FRM
) FRM (Financial Risk Managementچیست؟
انجمن جهانی ریسک ) (GARPدر جهت تربیت نیروی خبره برای مدیریت ریسک مالی ،برنامه آموزشی  FRMرا طراحی کرده
است .برنامه آموزشی ) FRM (Financial Risk Managerیک دوره آموزش جامع می باشد و هدف آن آشنایی با گستره ای از
واژگان و مفاهیم مدیریت ریسک است .شرکت مطالعاتی آریاسهم نماینده انحصاری انتشارات Wileyدر برگزاری دوره های مالیFRM
در ایران می باشد.

سه مزیت استفاده Wiley
 .1بهترین محتوا؛ محتوای ما ساده ،اما بهتر است.
 Christian Cooperوب سایت  FRMstudyguides.comرا در سال  2012به وجود آورد تا یک راه بهتر برای مطالعه آزمون
 FRMبه فرآهم نماید .او می خواست که کاندیدیت ها را فراتر از یک آزمون ببرد و به آنها کمک کند تا شغل شان را با بهتر شدن در
امور مالی پیشرفت دهند .تا قبل از آن ،مطالبش صدها کاندیدیت را برای آزمون  FRMکمک کرده است و او به طور مداوم بازخوردهای
مثبتی را از طریق کاندیدیت ها دریافت کرده است که این نشان می دهد که او به هدفش رسیده است Wiley .به عنوان یکی از
انتشارات های سرآمد مالی جهان وب سایت  FRMstudyguides.comرا برای کامل کردن موضوعات آموزشی مرتبط با ریسک
و کتب برنامه های آموزشی مالی کمی  ،ژورنال ها و راه حل های آموزشی تحت مالکیت خود درآورد .و با سرعت زیادی در حال انتشار
است ...
(ببینید که مشتریان قبلی چه گفته اند).
ما میدانیم تا قبولی چقدر طول می کشد .استفاده ی بهینه از زمان مطالعه ،درک کامل تمام موضوعات تعیین شده توسط  ،GARPبه
ویژه قسمت های کمی و تمرین زیاد.
چه چیزی ما را بهتر می کند؟ لیست کوتاهی از این موارد:
توضیحات ما جزئی تر هستند .ما به شما ایده ها را یاد میدهیم نه فقط خالصه را .ما ایده ها و موضوعات مربوط به این برنامه

ی آموزشی را با استفاده از متخصصانی که تئوری را با کاربرد عملی ادغام می کنند به منظور یادگیری سریع تر و ماندگاری
بیشتر به هم مرتبط می کنیم.
سؤال هایی با کیفیت بهتر شما را به مرحله ی باالتری از حفظ فرمول می رساند و تضمین می کند که شما بتوانید سؤاالت

چالش برانگیزی را که در امتحان می بینید پاسخ دهید.
برنامه مطالعاتی  FRMعمیق ما تمامی نتایج آموزشی آزمون  FRMرا پوشش می دهد و از رنگ ها و منابع مرتبط استفاده

می کند تا شما بتوانید به وضوح توضیحات را دنبال کنید و آنها را در برنامه ی آموزشی پیدا کنید.
ویدئوهای سخنرانی  FRMما شما را عمیق تر می کند .آنها کمک می کنند که شما روی مفاهیم و موضوعات اصلی که

بیشترین وزن مطلب را پوشش می دهند و بیشتر در امتحان مورد سؤال قرار می گیرند ،تمرکز کنید .ویدئوهای  Wileyاز
وایت برد و مثال های حل شده است فاده می کند تا شما را با همه راه حل ها آشنا کند و شما را در ایجاد چارچوبی که
موضوعات به طور عملی چگونه مورد استفاده قرار می گیرند ،کمک می کند .و این باعث می شود که شما اعتماد به نفس
خود را پیدا کنید و از عهده ی مجموعه ی بزرگتری از سؤاالت امتحانی بر آیید.
 Wileyیکی از بهترین ارائه دهنده گان خدمات آموزشی در دنیا می باشد  ،و تا کنون  450اثر از برندگان جایزه نوبل در

حوزه های مختلف به چاپ رسانده است .ما در زمینه بازرگانی ،مالی و حسابداری و هم چنین آماده سازی برای آزمون ثابت
شده هستیم؛ به طوری که مطالب درسی ما به بیش از نیم میلیون کاندیدیت کمک کرده تا بتوانند آزمون های مالی و
حسابداری ،شامل آزمون های  FRMو  CFAرا با موفقیت بگذرانند .بنابراین شما میتوانید از لحاظ کیفیت ،یکپارچگی و
حمایت از ما مطمئن باشید.
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 .2نویسنده اصلی
دوره بررسی آزمون  FRMتوسط کریستین کوپر نوشته شده که یک متخصص با تجربه و معلم حرفه ای در خصوص
ریسک می باشد که تا کنون به صدها نفر از داوطلبین در گذراندن آزمون  FRMکمک کرده است .هدف کریستن از
کمک کردن فقط قبولی در آزمون نمی باشد ،او به شما کمک می کند تا در زمینه کمیتهای مالی ،مدیریت بهتر ریسک
وشغلتان هوشمندانه تر عمل کنید.
کریستین کوپر CFA ,FRM
او رئیس سابق  US Rate Derivatives Trading at Jefferiesدر نیویورک است .او بانکداری برای یک شروع تازه
) (Banking for a new beginning-BNBرا تاسیس کرد که یک موسسه عمومی خصوصی بین موسسه  Aspenو
وزارت امور خارجه امریکاست .هدف  BNBتعمیق روابط بین بخش خصوصی در ایاالت متحده و بانکهای مرکزی در
خاورمیانه و شمال افریقا از طریق ایجاد فر صتهای مشترک اقتصادی ،ایجاد بازار و به اشتراک گذاشتن بهترین نمونه هاست.
او همکار در امنیت ملی و شورای روابط خارجی و از شرکت کنندگان فعال موسسه  Aspenاست .او فارغ التحصیل کالج
کینگ بوده و هر دو مدرک  CFAو  FRMرا دارد.
 .3زمان مطالعه برای FRM
مرور سواالت آزمون  FRMدر هر زمان از طریق کتب چاپی و الکترونیکی .همچنین ویدئوی سخنرانی های آموزشی و راهنمای
مطالعه هم قابل دسترسی می باشد.
مشخصات محصول
 سواالت آزمون؛ بیش از  500سوال چند گزینه ای با پاسخ کامل در هر قسمت
 ویدئوهای سخنرانی؛ ویدئوهای  30دقیقه ای در مورد هر درس به شما کمک میکند درک بهتر و دقیق تری از آن داشته
باشید.
 راهنمای مطالعه؛ با استفاده از رنگ ها و منابع متعدد برای آسانی استفاده از برنامه درسی FRM
در وایلی ،هدف این است کارامدترین راه ممکن برای رسیدن به قبولی در آزمون  FRMدر اختیار شما قراربگیرد .ما معتقدیم
ش ما قادر خواهید بود برنامه مطاله تان را در کنار برنامه کاری پر مشغله تان تنظیم کنید ...و از زندگی لذت ببرید.
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شرایط دوره آموزشی  FRMتوسط  WILEYو آریا سهم















داشبورد و معیارهای عملکرد
مشاوره آن الین حرفه ای ( سواالت خود در
مورد امتحان  FRMرا ارسال کنید و پاسخ آن
را ظرف  48-24در یافت کنید).
بیش از  40صفحه برگه فرمول
سخنرانی های ویدئویی توسط کارشناسان
آموزش
 1امتحان کامل شبیه سازی شده
نسخه الکترونیکی و یا چاپی راهنمای مطالعه با
پوشش تمام موارد امتحانی
یک بار پرداخت تا قبولی(به روز رسانی و ارتقا
موارد به صورت رایگان انجام می شود).
صد ها سوال تمرینی در پایان هر بخش
درس های مفید و مختصر  45-30دقیقه ای
که برای کمک به آموزش سریع و ماندگاری
بیشتر طراحی شده است.
ارائه برنامه مطالعه اختصاصی
 30ساعت کالس رفع اشکال(حضوری)
 20ساعت آمادگی زبان(حضوری)

خدمات اضافه شامل هزینه:







نسخه چاپی کتاب ها
ماشین حساب
پرداخت هزینه ثبت نام با کارت های بین
المللی (با قیمت نازل تر از شرکت های مجری
جهت رفاه حال دانشجویان)
ارائه خدمات سفر و ویزا (با قیمت مناسب
جهت رفاه حال دانشجویان)
Wiley test-bank
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انجمن جهانی ریسک ) (GARPدر جهت تربیت نیروی خبره برای مدیریت ریسک مالی ،برنامه آموزشی
 FRMرا طراحی کرده است .برنامه آموزشی ) FRM (Financial Risk Managerیک دوره آموزش
جامع می باشد و هدف آن آشنایی با گستره ای از واژگان و مفاهیم مدیریت ریسک است.
مدرک جهانی  FRMشما را به عنوان یک حرفه ای در خصوص مدیریت ریسک از سایرین متمایز می کند؛
که در طیف گسترده ای از خدمات حرفه ای مالی از جمله :مدیریت ریسک ،تحلیلگری ،حسابرسی و  ...قرار
میگیرد.
مدیریت ریسک عبارتست از فرآیند مستندسازی تصمیمات نهایی اخذ شده و استفاده از آنها به منظور
رساندن ریسک به سطح مورد انتظار در سازمان ها .در دنیای امروزی ،با توجه به ابزارهای پیچیده مالی،
افزایش مقررات پولی و بوجود آمدن بحران های مالی در حوزه های صنعتی و بازار سرمایه ،آشنایی با دانشی
تخصصی در حوزه مدیریت ریسک و درک مفاهیم کاربردی آن می تواند سازمان ها و موسسات را تا حد
زیادی در رسیدن به اهدافشان یاری نماید.
به دلیل عواقب استفاده نا درست از بازار و درجه اعتبار،تقاضای عظیمی از متخصصان ریسک به وجود آمد.
بر اساس آمار  ،GARPبیش از  42000مورد ثبت نام در سال  2015اتفاق افتاد و عضویت نیز نرخ رشد
 20%را از سال  2005تجربه کرده است.
بدلیل اینکه بسیاری داوطلبین  FRMبه عنوان متخصص مشغول به کار هستند و این برنامه وآزمون دشوار
می باشد،ممکن است به دست آوردن مدرک  FRMچند سالی طول بکشد.
در حال حضر بیش از  32000گواهی  FRMدر کل جهان موجود است.
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چرا  FRMرا کسب کنیم؟
عالوه بر گسترش و تقویت برخی از مهارتها شما قادر خواهید بود:
 ایستادگی کردن؛  FRMدانشی قوی و تلفیقی از مفاهیم ریسک مالی را به شما یاد می دهد و شما را از رقابایتان متمایز می
کند.
 رشد شبکه خود؛ اتصال به بخشی از جامعه نخبگان حرفه ای.
 پیشبرد کار خود؛ با  FRMاعتبار خود را افزایش می دهید و مورد احترام کارفرمایان  ،رقبا و مشتریان خود قرار می گیرید.
این مدرک توسط موسسه ) Global Association of Risk Professionals(GARPپس از گذراندن دو سطح آزمون
تخصصی و همچنین حداقل دو سال سابقه ی کاری مرتبط به داوطلبان اهدا می گردد.
با شرکت در این آزمون و ثبت نام در پرتال  GARPشما می توانید تمام برنامه ی خود را دریافت کرده و مراحل پیشرفت کار خود را
نظاره گر باشید.
Demonstrate two years of
relevant work experience

FRM Exam Part
II and pass

FRM Exam Part
I and pass

Registe and
Prepare for FRM

بهترین استخدام کنندگان  FRMچه کسانی هستند؟
بر اساس آمار سال  10 ،GARP 2015کارفرمایی که مدیران ریسک مالی را استخدام کرده اند عبارتند از:
ICBC .1
Bank of China .2
HSBC .3
Agricultural Bank of China .4
Citigroup .5
KPMG .6
Deutsche Bank .7
Credit Suisse .8
UBS .9
PwC .10

حقوق FRM
بسته به نوع کار دارندگان گواهینامه  FRMمی توانند بین  65000تا 150000دالر دارمد داشته باشند .دستمزد دارنده  FRMدر

آمریکا  86000دالر است .در زیر چند نمونه حقوق شرکتهای تحقیقاتی ارائه شده است.
Role
Annual Salary
تحلیلگر ریسک
 65،000دالر
 88،437دالر

حسابداری داخلی ارشد

 110،000دالر

تحلیلگر کمی

 123،000دالر

مدیریت ریسک اعتبادی

 144،520دالر

معاون مدیر و مدیر ریسک

FRM
مراحل اخذ مدرک FRM
جهت اخذ مدرک  FRMداوطلب باید دو سطح آزمون ) (Part I/Part IIرا با موفقیت پشت سر بگذارد .از ویژگیهای خوب
این مدرک در مقایسه با سایر مدارک حرفهای در حوزه مالی این است که داوطلب این شانس را دارد که هر دو سطح از آزمون را
با هم و در یک روز امتحان دهد؛

سطح  : 1که عموما صبح ها برگزار می گردد و تمرکز آن بر روی ابزار مورد استفاده در ریسک مالی همچون تحلیلهای کمی،
مبانی مدیریت ریسک ،بازارها و محصوالت مالی ،ارزشگذاری و مدلهای ریسک دارد.
سطح : 2که عموما عصر ها برکزار می گردد و تمرکز آن بر روی استفاده از ابزار مورد استفاده در ریسک مالی همچون مدیریت
ریسک بازار ،اعتباری و عملیاتی ،مدیریت سرمایه گذاری دارد.

این آزمون شامل نمره منفی نبوده و حدنصاب قبولی توسط کمیته  FRMدر هر دوره تعیین می گردد.
محتوای آزمون II

محتوای آزمون I

Operational and
Integrated Risk
Management
Credit Risk
Management
Market Risk
Management

مدلهای ریسک و ارزش
گذاری

 30درصد

Valuation and Risk
Models

مدیریت ریسک عملیاتی

 25درصد

بازارها و ابزارهای مالی

 30درصد

Financial Market and
Products

مدیریت ریسک اعتباری

 25درصد

مباحث کمی

 20درصد

Quantitative Analysis

مدیریت ریسک بازار

 25درصد

مفاهیم پایه ای مدیریت
ریسک

 20درصد

Fundamental Risk
Management Concepts

مدیریت ریسک و
مدیریت سرمایه گذاری

 15درصد

Risk Management and
Invest Management

مباحث بازار مالی

 10درصد

Current Market Issues

 تعداد سواالت در این مرحله از آزمون  100سوال می باشد.
 مدت زمان برگزاری آزمون  4ساعت می باشد.
 سواالت به صورت چهار گزینه ای است.
آزمون نمره منفی ندارد.

 تعداد سواالت در این مرحله از آزمون  80سوال می باشد.
 مدت زمان برگزاری آزمون  4ساعت می باشد.
 سواالت به صورت چهار گزینه ای است.
آزمون نمره منفی ندارد.

ماشین حساب های مجاز
داوطلبین تنها مجاز به استفاده از ماشین حساب های زیر هستند که مورد تأیید موسسه  GARPقرار گرفته است.
Texas Instruments BA II Plus
Hewlett Packard 10B II,10B II+, 20B
Hewlett Packard 12C
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هزینه ثبت نام
2016 FRM Exam Part I Enrollment and Fees
Registration Deadlines
New Candidate
Returning Candidate
Enrollment Fee
$300
N/A
Total: $650
Total: $350
Early Registration
Exam $350
Exam Fee: $350
Total: $775
Total: $475
Standard Registration
Exam Fee: $475
Exam Fee: $475
Total: $950
Total: $650
Late Registration
Exam Fee: $650
Exam Fee: $650
2016 FRM Exam Part II Fees
Registration Period
Returning & New Candidate
Enrollment Fee
N/A
Early Registration
Exam Fee: $350
Standard Registration
Exam Fee: $475
Late Registration
Exam Fee: $650
طبق جداول فوق ،برای شرکت در آزمون سطح یک برای اولین بار ،هزینه ثبت نام  650دالر می باشد .هزینه ثبت نام برای
دفعات بعدی فقط  350دالر خواهد بود.
تنها یک بار هزینه ثبت نام ( 300دالر آمریکا) برای داوطلبین جدید لحاظ می شود .در صورت عدم قبولی داوطلب در مرتبه
اول ،برای شرکت در آزمون دفعات بعدی ،تنها هزینه هر سطح پرداخت می شود.
در صورتی که داوطلب آزمون سطح یک را قبول شود ،چهار سال مهلت دارد تا آزمون سطح دو را قبول و در نتیجه مدرک را
اخذ نماید .در صورت عدم قبولی در سطح دوم پس از چهار سال داوطلب باید آزمون سطح اول را مجدد امتحان دهد.
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درصد قبولی
درصد قبولی قسمت اول امتحان در  13امتحان اخیر ( )2010-2016از  39درصد تا 53
درصد متغیر بوده است و میانگین آن تقریبا  47درصد است.
درصد قبولی قسمت دوم امتحان در  13امتحان اخیر ( )2010-2016از  50درصد تا 62
درصد متغیر بوده است و میانگین آن تقریبا  57درصد است.
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