانی آ

تهران، خیــابان حافـــــظ،کوچه هاتف، شماره ۱۹۲، طبقه ۱۸

۰۲۱-۶۲۸۴۳۰۰۰

info@ifc.ir

ifc.ir برگرفته شده از این لینک
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