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بازار سرمایهحرفه ایی گواهی نامه های 
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راهنمای گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه 

ثآراسادات میران: مدرس 
مدرس و محقق دانش مالی رفتاری و مدیریت سرمایه

مدرس پرایس اکشن

فعال بازار سرمایه ایران و معامله گر شخصی در بازارهای مالی

مشاور توسعه بازار های مالی و کارگزاری ها



سر فصل ها 
www.MaliRaftari.com

آشنایی با گواهينامه ها .1

شرایط عمومی و اختصاصی .2

قوانين پيش نياز و هم نياز .3
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سر فصل ها 
www.MaliRaftari.com

پرسش های متداول .4

(PDF)نامثبت راهنمای 5.
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گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه
اصول بازار سرمایهو پیش نیاز ها 

مدرک کارشناسی

عرضه وپذیرشکارشناسی 
اصول بازارسرمایه

نهادهای بازارسرمایهمدیریت 

اصول بازارسرمایه
گری بازارسرمایهتحليل 

اصول بازارسرمایه

سبداوراق بهادارمدیریت 
تحلیل گری بازارسرمایه 

اوراق بهادارارزشيابی 
تحلیل گری بازارسرمایه 

گری بازارسرمایهمعامله 
دارای شرایط

CFA     
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سواالت متداول
ازاالتربوکارشناسیتحصیلیمدرکدارایکهدارند؟افرادیراسرمایهبازارایحرفههایآزموندرشرکتامکانکسانیچه

آزمونردتوانندمیباشد،آوریفنوتحقیقاتعلوم،وزارتتأییدموردکهمعتبرعالیآزمونمؤسساتوهادانشگاهازیکی

.نمایندشرکتسرمایهبازارایحرفههای

برایام،نثبتقسمتدرابتدااستالزمنباشد،سایتعضوداوطلبکهصورتیدراست؟چگونههاآزموندرنامثبتنحوۀ

بهبتنسخودپروفایلبهمراجعهبامقررزماندرنیاز،موردمواردتکمیلازپسودادهتشکیلشخصیپروفایلیکخود

.نمایداقدامنامثبتوآزمونانتخاب

امیتمشده،اتخاذتمهیداتباوهاآزمونبرگزاریبرتسریعمنظوربهحاضرحالدراست؟چگونههاآزمونبرگزارینحوۀ

برگزاربورسخدماتورسانیاطالعشرکتمحلدرحضوریوالکترونیکیصورتبهسرمایهبازارگانۀ7هایآزمون

.شودمی
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جدولقسمتدروسایترویبرماههسهصورتبههاآزمونبرنامهشویم؟مطلعهاآزمونبندیزمانبرنامۀازچگونه

.شودمیبارگذاریهاآزمونبرگزاریازپیشچهارماهتاسهحدودبرنامهاینمعموال.گیردمیقرارهاآزمونبندیزمان

شبکۀضوعبانکیکارتدارایبایستینامثبتهزینۀپرداختبرایداوطلبینشود؟میپرداختچگونهنامثبتهزینۀ

پرداختدرگاهبهداوطلبآزمون،هرانتخابمحضبه.باشندکردهدریافتبانکازراخوددومرمزوبودهشتاب

.نمودخواهداقداممربوطههزینۀپرداختبهنسبتطریقآنازوشدههدایتبانکالکترونیکی

هکاستآنمهمنکتۀامادارد،وجودافزارنرمدرامکانایناست؟پذیرامکانهزینهپرداختبدونآزمونرزروامکانآیا

ظرفیتکهآندلیلبهاین،بنابر.باشندننمودهکاملراخودنامثبتدیگرداوطلبینکهداردامکانزمانیتاآزمونهررزرو

بلیقرزروهایباشد،موجودظرفیتاندازۀبهقطعیهایشدهنامثبتتعدادکهصورتیدراست،محدودآزمونهرپذیرش

راخودنامثبتهستید،مصممآزموندرشرکتبرایکهصورتیدرشودمیپیشنهادلذا.بودخواهداستفادهغیرقابلعمال

.نکنیدموکولآتیروزهایبه
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هرویرایشموعدکهزمانیتا-1:داردشرطدوموضوعایندارد؟وجوددیگرهایتاریخبهآزمونجابجاییامکانآیا

طشرایداشتنصورتدراینبنابر.باشدداشتهپذیرشظرفیتهنوزنظرموردآزمون-2.باشدنرسیدهاتمامبهآزمون

.کنداقدامخودآزمونزمانتغییربهنسبتشخصاتواندمیداوطلبشده،ذکر

برلیککباوهانامهگواهیباآشناییلینکبهمراجعهباتوانندمیداوطلبینچیست؟آزمونهایسرفصلومنابع

.کننددریافتراآزمونهرهایسرفصلPDFفایلخود،نظرموردآزمونروی

دارد،وجودهانامهگواهیباآشناییقسمتدرآزمونهرنصابحدحاضرحالدراست؟چگونهآزمونهرنصابحد

ازاربایحرفههاینامهگواهیکمیتهتصمیموشرایطبهتوجهبادرسهرنصابحداستممکناستذکربهالزم

.شدخواهدرسانیاطالعمقررزماندرقاعدتاکهکندتغییرسرمایه

خیردارد؟وجودداوطلببههزینهعودتامکانآزمون،هزینۀپرداختوقطعینامثبتازپسآیا.
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کاربرد و مزایای گواهی نامه ها 
www.MaliRaftari.com

، کليه نهاد های مالی 1384بر اساس قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه 

اعم از شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های سرمایه گذاری ، سبد گردان ها، صندوق های 

بازنشستگی، شرکت های مادر هلدینگ ، شرکت های تامين سرمایه ،موسسات رتبه بندی ، 

شرکت های پردازش اطالعات مالی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری  که  تحت نظر سازمان 

بورس و اوراق  بهادار فعاليت می کنند ، تصدی برخی سمت ها در این نهاد های مالی و اعطای 

مجوز برخی از  فعاليت ها به این نهادها ،منوط به داشتن گواهی نامه های حرفه ایی در بازار 

.سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارنگان این گواهی نامه ها خواهد بود 
11



شرایط عمومی

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر از دانشگاه ها یا موسسات  آموزشی داخلی مورد تایید

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین معادل این مدارک

(در تمامی رشته های تحصیلی )



شرایط عمومی

تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن مدرک 

.آوری معادل کارشناسی یا باال تر ارزش گذاری شده باشد 

(در تمامی رشته های تحصیلی ) 



شرایط عمومی

ذکر است دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی می توانند با رعایت شرایط اختصاصی در قابل 

آزمونه ها شرکت کنند منوط بر این که مدرک تحصیلی آنها در صورت پذیرفته شدن پس از 

.اعالم نتایج قابل ارایه باشد 



شرایط اختصاصی

.هر آزمون دارای شرایط اختصاصی می باشد که شرح داده شده است



تذکر مهم 

مدرک تحصیلی و معدل الزم برای یک آزمون را نداشته و اطالعات از جملهصورتی که در هر زمان مشخص شود داوطلبی یکی از شرایط عمومی و اختصاصیدر 

مه نامبرده نیز نانادرست ارایه داده است، سازمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که ضمن ارجاع پرونده خاطی به مراجع ذی صالح، نسبت به ابطال گواهی

.اقدام نماید

الزم به ذکر است در صورتی که . تنها افرادی می توانند در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه شرکت نمایند که حداقل در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند

.داشتاهدفردی بدون در نظر گرفتن این شرط ثبت نام نموده باشد، مسئولیت آن به عهده خود فرد بوده و سازمان در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخو



کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

اصول بازار سرمایه
:سمت

مشترکگذاریسرمایههایصندوقدرگذاریسرمایهمدیرانگروهدرعضویت

گذاریسرمایهمشاورهایشرکتدرکارشناسسمت

گذاریسرمایهمدیر
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کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

کارشناس عرضه و پذیرش
عرضهعرضه و پذیرش در شرکت های دارای مجوز مشاور کارشناس : سمت

،یا مشاور پذیرش در بورس کاالی ایران 

بورس اوراق بهادار و فرابورس
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کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه
نهادهای بازار سرمایه اعم از بازار های مالی و تشکل مدیریت : سمت 

های خود انتظام
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کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

تحليل گری بازار سرمایه

، در شرکت های کارگزاریتحلیلگری :سمت

سرمایه گذاریو مشاور سبدگردان 
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کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سبد در شرکت های دارای مدیریت : سمت 

مجوز سبد گردانی
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کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

ارزشيابی اوراق بهادار

گذاری اوراق بهادار در شرکت های مرتبطارزش : سمت 
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کاربرد گواهی نامه های حرفه ایی بازار سرمایه

معامله گری بازار سرمایه 

معامله گری در شرکت های کارگزاری
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گواهی نامه اصول بازار سرمایه
شماره یک

www.MaliRaftari.com

.این گواهی نامه به عنوان مدرک پایه در آزمون های بازار سرمایه محسوب می شود

.این آزمون دارای پيش نياز اختصاصی نمی باشد 

هایپيش نياز عمومی این  آزمون، مدرک کارشناسی از دانشگاه 

.معتبر است

.است100از 35حد نصاب هر درس آزمون اصول بازار سرمایه 

.باشدمی 100از 50ميانگين کل آزمون 
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معافيت ها
وزارتیدتأیموردبانکداریوبیمهحسابداری،اقتصاد،مالی،مدیریترشته هایدرآنمعادلیادکترامدرکدارندگان-1

درتابکیکحداقلیاسرمایهبازاربامرتبطزمینه هایدرپژوهشیعلمیمقالهدوحداقلکهفن آوریوتحقیقاتعلوم،

وبورسمانسازمدیرههیأتتصویبوحرفه اینامه هایگواهی کمیتهتأییدباباشند،کرده منتشروتألیفمالیزمینه

.کردخواهنددریافتراسرمایهبازاراصولگواهی نامهآزمون،درشرکتبدونبهاداراوراق

CFAمدرکدارندگان-2 مقرراتامتحانیمادهدوهردرنمرهدرصد50حداقلکسبصورتدر(سطوحتمامی)

اوراقمورددرآموزشیدورهدرشرکتهمچنینوحرفه ایاخالقواسالمیسرمایهبازاراصولوسرمایهبازاراصول

.کردخواهنددریافتراسرمایهبازاراصولگواهی نامهحرفه ای،گواهی نامه هایکمیتهتأییدبااسالمی،بهادار

وسرمایهبازاراصولمقرراتامتحانیمادهدوهردرنمرهدرصد50حداقلکسبصورتدرCIIAمدرکدارندگان

دتأییبااسالمی،بهاداراوراقمورددرآموزشیدورهدرشرکتهمچنینوحرفه ایاخالقواسالمیسرمایهبازاراصول

.کردخواهنددریافتراسرمایهبازاراصولگواهی نامهحرفه ای،نامه هایگواهی کمیته



معافيت ها
ضرایب تعداد سوال  سرفصل

4ضریب  سوال 20 فهم و تحلیل صورت های مالی 

4ضریب  سوال 20 مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهای مالی

4ضریب  سوال 20 مقدمات امورمالی شرکتی

3ضریب  سوال 20 مقدماتی براقتصاد

4ضریب  سوال20 مقررات اصول بازارسرمایه

4ضریب  سوال 20 اصول بازارسرمایه اسالمی واخالق حرفه ای

3ضریب  سوال 20 روش های کمی مقدماتی



کارشناس عرضه و پذیرش
شماره دو

www.MaliRaftari.com

.سرمایه استاصول بازار پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه 

.سوال از مقررات عرضه و پذیرش می باشد بدون ضریب 40آزمون دارای 
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مدیریت نهادهای بازار سرمایه
شماره سه

www.MaliRaftari.com

. تصدی مدیریت در هر یک از نهاد های مالی منوط به داشتن این گواهی نامه است

.پيش نياز اختصاصی دارا بودن گواهی نامه اصول بازار سرمایه می باشد 

.این گواهی نامه پيش نياز هيچ آزمونی نمی باشد 

ت کسانيکه مدرک اصول بازار سرمایه را دریاف

نکرده اند الزم است تا دو دوره بعدی گواهی 

.نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند
28

ضرایب تعداد سوال سرفصل

بدون ضریب  سوال30 اصول راهبری شرکتی

بدون ضریب سوال40 مقررات مدیرت نهادهای بازار سرمایه 



تحليل گری بازار سرمایه 
شماره چهار

www.MaliRaftari.com

گذاری، شرکت های مشاور سرمایه 

پذیرش،عرضه و مشاوران مشاوران 

.های شغلی این آزمون هستند سبد گردانان فرصت 

.پیش نیاز این آزمون گواهی نامه اصول بازار سرمایه است 

.است100از 35حد نصاب هر درس آزمون تحلیل گری بازار سرمایه 
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30

ضرایب تعداد سواالت سرفصل

2ضریب  سوال20 اقتصادی زبان-لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی

4ضریب  سوال20 مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالی

4ضریب  سوال20 مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

4ضریب  سوال20 مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

3ضریب  سوال20 اقتصاد پیشرفته

3ضریب  سوال20 روشهای کمی پیشرفته

4ضریب  سوال20 مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

.است100از 50ميانگين کل آزمون 



مدیریت سبد اوراق بهادار
شماره پنج

www.MaliRaftari.com

. پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه است

.    کتاب مدیریت سبد اوراق بهادار، تألیف حیدر فروغ نژاد، مهدی خوشنود

.منبع پیشنهادی می باشد ( س)انتشارات بورس و دانشگاه الزهرا 
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32

ضرایب تعداد سوال سرفصل

بدون ضریب  سوال40 مدیریت سبد اوراق بهادار

بدون ضریب سوال30 مقررات سبد اوراق بهادار
www.MaliRaftari.com



ارزش یابی اوراق بهادار
شماره شش

.پیش نیاز شرکت دراین آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه است

www.MaliRaftari.com

33

ضرایب سوالتعداد سرفصل
بدون ضریب سوال40 مباحث پیش رفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها

بدون ضریب سوال30 در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابتمباحث پیش رفته

بدون ضریب سوال30 رفته در ارزش گذاری سهاممباحث پیش



گری بازار سرمایهمعامله 
داوطلبين می توانند برای: منابع پيشنهادی

امه ها دریافت فایل قوانين، دستورالعمل ها، آیين ن

و سایر موارد مرتبط با آزمون معامله گری بازار 

ه سرمایه، به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ب

 http://seo.irنشانی 

و از لينک دستورالعمل ها و قوانين و مراجعه 

.مقررات، فایل های مربوطه را دریافت نمایند 34



گری بازار سرمایهمعامله 
طمربوجزواتوکتابهاازیکهيچگرددمیتأکيد

درحاضرحالدرکهسرمایهبازارگریمعاملهبه

.نيستتأیيدموردبودهموجوداینترنتیابازار

وهادستورالعملقوانين،ازآزمونسؤاالتتمامی

سازمانسایتدرموجودشدهروزبههاینامهآیين

.شدخواهدمطرحبهاداراوراقوبورس

35

ضرایب تعداد سوال سرفصل

ضریب ندارد سوال60 معامله گری بازار سرمایه



معامله گری
TRADER

معامله گری

تریدر

کل معامالت

کل معامالت

مشاهده پنج 
عرضه و تقاضا 

اوراق بهادار

بورس انرژی

بورس کاال

استیشن

برخط گروهی

آنالین

استيشن

36
اوراق مشتقه

استيشن

استيشن

استيشن
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اینوشدهمحسوبنیازپیشعنوانبهسرمایهبازاراصولآزمونها،رشتهسایربرای

رمایهسبازاراصولآزمونسرمایه،بازارگریمعاملهآزموندرشرکتازقبلبایدافراد

.شوندپذیرفتهرا

اوراقوبورسسازمانمدیرههیأت30/01/1393مورخ331شمارهجلسهمصوبهبراساس

،علوموزارتتأییدموردباالتر،وکارشناسیتحصیلیمدرکدارایکهافرادیبهادار،

درشرکتبرایباشد،باالترو15آنانمعدلوبودهزیرهایرشتهدرفناوریوتحقیقات

نوانعبهسرمایهبازاراصولنامهگواهیداشتنبهنیازیسرمایه،بازارگریمعاملهآزمون

.ندارندنیازپیش
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یکسانهارشتهتمامیبراینصابحداینواست50سرمایه،بازارگریمعاملهآزموندرقبولینصابحد:1نکته

.است

لیتحصیرشتهکهافرادیازاعم)شوندمیپذیرفتهسرمایهبازارگریمعاملهآزموندرکهافرادیتمامی:2نکته

گریلهمعامویژهآموزشیهایدورهدربایستی(اندشدهالتحصیلفارغهارشتهسایردرکهافرادییادارندمرتبط

بورسکارگزارانکانوندرسرمایهبازارگریمعاملهآموزشیهایدورهحاضرحالدر).نمایندشرکتسرمایهبازار

(.شودمیبرگزاربهادارواوراق

آزمونرسایدربخواهندکهصورتیدراست،شدهذکرمرتبطهایرشتهجزوآنانتحصیلیرشتهکهافرادی:3نکته

.نمایندکسبراالزمهاینصابحدوشرکتسرمایهبازاراصولآزموندرابتدابایستیکنند،شرکتها



ت ها 
معافی
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مدیرههیئت1393/01/3مورخ331شمارهجلسهمصوبهمطابق
تحصیلیمدرکدارایکهافرادی"بهادار،اوراقوبورسسازمان

در،فناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتتاییدموردباالتروکارشناسی
قحقومدیریت،رشتهمالیهایگرایشقبیلازمرتبطهایرشته
ورسبکارشناسیبازرگانی،مدیریتحسابداری،مالی،مهندسیمالی،

درشرکتصورتدرباشد،15ازباالترآنهامعدلوبودهاقتصادو
و(گریمعاملهوسرمایهبازاراصولمقرراتشامل)مقرراتآزمون
موفقیتصورتدرها،رشتهسایرخصوصدرو40نصابحدکسب

و(گریمعاملهوسرمایهبازاراصولمقرراتشامل)مقرراتآزموندر
وسرمایهبازاراصولنامهگواهینیازپیشبا40نصابحدکسب

رگمعاملهعنوانبهتوانندمیمربوطه،آموزشیهایدورهدرشرکت
".نمایندفعالیتبهشروع



رشته های تحصيلی معاف از گواهی نامه اصول 

مدیریترشته های 
(با گرایش مالی)

مدیریت مالی

حقوق مالی

مهندسی مالی

حسابداری

مدیریت بازرگانی

اقتصاد

www.MaliRaftari.com
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رشته های تحصيلی معاف از گواهی نامه اصول 

مدیریت صنعتی

ریاضيات مالی

مدیریت بانکداری

کارشناسی بورس

مهندسی صنایع 
(گرایش سيستم های مالی)

وتوسعه اقتصادی 
برنامه ریزی

مدیریت کسب و 
کارهای کوچک

(در مقطع کارشناسی)

www.MaliRaftari.com
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نحوه ثبت نام

ثبت نام در سایت سازمان بورس

www.seo.ir

انتخاب آزمون و پرداخت هزینه آن
www.seo.ir

های آموزشی حضوریکالس 
www.seba.ir

انتشارات نگاه دانش
boursepub.ir

انتشارات بورس
boursepub.ir



ثبت نام و دریافت نتایج
در تار نمای اداره امور گواهی نامه های حرفه ایی در 

قسمت نتایج با درج شماره پیگیری خود، کارنامه را 

.دریافت خواهید کرد 

هفته اگر داوطلب به هر دلیل معترض باشد حداکثر تا یک

یری پیگپس از اعالم نتایج آزمون با اعالم مشخصات شماره 

خود اعتراض خود را به نشانی 

نماید و پاسخ ارسال egh@seo.irالکترونیکی

ارسال اعتراض ظرف یک ماه به نشانی الکترونیکی داوطلب

.می گردد 
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www.seo.ir

. نید در پایین صفحه ، قسمت ثبت نام  آزمون گواهینامه های حرفه ای را انتخاب ک

دریافت رمز عبور

پس از ورود به آدرس مذکور از طریق منوی عضویت مشخصات خود را درج نموده 
.  و رمز عبور را دریافت نمایید

آزمون های من 

ر ثبت نام در آزمونهای مورد نظر دریافت شماره پیگیری در آزمون و مشاهده آن د
.قسمت آزمون های من 

تارنمای اداره امور گواهی نامه های حرفه ایی                                                
http://reg.seo.ir



فرجام نيک 
www.MaliRaftari.com

Contact us
Sara miran

@MaliRaftariAdmin

www.maliraftari.com

saramiran@yahoo.com




